Değerli Akademisyenler,
28-30 Mayıs 2015 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe
Eğitimi Bölümü ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nün iş birliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Dil
Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Nevşehir, Kapadokya’da sizlerin birbirinden değerli
araştırmaları sonunda hazırlanıp sunulan bildirileri ile büyük bir başarı ile tamamlanmıştır.
1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumunda Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi, Yabancı
Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, Erken Çocuklukta Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil Eğitimi ve
Öğretimi, Edebiyat Öğretimi, Dilbilim ve Disiplinler Arası Dil Öğretim Çalışmaları gibi geniş bir
yelpazede toplanan ve dil eğitimi ve öğretimiyle bağlantılı olan çalışmalar sizlerin kıymetli
katılımlarıyla sunulmuş, tartışılmış ve değerlendirilmiştir.
Çoğunlukla yeni ve orijinal konularla ilgili bilimsel araştırmaların uluslararası sempozyumlarda
bildiri olarak sunulması kuşkusuz büyük bir değere sahiptir. Bununla birlikte bu çalışmaların
uluslararası hakemli bir dergide makale olarak da yayınlanması hem çok daha geniş bir alanda
kullanılmasına hem söz konusu çalışmaların sürekli başvuru kaynağı olarak değerlendirilerek
atıf alınmasına hem de akademik ilerleme sürecine daha fazla katkı sağlanmasına olanak
tanımaktadır. Bu düşünceyle 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumunda sunulan
ve sonra makale formatında dergimize gönderilen çalışmalar yeniden hakem sürecinden
geçirilerek International Journal of Languages' Education and Teaching (IJLET) adlı
uluslararası hakemli dergide özel sayı olarak yayınlanma olanağı bulmuştur.
Bu vesileyle 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumuna gösterdiğiniz ilgi için
hepinize teşekkür eder, bundan sonraki bilimsel çalışmalarınızı da dergimizde görebilme
dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.
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ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİNİN ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE KULLANIMINA YÖNELİK BİR MODEL
ÖNERİSİ
Canan Nimet MERT
379-398
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THE GRAMMARS AND DICTIONARIES OF OLD TURKISH
ESKİ TÜRKÇENİN GRAMER VE SÖZLÜKLERİ
Ceyda ADIYAMAN
399-419

STUDENTS’ TENDENCY PROBLEM TOWARDS FOREIGN LANGUAGE TEACHING
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN DİLE YÖNELİM SORUNU
Ceyda YALÇIN
420-429

TEACHING AND INTERPRETATION OF THE PHRASES WITH SONG
ŞARKILARLA DEYİMLERİN ÖĞRETİMİ ve ANLAMLANDIRILMASI
Çağrı Barış AYDIN & Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL
430-442

GENITIVE SUFFIX +nI IN CHAGATAİ TURKISH
ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE +nI İLGİ HÂLİ EKİ
Çetin PEKACAR & Filiz Meltem ERDEM UÇAR
443-456

ELEPHANTS IN THE CLASSROOMS: IGNORED REALITIES IN THE TEACHING AND LEARNING OF SPOKEN ENGLISH IN
A TURKISH UNIVERSITY PREPARATORY PROGRAM
Davut PEACİ (William S. Peachy)
457-463

A HISTORICAL SECTION FROM THE TURKISH VARIETY OF EXPRESSION: WORDS MEANING "MANY" IN THE OLD
ANATOLIAN TURKISH
TÜRKÇENİN İFADE ÇEŞİTLİLİĞİNDEN TARİHSEL BİR KESİT: ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE “ÇOK” ANLAMINI
KARŞILAYAN KELİMELER
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Derya DATLI
464-475
THE ERRORS MADE IN WRITTEN AND VERBAL EXPRESSIONS IN LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE:
JAPANESE SAMPLE
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRENİMİNDE YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIMLARDA YAPILAN YANLIŞLAR: JAPON
ÖRNEĞİ
Dilek CERAN & Derya YILDIZ & Esra ÇAKIN
476-494

FOREIGN LANGUAGE ANXIETY OF PROSPECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS
ÖĞRETMEN ADAYLARININ YABANCI DİL KAYGISI
Dilek ÇAKICI
495-507

THE INFLUENCE OF THE ISLAM RELIGION ON KAZAKH AND TURKISH PROVERBS
KAZAK VE TÜRK ATASÖZLERİ ÜZERİNDE İSLAM DİNİNİN ETKİLERİ
M. A. Dilek EREN
508-513

A STUDY OF TURKISH AND TURKISH CULTURE COURSE AND WORK BOOKS IN TERMS OF FORMULAIC LANGUAGE
TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARININ KALIP SÖZLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Duygu UÇGUN
514-533

TURKMEN LANGUAGE IN KİTÂB-I MECMÛ-I TERCÜMÂN-I TÜRKÎ AND ACEMÎ AND MUĠALÎ
KİTÂB-I MECMÛ-I TERCÜMÂN-I TÜRKÎ VE ACEMÎ VE MUĠALÎ’DE TÜRKMENCE
Ebru ALAGÖZ BOYRAZ
534-564

THE IMPACT OF L1 PARAMETERS IN SECOND LANGUAGE LEARNING
Eda Esra BÜLBÜL
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565-582

A STUDY ON TURKISH EFL STUDENTS’ ENGLISH SPEAKING ANXIETY
Eda TAYSİ
583-590

SOME OBSERVATIONS ON THE SEMANTIC PROSODY OF THE LEXICAL ITEMS IN THE WRITTEN TEXTS PRODUCED BY
THE STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ÜRETİLEN YAZILI METİNLERDEKİ
SÖZCÜKLERİN ANLAMSAL BÜRÜN GÖRÜNÜMLERİNE YÖNELİK GÖZLEMLER
Elçin ESMER
591-605

PRESERVICE TEACHERS’ METAPHORS OF MOTHER TONGUE
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANA DİLİNE İLİŞKİN METAFORLARI
Elif Emine BALTA
606-622

QUALITATIVE STUDY ON READING HABITS OF TURKISH TEACHERS
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Elif KURT & Suat UNGAN
623-645

LOOKING AT THE ELT METHODS THROUGH THE EYES OF TEACHERS AT WORK: AN ANALYSIS
Emel ÇELİK & Özge ÇOMAK & Şeniz BİLGİ
646-659

COGNITIVE LEVELS OF VOCABULARY TEACHING ACTIVITIES IN TURKISH LESSON WORKBOOKS OF SECONDARY
GRADES
ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL
DÜZEYLERİ
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Emine GÜLER - Erkan ZAFER
660-674

USING INTERCULTURAL MUSIC IN EFL CLASSES: DOLAPDERE BIG GANG COVER SONGS
Emine GÜZEL
675-685

COMPARISON OF AZİZ NESİN’S BOOK “ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HARİKA” AND ZEHRA İPŞİROĞLU’S BOOK “ŞİMDİKİ
ÇOCUKLAR HÂLÂ HARİKA” IN TERMS OF THE LAYOUT AND CONTENT CRITERIA WHICH ARE NECCESSARY FOR
CHILDREN’S BOOK
AZİZ NESİN’İN “ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HARİKA” KİTABIYLA ZEHRA İPŞİROĞLU’NUN “ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HÂLÂ
HARİKA” KİTABININ ÇOCUK KİTAPLARINDA BULUNMASI GEREKEN İÇ VE DIŞ YAPI ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN
KARŞILAŞTIRILMASI
Emine KİTİŞ ÇINAR & Esra USLU YARDIMCI
686-705

VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHILDREN THAT ARE FOUR-SIX YEARS OLD
4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Emine YILMAZ BOLAT
706-722

L1 USE IN INDIVIDUAL CONFERENCING AND ITS EFFECTS ON EFL STUDENTS’ WRITING PERFORMANCES
Emrah EKMEKÇİ
723-733

HOW TO TELL LINGUISTIC VALUE?
DİLSEL DEĞER NASIL ANLAŞILIR?
Engin YILMAZ & Erdal ÖZCAN
734-741

THE EFFECT OF SERIES TRANSFERRED FROM NOVEL ON BALKAN COUNTRIES IN TURKISH TEACHING AS A FOREIGN
LANGUAGE
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ROMANDAN UYARLANAN DİZİLERİN BALKAN COĞRAFYASINA ETKİSİ
Ensar KESEBİR
742-750
WHAT DO SIGNS MEAN?
TABELALARIN DİLİ
Ercan KAÇMAZ
751-765

COMPARISON OF VOCABULARY AND FREQUENCY USED IN COURSE BOOKS FOR TURKISH AND GERMAN AS A
FOREİGN LANGUAGE
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE ALMANCA DERS KİTAPLARINDA KULLANILAN SÖZ VARLIĞI VE SIKLIKLARININ
KARŞILAŞTIRMASI
Erol HACISALİHOĞLU & Sevim ÇELİK ÖNEMLİ
766-808

TEACHING TURKISH WITH HIGHER ORDER THINKING
ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİYLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
Esin TAT & Pınar KAYA
809-824

TEACHING NOUN FROM NOUN FORMATIVE AFFIXES BY MORPHO-SEMANTIC WAY TO SIX GRADE STUDENTS
6. SINIF ÖĞRENCİLERİNE İSİMDEN İSİM YAPAN EKLERİN MORFO-SEMANTİK YOLLA ÖĞRETİMİ
Esra Arısoy & Mehmet Akif Kaya
825-854

TRANSMISSION OF CULTURAL ELEMENTS IN THE FRENCH TRANSLATIONS OF SABAHATTIN ALI’S SHORT STORIES
“AYRAN”AND“ASFALT YOL”
SABAHATTİN ALİ’NİN “AYRAN” VE “ASFALT YOL” ADLI ÖYKÜLERİNİN VE FRANSIZCA ÇEVİRİLERİNİN KÜLTÜREL
ÖĞELERİN AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
ESRA ŞAHBAZ
855-866
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INVESTIGATION OF THE NOVELS BY CHRISTINE NÖSTLINGER WITH RESPECT TO THE PERSONAL DEVELOPMENT
THEME IN THE TURKISH LANGUAGE CURRICULUMS
CHRİSTİNE NÖSTLİNGER'İN ROMANLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ "KİŞİSEL GELİŞİM"
TEMASINA GÖRE İNCELENMESİ
Esra USLU YARDIMCI & Kübra USLU
867-884

THE USE OF LITERARY TEXTS IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
YABANCI DİL EĞİTİMİNDE EDEBİ METİNLER KULLANIMI
Evrim ATUN ERMAĞAN & Füsun ŞAVLI
885-893

A SOCIOLOGICAL ASSESSMENT ON BILINGUALISM
İKİ DİLLİLİK ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
Fahriye Aytolu KARA & Feyzullah AĞIRMAN
894-903

DİNLEME EĞİTİMİ VE DİNLEME BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ETKİNLİKLER
TEACHING LISTENING AND ACTIVITIES TO DEVELOP LISTENING SKILL
Fatih YILMAZ & Gülşah BABACAN
905-923

SIMPLIFICATION OF READING TEXTS ACCORDING TO LANGUAGE LEVELS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN
LANGUAGE
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA METİNLERİNİN DİL DÜZEYLERİNE GÖRE SADELEŞTİRİLMESİ
Fatma BÖLÜKBAŞ
924-935
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“KOBRA” OF WORLD OF WORDS ON THE NOVEL…
“KOBRA” ROMANININ KELİME DÜNYASI ÜZERİNE…
Fatma DURA
936-952

CEMİL MERİÇ’S CRITIQUE OF THE LANGUAGE USED IN LITERATURE
CEMİL MERİÇ’İN EDEBİYAT NOKTASINDA DİL TENKİDİ
Ferhat ÇETİNKAYA
953-967

THE ROLE OF FAIRY TALES IN TEACHING RUSSAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN ELEMENTARY AND PRIMARY
SCHOOLS
OKUL ÇAĞINDA VE OKUL ÖNCESİNDE ÇOCUKLARA RUS DİLİNİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE
MASALLARIN ROLÜ
Firengiz PAŞAYEVA
968-979

STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD ENGLISH AT ÇEMİŞGEZEK BOARDING SECONDARY SCHOOL
Fulya ESLEK
980-987

INVESTIGATION OF THE NOMINALIZATION ABILITY OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS IN WRITTEN EXPRESSION:
-DIk and (y)AcAk
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIMDA ADLAŞTIRMA YAPABİLME BECERİSİNİN İNCELENMESİ:
-DIk ve -(y)AcAk
Funda AMANVERMEZ
988-1000
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A SYNCHRONIC AND DIACHRONIC APPROACH ON THE DIMENSIONS OF THE WORD KURU IN TURKISH OF TURKEY
AND TURKISH DIALECTS
TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ
ZAMANLI BİR YAKLAŞIM
Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ
1001-1012

MELİH CEVDET ANDAY'S STINKING CITY, TURGUT UYAR'S FREEZING CITY, AHMET OKTAY’S KILLING CITY: THE
REFLECTION OF URBANIZATION ON LANGUAGE OF POETRY
MELİH CEVDET ANDAY’IN KOKAN, TURGUT UYAR’IN ÜŞÜYEN, AHMET OKTAY’IN ÖLDÜREN KENTLERİ:
KENTLEŞMENİN ŞİİR DİLİNE YANSIMASI
Gizem Ece GÖNÜL
1013-1027

TURKISH FOLK MUSIC PHONETIC NOTATION SYSTEM/TFMPNS CHARACTERISTICS OF DIALECT-FOLKLECTMUSICOLECT: A CASE STUDY OF URFA REGION
TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ/THMFNS DİALEKT-FOLKLEKT-MÜZİKOLEKT ÖZELLİKLERİ: URFA
YÖRESİ ÖRNEKLEMİ
Gonca DEMİR
1028-1051

SERIES AND FILMS IN TEACHING/LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ/ÖĞRENİMİNDE DİZİ VE FİLMLER
Gonca KIRBAŞ & Hümeyra DOĞANAY
1052-1061

THE ROLE OF EUPHEMISM IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: THE EXAMPLE OF GAZI UNIVESITY
TURKISH EDUCATION, RESEARCH AND APPLICATION CENTER
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ÖRTMECENİN ROLÜ: GAZİ TÖMER ÖRNEĞİ
Gulmira OSPANOVA
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1062-1073

THE AVAILABILITY of VOCAL TRAINING METHODS and TECHNIQUES on ENGLISH SPEAKING EDUCATION
SES EĞİTİMİ YÖNTEM ve TEKNİKLERİNİN İNGİLİZCE KONUŞMA EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ
Gül Fahriye EVREN & Nalan YİĞİT
1074-1093

REVIEV ON THE QUOTES WORDS IN GEORGIAN
GÜRCÜCEDE YER ALAN ALINTI KELİMELER ÜZERİNE İNCELEME
Gül Mükerrem ÖZTÜRK
1094-1097

THE VIEWS OF PROSPECTIVE GERMAN TEACHERS IN RESPECT OF “MATERIAL EVALUATION UND ADAPTATION”
COURSE
ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ "MATERYAL DEĞERLENDİRME VE UYARLAMA" DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Gülcan ÇAKIR
1098-1110

A STUDY ON WRITING SKILLS FOR NOVICE TEACHERS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Gülden TÜM
1111-1124

EFFECT OF MOTHER TONGUE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: THE CASE OF ARABIC
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ANA DİLİN ETKİSİ: ARAPÇA ÖRNEĞİ
Gülfem KURT & Muhammet KURT
1125-1132

A STUDY ABOUT ASSESSING TRANSLATION COMPETENCE
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ÇEVİRİ EDİNCİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
Gülhanım ÜNSAL
1133-1141
CONTRIBUTION OF WEB IN MEASUREMENT AND EVALUATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE WEBİN KATKISI
Gülnaz BERBEROĞLU & Meral GÜLLÜLÜ
1142-1154

DISCOVERY LEARNING OF SYNTAX BY “ÜŞENGEÇ” SHORT STORY
SÖZ DİZİMİNİ SEZDİRMEDE “ÜŞENGEÇ” HİKÂYESİ
Gülşah DURMUŞ
1155-1175

EDUCATION AND TRAINING OF TURKISH IN THE REPUBLIC PERIOD: SAMPLE OF URFA PEOPLE’S HOUSE
CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKÇE’NİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ: URFA HALKEVİ ÖRNEĞİ
Gülşah ESER
1176-1184

EXPLORING EFL LEARNERS’ BELIEFS ON ENGLISH LANGUAGE LEARNING
Gülten GENÇ & Emine KULUŞAKLI & Savaş AYDIN
1185-1201

PROBLEMS AND SOLUTIONS IN ARABIC READING TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE
YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA OKUMA ÖĞRETİMİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Gürkan DAĞBAŞI & H. İbrahim ŞANVERDİ
1202-1212

LEARNING TURKISH IN ITALY: A SURVEY STUDY OF MOTIVATION
Hacer Nilay SULUDERE
1213-1230
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IDEAS CONCERNING THE REVOLUTION OF TURKISH LATIN ALPHABET: VARIOUS HIGH SCHOOL STUDENTS HAVE
BEEN QUESTIONED FOR THE RESEARCH
YAZI DEVRİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER: FARKLI LİSE TÜRÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA
Hakan ÜLPER & Ege KİRAZ
1231-1244

ANGST UND SPRACHPROBLEM IM WERK “ALLES” VON INGEBORG BACHMANN
INGEBORG BACHMANN’IN “HER ŞEY” ADLI ÖYKÜSÜNDE KORKU VE DİL SORUNU
Halime YEŞİLYURT & Özge Sinem İMRAĞ
1245-1253

PREFIXING VERBS IN TEACHING RUSSIAN AS SECOND LANGUAGE TO INDIVIDUALS WHOSE MOTHER LANGUAGE IS
TURKISH
ANADİLİ TÜRKÇE OLAN YETİŞKİN BİREYLERE İKİNCİ DİL OLARAK RUSÇA ÖĞRETİMİNDE ÖN EKLİ FİİLLER
Hanife ÇAYLAK
1254-1272

WRITING, VOCABULARY AND SYNTACTIC PROBLEMS OF FRENCH AND GERMAN PRE-SERVICE TEACHERS DURING
THE DEVELOPMENT OF THOSE SKILLS
FRANSIZCA VE ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZMA BECERİSİ GELİŞİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI
SÖZCÜKBİLİMSEL, YAZIM BİLGİSEL VE SÖZDİZİMSEL SORUNLAR
Hanife Nalan GENÇ & Adnan OFLAZ
1273-1288

TEACHING VOCABULARY IN TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEDE KELİME ÖĞRETİMİ
Hasan Fehmi EROL
1289-1298
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THE IMPLEMENTATION OF INTERCULTURAL COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN
LANGUAGE AND LEARNERS’ THOUGHTS ON THIS IMPLEMENTATION
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ODAKLI YAKLAŞIMIN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE UYGULANMASI
VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Himmet SARITAŞ & Nevin Akkaya
1299-1332

A STUDY TOWARDS SPEAKING SELF EFFICACY OF TRAINEE TEACHER
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUSMA ÖZ YETERLİKLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Huriye ÇAKIR & İ. Seçkin AYDIN
1233-1348

CONTRIBUTION OF WRITTEN ESSAYS WRITTEN BY CREATIVE WRITING SKILLS TO STUDENTS’ WRITING SKILLS
YARATICI YAZMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK YAZILAN KOMPOZİSYONLARIN ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM
BECERİLERİNE KATKISI
Hülya AĞIN HAYKIR
1349-1373

SOME OBSERVATIONS REGARDING THE NECESSITY OF TURKISH COURSES AT THE UNIVERSITIES
YÜKSEKÖĞRETİMDE TÜRK DİLİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİNE DAİR BAZI GÖZLEMLER
Hülya DÜNDAR ŞAHİN
1374-1394

THE ROLE OF ŞAKİRCAN TAHİRÎ ON THE USE OF THE AVAZ METHOD IN KAZAN TATARS
ŞAKİRCAN TAHİRÎ’NİN KAZAN TATARLARINDA AVAZ METODUNUN KULLANILIŞINDAKİ ROLÜ
Hülya GÖKÇE
1395-1406
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A 17th CENTURY SAHIDI COMMENTARY: HULLE-I MANZUME
17.YÜZYILDA YAZILMIŞ BİR ŞÂHİDÎ ŞERHİ: HULLE-İ MANZÛME
Hüseyin GÖNEL & Murat DALOKAY
1407-1413

BASIC METHODS AND TECHNIQUES FOR TEACHING SPEAKING AND LISTENING TO FOREIGN STUDENTS
ÖĞRENCİLERE YABANCI DİLDE KONUŞMA VE DİNLEME ÖĞRETİMİNDEKİ TEMEL METOT VE YÖNTEMLER
Hüseyin PARLAK
1414-1419

DEVELOPING THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ LISTENING/WATCHING SELF EFFICIENCY ACCORDING SCALE
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME/İZLEME ÖZ YETERLİK ALGILARINA YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
İ. Seçkin AYDIN & Uğur DEMİRCAN & H. Özgür İNNALI
1420-1435

TEACHING REDUPLICATION DUAL (HENDIADYOIN) IN TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: EXAMPLE EXERCISES
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEDE İKİLEME ÖĞRETİMİ: ÖRNEK ALIŞTIRMALAR
İbrahim DİLEK
1436-1452

NOMINAL WORD COMBINATIONS IN AZERBAIJAN AND TURKISH LINGUISTICS
TÜRK VE AZERBAYCAN DİLBİLGİSİNDE AD TAMLAMALARININ ARAŞTIRILMASI ÜZERİNE
İLKİN GULİYEV
1453-1465

USING SONGS TO IMPROVE ARABIAN STUDENTS’ TURKISH LISTENING SKILLS
ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DİNLEME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ŞARKI KULLANIMI
İsa YILMAZ
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1466-1477

EXPLORING THE DICTIONARY PREFERENCES OF PROSPECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS
İsmail YAMAN
1478-1490

TURKISH NEW LEARNING YEMENI STUDENTS' UNDERSTANDING LEVEL THE STORY BOOKS ON BASIC
TÜRKÇEYİ YENİ ÖĞRENEN YEMENLİ ÖĞRENCİLERİN TEMEL SEVİYEDEKİ HİKÂYE KİTAPLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ
İzzet ŞEREF
1491-1502

THOUGHTS ON GRAMMAR TEACHING IN TURKISH EDUCATING DEPARTMENTS
TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Jale ÖZTÜRK
1503-1509

TEACHING METHODS OF KAZAKH LANGUAGE FOR FOREIGNERS MAKALENİN TÜRKÇE BAŞLIĞI
YABANCILARA KAZAK DİLİ ÖĞRETİM YÖNTEMBİLİMİ
Karlygash ASHIRKHANOVA
1510-1514

JUSTIFICATION IN WRITING SKILLS OF LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZMA BECERİLERİNDE GEREKÇELENDİRME
Kemalettin DENİZ & Tuğçe DAŞÖZ
1515-1526
THE TEXT OF THE PROBLEM IN TURKISH TEXTBOOKS-STAGE CLASSIFICATION
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİN ALTI SORULARIN AŞAMALI SINIFLANDIRMAYA GÖRE İNCELENMESİ
Kenan Önalan & Nesrin Zengin
1527-1533
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CLASSIFICATION ACCORDING TO THE SUBJECT OF THE MIDDLE SCHOOL STUDENTS WHICH THEY SELECT PHRASE
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SEÇTİKLERİ DEYİMLERİN KONULARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI
Kevser ER & Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL
1534-1544

LITERARY WORKS WITHIN THE FIELD OF TURKISH POETRY ON TURKOLOGY GROUP OF BELGRADE UNIVERSITY
BELGRAD ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜNDE TÜRK ŞİİRİ ÇALIŞMALARI
Ksenija AYKUT
1545-1555

ANALYZING OF BORIS PASTERNAK’S “DOCTOR ZHIVAGO” AND ITS MAIN CHARACTERS
BORİS PASTERNAK’IN “DOKTOR JİVAGO” ADLI ESERİNİN VE ANA KARAKTERLERİNİN İNCELENMESİ
Kübra ÇAĞLIYAN ŞAKAR
1556-1562

FEYZİ HALICI AS TRANSFORMATIVE FIGURE OF 20TH CENTRUY MINSTRELSY TRADITION AND ASHIKS FESTIVAL
20. YÜZYIL ÂŞIKLIĞININ DÖNÜŞTÜRÜCÜ UNSURU OLARAK FEYZİ HALICI VE ÂŞIKLAR BAYRAMI
LATİFE KAYNAK
1563-1577

TEACHING THE JAPANESE WRITING SYSTEM AT UNIVERSITY LEVEL
Ljiljana Markovic
1578-1586

TEACHING GEORGIAN LANGUAGE FOR TURKISH-SPEAKING STUDENT (EFFECTIVITY OF THE ELECTRONIC
RESOURCES)
TÜRKÇE KONUŞAN ÖĞRENCİLERİN GÜRCÜ DİLİNİ ÖĞRENMELERİ IÇİN (ELEKTRONİK KAYANAKLARIN ETKİLİLİĞİ)
Maka SALİA
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1587-1591

EVALUATION GRAMMAR EXERCISES IN SECONDARY SCHOOL WORKBOOKS OF TURKISH LANGUAGE IN TERMS OF
PRINCIPLE OF PROGRESSIVITY
ORTAOKUL TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ DİL BİLGİSİ KONU ETKİNLİKLERİNİN AŞAMALILIK İLKESİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRMESİ
Mehmet Cengiz ÇAKMAK & Taha Kaan BULUT
1592-1604

RELATIONSHIP BETWEEN READING ACTIVITIES OF 8th GRADE TURKISH WORKBOOK AND READING OBJECTIVES
8. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABINDAKİ OKUMA ETKİNLİKLERİNİN OKUMA KAZANIMLARI İLE İLİŞKİSİ
Mehmet ÇİÇEK & Nesibe ALCELLAT
1605-1614

AN ASSESMENT ON BILINGUALISM AND COMMON LANGUAGE CONCEPTS IN THE CONTEXT MULTI CULTURALISM
ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA İKİ DİLLİLİK VE ORTAK DİL KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Gülşen ORAN & Musa KAYA
1615-1625

CHALLENGES AND EASINESS OF TEACHING TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE AT UNDERGRADUATE LEVEL IN
A FOREIGN COUNTRY; EXPECTATIONS AND LEARNING CONDITIONS OF STUDENTS: EXAMPLE OF IRAN ALLAMEH
TABATABAI UNIVERSITY DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
YABANCI BİR ÜLKEDE LİSANS DÜZEYİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ZORLUK VE KOLAYLIKLARI;
ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ VE ÖĞRENME DURUMLARI: İRAN ALLAMEH TABATABAİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ
Mehmet Emin GÖNEN
1626-1638

THE USE OF CREATIVE DRAMA IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
YARATICI DRAMANIN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI
Mehmet ERTUĞRUL & Sezgi YILDIRIM
1639-1647
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PHONO-SEMANTIC AND MORPHO-PHONOLOGICAL METHOD WITH WORD DERIVATION IN TURKISH
TÜRKÇEDE FONO-SEMANTİK VE MORFO-FONOLOJİK YOLLA SÖZCÜK TÜRETME
Mehmet HAZAR
1648-1669

SUFFICIENCY LEVEL OF STUDENTS IN USE OF FORMULAIC EXPRESSIONS WHO LEARN TURKISH AS FOREIGN
LANGUAGE
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN KALIP İFADELERİ KULLANMADAKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİ
Mehmet KARA & Muhammet Raşit MEMİŞ
1670-1681

THE RELATIONSHIP OF ACTIVE LEARNING TECHNIQUES WITH STUDENTS’ OPINIONS ABOUT ACHIEVEMENT,
ATTITUDE AND APPLICATIONS IN TURKISH TECHING: A STUDY OF META-ANALYSIS
AKTİF ÖĞRENME TEKNİKLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BAŞARI, TUTUM VE UYGULAMALARA YÖNELİK ÖĞRENCİ
GÖRÜŞLERİYLE İLİŞKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
Mehmet Nuri KARDAŞ & Yeşim ÖZTÜRK
1682-1692

BILINGUALISM AND ITS TYPES
İKİ DİLLİLİK VE TÜRLERİ ÜZERİNE
Mehmet Yalçın YILMAZ & Gözde DEMİREL
1693-1701

VIEWS OF ÖMER SEYFETTİN ABOUT THE PERIODS OF TURKISH LITERATURE
ÖMER SEYFETTİN’İN TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Mehmet YILMAZ
1702-1709
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WOMAN AND WORRY OF NOT HOLDING ON TO LIFE IN THE WORKS OF ARTHUR SCHNITZLER AND INCI ARAL
ARTHUR SCHNİTZLER VE İNCİ ARAL’IN YAZI DÜNYASINDA KADIN VE YAŞAMA TUTUNAMAMA KURUNTUSU
Melik BÜLBÜL
1710-1719

THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF PERSONEL PRONOUNS IN THE TURKİC LANGUAGE AND ITS USING IN THE
MODERN DIALECTS
TÜRK DİLİNDE KİŞİ ADILLARININ TARİHİ GELİŞİMİ VE MODERN TÜRK DİYALEKTLERİNDEKİ KULLANIMI
Metin DEMİRCİ & Adem BULUT
1720-1752

TURKISH - SERBIAN AND SERBIAN – TURKISH LEXICOGRAPHICAL WORKS
TÜRKÇE – SIRPÇA VE SIRPÇA - TÜRKÇE SÖZLÜK ÇALIŞMALARI
Mirjana TEODOSIJEVIĆ
1753-1760

THE EFFECTS OF MOTHER TONGUE ON THE LEARNING OF FOREIGN LANGUAGE GRAMMAR
YABANCI DİL BİLGİSİNİN ÖĞRENİLMESİNDE ANADİLİN ETKİLERİ
Muhammet Ali ARIK
1761-1769

WRITING BEHAVIOR of STUDENTS: THE STUDENTS WRITE for WHOM, WHAT PURPOSE and WHICH
ENVIRONMENTS?
ÖĞRENCiLERiN YAZMA DAVRANIŞLARI: ÖĞRENCİLER KİME, NE AMAÇLA, HANGİ ORTAMLARA YAZAR?
Muhammet Baştuğ & Tuğba Çelik
1770-1778
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THE ANALYSIS OF YAVUZ BÜLENT BAKİLER'S POEM NAMED "SASIRDIM KALDIM ISTE"
YAVUZ BÜLENT BÂKİLER’İN “ŞAŞIRDIM KALDIM İŞTE” ADLI ŞİİRİNİN ONTOLOJİK TAHLİL YÖNTEMİ İLE
ÇÖZÜMLENMESİ
Muhammet TAŞKESEN
1779-1789

EIGHT GRADE STUDENTS’ MISCONCEPTİONS ABOUT VOICE IN TURKISH
ORTAOKUL SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇEDE FİİL ÇATISI İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI
Muhsine BÖREKÇİ & Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU
1790-1835

GENITIVE CASE OF RUSSIAN IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE TO TURKISH STUDENTS
RUSÇANIN TÜRK ÖĞRENCİLERE YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE RUS DİLİNİN TAMLAYAN DURUMU
Murat Aşçı
1836-1845

TEACHING ARABIC AT İMAM HATİP HIGH SCHOOLS BY NLP TECHNIQUES
İMAM HATİP LİSELERİNDE NLP TEKNİKLERİ İLE ARAPÇA ÖĞRETİMİ
Murat DEMİR
1846-1854

OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİ HAKKINDA ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ
VE BEKLENTİLERİ
THE OPINIONS AND EXPECTATIONS OF ANATOLIA IMAM-HATIP HIGH SCHOOL STUDENTS ABOUT OTTOMAN
TURKISH COURSE
Murat ÖZCAN
1855-1863
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PROBLEMS FACED ON ENANTIOSEMY IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SÖZCÜK İÇİ KARŞIT ANLAMLILIK KONUSUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Murat ULUOĞLU
1864-1870

POETRY MEMORIZATION IN TURKISH LITERATURE EDUCATION (Student Attitudes, Positive and Negative Aspects
of the Method, The problems that are Encountered, Solution Recommendations)
TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİNDE ŞİİR EZBERİ (Öğrenci Tutumları, Yöntemin Olumlu ve Olumsuz Tarafları, Karşılaşılan
Sorunlar ve Çözüm Önerileri)
Mustafa ALKAN
1871-1881

CURRENT STATE OF FOREIGN LANGUAGE PREP-CLASS PRACTICES
YABANCI DİLDE EĞİTİM İÇİN HAZIRLIK SINIFI UYGULAMALARI
Mustafa ÇAKIR
1882-1897

FICTIONAL AND NARRATIVE FEATURES ADALET AGAOGLU’S NOVEL ÜÇ BEŞ KİŞİ
ADALET AĞAOĞLU’NUN ÜÇ BEŞ KİŞİ ROMANINDA KURGU VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ
Mustafa EVER
1898-1906

A SURVEY ON THE PROBLEMS CONFRONTED BY THE SYRIAN STUDENTS DURING THEIR TURKISH COURSES THEY
TAKE IN TURKEY: KILIS 7 ARALIK UNIVERSITY SAMPLE
TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENMEDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Mustafa İsmail DÖNMEZ & Sadettin PAKSOY
1907-1919
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LANGUAGE POETRY IN AESTHETİCS OF TURKISH
ŞİİR DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ESTETİĞİ
Mustafa KARABULUT
1920-1927

DIFFICULTIES IN TEACHING PHONETIC STRUCTURE OF THE RUSSIAN LANGUAGE
RUS DİLİNİN FONETİK YAPISINDAN KAYNAKLI ÖĞRETİM ZORLUKLARI
Mustafa YAŞAR
1928-1942

THE RESARCH of the VALUES PARTAKING in the TURKISH CYPRIOT TALES
KIBRIS TÜRK MASALLARINDA YER ALAN DEĞERLERİN İNCELENMESİ
Mustafa YENİASIR
1943-1953

CLIL AND DIGITAL NATIVES
Müfit ŞENEL & Deren Başak AKMAN
1954-1968

THE USE OF LANGUAGE REGISTRERS IN LE JOURNAL DE B.J. AU BUREAU
B.J.’NİN İŞYERİ GÜNLÜĞÜ’NDE (LE JOURNAL DE B.J. AU BUREAU) KULLANILAN DİL KESİTLERİ
Mümtaz KAYA
1969-1982

A SOCIAL MEDIA MATERIAL IN TURKISH LANGUAGE TEACHING
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR SOSYAL MEDYA MATERYALİ: CAPSLER
Nail GÜNEY & Talat AYTAN
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1983-1989

THE HISTORY OF ANCIENT PERIOD OF LINGUISTICS
ESKİ ÇAĞ DİL BİLİM TARİHİ
Naile AĞABABA
1990-1999

TEACHING AND LEARNING THE GEORGIAN LANGUAGE IN TURKEY
TÜRKİYE’DE GÜRCÜCENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ
Nanuli KATCHARAVA
2000-2006

IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHING OF SOME EXCLAMATION WORDS WITH MUSIC
VIDEOS
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE MÜZİK KLİPLERİYLE BAZI ÜNLEM KELİMELERİNİN ÖĞRETİMİ
Necmi AYTAN & Ramazan KILIÇARSLAN
2007-2018

PEDAGOGICAL ELEMENTS IN ŞERMİN AS AN EXAMPLE OF DIFFERENT APPROACH TO TURKISH EDUCATION AND
TRAINING
TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM ÖRNEĞİ OLARAK ŞERMİN’DEKİ PEDAGOJİK UNSURLAR
Nesibe YAZGAN USLU
2019-2037

EVALUATION OF THE CARTOON NAMED KELOĞLAN IN TERMS OF FORMULAIC LANGUAGE UNITS
KELOĞLAN ÇİZGİ FİLMİNİN KALIPLAŞMIŞ DİL BİRİMLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Neslihan KARAKUŞ & Yasemin BAKİ
2038-2056
THE EXAMINATION OF THE LEVELS OF USİNG CRITICAL THINKING AND READING STRATEGIES OF STUDENTS IN
TURKISH LEANGUAGE TEACHING DEPARTMENT
INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATION AND TEACHING

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Nevin AKKAYA
2057-2069
LANGUAGE AS A KEY FACTOR IN EDUCATIONAL PROCESSES
EĞİTSEL SÜREÇLERDE ANAHTAR OLARAK DİL
Nihal IŞILAK
2070-2074

THE CONTRIBUTION OF GAMES ON SPEAKING ABILITY OF 6-14 YEAR-OLD STUDENTS IN TURKISH LANGUAGE
TEACHING
TÜRKÇE ÖĞRENİM VE ÖĞRETİMİNDE OYUNLARIN 6-14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİSİNE
KATKISI
Nurdan ARSLAN GÖÇMEN & Emrah GÖÇMEN & Sümeyra AYIK
2075-2084

A STUDY OF A TEXT IN THE CONTEXT OF CRITICAL DISCOURSE ANAYLSIS: A STORY NAMED “ZEMBEREK” BY SAİT
FAİK
ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ BAĞLAMINDA BİR METİN İNCELEMESİ: SAİT FAİK’İN “ZEMBEREK” ADLI ÖYKÜSÜ
Nuriye BASTEM
2085-2101

SEMANTIC ANALYSIS OF THE TALE “AÇIL SOFRAM AÇIL”
“AÇIL SOFRAM AÇIL” MASALININ ANLAMBİLİMSEL OLARAK İNCELENMESİ
Nurullah KARAHAN
2102-2111

EDUCATION PHENOMENON IN CHILDREN'S BOOKS
ÇOCUK KİTAPLARINDA EĞİTİM OLGUSU
Nurullah ULUTAŞ & Rukiye IŞIK
2112-2123
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VOCABULARY COMPONENTS BASED ON CHILD LANGUAGE IN TURKISH DIALECTS
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA ÇOCUK DİLİ KAYNAKLI SÖZ VARLIĞI ÖGELERİ
Oğuz ERGENE
2124-2161

TURKISH AS THE LANGUAGE OF SCIENCE
BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE
Onur DÖLEK
2162-2171

INTERTEXTUALITY AND FEMINISM IN JANE EYRE AND WIDE SARGOSSA SEA
Onur KAYA
2172-2179

PRE-SCHOOL TEACHER’S REMARKS ON THE IMPLEMENTATION OF TURKISH LANGUAGE ACTIVITIES
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMELERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Onur KÖKSAL & Ayşen TÜKEL & Aliye DUMAN
2180-2194

THE STATUS OF LOCAL DIALECTS IN TEACHING ARABIC AS A FOREIGN LANGUAGE IN TURKEY
TÜRKİYE'DE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE LEHÇENİN YERİ
Osman DÜZGÜN
2195-2217

THE IRONİC LANGUAGE IN "BİR BİLİM ADAMININ ROMANI" AND "TEHLİKELİ OYUNLAR" BY OĞUZ ATAY
OĞUZ ATAY'IN "BİR BİLİM ADAMININ ROMANI" VE "TEHLİKELİ OYUNLAR" ADLI ROMANLARINDA İRONİK DİL
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Osman ORUÇ
2218-2229

EVALUATION OF GRADUATE THESES ON THE USE OF DRAMA METHOD IN TEACHING TURKISH
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ömer Tuğrul KARA & Başak Karakoç ÖZTÜRK
2230-2243

TURKISH TEACHERS’ AND TURKISH PRESERVICE TEACHERS’OPINIONS ABOUT TURKISH EDUCATION SUPPORTED BY
ELECTRONIC/INTERACTIVE BOARD AND COMPUTER
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEKTRONİK/ETKİLEŞİMLİ TAHTA VE
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Özge KARAKAŞ YILDIRIM & Aliye İlkay YEMENİCİ
2244-2266

APPLIED STUDY ON IMPORTANCE OF ACADEMIC TURKISH IN TURKISH LANGUAGE TEACHING AS A FOREIGN
LANGUAGE ON THE BASE OF SAKARYA UNIVERSITY TURKISH TEACHING APPLICATION AND RESEARCH CENTER
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK TÜRKÇENİN ÖNEMİNE İLİŞKİN UYGULAMALI BİR
ARAŞTIRMA: TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖRNEĞİ
Özlem YAHŞİ CEVHER & Canan GÜNGÖR
2267-2274

IS GENDER A DETERMINING FACTOR IN LANGUAGE STRATEGY USE: AN INQUIRY INTO MULTIPLE FACTORS AT
PLAY
CİNSİYET DİL STRATEJİ KULLANIMINDA BELİRLEYİCİ BİR FAKTÖR MÜDÜR? STRATEJİ KULLANIMINDA ÇEŞİTLİ
FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Özlem ZABİTGİL GÜLSEREN & Merve Nur DEMİR
2275-2282

PREPARATORY SCHOOL STUDENTS' METAPHORICAL PERCEPTIONS ON PREPARATORY EDUCATION
HAZIRLIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRLIK EĞİTİMİNE YÜKLEDİĞİ METAFORLAR
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Rabia DEMİR
2283-2302

IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE BASIC LEVEL STUDENTS’ USE OF THE INDICATIVE MOOD AND
SUBJUNCTIVE MOOD
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE TEMEL SEVİYE ÖĞRENCİLERİNİN HABER VE DİLEK KİPLERİNİ
KULLANIMI
Ramazan KILIÇARSLAN
2303-2315
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THE ATTRIBUTIONS OF THE LEARNERS OF TURKISH LANGUAGE AS A
FOREIGN LANGUAGE FOR THEIR SUCCESS AND THE PLACE OF
TECHNOLOGY USE
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN
BAŞARILARINA ETKİ EDEN NEDENLER VE BU NEDENLER ARASINDA
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ABSTRACT
In recent years with a visible rise both in number and educational quality of universities in Turkey the number of foreign
students studying in Turkish universities has also increased. Foreign students coming to our country for educational purposes
learn Turkish language at Turkish Teaching Application and Research Centers (TÖMER) which are established within the
universities. This study was conducted in two universities in order to investigate foreign leaners’ attributions for their success in
learning Turkish language and the place of “technology use fctor” in these attributions. The study was conducted in two phases.
In the first phase three focus group interviews were held with fifteen students about their attributions. Later a survey
questionnaire was formed using the data collected in the interviews and conducted to 143 students. After analyzing the findings
through software programme called SPSS, it was found that some internal factors like “interest”, “future plans”, and “effort” were
among the most frequent attributional factors cited by the learners. “Technology use factor” appeared not to be very popular
with the learners in learning Turkish as a foreign language.

Key Words: TÖMER, teaching Turkish as a foreign language, success attributions, technology use.

ÖZET
Son yıllarda Türkiye’deki üniversitelerin sayılarının ve eğitim kalitesinin gözle görülür derecede artmasıyla beraber,
üniversitelerimizde eğitim gören yabancı öğrenci sayısında da ciddi oranda bir artış gözlenmiştir. Ülkemize gelen yabancı
uyruklu öğrenciler üniversitelerin bünyesinde bulunan Türkçe Ögretimi Uygulama ve Arastirma Merkezlerinde (TÖMER) Türkçe
eğitimi almaktadırlar. Bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi TÖMER ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TÖMER dil
kurslarında Türkçe öğrenen ve kendisini başarılı gören öğrencilein başarılarına etki eden nedenleri ve özellikle teknolojinin bu
nedenler arasındaki yerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamasında 15
yabancı uyruklu öğrencimizle 3 farklı grupta odak grup görüşmesi yapılmış, başarılarına etki eden nedenler üzerinde
konuşulmuştur. Daha sonra bu görüşmelerden elde edilen verilerle bir anket oluşturulmuş ve bu anket toplam 143 öğrenciye
uygulanmıştır. Uygulanan anketler SPSS veri analizi programı yardımıyla analiz edildiğinde katılımcıların başarılarını etkileyen
faktörler olarak «ilgi», «gelecek planları», «öğrenme stratejileri» ve «çaba gibi «içsel» boyuttaki faktörleri ileri sürdükleri
görülmüştür. Başarıyı getiren faktörler arasında «teknoloji kullanımı» kendisine son sıralarda yer bulabilmiştir.
Anahtar Kelimeler: TÖMER, Yabancılara Türkçe Öğretimi, başarı nedenleri, teknoloji kullanımı.
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1. GİRİŞ
Atıf teorisi farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Heider (1958) bir
olayı sebepleriyle ilişkilendirme olarak, Weiner (1974) bireylerin başarı ve başarısızlıklarını
atfettikleri nedenler olarak, Harvey vd. (2009) ise belirli bir olayın neden meydana geldiğini
ve sebepsel durumları olarak tanımlamışlardır.
Alderman (2004) atıf sürecinin insanların her gün başvurduğu bir olay olduğunu belirtir. Atıf
teorisinin bilişsel bir teori olduğunu, kişilerin meydana gelen olayların sebepleri hakkındaki
inanışları ve bu inanışların kişinin davranışlarını ve beklentilerini nasıl etkilediğini ele
aldığını belirtir.
Nedensel Atıf Faktörleri ve Atıf Boyutları:
Weiner (1974) kişilerin, başarı ve başarısızlık durumlarında en çok şu dört nedensel faktöre
atıfta bulunduklarını belirtir:
1. Yetenek (Ability)
2. Çaba (Effort)
3. Ödevin/işin zorluğu (Task difficulty)
4. Şans (Luck)
Bu nedensel atıf faktörlerini kısaca tanımlamamız gerekirse (Weiner, 1974):
1. Yetenek faktörü: Tekrarlanmış başarı veya başarısızlık kişinin yeteneğini veya
yeteneksizliğini gösterir. Örneğin; yüksek notlar öğrencinin zeki olduğunun
göstergesi olarak kabul edilir.
2. Çaba faktörü: Bir amaca ulaşabilmek için ne kadar çok çalıştığımızın göstergesidir.
Genel bir kanı olarak başarılı olan insanların, başarısız olan insanlara göre daha çok
çaba harcadığı kabul edilir.
3. Ödevin/işin zorluğu faktörü: Ödevin/işin ne kadar zor veya kolay olduğu hakkındaki
inanışımızdır.
4. Şans faktörü: Bir sonuç üzerindeki kişinin kontrolünün bulunmayışı olarak
tanımlanabilir.
Weiner’in (1974, 1979) atıf teorisine göre kişilerin başarı ve başarısızlıklarına yaptıkları
nedensel atıflar üç boyuta göre sınıflandırılabilir. Bu üç boyut:
1. Nedenselliğin Kaynağı (The Locus of Causality Dimension)
2. Devamlılık/Kalıcılık (The Stability Dimension)
3. Kontrol Edilebilirlik (The Controllability Dimension)
1. Nedenselliğin Kaynağı Boyutu: Nedenselliğin kaynağı içsel (internal) veya dışsal
(external) olabilir. ‘İçsellik’ veya ‘dışsallık’ başarı veya başarısızlık durumlarına
yapılan atıfların kişinin kendisinden mi yoksa dışsal bir nedenden mi kaynaklandığını
belirtir.
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2. Devamlılık Boyutu: İkinci boyut başarı veya başarısızlığa yapılan nedensel atıfların
kalıcı/değişmez (stable) veya geçici/değişken (unstable), değişir veya değişmez
olduğunu belirtir.
3. Kontrol Edilebilirlik Boyutu: Üçüncü boyut olan kontrol edilebilirlik boyutu başarı ve
başarısızlığa atfedilen nedenlerin kişi tarafından kontrol edilebilir (controllable) veya
kontrol edilemez (uncontrollable) olduğunu gösteren boyuttur.
Çalışmanın Amacı:
Bu çalışma Türkiye’de Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ve kendisini bu bağlamda başarılı
gören öğrencilerin,
(1) başarılarına etki eden nedenleri, ve özellikle
(2) teknolojinin kullanımının başarıya etki ettiği düşünülen nedensel faktörler
arasındaki yerini, araştırmak amacıyla yapılmıştır.
Araştırma Soruları:
1. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler başarılarını hangi faktörlere
atfediyorlar?
2. Teknoloji kullanımının bu faktörler arasındaki yeri nedir?

2. YÖNTEM
Evren ve Örneklem:
Çalışmamıza iki farklı devlet üniversitesinden TÖMER dil kurslarında Türkçe öğrenen 143
yabancı uyruklu öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 54’ü kadın 89’u ise erkek öğrencilerden
oluşmaktadır. Çalışmaya öğrenciler gönüllülük esasına göre katılmışlardır.

Kadın
Erkek
Toplam

Cinsiyet
F
54
89
143

%
% 38
% 62
%100

Tablo1: Katılımcı cinsyet oranı
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19
20
21
22
23
24 ve üzeri
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Yaş
F
20
39
29
15
13
4
20

%
% 14
% 27
% 20
% 11
%9
%3
% 14

Tablo2: Katılımcı yaş oranları

Katılımcıların büyük çoğunluğu 20 yaş ve altı (%61) olmakla beraber, %14’lük bir bölümü ise
24 ve üzeri yaş grupları oluşturmaktadır. Çalışmaya 16 farklı anadil grubundan öğrenci
katılmıştır, ağırlıklı olarak ise Arapça, Gürcüce ve Boşnakça dilleri oluşturmaktadır.

Arapça
Gürcüce
Boşnakça
İngilizce
Kürtçe
Çince
Rusça
Arnavutça
Fransızca
Ugandaca
Türkmence
Özbekçe
Japonca
Karadağca
Korece
Portekizce

AnaDil
F
51
23
15
11
7
5
5
5
4
4
3
2
2
1
1
1

%
36
16
11
8
5
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1

Tablo3: Katılımcı anadil oranları

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİ
EDEN NEDENLER VE BU NEDENLER ARASINDA TEKNOLOJİNİN YERİ

5

Veri Toplama Araçları:
Çalışma iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamasında 15 yabancı uyruklu
öğrenciyle 3 farklı grupta odak grup görüşmesi yapılmış, başarılarına etki eden nedenler
üzerinde konuşulmuştur. Katılımcıların da onayı alınarak görüşmelerin ses kayıtları
tutulmuştur. Sonrasında ses kayıtları analiz edilmiş, öğrencilerin ileri sürdükleri başarılarına
etki eden faktörlerle 32 maddelik bir anket oluşturulmuş ve bu anket çalışması TÖMER dil
kursunda öğrenim gören toplam 143 yabancı uyruklu öğrenciye uygulanmıştır. Yapılan faktör
analizi sonucu başarıyı getiren faktörlerden 32 madde değerlendirmeye dahil edilmiştir.

3. BULGULAR VE YORUMLAR
Uygulanan ankette yabancı uyruklu öğrencilere yöneltilen, “Türkçeyi öğrenmede kendinizi
başarılı gördüğünüz durumlarda, başarınızı etkileyen faktörler nelerdir?” sorusuna
öğrencilerin verdiği cavaplar analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre öğrencilerin Türkçe
öğrenmede başarılı oluşlarını atfettikleri nedenler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Çıkan
sonuçlar göstermiştir ki öğrenciler “hocalarının ders anlatma tarzını” başarılarını getiren en
önemli etken olarak görmektedirler. Bu faktörü “Türkçe öğrenmeyi seviyorum” ve “Dil
öğrenmeyi seviyorum” faktörleri takip etmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin gelecekle ilgili
yaptıkları planların da Türkçeyi öğrenmede başarılı olmalarına etki ettiği görülmüştür. Bu
faktörler: “İleride ülkeme faydalı olmak istiyorum” ve “Gelecek planlarım var” dır.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Öğrencilerin başarı yüklemeleri
Hocalarımız dersleri iyi anlattılar.
Türkçeyi seviyorum.
Dil öğrenmeyi seviyorum.
İleride ülkeme faydalı olmak istiyorum.
Gelecek için planlarım var.
Türkçe öğretim metodları çok iyiydi.
Türkçeyi Türkiye’de öğrenmem etkili oldu.
Derslerime çalıştım.
Türkçe öğrenmeye istekliydim.
Ödevlerimi yaptım.
Arkadaşlarım yardım etti.
Derslere iyi konsantre oldum.
Türkçe müzik dinledim.
Derslerde not aldım.
Türkçe film ve dizi izledim.

Ort.
4,36
4,33
4,29
4,29
4,25
4,10
4,09
4,08
3,94
3,93
3,93
3,92
3,87
3,87
3,87
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Türkçe pratik yaptım.
Meraklıyım.
Türk arkadaşlarımla aynı evde kaldım.
Annem ve babam beni motive ettiler.
Bilmediğim konuları araştırdım.
Türk kültürünü merak ettim.
Ders kitaplarımız eğlenceli ve ilgi çekiciydi.
Türkçe ileride işime yarayacak.
Çok çalışkanım.
Çok kelime ezberledim.
Düzenli tekrar yaptım.
Zekiyim, hızlı öğreniyorum.
Türkçe kitap ve gazete okudum.
Devamsızlık yapmadım.
Türkçe çok kolay.
Sosyal medyada Türkçe kullandım.
Anadilimle Türkçe arasında benzer çok kelime var.

3,86
3,84
3,76
3,74
3,71
3,68
3,66
3,65
3,64
3,63
3,61
3,60
3,57
3,46
3,37
3,35
3,27

Tablo4: Öğrencilerin başarı yüklemeleri
Tablodan da anlaşıldığı üzere “Anadilimle Türkçe arasında benzer çok kelime var” faktörü
öğrenci başarısına en az etki eden faktör olmuştur. Ayrıca “Sosyal medyada Türkçe
kullandım” maddesi de başarıya en az katkısı olan maddelerden birisi olmuştur. Bu da
öğrencilerin Türkçeyi sosyal medyada çok fazla kullanmadıkları veya kullanacakları şartların
oluşmadığını gösterir. Bunlara ek olarak “Türkçenin çok kolay olması” faktörünün başarıya
en az etki eden faktörlerden olması, Türkçenin öğrenciler tarafından kolay bir dil olarak
görülmediği sonucunu çıkarır.

Kadınların ve erkeklerin nedensel yüklemeleri:

1
2
3
4
5
6
7

Kadınların en çok kullandıkları nedensel yüklemeler
Hocalarımız dersleri iyi anlattılar.
Dil öğrenmeyi seviyorum.
Türkçeyi seviyorum.
Derslerime çalıştım.
İleride ülkeme faydalı olmak istiyorum.
Gelecek için planlarım var.
Türkçe müzik dinledim.

Ort.
4,57
4,55
4,47
4,41
4,41
4,37
4,35

1
2

Erkeklerin en çok kullandıkları nedensel yüklemeler
Türkçeyi seviyorum.
Hocalarımız dersleri iyi anlattılar.

Ort.
4,26
4,25
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3
4
5
6
7

İleride ülkeme faydalı olmak istiyorum.
Gelecek için planlarım var.
Dil öğrenmeyi seviyorum.
Türkçe öğretim metodları çok iyiydi.
Türkçeyi Türkiye’de öğrenmem etkili oldu.
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4,23
4,19
4,14
4,03
3,99

26
27
28
29
30
31
32

Kadınların en az kullandıkları nedensel yüklemeler
Düzenli tekrar yaptım.
Çok çalışkanım.
Türkçe kitap ve gazete okudum.
Devamsızlık yapmadım.
Sosyal medyada Türkçe kullandım.
Anadilimle Türkçe arasında benzer çok kelime var.
Türkçe çok kolay.

3,72
3,72
3,67
3,58
3,57
3,41
3,33

26
27
28
29
30
31
32

Erkeklerin en az kullandıkları nedensel yüklemeler
Türkçe kitap ve gazete okudum.
Zekiyim, hızlı öğreniyorum.
Türk kültürünü merak ettim.
Türkçe çok kolay.
Devamsızlık yapmadım.
Sosyal medyada Türkçe kullandım.
Ana dilimle Türkçe arasında benzer çok kelime var.

3,52
3,48
3,45
3,39
3,38
3,23
3,19

Tablo5-6-7-8: Kadın ve erkek başarı yüklemeleri karşılaştırması
Bunlara ek olarak yukarıdaki tablolar da göstermektedir ki kadınlarla erkeklerin nedensel
atıfları arasında çok ciddi farklar görülmemektedir. 5, 6, 7 ve 8 nolu tablolarda en çok atıfta
bulunulan faktörler ve en az atıfta bulunulan faktörler gösterilmiştir. Kadınların ve ekeklerin
nedensel yükemelerinin birbirine benzer olduğu görülmüştür.

1
2
3
4
5
6

Öğrencilerin nedensel yüklemelerinin boyutlara göre sınıflanması
Nedensel faktör
Boyut
Öğretmen
Dışsal
Kalıcı
Kontrol edilemez
İlgi
İçsel
Geçici
Kontrol edilebilir
İlgi
İçsel
Geçici
Kontrol edilebilir
Gelecek planları
İçsel
Geçici
Kontrol edilebilir
Gelecek planları
İçsel
Geçici
Kontrol edilebilir
Öğretim metodları
Dışsal
Kalıcı
Kontrol edilemez
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15
16
17
18
19
20
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22
23
24
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Şartlar
Çaba
İlgi
Çaba
Çevre
Çaba
Teknoloji kullanımı
Öğrenme stratejileri
Teknoloji kullanımı
Öğrenme stratejileri
İlgi
Çevre
Çevre
Çaba
İlgi
Kaynaklar
Gelecek planları
Çaba
Öğrenme stratejileri
Çaba
Yetenek
Öğrenme stratejileri
Çaba
Ödevin/işin yapısı
Teknoloji kullanımı
Ödevin/işin yapısı

Dışsal
İçsel
İçsel
İçsel
Dışsal
İçsel
Dışsal
İçsel
Dışsal
İçsel
İçsel
Dışsal
Dışsal
İçsel
İçsel
İçsel
İçsel
İçsel
İçsel
İçsel
İçsel
İçsel
İçsel
Dışsal
Dışsal
Dışsal

Kalıcı
Geçici
Geçici
Geçici
Kalıcı
Geçici
Geçici
Kalıcı
Geçici
Geçici
Geçici
Kalıcı
Kalıcı
Geçici
Geçici
Kalıcı
Geçici
Geçici
Geçici
Geçici
Kalıcı
Geçici
Geçici
Kalıcı
Kalıcı
Kalıcı

Kontrol edilemez
Kontrol edilebilir
Kontrol edilebilir
Kontrol edilebilir
Kontrol edilemez
Kontrol edilebilir
Kontrol edilebilir
Kontrol edilebilir
Kontrol edilebilir
Kontrol edilebilir
Kontrol edilebilir
Kontrol edilemez
Kontrol edilemez
Kontrol edilebilir
Kontrol edilebilir
Kontrol edilemez
Kontrol edilebilir
Kontrol edilebilir
Kontrol edilebilir
Kontrol edilebilir
Kontrol edilemez
Kontrol edilebilir
Kontrol edilebilir
Kontrol edilemez
Kontrol edilebilir
Kontrol edilemez

Tablo9: Nedensel yüklemelerin boyutlarına göre sınıflanması
Çıkan sonuçları irdelediğimizde “ilgi” ve “çaba” faktörlerinin en çok atıfta bulunulan
faktörlerden olduğu gözlemleniyor. Ayrıca atıfta bulunulan faktörlerin boyutları
incelendiğinde faktörlerin %65’lik kısmının içsel boyutta olduğu, geri kalan %35’inin ise
dışsal boyutta olduğu görülüyor. Devamlılık boyutuna göre ise faktörlerin %63’ünün geçici,
%37’sinin ise kalıcı boyutta olduğu görülüyor. Kontrol edilebilirlik boyutuna göre ise
faktörlerin %69’u kontrol edilebilir, %31’i ise kontrol edilemez boyuttadır.

4. SONUÇ
Türkiye’de Türkçe öğrenen 143 yabancı uyruklu öğrencinin katılımıyla yapılan çalışma
göstermiştir ki öğrencilerimizin tamamına yakını (%88) kendilerini Türkçe öğrenmede
başarılı görüyorlar. Katılımcılar, başarılarını etkileyen faktörler olarak ise ağırlıklı olarak
«ilgi», «gelecek planları», «öğrenme stratejileri» ve «çaba gibi «içsel» boyuttaki faktörleri ileri
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sürmekteler. Faktör çeşitliliği olarak «Çaba, yetenek, şans, görev zorluğu» gibi dört faktör öne
süren Weiner’in (1974, 1986) aksine 11 farklı faktörden bahsediyorlar. Ayrıca Weiner’in
(1974, 1986) ortaya attığı «şans» faktöründen ise katılımcılarımız tarafından hiç
bahsedilmemiştir. Kadın ve erkek sonuçları arasında çok ciddi farklar olmadığı da
görülmüştür.
Başarıyı getiren adı geçen 11 faktör arasında «teknoloji kullanımı» kendisine son sıralarda
yer bulabilmiştir. Bu faktörler ise «televizyon izleme, müzik dinleme ve sosyal medya
kullanımı» olarak bahsedilmiştir. Türkçeyi öğrenmede teknoloji kullanımının son sıralarda
kendine yer bulması bizleri şaşırtmıştır. Daha çok kullanılması beklenilen akıllı telefon
uygulamalarından ise hiç bahsedilmediği görülmüştür.
Nedensel yüklemelerin öğrenci başarısı üzerinde etkili olduğunu Williams vd. (2004)
çalışmasında belirtmiştir. Yazara göre eğer öğrenciler başarılarını içsel ve kontrol edilebilir
nedenlere atfediyorlarsa bu, onların başarılarının devamlı ve kalıcı olacağının göstergesidir.
Bu tarz pozitif atıflar, öğrenci moral ve motivasyonunu üst düzeyde tutar.
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PLACE OF YUNUS EMRE INSTITUTES IN TEACHING TURKISH LANGUAGE FOR
FOREIGNERS ( JORDAN, EGYPT, LEBANON YUNUS EMRE INSTITUTES SAMPLES)
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YUNUS EMRE ENSTİTÜLERİNİN YERİ (ÜRDÜN,
MISIR, LÜBNAN YUNUS EMRE ENSTİTÜLERİ ÖRNEKLERİ)1
Abdulmuttalip IŞIDAN2

ABSTRACT
Teaching Turkish Language has gained importance with political devlopments in recent years. Many who did not want to learn
Turkish previously interest in learning Turkish language. In the four corners of the world's increasing demand for Turkish shows
that great importance should be given to teaching Turkish as a foreign language. In this context, founded in 2009, Yunus Emre
Institute operates at the four corners of the world to promote the Turkish civilization and culture and promote the Turkish
language teaching. The Institute opened thirty eight Yunus Emre Turkish Cultural Center in thirty country and has taught fifteen
thousand people Turkish language. In this study, the place of Yunus Emre Institute in teaching Turkish to foreigners has been
reviewed on basis of Jordan, Egypt, Lebanon Yunus Emre Institutes samples. Development of Yunus Emre Institutes since its
foundation until today have been analyzed and suggestions were rendered to maintain its activities in a better way.

Key Words: Foreing Language, Turkish language, Teaching Foreign Language, Yunus Emre Institutes, Turkish Cultural Center

ÖZET
Son yıllarda yaşanan siyasi gelişmelerle birlikte Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi büyük önem kazanmıştır. Önceleri çok
talep görmeyen Türkçeye ilgi her geçen gün artmaktadır. Dünyanın dört bir tarafında Türkçeye olan talebin artması yabancı dil
olarak Türkçe öğretimine büyük önem verilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu bağlamda 2009 yılında kurulan Yunus Emre
Enstitüsü dünyanın dört bir tarafında Türk medeniyet ve kültürünü tanıtmaya yönelik faaliyetlerini sürdürmekte ve Türkçe
öğretimini yaygınlaştırmaktadır. 5 yılda 30 ülkede 38 Türk Kültür Merkezi açan Yunus Emre Enstitüsü 15000 kişiye Türkçe
öğretmiş olup bu alandaki çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmada ise Ürdün, Mısır ve Lübnan Yunus Emre Enstitüleri
örnekleri baz alınarak Yabancılara Türkçe Öğretimi’nde Yunus Emre Enstitüleri’nin yeri ele alınacaktır. Yunus Emre
Enstitüsü’nün kuruluşundan günümüze kadar gelişimi incelenecek olup enstitülerin faaliyetlerini daha iyi bir şekilde sürdürmesi
için önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil, Türkçe, Yabancı Dil Öğretimi, Yunus Emre Enstitüleri, Türk Kültür Merkezleri

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Arş. Gör. Abdulmuttalip IŞIDAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü,
e-posta: muttalipisidan@gmail.com
1
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1. GİRİŞ
Dil, toplum içi iletişimde ya da toplumların birbirleriyle iletişiminde önemli rol oynamaktadır.
Dilsiz bir toplum ya da toplumsuz bir düşünülemez. Bu nedenle dil toplumların
kalkınmasında olmazsa olmazlardandır. Yabancı dil ise farklı dili konuşan toplumlar arasında
iletişimi sağlamak için önemli bir görev üstlenir. Yabancı dil bilmek diğer toplumlarla
iletişimi sağlamasının yanı sıra o dilin kültürünü tanımayı ve o dilde bilimsel, kültürel ve
ticari faaliyetlerde bulunma imkânı sağlar. (Kılınç, Şahin ve diğerleri, 2011). Bu nedenle
küreselleşen dünyada yabancı dil bilmek bir gereklilik olmaktan çıkmış bir zorunluluk haline
gelmiştir. Her alanda kendini geliştirmek isteyen bir toplum yabancı dil eğitim ve öğretimini
desteklemeli ve bireylerini yabancı dil öğrenmeye teşvik etmelidir. Çünkü yabancı dil bilmek
diğer toplumlarla iletişimin anahtarıdır. Diğer toplumlarla iletişim ise toplumun gelişimini ve
kalkınmasını sağlayan önemli unsurlardandır. Bu yüzden yabancı dil bilmenin gerekliliği
toplumlar tarafından dikkate alınmalı ve gereken önem verilmelidir (İşcan, 2011).

Bu bağlamda dünya ülkeleri diğer ülkelerle kültürel etkileşimlerini artırmak, kendi dillerini
kültürlerini uluslar arası mecraya taşımak amacıyla adeta yarış içerisindedirler. Dünya
ülkeleri bu amaçlar doğrultusunda dünyanın çeşitli ülkelerinde enstitüler açmakta,
üniversitelerde kendi dilleriyle ilgili bölümler açmakta ve bunların yanı sıra çeşitli kültürel
faaliyetlerde bulunmaktadırlar (Öğüt, 2009).

Dünyanın çeşitli ülkelerinde başta dil öğretimi faaliyetleri olmak üzere çeşitli kültürel
faaliyetlerde bulunmak üzere dünyanın önde gelen ülkelerinden Almanya Goethe
Enstitüsünü, İngiltere British Councili, Fransa Fransız Kültür Merkezini, İspanya Cervantes
Enstitüsünü kurmuştur(Öğüt, 2009). Türkiye ise bu amaçla 05/05/2007 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu’na istinaden
2009 yılından itibaren Yunus Emre Enstitülerini kurmaya başlamıştır (Yunus Emre Enstitüsü,
2015).

18 Mayıs 2007 tarih ve 26526 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yunus Emre Vakfı
Kanunu’nun amacı Türkiye'yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak,
Türkiye’nin diğer ülkeler ile dostluğunu geliştirmek, kültürel alışverişini artırmak, bununla
ilgili yurt içi ve yurt dışındaki bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak, Türk dili,
kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek,
Türkiye’de Yunus Emre Araştırma Enstitüsü ve yurt dışında Yunus Emre Türk Kültür
Merkezleri açmak için merkezi Ankara’da olan Yunus Emre Vakfının kurulmasına ilişkin esas
ve usûlleri belirlemektir. (Resmigazete, 2015)
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Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü tanıtmak amacıyla kurulan bu vakfın yönetiminde
Dışişleri Bakanı’nın başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Maliye
Bakanı, TİKA, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları
Başkanlığı’ndan sorumlu olan Başbakan Yardımcısı bulunmaktadır. Yunus Emre Vakfına bağlı
olarak kurulan ve 2009 yılından beri faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüleri dünyanın
30 ülkesinde 38 merkezde faaliyetlerine devam etmektedir. (Yunus Emre Enstitüsü, 2015).
Şuana Kadar Açılan Yunus Emre Enstitüleri (Yunus Emre Enstitüsü, 2015).

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Saraybosna

Astana

Bükreş

Paris

Bakü

Roma

Tiran

Brüksel

Foynitsa

Amman

İskenderiye

Podgoritsa

Kahire

Köstence

Amsterdam

Johannesburg

Mostar

Londra

Priştine

Beyrut

Kabil

Varşova

Üsküp

Prizren

İpek

Kudüs

Cezayir

Tokyo

İşkodra

Budapeşte

Köln

Berlin

Tahran

Rabat

Viyana

Tiflis
Kazan
2015 Yılında Açılması Planlanan Kültür Merkezleri (Yunus Emre Enstitüsü, 2015)
Sırbistan / Belgrad
Rusya / Moskova
Sudan / Hartum
ABD / New York
Katar / Doha
Çin / Pekin
Malezya / Kuala Lumpur

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

Lefkoşa

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YUNUS EMRE ENSTİTÜLERİNİN
YERİ (ÜRDÜN, MISIR, LÜBNAN YUNUS EMRE ENSTİTÜLERİ ÖRNEKLERİ)

13

Yunus Emre Vakfına bağlı olarak kurulan Yunus Emre Enstitüsü, kanunun amaçları
çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve uygulamaları
yürütmektedir. Enstitü, kuruluş amaçları doğrultusunda Türk kültürünün, tarihinin, dilinin ve
edebiyatının daha iyi tanıtılması ve öğretilmesi amaçlanmaktadır (Yunus Emre Enstitüsü,
2015).
Yunus Emre Enstitüsü’nün temel faaliyet alanlarından birisi Türkçe öğretmektir. Bu
kapsamda Enstitü 38 merkezde faaliyet göstermektedir. 2014 yılı verilerine göre Enstitü
faaliyetlerine başladığından beri 25.000 öğrenci Enstitü bünyesinde Türkçe eğitimi almış ve
bu kapsamda 117 okutman görev yapmıştır.
Ayrıca,
Yunus Emre Enstitüsü’nün
görevlendirdiği okutmanlarında yer aldığı Türkçenin Seçmeli/Zorunlu Yabancı Dil Olarak
Öğretilmesi Projesi kapsamında Bosna-Hersek, Gürcistan, Ürdün, Karadağ, Tunus, Romanya
ve Polonya’da orta öğretim kurumlarında toplam 7.600 öğrenci seçmeli yabancı dil olarak
Türkçe öğrenmektedir (Yunus Emre Enstitüsü, 2015).
Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde düzenlenen Türkçe kurslarında, kolaydan zora,
yakından uzağa ve genelden özele, sarmal yapıda dil öğretimi uygulanmaktadır. Eğitim
öğretim sürecinde, görüntülü ve sesli kaynakların kullanımına önem verilmektedir. Yeni
konular öğretilirken daha önce öğrenilmiş ve kazanılmış bilgi ve becerilerin tekrarına özen
gösterilen kurslarda, öğretim sistemi Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri ve dil seviyeleriyle
paraleldir. Türkçe öğretiminde dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve
yazmaya eşit oranda yer verilmektedir (Yunus Emre Enstitüsü, 2015).
Basamaklı kur sisteminin uygulandığı Türkçe dersleri, temel düzeyde A1 ve A2, orta düzeyde
B1 ve B2, ileri düzeyde ise C1 ve C2 kurlarından oluşmaktadır (Yunus Emre Enstitüsü, 2015).
Türkçe kurslarındaki kur düzeni
Aşağıdaki kurlar Haydi Türkçe Öğrenelim Seti esas alınarak belirlenmiştir.
DÜZEY DERS SAATİ KUR SINAV
A1

A2

B1

SERTİFİKA

72 SAAT

A1.1

72 SAAT

A1.2 Sertifika Sınavı A1 SERTİFİKASI

72 SAAT

A2.1

72 SAAT

A2.2 Sertifika Sınavı A2 SERTİFİKASI

72 SAAT

B1.1

72 SAAT

B1.2
Ara Sınav

72 SAAT

B1.3
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B2

C1

72 SAAT

B1.4 Sertifika Sınavı B1 SERTİFİKASI

72 SAAT

B2.1

72 SAAT

B2.2 Sertifika Sınavı B2 SERTİFİKASI

72 SAAT

C1.1

72 SAAT

C1.2 Sertifika Sınavı C1 SERTİFİKASI

Türkçe kursları 12 kurdan oluşmaktadır.
Kurslar haftada 6, 8, 10, 12, 16, 20 saat olmak üzere altı farklı seçenekte uygulanabilir

Haftalık Ders Saati

Hafta Sayısı

Toplam Ders Saati

20

7

140

Haftalık Ders Saati

Hafta Sayısı

Toplam Ders Saati

16

9

144

Haftalık Ders Saati

Hafta Sayısı

Toplam Ders Saati

12

6

72

Haftalık Ders Saati

Hafta Sayısı

Toplam Ders Saati

10

7

70

Haftalık Ders Saati

Hafta Sayısı

Toplam Ders Saati

8

9

72

Haftalık Ders Saati

Hafta Sayısı

Toplam Ders Saati

6

6

36

Türkçe dersleri “U” biçiminde düzenlenmiş sınıflarda 10-16 kişilik gruplarla yapılmaktadır.
Sınıflarda görsel ve işitsel araçlar ile eğitim yapılırken, dil öğretiminde öğrencinin
motivasyonunu sağlayan oyunlar, şarkılar, kısa filmler ve Türk kültürünü tanıtan belgesel ve
uzun metrajlı filmlere de yer verilmektedir. Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeleri
amacıyla her düzeyde “Konuşma Kulüpleri” oluşturulur. Ders ve sınav ortamından uzak,
serbestçe her konunun tartışılabildiği konuşma kulüplerinde öğrencilerin dili doğal
ortamında öğrenmeleri sağlanır (Yunus Emre Enstitüsü, 2015).
Türkçe Öğretim - Türkçe öğretmek haricinde, Türkçe öğrenenlerin okuma, yazma, anlama,
dinleme çerçevesinde yeterliğini gösterecek ve “Avrupa Dil Ölçüm Birliği” tarafından
onaylanma aşamasında olan “Türkçe Yeterlik Sınavını” gerçekleştirilmektedir. Bu sınavı
geçen yabancı bir öğrenci; Türkiye’de hazırlık okumadan üniversiteye başlayabilecek, Türk
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firmalarında tercih edilen yabancı eleman olarak ön plana çıkabilecek, yeterli bir tercüman
olduğunu gösterebilir. Bugüne kadar, 17 ülkede 5 kez sınav gerçekleştirilmiştir (Yunus Emre
Enstitüsü, 2015).
Enstitünün faaliyetlerinden birisi de Türkçe öğrenenler için Yaz Okulu Projesidir. 2010
yılında başlatılan bu proje sayesinde Türkçe öğrenenler Türkiye’yi, Türkçeyi ve Türk
Kültürünü yerinde tanımaktadır. Bu program kapsamında 2010 yılında 8 ülkeden 30 kişi,
2011 yılında 23 ülkeden 123 kişi, 2012 yılında 44 ülkeden 244 kişi ve 2013 yılında ise 57
ülkeden 268 kişi, 2014 yılında 72 ülkeden 335 kişi Türkiye’de misafir edilmiştir. (Türkçe Yaz
Okulu, 2015).
Amman yunus emre türk kültür merkezi
16 Aralık 1969’da Türkiye’nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından açılan Amman
Türk Kültür Merkezi 30 Ekim 2011 tarihine kadar Amman Türk Büyükelçiliği bünyesinde
faaliyetlerini sürdürmüştür. 30 Ekim 2011 tarihinde Amman Türk Büyükelçiliği ile Yunus
Emre Enstitüsü arasında yapılan bir protokolle merkez Yunus Emre Enstitüsü’ne
devredilmiştir. Bu tarihten sonra Amman Yunus Emre Türk Kültür Merkezi olarak
faaliyetlerine devam eden merkezin 28 Nisan 2012’de resmi açılışı yapılmıştır. (Amman
Yunus Emre Enstitüsü, 2015).
Üç derslik, iki okutman odası ve bir kütüphaneden oluşan merkezde A1, A2, B1, B2, C1, C2
düzeyleri olmak üzere toplam iki kurda Ürdün’de Türkçe öğrenmek isteyenlere Türkçe
eğitimi verilmektedir. Yüzün üzerinde öğrencisi olan merkezde üç Türkçe okutmanı görev
yapmaktadır. Merkezde Türkçe eğitiminin yanı sıra ebru, hat kursları gibi kurslar
verilmektedir. Enstitünün ayrıca Türkiye’nin tanıtımı ve ikili ilişkilerin geliştirmesine katkı
sağlaması amacıyla çeşitli kültürel faaliyetler düzenlemektedir. (Amman Yunus Emre
Enstitüsü, 2015).
Kültürel değerlerin tanıtımı amacıyla Türk Kına Gecesi, Türk mutfağının tanıtımı amacıyla
Türk Mutfağı Tanıtım günü, Arap ülkeleriyle Türkiye arasındaki kültürel değerlere ışık
tutmayı amaçlayan Türk – Arap Müşterek Değerler Sempozyumu Amman Yunus Emre
Enstitüsü’nün faaliyetlerinden bazılarıdır.
Kahire yunus emre türk kültür merkezi
Kahire Yunus Emre Türk Kültür Merkezi dönemin Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu
T.C. Kahire Büyükelçisi Sayın Hüseyin Avni Botsalı, Mısır Kültür Bakan Yardımcısı Sayın
Hossam Nassar katılımıyla 3 Mart 2010’da açılışı gerçekleştirilmiştir. Kahire odaklı olmak
üzere, Orta Doğu bölgesinde Türk dilinin öğretilmesi, Türk kültürünün tanıtılması ve kültürel
çerçevede Türk-Arap ilişkilerinin geliştirilmesi gibi hususlarda faaliyetlerde bulunmaktadır.
Bugüne kadar T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak, Merkez bünyesinde pek çok kültürel
etkinlik gerçekleştirilmiş ve çok sayıda öğrenci Türkçe kurslarına katılmıştır. Her biri en fazla
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17 kişilik 7 derslik, 1 adet 50 kişilik konferans salonu ve 1 kütüphane bulunan Türk Kültür
Merkezinde şuana kadar 2000 öğrenci Türkçe eğitimi almıştır. (Kahire Yunus Emre Enstitüsü,
2015).
Kahire Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde Türkçe öğretim faaliyetlerinin yanı sıra kültürel
faaliyetlerde düzenlenmektedir. Ebru kursları, Türk gecesi, Türk-Mısır kültür akşamı,
Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu faaliyetlerden bazılarıdır (Kahire Yunus Emre Enstitüsü,
2015).
İskenderiye yunus emre türk kültür merkezi
İskenderiye Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin açılışı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mısır
Maliye Bakanı El Mursi El Hicazi, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı ve
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Hayati Develi tarafından 27 Nisan 2013 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. (İskenderiye Yunus Emre Enstitüsü, 2015).
3 dersliği olan ve 2 okutmanın görev yaptığı İskenderiye Türk Kültür Merkezinde 500
civarında öğrenci Türkçe eğitimi almıştır. Türkçe eğitiminin yanı sıra Merkez bir takım
kültürel faaliyetlerde yürütmektedir. Bu faaliyetler sergi, film gösterimi, konferans,
sempozyum, müzikal programlar gibi ilmî ve kültürel aktiviteler şeklindedir. (İskenderiye
Yunus Emre Enstitüsü, 2015).
Beyrut yunus emre türk kültür merkezi
Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin açılışı dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer
tarafından 22 Mart 2012 tarihinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yapılmıştır. 3 okutman ve bir
idarecinin görev yaptığı merkezde şuana kadar 1000’in üzerinde öğrenci Türkçe eğitimi
almıştır. (Beyrut Yunus Emre Enstitüsü, 2015)
Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde çeşitli faaliyetlerin yanı sıra kültürel
etkinliklerde düzenlenmektedir. Kına gecesi, Türk Yemekleri Günü, gibi faaliyetlerinin yanı
sıra bir takım konferanslar, sergiler, kurslar düzenlenmektedir (Beyrut Yunus Emre
Enstitüsü, 2015).
SONUÇ
2007 yılında TBMM’de kabul edilen Yunus Emre Vakfı Kanunu’na istinaden kurulan ve 2009
yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri Türk dilini ve Türk
kültürünü faaliyetlerine otuzdan fazla ülkede devam etmektedir. Türkiye’nin dünyaya açılan
pencerelerinden olan Yunus Emre Enstitüleri için dünyada daha etkin ve tanınır hale
gelmesine aşağıdaki öneriler katkı sağlayabilir.
Ülkelere gönderilen idari amirler, okutmanlar ve uzmanların ilgili ülkenin kültürüne, diline,
coğrafyasına, siyasi yapısına hakim olması Türkiye’yi etkin şekilde temsil etmelerinde önemli
rol oynar.
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Diplomatik izinler çerçevesinde dünyanın bütün ülkelerinde Türk Kültür Merkezleri açılması
gayretlerin açılması Türkiye’nin dünyaya daha etkin bir şekilde tanıtılmasında önemli rol
oynayacaktır.
Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde görev yapmak için seçilen okutmanlarında sadece
Türkçe öğretim kabiliyeti aranmamalı bunun yanı sıra onların birer kültür elçileri olduğu
düşünülerek Türkiye’yi gittiği ülkede temsil edip edemeyeceği de ilgili uzmanlarında
katılacağı sınavlar mülakatlar yoluyla belirlenmelidir.
Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerin de düzenlenen faaliyetler o ülkeye hitap edecek türden
faaliyetler olmalı ve bu faaliyetlerin sayısı artırılmalıdır.
Yabancılara Türkçe öğretim alanında okutman ihtiyacını karşılamak için üniversitelerde bu
alanla ilgili lisans bölümü açılmalıdır.

KAYNAKÇA
Amman Büyükelçiliği, İkili İlişkiler
2015’te alınmıştır.

http://amman.be.mfa.gov.tr/ adresinden 03 Nisan

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün Türkiye İlişkileri http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa adresinden
05 Nisan 2015’te alınmıştır.
İşcan, A. (2011). Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Önemi Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler
Dergisi 2-4, 29-36
Kılınç, Şahin ve diğerleri. (2011). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (1. Baskı) Ankara:
Pegem Akademi Yayınları.
Purtaş, F. (2013). Türk Dış Politikasının Yükselen Değeri: Kültürel Diplomasi Akademik Bakış
7-13, 1-14.
Öğüt, G. (2009). Kültürel Dışa Açılımın Kurumsal Araçları Olarak Uluslararası Dil-Kültür
Enstitüleri Ve Yunus Emre Enstitüsü’nün Yapılandırılması. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi,
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
Rıdvan,V. (2006). Türk Arap İlişkileri (1. Basım) Beyrut: Matbuat Yayınları.
Saidi, S. (2013). Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Dış Siyaset ve Türk Arap İlişkilerine
Yansıması. Al-Mahfer Dergisi 10, 469-479.
.Ürdün Üniversitesi, Akademik İşbirliği www.ju.edu.jo adresinden 5 Eylül 2014’de alınmıştır.
Yunus Emre Enstitüsü, Kültür Merkezleri http://www.yee.org.tr/turkiye/tr/ adresinden 02
Nisan 2015’te alınmıştır.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

18

Abdulmuttalip IŞIDAN

YEE, (Yunus Emre Enstitüsü), Yunus Emre Enstitüsü Faaliyet Raporları 2012.
YEE, (Yunus Emre Enstitüsü), Yunus Emre Enstitüsü Faaliyet Raporları 2013.
YEE, (Yunus Emre Enstitüsü), Yunus Emre Ensttitüsü Faaliyet Raporları 2014.
Yunus Emre Enstitüsü, http://www.yee.org.tr/turkiye/tr/ adresinden 31 Mart 2015’te
alınmıştır.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

International Journal of Languages’ Education and Teaching
ISSN: 2198 – 4999, Mannheim – GERMANY
UDES 2015 p. 19-27

INVESTIGATION OF RESOURCE WEBSITES RELATED WITH TEACHING
TURKISH TO FOREIGNERS
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KAYNAK SİTELERİN
İNCELENMESİ1
Ahmet Akçay 2 & Esra Bayram3

ABSTRACT
The aim of this study is the investigation of resource websites related with teaching turkish to foreigners. The sites that were
prepared to help people who is working in the field of teaching Turkish, are evaluated for the content that sites have [scientific
materials (article, thesis, paper), the audiovisual materials (movie, short film, video, clips, animation), the visual materials
(Picture, photo, caricature, poster, figure, table map), the auditory materials (audio files, music files, radio theater) and the
features of web sites [contact, membership, intro) forum, e-mail, advertising, website search engine, website map) using mobile
and social media links and data matrix applications. During the study, a total of seven sites prepared for the scope of teaching
Turkish to foreigners and Provided access via the Internet were examined. At the end of this study, in terms of the features and
content that sites have, these sites are in position to contribute to turkish education field to foreigners. However, lacks of each
the sites contain, was found. In line with these results, appropriate recommendations were presented to the researchers to have
more effective sites that will be prepared fort he turkish education field to foreigners.

Key Words: Teaching Turkish to foreigners, internet, website.

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, İnternet üzerinde Yabancılara Türkçe Öğretimine yönelik kaynakları barındıran sitelerin incelenmesidir.
Yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışan kişilere yardımcı olması amacıyla hazırlanan siteler, sahip oldukları kaynaklar
[bilimsel çalışmalar (makale, tez, bildiri), görsel-işitsel materyaller (film, kısa film, video, klip, animasyon), görsel materyaller
(resim, fotoğraf, karikatür, poster, şekil, tablo, harita), işitsel materyaller (ses dosyaları, müzik dosyaları, radyo tiyatrosu) ve
sitelerin özellikleri [iletişim, üyelik isteme durumu, site açılışında müzik ilgili bağlantılar , tartışma platformu ,e-posta olanağı,
reklam, site içi arama motoru, site haritası, mobil kullanılabilme durumu, sosyal medya bağlantıları ve karekod uygulamaları]
bakımından değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik hazırlanmış ve İnternet
üzerinden erişim sağlanan toplam 7 site incelenmiştir. Araştırma sonucunda incelenen sitelerin içerik ve sahip oldukları
özellikler açısından Yabancılara Türkçe öğretimi alanına katkı sağlayacak durumda oldukları, buna karşın sitelerin her birinin
çeşitli açılardan eksiklikler barındırdığı tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda Yabancılara Türkçe öğretimi alanına yönelik
hazırlanacak sitelerin daha etkili olması için araştırmacılara gerekli öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, internet, site.
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1. GİRİŞ
1990’lı yıllardan itibaren bilgisayarlar günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olmuştur.
Sürekli gelişim gösteren bilgisayar teknolojileri 2000’li yılardan itibaren internetle
bütünleşerek insan hayatında daha fazla yer almaya başlamıştır. Günümüzde hemen hemen
her alanda kullanımına rastladığımız internet, eğitimde de kendini göstermeye başlamış ve
internet kullanıcıları internet aracılığıyla bilgiye daha kolay ve daha hızlı kavuşma imkânına
sahip olmuşlardır. İnternet aracılığıyla eğitim, fiziksel ortamlardan bağımsız olarak
gerçekleştirilebilir bir hâle gelmiştir (Tuncer ve Taşpınar, 2007, 113).
Eğitim amacıyla internet kullanımı çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. İnternet üzerinden
uzaktan eğitim verme, eğitim ve öğretim ortamlarında bilgisayar, ses, görüntü, animasyon, ağ
gibi yeni kavram ve teknolojiler kullanma (Alakoç, 2003) veya internet aracılığıyla eğitim
amaçlı paylaşma eğitimde internet kullanma amaçlarının başında gelmektedir. İnternet
üzerinde bireylerin bilgi veya materyal paylaşımına imkân sağlayan araçlar web siteleridir.
Web sitesi, web üzerindeki sayfalar; metin, görsel ve animasyon şeklinde ziyaretçisine bilgi
aktaran veya hizmet sunan sayfaların tümünü kapsayan bir doküman topluluğu olarak
tanımlanmaktadır (Vikipedi, 2015). Kullanıcılar, bu doküman topluluğu aracılığıyla pek çok
bilgiye ulaşabilmekte ve pek çok bilgiyi karşı tarafa ulaştırabilmektedir.
Web sitelerin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu ifadeyi yıllar içerisinde internet üzerinde
yer alan web sitelerinin sayısına bakarak söylemek mümkündür. 1994’te dünyada 800 web
sitesi varken bu sayı 2002 yılında bir milyonu aşmıştır (Ergün ve Ergün, 2008). Netcraft
(2003) araştırmasına göre 2003 yılında internet üzerinde yer alan site sayısı 35.863.952’dir.
Yine Netcraft (2007) araştırmasına göre 2007 yılında internet üzerinde yer alan site sayısı
155.230.051’dir. Yine Netcraft (2011)’a göre 2011 yılında internet üzerinde yer alan site
sayısı 555.482.744’tür. İçinde bulunduğumuz yılda ise internet üzerinde yer alan site sayısı
863.105.652’dir (Netcraft, 2015). Ülkemizde ise 2015 yılı itibariyle internet üzerinde 20
milyondan fazla web sitesi olduğu bilinmektedir. Web site sayılarının yıllar içerisindeki
artışına bakıldığında sürekli olarak artış gösterdiği açıkça görülmektedir. Bundan hareketle
günlük hayatta internet kullanımının da arttığını söylemek mümkündür.
İnternetin etkili olarak kullanılabileceği alanlardan biri de yabancılara Türkçe öğretimi
alanıdır. Özellikle bu alanda kaynakların sunumu, kaynakların paylaşımı, yapılan örnek
uygulamaların diğer uygulayıcılarla paylaşımı ve internet üzerinden Türkçe öğretimi gibi pek
çok açıdan internet büyük bir öneme sahiptir. Son yıllarda Türkçeye olan ilginin artışı ile
birlikte yabancılara Türkçe öğretimi alanında hızlı gelişmeler yaşanmakta, yeni yöntemteknik ve araç-gereçler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışan eğitimcilerin ve bu alana
yönelik yöntem veya materyal tasarlayan uzmanların en büyük yardımcılarından biri de
internettir. Özellikle internet üzerinde yer alan ve yabancılara Türkçe öğretimi kaynak sitesi
olarak adlandırılabilecek bu siteler aracılığıyla bu alana yönelik içerik sunulmakta ve
kullanıcılar ya bu içeriğe katkı sağlayarak ya da kendi öğretim ortamlarında bu içeriği
kullanarak kaynak sitelerden yararlanmaktadırlar.
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Kaynak siteler bir şahıs ya da bir kurum/kuruluş tarafından içeriği düzenlenen sitelerdir.
Özellikle yabancılara Türkçe öğretimi alanına gönül vermiş, bu alanda çalışan veya çalışmayı
düşünen kişilerce ya da bu alanda hizmet veren kurumlarca bu siteler kullanıcılarına
ulaşmaya çalışmaktadır (Alyaz, 2002). Siteleri hazırlayanların farklı oluşu, her sitenin
içeriğinin birbirinden farklılık göstermesini de beraberinde getirmektedir.
Kaynak sitelerde içerik, yabancılara Türkçe öğretimi alanına yönelik bilgi, yöntem ve
materyal odaklı oluşturulmaktadır. Sitelerde yer alan içeriğin genel olarak bilimsel
materyaller (makale, tez, bildiri), görsel-işitsel materyaller (film, kısa film, video, parça, klip,
animasyon), görsel materyaller (resim, fotoğraf karikatür, poster, şekil, tablo, harita), ve
işitsel materyaller (ses dosyaları, müzik dosyaları, radyo tiyatrosu) şeklinde hazırlandığı
görülmektedir. Bundan farklı olarak kimi sitelerde drama, kitap tanıtımı ve kültürel tanıtım
köşeleri biçiminde çeşitli materyaller de sunulmakta ve gün geçtikçe bu sitelerin içerikleri
gelişmektedir.
Yabancılara Türkçe öğretimi alanında bilişim teknolojilerinin verimli kullanılmasıyla ilgili
yapılacak ciddi çalışmalara ihtiyaç duyulduğu açıktır (Büyükaslan, 2007). Dolayısıyla bu alana
gönüllü olarak hizmet etmeyi misyon edinmiş web sitelerin incelenmesi, geliştirilmeleri
amacıyla çalışmalar yürütülmesi ve gerektiğinde alan uzmanları tarafından desteklenmesi
büyük önem taşımaktadır (Yorulmaz, 2000).
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, internet üzerinde yabancılara Türkçe öğretimine yönelik kaynakları
barındıran sitelerin incelenmesidir. Bu çalışma ile yabancılara Türkçe öğretimi alanında
çalışan kişilere yardımcı olması amacıyla hazırlanan sitelerin içerikleri incelenmiş ve uzman
görüşleri doğrultusunda yeterlilikleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.
2. YÖNTEM
Bu çalışma, nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi
nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve
bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak
tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırmada nitel araştırma
yöntemlerinden doküman analizi kullanılmış ve araştırma kapsamında internet üzerinden
erişim sağlanan yabancılara Türkçe öğretimine yönelik hazırlanmış toplam 7 site
incelenmiştir.
Örneklem
Araştırmada Yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili kaynak ve içerik barındıran 7 site
değerlendirilmiştir. Bu siteler:
1. http://www.turkceogretimi.com/
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://www.turkcede.org/
http://www.turkcesevdalilari.com/
http://www.yabancilaraturkce.com/
http://www.dilbilimi.net/anasayfa.htm
http://www.dilset.com/
http://www.duruturkce.net/

Verilerin Toplanması
Araştırmada verileri toplamak amacıyla bilgi formu oluşturulmuştur. Formu oluşturmak için
öncelikle sitelerin özellikleri kategorize edilmiş, ardından formda yer alacak sitelerin
özellikleri ve içeriklerine ilişkin maddeler sıralanmıştır. Verilerin toplanması için formun var,
yok, kısmen var şeklindeki sitelerin genel özellikleri ile ilgili maddeler araştırmacılar
tarafından doldurulurken; yeterli, yetersiz ve kısmen yeterli şeklindeki sitelerin içerikleri ile
ilgili maddeler ise 5 uzman tarafından değerlendirilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen bulguların analizinde frekans ve yüzde gibi tanımlayıcı istatistikî
verilerden yararlanılmıştır.
3. BULGU VE YORUMLAR
Araştırmada elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir:
Sitelerde Yer Alan Materyallere İlişkin Bulgular
Araştırmada incelenen sitelerde yer alan materyallerin sayısı araştırmacılar tarafından tespit
edilmiş ve tablolar halinde gösterilmiştir. Sitelerde yer alan bilimsel materyallerin sayısı
Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Sitelerde yer alan bilimsel materyallerin sayısı
1. site
2. site
3. site
4.site
5.site
Tez
10
0
0
0
0
Makale
48
0
0
0
0
Bildiri
2
0
0
0
0

6.site
0
2
0

7.site
0
4
2

Toplam
10
54
4

Tablo 1 incelendiğinde araştırmada yer alan 7 sitede bilimsel materyal olarak en fazla
makaleye yer verildiği, bildiri ve tezlere ise çok az yer verildiği görülmektedir. Bu durum,
yabancılara Türkçe öğretimi alanında yapılan tezlerin Ulusal Tez Merkezi bünyesinde
saklanması, bildirilerin ise kongre veya sempozyumların kendi internet sayfaları veya bildiri
kitaplarında yer alması ile açıklanabilir. Buna rağmen bazı siteler tezlerin veya bildirilerin
tam metinlerinin yerine onlara ulaşılabilecek bağlantılar sunmakta ve kullanıcılara yardımcı
olmaktadır. Sitelerde yer alan görsel-işitsel materyallerin sayısı Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Sitelerde yer alan görsel-işitsel materyallerin sayısı
1. site
2. site
3. site
4.site
5.site
Film
0
0
0
0
0
Kısafilm
0
0
0
0
0
Video
119
40
0
41
44
Klip
119
40
0
0
41
Animasyon 84
0
0
0
0

6.site
0
0
0
0
0

7.site
0
0
0
0
0

Toplam
0
0
244
200
84

Tablo 2’ye göre sitelerde görsel-işitsel materyallerin bir kısmına ağırlık verilirken, bir kısmına
yönelik içerik sunmadıkları söylenebilir. Sitelerde çoğunlukla video ve klipler yer almaktadır.
İnternet ortamında video ve kliplerin çok fazla oluşunun, araştırmada yer alan sitelerde de
video ve kliplerin fazla olmasında etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca, Yabancılara Türkçe
Öğretimi alanında kullanılacak video veya kliplerin internet ortamından hazır alınarak
içeriklerine Türkçe altyazı eklemek veya seslendirmek suretiyle hazırlandıkları da göze
çarpan bir diğer konudur. Film veya kısa film hazırlamanın zor oluşu ve altyazı eklemenin
zahmetli oluşu sitelerde bu içeriklerin yeterince sağlanamasında temel etkenlerdir. Sitelerde
yer alan görsel materyallerin sayısı Tablo 3’te verilmiştir:
Tablo 3. Sitelerde yer alan görsel materyallerin sayısı
1. site
2. site
3. site
4.site
5.site
Resim
247
0
0
0
0
Fotoğraf
247
38
0
0
0
Karikatür 82
0
0
0
0
Poster
0
0
0
0
0
Şekil
0
0
0
0
0
Tablo
0
0
0
0
0
Harita
0
0
0
0
0

6.site
0
0
0
0
0
0
0

7.site
0
0
0
0
0
0
0

Toplam
247
285
82
0
0
0
0

Yabancılara Türkçe öğretiminde etkili kullanılabilecek materyallerin başında görsel
materyaller gelmektedir. Sözgelimi bir kavramı açıklamak veya tanıtmak için sıklıkla
yararlanılan görsellerin, yabancılara Türkçe öğretimi alanına yönelik içerik sağlayan sitelerde
çok fazla olması beklenmektedir. Buna karşın Tablo 3’e göre, incelenen sitelerin çok az
kısmında bu içeriğin sağlandığı görülmektedir. Sitelerde yer alan işitsel materyallerin sayısı
Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Sitelerde yer alan işitsel materyallerin sayısı
1. site 2. site 3. site 4.site
5.site
Ses dosyaları
0
0
0
0
0
Müzik
119
0
0
0
41
dosyaları
Radyo
0
0
0
0
0
dosyaları

6.site
32
44

7.site
0
0

Toplam
32
204

33

7

40

Yabancılara Türkçe Öğretimi’nde özellikle dinleme becerilerin gelişiminde işitsel
materyallerden yaralanılmaktadır. Tablo 4’e göre incelenen sitelerin içeriklerinde en fazla
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müzik dosyalarının yer aldığı görülmektedir.
Sitelerde Yer Alan Materyallerin Yeterlilik Durumları
Araştırmada incelenen sitelerin yeterlilik durumları uzman görüşleri doğrultusunda
değerlendirilmiş olup, sonuçlar aşağıda tablolar halinde verilmiştir. Sitelerde yer alan bilimsel
materyallerin yeterlilik durumu Tablo 5’te yer almaktadır.
Tablo 5. Sitelerde yer alan bilimsel materyallerin yeterlilik durumu
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
n
f
%
f
%
f
%
Tez
7
0
0
0
0
7
100
Makale
7
0
0
1
14
6
86
Bildiri
7
0
0
0
0
7
100
Uzman görüşleri doğrultusunda sitelerde yer alan bilimsel materyallerin yetersiz olduğu
Tablo 5’ten çıkarılabilecek bir sonuçtur. Bilimsel materyallerden sadece makale içeriği sadece
1 sitede kısmen yeterli (%14) olarak değerlendirilmiştir.
Tablo 6. Sitelerde yer alan görsel-işitsel materyallerin yeterlilik durumu
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
n
f
%
f
%
f
%
Film
7
0
0
0
0
7
100
Kısafilm
7
0
0
0
0
7
100
Video
7
4
57
0
0
3
43
Klip
7
3
43
0
0
4
57
Animasyon
7
1
14
0
0
6
86
Uzmanlara göre incelenen sitelerde görsel-işitsel materyaller yeterli değildir. Görsel-işitsel
materyaller içerisinde yeterli olarak görülen materyalin, toplam 4 sitede video (%57) olduğu
Tablo 6’da görülmektedir. Sitelerdeki film ve kısa filmler ise oldukça yetersizdir.
Tablo 7. Sitelerde yer alan görsel materyallerin yeterlilik durumu
Yeterli
Kısmen Yeterli
n
f
%
f
%
Resim
7
1
14
0
0
Fotoğraf
7
1
14
1
14
Karikatür
7
1
14
0
0
Poster
7
0
0
0
0
Şekil
7
0
0
0
0
Tablo
7
0
0
0
0
Harita
7
0
0
0
0

Yetersiz
f
6
5
6
7
7
7
7

%
86
72
86
100
100
100
100

Tablo 7’ye göre sitelerde yer alan görsel materyaller oldukça yetersizdir. Özellikle poster,
şekil, tablo ve harita gibi görseller sitelerde hiç yer almadıklarından ötürü yetersiz olarak
değerlendirilmişlerdir. Sitelerde en fazla rastlanan görsel olan resim ve fotoğraflar, durumu
sadece bir sitede (%14) yeterli bulunmuştur.
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Tablo 8. Sitelerde yer alan işitsel materyallerin yeterlilik durumu
Yeterli
Kısmen Yeterli
n
f
%
f
%
Ses dosyaları
7
0
0
1
14
Müzik dosyaları 7
3
43
0
0
Radyo dosyaları 7
1
14
1
14

Yetersiz
f
6
4
5

%
86
57
72

Tablo 8’e göre uzmanlar tarafından müzik dosyaları açısından sadece 3 site (%43) yeterli
olarak görülmüştür. Radyo veya ses dosyaları ise uzman görüşlerine göre oldukça yetersizdir.
Sitelerin Genel Özelliklerine İlişkin Bulgular
Araştırmada yer alan siteler, kullanıcılarına sağladıkları olanaklar bakımından da
değerlendirilmiş ve değerlendirme sonuçları Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9. Sitelerin genel özellikleri
Var
İletişim
Üyelik İsteme Durumu
Site Açılışında Müzik
Forum
E-Posta
Reklam
Site İçi Arama Motoru
Site Haritası
Mobil Kullanım
Kare kod Uygulamaları
Sosyal Medya Bağlantısı

n
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

f
2
4
1
1
5
4
2
2
6
1
2

%
28
57
14
14
72
57
28
28
86
14
28

Kısmen Var
f
%
3
43
0
0
0
0
1
14
0
0
1
14
0
0
0
0
1
14
0
0
1
14

Yok
f
2
3
0
5
2
2
5
5
0
6
4

%
28
43
0
72
28
28
72
72
0
86
57

Tablo 9’a göre, kullanıcılar sitelerinde ikisinde (%28) iletişim bilgilerine erişememekte, site
ilgili istek veya şikayetlerini site yetkililerine iletememektedirler. Üyelik isteyen ve içeriğini
kullanıcıya bu yolla açan sitelerin sayısı 4 (%57)‘tür. Kullanıcılar üye olduktan sonra bu
sitelerin içeriklerine erişim sağlayabilmektedir. Kullanıcıların sitelerde yer alan bilgileri veya
bu bilgilerden hareketle kendi bilgi ve fikirlerini paylaşıp tartışabilecekleri forum olanağı
sitelerin 5 (%72)‘inde yoktur. Ayrıca, kullanıcıların site içinde aradıkları bilgileri hızlıca
ulaşabilmeleri için hazırlanan site içi arama motoru ve site haritası, sitelerin 5 (%72)‘inde
kullanıcıların hizmetine sunulmamıştır. Sitelerin 4 tanesinde (%57) reklamlar sıklıkla göze
çarparken, 1 (%14)‘in de reklama kısmen rastlanmaktadır. Sitelerin iki tanesi (%28), sosyal
medya bağlantısı sunarak, kullanıcıların sosyal medyada da yabancılara Türkçe öğretimi
alanında içerik ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını desteklemektedir.
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4. SONUÇ
Araştırma sonucunda incelenen sitelerin kaynak ve sahip oldukları özellikler açısından
yabancılara Türkçe öğretimi alanına katkı sağlayacak durumda oldukları, buna karşın
sitelerin her birinin çeşitli açılardan eksiklikler barındırdığı tespit edilmiştir. Bu eksiklikler
genel olarak bilimsel materyallerden sadece makalelere erişim sağlanması, diğer
materyallere yer verilmemesi, görsel-işitsel materyal olarak sadece video gibi materyallere
yer verilerek diğer görsel-işitsel materyallere yeterince yer verilmemesi, görsel
materyallerden sadece resim ve fotoğraflara yer verilirken diğer görsel materyallere yer
verilmemesi, işitsel materyallerden ise çoğunlukla ses dosyalarının sitelerde yer alması
sıralanabilir. Ayrıca, siteler çeşitli açılardan kullanıcılarına kısıtlı imkânlar sunmakta ve
kullanıcıların siteleri rahatlıkla kullanmalarına destek sağlamamaktadırlar. Bu sonuçlar
doğrultusunda yabancılara Türkçe öğretimi alanına yönelik hazırlanacak sitelerin daha etkili
olması için araştırmacılara gerekli öneriler sunulmuştur.
5. ÖNERİLER
Araştırmada elde edilen sonuçlar çerçevesinde aşağıdaki öneriler sunulabilir:
1. Dil öğretimi yaklaşım ve yöntemleri temel alınarak çeşitli yöntemlere ilişkin
materyaller sunulabilir.
2. Siteler içerik açısından eksik kategorilerini tamamlayıp yabancılara Türkçe öğretimi
alanına daha iyi hizmet edebilir.
3. Türkçe öğretimine yönelik hazırlanan siteler, yabancılara Türkçe öğretimine yönelik
içerik sunabilir.
4. Sitelerin içeriklerinin hazırlanmasında yabancılara Türkçe öğretimi alanında
uzmanlaşmış kişilerin görüşleri dikkate alınarak daha etkili içerikler sunulabilir.
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TÜRKİYE İLE ABD KALİFORNİYA EYALETİ ANADİLİ EĞİTİM İZLENCELERİNDE İLK
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ABSTRACT
In this study, dated 1981, 2005 Turkish Language programs of Turkey’s elementary education and dated 1997,
2010 English Language Arts programs of US California State’s elementary education are compared on the point of
teaching early read and write. The comparison has been performed according to these following variables: (1)
Reading and Writing Approach and Method, (2) Letter Type Used While Learning to Write, (3) Using Reading and
Writing Materials, (4) Preparation For Writing, (5) Preparation For Reading, (6) Acquisition Reading and Writing
in a Process [This part has eight following variables: (6.1.) Associate with Life Reading and Writing Process,
(6.2.)Letter and Sound Elements in Reading and Writing Process, (6.3.)Pronunciation of Words in Reading and
Writing Process, (6.4.)Developing of Vocabulary Skills in Reading and Writing Process(6.5.)Asking and Answering
Questions in Reading and Writing Process, (6.6.)Associating Figures with Text in Reading and Writing Process,
(6.7.) Using Principles of Parts of Speech in Reading and Writing Process], (7) Skills Related with Print
Key Words: Native Language Education, Native Language Education Programs, Mental Development Features of
Child, Teaching Early Read and Write

ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye’nin 1981, 2005 tarihli ilköğretim Türkçe izlenceleri ile Amerika Birleşik Devletleri
Kaliforniya Eyaleti’nin 1997, 2010 tarihli ilköğretim İngilizce Dil Sanatları izlenceleri, ilk okuma ve yazma öğretimi
açısından karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma, şu değişkenler açısından gerçekleştirilmiştir: (1) Okuma-Yazma
Yaklaşım ve Yöntemi, (2) Yazmayı Öğrenmede Kullanılan Yazı Türü, (3) Okuma-Yazma Araçlarını Kullanma, (4)
Yazmaya Hazırlık, (5) Okumaya Hazırlık, (6) Okuma-yazmayı Süreç İçinde Edinme [Bu altıncı değişkenin sekiz alt
değişkeni şunlardır: (6.1.) Okuma-Yazma Sürecini Yaşamla İlişkilendirme, (6.2.) Okuma-Yazma Sürecinde Harf ve
Ses Öğeleri, (6.3.) Okuma-Yazma Sürecinde Sözcüklerin Söylenişi, (6.4) Okuma-Yazma Sürecinde Sözcük
Dağarcığını Geliştirme, (6.5) Okuma-Yazma Sürecinde Sorular Sorup Yanıtlama, (6.6.) Okuma-Yazma Sürecinde
Resim-Metin İlişkisini Kurma, (6.7.) Okuma-Yazma Sürecinde Sözcük Türlerine Değgin Temel Durumları
Kullanma], (7) Yazıyla İlgili Beceriler

Anahtar Sözcükler: Anadili Eğitimi, Anadili Eğitim İzlenceleri, ÇocuğunAnlaksal Gelişim Özellikleri, İlk
Okuma ve Yazma Öğretimi
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TÜRKİYE İLE ABD KALİFORNİYA EYALETİ ANADİLİ EĞİTİM
İZLENCELERİNDE İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ

I. GİRİŞ
A. Sorun
Türkiye’nin ilköğretim anadili eğitim izlencelerinin 1924, 1926 tarihli olanları, ilk okuma ve
yazma etkinliklerinin tasarımında, hem yaklaşım, hem yöntem seçiminde; 1936 ve 1948
tarihli olanları, yaklaşım değilse de yöntem seçiminde öğretmeni yetkilendirmiştir. Ancak
1968 izlencesiyle, söz konusu yetki, öğretmenden alınmış, Türkiye’de ilk okuma ve yazma
etkinliklerinin tasarımında, “tek yaklaşım” dayatmasının yanı sıra, “tek yöntem” dayatmasına
da gidilmiştir (Çebi, 2011). Söz konusu dayatma, sonraki dönemlerde de sürdürülmüş, 1981
Türkçe eğitim izlencesi (MEB, 1982) ile dayatılan ilk okuma ve yazma öğretimine ilişkin “tek
yöntem” bağlamlı yönergeler, yerini, 2005 tarihli 1-5. sınıflar ilköğretim anadili eğitim
izlencesi (MEB, 2005) ile dayatılan “tek yöntem” bağlamlı yeni yönergelere bırakmıştır.
A.B.D Kaliforniya Eyaleti kamu okullarında anadili dersi olarak okutulan İngilizce Dil
Sanatları’nın ilk okuma ve yazma etkinliklerine ilişkin içerik ölçütleri, izlence geliştirme
çalışmaları sonucu, 1997’de son biçimini almıştır (CDE, 1997). Bununla birlikte, içerik
ölçütlerinin Kaliforniya Eyaleti Eğitim Kurulu’nca yetkinleştirilmesi, dolayısıyla da söz
konusu izlencedeki ilk okuma ve yazma etkinliklerine ilişkin ölçütlerin geliştirilmesi uğraşı,
2009 yılının sonlarına değin sürdürülmüştür. Ancak, ABD federal yönetiminin, diğer
eyaletlerle birlikte, Kaliforniya Eyaleti’ne de 2010 yılında dayattığı yeni anadili eğitim
izlencesinde (CCSO, 2010) yer alan ilk okuma ve yazma etkinliklerine ilişkin ölçütler, 1997
anadili eğitim izlencesindeki ilk okuma ve yazma etkinliklerine ilişkin ölçütleri yürürlükten
kaldırmıştır.
1981, 2005 Türkiye anadili eğitim izlenceleri ile 1997, 2010 A.B.D Kaliforniya anadili eğitim
izlencelerinin ilk okuma ve yazmaya ilişkin belirli ölçütler bağlamında karşılaştırılması, bu
çalışmanın sorununu oluşturmaktadır.
B. Amaç
Bu çalışmanın amacı, 1981, 2005 Türkiye anadili eğitim izlenceleri ile 1997, 2010 ABD
Kaliforniya Eyaleti anadili eğitim izlencelerini ilk okuma ve yazmaya ilişkin yedi değişken
bağlamında karşılaştırmaktır. Söz konusu değişkenler şunlardır: (1) Okuma-Yazma Yaklaşım
ve Yöntemi, (2) Yazmayı Öğrenmede Kullanılan Yazı Türü, (3) Okuma-Yazma Araçlarını
Kullanma, (4) Yazmaya Hazırlık, (5) Okumaya Hazırlık, (6) Okuma-Yazmayı Süreç İçinde
Edinme, (7) Yazıyla İlgili Beceriler
Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara, sırasıyla, yanıt aranmıştır:
1. Okuma-Yazma Yaklaşım ve Yöntemi değişkeni bakımından 1981, 2005 Türkiye anadili
eğitim izlenceleri ile 1997, 2010 ABD Kaliforniya Eyaleti anadili eğitim izlenceleri, ne tür bir
görünüm ortaya koymaktadır?
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2. Yazmayı Öğrenmede Kullanılan Yazı Türü değişkeni bakımından 1981, 2005 Türkiye anadili
eğitim izlenceleri ile 1997, 2010 ABD Kaliforniya Eyaleti anadili eğitim izlenceleri, ne tür bir
görünüm ortaya koymaktadır?
3. Okuma-Yazma Araçlarını Kullanma değişkeni bakımından 1981, 2005 Türkiye anadili
eğitim izlenceleri ile 1997, 2010 ABD Kaliforniya Eyaleti anadili eğitim izlenceleri ne tür bir
görünüm ortaya koymaktadır?
4.Yazmaya Hazırlık değişkeni bakımından 1981, 2005 Türkiye anadili eğitim izlenceleri ile
1997, 2010 ABD Kaliforniya Eyaleti anadili eğitim izlenceleri, ne tür bir görünüm ortaya
koymaktadır?
5. Okumaya Hazırlık değişkeni bakımından 1981, 2005 Türkiye anadili eğitim izlenceleri ile
1997, 2010 ABD Kaliforniya Eyaleti anadili eğitim izlenceleri, ne tür bir görünüm ortaya
koymaktadır?
6. Okuma-Yazmayı Süreç İçinde Edinme değişkeni bakımından 1981, 2005 Türkiye anadili
eğitim izlenceleri ile 1997, 2010 ABD Kaliforniya Eyaleti anadili eğitim izlenceleri, ne tür
görünümler ortaya koymaktadır?
6.1. Okuma-Yazma Sürecini Yaşamla İlişkilendirme alt değişkeni bakımından 1981,
2005 Türkiye anadili eğitim izlenceleri ile 1997, 2010 ABD Kaliforniya Eyaleti anadili eğitim
izlenceleri, ne tür bir görünüm ortaya koymaktadır?
6.2. Okuma-Yazma Sürecinde Harf ve Ses Öğelerialt değişkeni bakımından 1981, 2005
Türkiye anadili eğitim izlenceleri ile 1997, 2010 ABD Kaliforniya Eyaleti anadili eğitim
izlenceleri, ne tür bir görünüm ortaya koymaktadır?
6.3.Okuma-Yazma Sürecinde Sözcükleri Söyleyiş alt değişkeni bakımından1981, 2005
Türkiye anadili eğitim izlenceleri ile 1997, 2010 ABD Kaliforniya Eyaleti anadili eğitim
izlenceleri, ne tür bir görünüm ortaya koymaktadır?
6.4.Okuma-Yazma
Sürecinde
Sözcük
Dağarcığını
Geliştirmealt
değişkeni
bakımından1981, 2005 Türkiye anadili eğitim izlenceleri ile 1997, 2010 ABD Kaliforniya
Eyaleti anadili eğitim izlenceleri, ne tür bir görünüm ortaya koymaktadır?
6.5. Okuma-Yazma Sürecinde Sorular Sorup Yanıtlamaalt değişkeni bakımından1981,
2005 Türkiye anadili eğitim izlenceleri ile 1997, 2010 ABD Kaliforniya Eyaleti anadili eğitim
izlenceleri, ne tür bir görünüm ortaya koymaktadır?
6.6.Okuma-Yazma Sürecinde Resim-Metin İlişkisini Kurma alt değişkeni
bakımından1981, 2005 Türkiye anadili eğitim izlenceleri ile 1997, 2010 ABD Kaliforniya
Eyaleti anadili eğitim izlenceleri, ne tür bir görünüm ortaya koymaktadır?
6.7. Okuma-Yazma Sürecinde Sözcük Türlerine Değgin Temel Durumları Kullanma alt
değişkeni bakımından1981, 2005 Türkiye anadili eğitim izlenceleri ile 1997, 2010 ABD
Kaliforniya Eyaleti anadili eğitim izlenceleri, ne tür bir görünüm ortaya koymaktadır?
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7. Yazıyla İlgili Becerilerdeğişkeni bakımından1981, 2005 Türkiye anadili eğitim izlenceleri
ile 1997, 2010 ABD Kaliforniya Eyaleti anadili eğitim izlenceleri, ne tür bir görünüm ortaya
koymaktadır?

II. YÖNTEM
Bu araştırmada, ilk okuma ve yazma öğretimi alanyazınınailşkin kimi temel başvuru
kaynaklarının (Cheekandothers, 1989; Durkin, 1989; Heilmanandothers, 1990;
Spache&Spache, 1986;) taranması sonucu belirlenen Okuma-Yazma Yaklaşım ve Yöntemi,
Yazmayı Öğrenmede Kullanılan Yazı Türü, Okuma-Yazma Araçlarını Kullanma, Yazmaya
Hazırlık, Okumaya Hazırlık, Yazıyla İlgili Beceriler biçimindeki altı temel değişkenin betimsel
özellikleri ile Okuma-Yazmayı Süreç İçinde Edinme biçiminde belirlenmiş bir temel değişken
kapsamındaki yedi alt değişkenin betimsel özelliklerinin yer aldığı bir belge inceleme
yöntemine başvurulmuştur.
Okuma-Yazmayı Süreç İçinde Edinme değişkeninin alt değişkenleri, ilk okuma ve yazna
öğretimi sürecine ilişkin alanyazının (Beck, 1960; Çebi, 2011; D’archy, 1973;
Herrickandother, 1962) taranmasıyla edinilen kimi anahtar kavramların ölçüt alınması
sonucunda oluşturulmuş; ilgili alt değişkenler, çalışmada, şu adlar altında
sıralanmıştır:Okuma-Yazma Sürecini Yaşamla İlişkilendirme, Okuma-Yazma Sürecinde Harf ve
Ses Öğeleri, Okuma-Yazma Sürecinde Sözcüklerin Söylenişi, Okuma-Yazma Sürecinde Sözcük
Dağarcığını Geliştirme, Okuma-Yazma Sürecinde Sorular Sorup Yanıtlama, Okuma-Yazma
Sürecinde Resim-Metin İlişkisini Kurma, Okuma-Yazma Sürecinde Sözcük Türlerine İlişkin
Temel Durumları Kullanma
Belirlenen altı temel değişken ile bunlrın dışında bir temel değişkene dayalı yedi alt değişken
bağlamında ele alınan Türkiye’nin 1981, 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim izlenceleri ile ABD
Kaliforniya Eyaleti’nin 1997, 2010 tarihli İngilizce Dil Sanatları anadili eğitim izlenceleri, söz
konusu değişkenler ile alt değişkenlerin içerikleri doğrultusunda ayrıntılı biçimde ele alınmış;
adı geçen dört izlencenin farklılıkları ile benzerlikleri, çizelgelerle somutlaştırılmıştır.

III. BULGULAR VE YORUMLAR

A. Okuma-Yazma Yaklaşım ve Yöntemi Değişkenine İlişkin Görünüm
Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 1), Türkiye’nin 1981, 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim
izlenceleri ile ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997, 2010 tarihli İngilizce Dil Sanatları anadili
eğitim izlencelerinin Okuma-Yazma Yaklaşım ve Yöntemi değişkenine ilişkin öğrenme
ölçütleri yer almaktadır.
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Okuma-Yazma Yaklaşım ve Yöntemi
1981 Türkçe
İzlencesi

1997 Kaliforniya
İngilizce İzlencesi

2005 Türkçe
İzlencesi

2010 Kaliforniya İngilizce
İzlencesi (CCSS)

1.sınıf: İlk okuma ve
yazmaya anlayabileceği
kısa tümcelerle başlar.
d) İlk okuma ve yazmada
zamanla kısa tümceleri
sözcüklere sözcükleri
hecelere böler.
e) İlk okuma ve yazmada
zamanla heceler içindeki
harflerin seslerini sezer.
f) Çözümlemeler
sonunda elde edilen
sözcük, hece ve harflerle
yeni tümce ve sözcükler
kurar.

1. Sınıf: Öğrenilecek
(hedef) sesleri
sözcükleri
değiştirmek için
ekler, siler ve
değiştirir.
[ Add, delete, or
change target
sounds to change
words (e.g., change
cow to how; pan to
an). ]

1. sınıf: Seslerden
heceler, hecelerden
sözcükler,
sözcüklerden
tümceler oluşturarak
okur.
1. sınıf: Seslerden
heceler, hecelerden
sözcükler,
sözcüklerden
tümceler oluşturarak
yazar.
1. sınıf: Seslerden
heceler, hecelerden
sözcükler,
sözcüklerden
tümceler oluşturur.

1.sınıf: Hem tek başına hem
de metin içinde sözcüğün
bileşenlerini ayırt etmede,
sınıf düzeyine uygun (…)
sözcük çözümleme
becerilerini bilir ve uygular.
[Know and apply gradelevel phonics and word
analysis skills in decoding
words both in isolation and
in text. CA]

Çizelge 1: Dört İzlencenin Okuma-Yazma Yaklaşım ve Yöntemi Değişkenine Dayalı
Kazanımları
1981 yılı Türkçe anadili eğitim izlencesinde, kazanımlarda da açıkça belirtildiği gibi,
çözümleme yaklaşımı ile tümce yöntemi zorunlu kılınmıştır. İzlence, önerdiği okuma-yazma
yaklaşım ve yöntemini zorunlu kılması nedeniyle, başka yaklaşım ve yöntemle okuma-yazma
öğretiminin yolunu kapatmıştır.
1997 yılı Kaliforniya İngilizce anadili eğitim izlencesinde kazanımlardan ve kazanımlara
dayalı kaynaklardan, bireşimli çözümleme yaklaşımı ile sözcük yöntemini önerdiğini
sezinliyoruz. Ancak bu durum bir zorunlu kılma görünümünde değildir. Yaklaşım ve yöntem
açısından izlencenin kazanımlarında ve açıklama bölümünde herhangi bir zorunlu kılma
anlatımına rastlanmamaktadır. Genel olarak bireşimli çözümleme yaklaşımı, sözcük yöntemi
ile ilgili kazanımlar ağırlıkta olmasına karşın, isteyen eğitimci farklı yaklaşım ve yöntemleri
kullanabilir.
2005 yılı Türkçe anadili eğitim izlencesi, bireşim yaklaşımı ve izlencenin dile getirdiği
biçimiyle ‘’ses temelli tümce yöntemi’’ni zorunlu kılmıştır.
2010 yılı Kaliforniya İngilizce anadili eğitim izlencesinin kazanımlarından bireşimli
çözümleme yaklaşımı ile sözcük yöntemi önerdiği sezilmektedir. Ancak izlencede yaklaşım ve
yöntem adından dahi söz edilmemektetir. İzlencenin giriş kısmında, izlencede neyin nasıl
öğretileceğinin değil, salt neyin öğretileceğinin belirtildiği açıklanmıştır. Bu da gösteriyor ki,
eğitimci, dilediği yaklaşım ve yöntemi seçmede serbest bırakılmıştır.
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B. Yazmayı Öğrenmede Kullanılan Yazı Türü Değişkenine İlişkin Görünüm
Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 2), Türkiye’nin 1981, 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim
izlenceleri ile ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997, 2010 tarihli İngilizce Dil Sanatları anadili
eğitim izlencelerinin Yazmayı Öğrenmede Kullanılan Yazı Türü değişkenine ilişkin öğrenme
ölçütleri yer almaktadır.

Yazmayı Öğrenmede Kullanılan Yazı Türü
1981 Türkçe
İzlencesi

1997 Kaliforniya
İngilizce İzlencesi

2005 Türkçe
İzlencesi

2010 Kaliforniya İngilizce
İzlencesi (CCSS)

1.sınıf: Okuma ve
yazmaya başlarken
programın belirlediği
yazı ilkelerine uygun
olarak büyük ve küçük
harfleri birlikte öğrenir.
[İzlence temel dik
harfli yazı türünü
zorunlu kılmaktadır.]

1.sınıf: Harfler
sözcükler ve
tümceleri uygun
boşlukla ve
okunaklı yazar.
Print legibly and
space letters,
words, and
sentences
appropriately.
[ İzlence temel dik
harfli yazı türünü
zorunlu
kılmaktadır.]

1. Sınıf: Bitişik eğik
yazı harflerini
kurallarına uygun
yazar.
1. sınıf: Bütün
yazılarını bitişik
eğik yazı ile yazar.
[İzlence bitişik eğik
yazı türünü zorunlu
kılmaktadır.]

1.sınıf: Bütün büyük ve
küçük harfleri yazar.
[Print all upper- and
lowercase letters.]
1.sınıf: Kişi, sahiplik ve
belgisiz adılları kullanır.
Use personal (subject,
object), possessive, and
indefinite pronouns (e.g.,
I, me, my; they, them,
their; anyone,
everything).
[izlence yazı türünü
zorunlu kılmamıştır
ancak örneklerden
anlaşılacağı gibi temel
dik harfli yazı türünü
önermiştir.]

Çizelge 2: Dört İzlencenin Yazmayı Öğrenmede Kullanılan Yazı Türü Değişkenine Dayalı
Kazanımları
Türkiye’nin 1981 tarihli Türkçe anadili eğitim izlencesi, okuma-yazma öğretimine temel dik
harfli yazı türü ile başlanmasını zorunlu kılmıştır.
ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997 tarihli İngilizce anadili eğitim izlencesi, okuma- yazma
öğretiminde kullanılacak yazı türünü açıkça belirtmemiştir; ancak ‘’Harflerin arasındaki
boşlukları bilir.’’ Kazanımıyla, harflerin arasında boşluk olması gerektiğini belirterek temel
dik harfli yazı türüne göndermede bulunmaktadır.
Türkiye’nin 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim izlencesi, bitişik eğik yazı türünü zorunlu
kılmıştır.
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ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 2010 tarihli İngilizce anadili eğitim izlencesi, örneklerden de
anlaşılacağı üzere, temel dik harfli yazı türünü önermiş; ancak, hiçbir yazı türünü zorunlu
kılmamıştır.
C. Okuma-Yazma Araçlarını Kullanma Değişkenine İlişkin Görünüm
Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 3), Türkiye’nin 1981, 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim
izlenceleri ile ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997, 2010 tarihli İngilizce Dil Sanatları anadili
eğitim izlencelerinin Okuma-Yazma Araçlarını Kullanma değişkenine ilişkin öğrenme ölçütleri
yer almaktadır.

Çizelge 3: Dört İzlencenin Okuma-Yazma Araçlarını Kullanma Değişkenine Dayalı
Kazanımları
Türkiye’nin 1981 tarihli Türkçe anadili eğitim izlencesi, ilk okuma ve yazma öğretiminde
kullanılacak araçlar bağlamında, kazanımlardaki içerikten de anlaşılacağı üzere, kalem, kitap,
defter, silgi, yazı tahtası gibi araçların kullanımına, oldukça ayrıntılı bir biçimde yer vermiştir.
ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997 tarihli İngilizce anadili eğitim izlencesi, basılı gereçlerin
okuma-yazma aracı olarak kavranmasından söz etmiş; ancak Türkiye’nin 1981 ve 2005
izlencelerindeki gibi, araç-gereçlerin kullanımı, temiz tutulması vb. gibi ayrıntılara yer
vermemiştir.
Türkiye’nin 2005tarihli Türkçe anadili eğitim izlencesinde, yukarıda da değinildiği gibi,
kitapların özenle kullanılmasına ve temiz tutulmasına yer verilmiştir.
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ABD Kaliforniya Eyaleti 2010 tarihli İngilizce anadili eğitim izlencesinde, dijital araçların
okuma-yazma etkinliklerinde çocuklarca kullanılmasına ayrıntılı bir biçimde yer vermesine
karşın, kitap, defter, kalem gibi araç-gereçlerin kullanımı, temiz tutulması gibi konulara
değinilmemiştir.

D. Yazmaya HazırlıkDeğişkenine İlişkin Görünüm
Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 4), Türkiye’nin 1981, 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim
izlenceleri ile ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997, 2010 tarihli İngilizce Dil Sanatları anadili
eğitim izlencelerinin Yazmaya Hazırlık değişkenine ilişkin öğrenme ölçütleri yer almaktadır.

Yazmaya Hazırlık
1981 Türkçe
İzlencesi

1997 Kaliforniya
İngilizce İzlencesi

2005 Türkçe
İzlencesi

2010 Kaliforniya İngilizce
İzlencesi (Ortak Çekirdek
Devlet Ölçütleri)

1. Sınıf: Yazmaya hazırlık
yapar.
a) Kalemle sayfa üzerinde
serbest çizgiler çizer
karalamalar yapar.
b) Sayfa üzerinde yazının
yukarıdan aşağıya soldan
sağa doğru okunup
yazılacağı düşüncesini
edinir.
c)Yukarıdan aşağıya
soldan sağa doğru eğik
ve yuvarlak çizgiler.
d) Yukarıdan aşağıya
soldan sağa doğru
yuvarlak çizgiler çizer.

K: Basılı sayfada
sözcükleri soldan
sağa ve yukarıdan
aşağıya takip eder
[Follow words from
left to right and from
top to bottom on the
printed page. ]

1. sınıf: Yazmak için
hazırlık yapar.
(Açıklama) Oturma,
kalem tutma, defter
tutma, el tercihi, çizgi
ve boyama
çalışmaları, serbest ve
kurallı çizgiler, araç,
gereç hazırlama.

K-1 sınıflar: Yazının temel
özelliklerini ve yapısını
anladığını gösterir.
[Demonstrate
understanding of the
organization and basic
features of print.]
K: Sayfa sayfa soldan sağa
yukarıdan aşağıya sözcükleri
takip eder.
[Follow words from left to
right, top to bottom, and
page by page.]

Çizelge 4: Dört İzlencenin Yazmaya Hazırlık Değişkenine Dayalı Kazanımları
Türkiye’nin 1981 tarihli Türkçe anadili eğitim izlencesi, ilk okuma ve yazma öğretiminde
yazmaya hazırlık çalışmalarına,kalem tutmadan çizgiler çizmeye, serbest çizgiler çizmeden
düzenli çizgiler çizmeye değin birçok konuya ayrıntılı bir biçimde yer vermiştir. Ayrıca,
yazının soldan sağa, yukarıdan aşağıya doğru yazılacağı konusu, vurgulanarak işlenmiştir.
ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997 tarihli İngilizce anadili eğitim izlencesi, Türkiye’nin 1981
izlencesinin 1. Sınıf için vurgulu bir biçimde yer verdiği, yazının soldan sağa, yukarıdan

International Journal ofLanguages’ EducationandTeaching
UDES 2015

36

Ahmet ÇEBİ & Esra AY KARAÇUHA

aşağıya doğru izlenmesi konusunun ta başlangıçta, anasınıfında, öğrenciye edindirilmesi
gereğinin altını çizmiştir.
Türkiye’nin 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim izlencesinde, serbest çizgi, kurallı çizgi
çalışmalarından söz edilmesine karşın, yazının yönüne ilişkin çalışmalara yer verilmemiştir.
ABD Kaliforniya Eyaleti 2010 tarihli İngilizce anadili eğitim izlencesi, çizgi çalışmalarının
yanı sıra, yazının yönü konusunun kavratılmasına, anasınıfında yer verilmesi gereğinin
üzerinde durmuştur.

E. Okumaya HazırlıkDeğişkenine İlişkin Görünüm
Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 5), Türkiye’nin 1981, 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim
izlenceleri ile ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997, 2010 tarihli İngilizce Dil Sanatları anadili
eğitim izlencelerinin Okumaya Hazırlık değişkenine ilişkin öğrenme ölçütleri yer almaktadır.

Okumaya Hazırlık
1981 Türkçe
İzlencesi

1997 Kaliforniya
İngilizce İzlencesi

2005 Türkçe
İzlencesi

2010 Kaliforniya İngilizce
İzlencesi (Ortak Çekirdek
Devlet Ölçütleri)

1. Sınıf: Okumaya hazırlık
yapar.
a) Okumada gözün
soldan sağa doğru
kavrama alanını geniş
tutar (sıçrama hareketi).
b) Okumada satır
bitince alt satıra geçme
alışkanlığı kazanır.
c) Yazının bir anlatım
yolu olduğunu sezerek
edinir.
d) Okuma ve yazma
çalışmalarına geçmeden
önce sözcük dağarcığını
geliştirme çalışmalarına
katılır

K: Basılı sayfada
sözcükleri soldan
sağa ve yukarıdan
aşağıya takip eder.
[Follow words from
left to right and from
top to bottom on the
printed page. [

1.sınıf: Okumak için
hazırlık yapar.
(Açıklama) Okunacak
metin ve uygun bir
oturma biçimi
belirlenir. Kitap ile göz
arasındaki mesafe ve
ışık düzeni ayarlanır.

K-1 sınıflar: Yazının temel
özelliklerini ve yapısını
anladığını gösterir.
[Demonstrate
understanding of the
organization and basic
features of print.]
K: Sayfa sayfa soldan sağa
yukarıdan aşağıya sözcükleri
takip eder.
[Follow words from left to
right, top to bottom, and
page by page.]

Çizelge 5: Dört İzlencenin Okumaya Hazırlık Değişkenine Dayalı Kazanımları
Türkiye’nin 1981 tarihli Türkçe anadili eğitim izlencesi, ilk okuma ve yazma öğretiminde
okumaya hazırlık bakımından birinci sınıf kazanımlarında gözün soldan sağa sıçrama
devinimi, alt satıra geçme becerisi ve okuma yazmaya geçmeden önce sözcük dağarcığı
geliştirme çalışmalarına ilişkin kazanımlara yer vermiştir.
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ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997 tarihli İngilizce anadili eğitim izlencesinin, yukarıda da
değinildiği gibi, daha anasınıfından başlayarak gözle yazının yönünü izlememeyle ilgili
kazanımların altını çizdiği görülmektedir.
Türkiye’nin 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim izlencesi,okuma becerisinin edinilmesinden
önce, okumayı öğrenmeye hazırlığa ilişkin herhangi bir kazanıma yer vermemiş; ancak,
okuma becerisinin edinilmesi sonrasında,“Okumaya hazırlık yapar.” kazanımınıgerekli
görmüştür.
ABD Kaliforniya Eyaleti 2010 tarihli İngilizce anadili eğitim izlencesi, okumaya hazırlık
bağlamında da yazının yönü konusunun kavratılmasına, anasınıfında yer verilmesi gereğini,
altını çizerek vurgulamıştır.

F. Okuma-Yazma Sürecini Yaşamla İlişkilendirme AltDeğişkenine İlişkin Görünüm
Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 6), Türkiye’nin 1981, 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim
izlenceleri ile ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997, 2010 tarihli İngilizce Dil Sanatları anadili
eğitim izlencelerinin Okuma-Yazma Sürecini Yaşamla İlişkilendirmealtdeğişkenine ilişkin
öğrenme ölçütleri yer almaktadır.

Okuma Yazmayı Süreç İçinde Edinme
1981 Türkçe
İzlencesi

1997 Kaliforniya
İngilizce İzlencesi

2005 Türkçe
İzlencesi

2010 Kaliforniya İngilizce
İzlencesi (CCSS)

1. Sınıf: Okuma ve
yazma becerilerini süreç
içinde edinir.
a) Birinci sınıfın okuma
ve yazma çalışmalarının
bu sınıfın öğretim
etkinliklerinin ayrılmaz
bir bütünü olduğunu
kavrar.
b) Sınıf ve okul
yaşamını hayat bilgisi
konularının okuma
yazma için doğal fırsatlar
hazırladığını fark eder.

K: Metinlerdeki bilgi
ve olayları yaşam
deneyimlerine bağlar.
Connect to life
experiences the
information and
events in texts
1. Sınıf: Okul yılı
boyunca okuduğu
kitaplar hakkında
biriktirir, konuşur ve
yazar.
Recollect, talk, and
write about books
read during the school
year.

1. sınıf: Yazılarında
kendi yaşantısından
ve günlük hayattan
örnekler verir.
1. sınıf: Ön bilgilerini
kullanarak okuduğunu
anlamlandırır.

1. sınıf: Öyküdeki kişilerin
serüven ve yaşantılarını
deneyimlerini karşılaştırır ve
karşıtlıkları ortaya koyar.
[Compare and contrast the
adventures and experiences
of characters in stories.]
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Çizelge 6: Dört İzlencenin Okuma-Yazma Sürecini Yaşamla İlişkilendirme Alt
Değişkenine Dayalı Kazanımları

Dört izlencede de okuma yazma öğretimi sürecinde yaşam deneyimlerine yer verilmesi
gerektiğine değinilmiştir. İzlencelerde yer alan kazanımlarda, okuma-yazma öğretimi sürecini
yaşamla ilişkilendirme durumu vurgulanmıştır.
ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997 tarihli İngilizce anadili eğitim izlencesi, sürecin yaşamla
ilişkilndirilmesi kazanımının anasınıfından başlanarak çizilmesi gereğinin altını çizmiştir.

G. Okuma-Yazma Sürecinde Harf ve Ses Öğeleri Alt Değişkenine İlişkin Görünüm
Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 7), Türkiye’nin 1981, 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim
izlenceleri ile ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997, 2010 tarihli İngilizce Dil Sanatları anadili
eğitim izlencelerinin Okuma-Yazma Sürecinde Harf ve Ses Öğelerialtdeğişkenine ilişkin
öğrenme ölçütleri yer almaktadır.

Okuma Yazmayı Süreç İçinde Edinme
1981 Türkçe
İzlencesi

1997 Kaliforniya
İngilizce İzlencesi

2005 Türkçe
İzlencesi

2010 Kaliforniya İngilizce
İzlencesi (Ortak Çekirdek
Devlet Ölçütleri)

1.sınıf: Üzerinde
durulan tümce ve
sözcükleri öyküler,
masallar,
tekerlemeler içinde
tanır.
1.sınıf: Türk
abecesindeki tüm
harfleri süreç
sonunda tanır.
1.sınıf: Okumayı
henüz öğrendikleri
tümce ve sözcükleri
aynı zamanda yazar.
1.sınıf: Ses ve
heceleri çıkarır

1.Sınıf: Tek heceli
sözcüklerde başlangıç
orta ve bitiş seslerini
ayırt eder.
[Distinguish initial,
medial, and final sounds
in single-syllable words. ]

1. sınıf: Duyduğu
sesleri ayırt eder.
1. sınıf: Duyduğu
seslerle harfleri
eşleştirir.

1.sınıf: Konuşma
sözcüklerini, heceleri ve
sesleri anladığını gösterir.
[Demonstrate
understanding of spoken
words, syllables, and sounds
(phonemes).]

Çizelge 7: Dört İzlencenin Okuma-Yazma Sürecinde Harf ve Ses Öğeleri Alt Değişkenine
Dayalı Kazanımları
Dört izlencenin her birinde, harflerin yazılması, seslerin çıkarılması ve harf-ses bağıntısıyla
ilgilikazanımlara yer verildiğigörülmektetir.
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Sesleri tanıma çalışmalarına anasınıfında başalanan ABD Kaliforniya Eyaletinin her iki
izlencesinde de bütüncül dil yaklaşımı da denilen bireşimli çözümleme ya da dil yaşantısı
yaklaşımıyla ve sözcük yöntemiyle okuma-yazma çalışmalarının sürdürülmesi söz konusu
olsa bile, ses yönteminin kullanımı diye bir seçenek düşünülmemesine karşın, bağlam içinde
sesin yerine ayrı bir önem verildiği görülmektedir.
Türkiye’nin 1981 tarihli Türkçe anadili eğitim izlencesinde, seslerin tanınması sürecin en son
basamağı olarak kendini göstermekte, ses-harf bağıntısı, ancak süreç sonunda
kurulabilmektedir.
Türkiye’nin 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim izlencesindeyse, 1981 izlencesindekinin tam
tersi yapılmakta, seslerle okuma yazma işine başlanmaktadır. Aynı izlencede, ünsüzlere bile,
ünlü gibi işlev üstlendirilmesi gibi boş çabalara girildiği, deyim yerindeyse, “kaş yapılırken
göz çıkarıldığı” görülmektedir.

H. Okuma-Yazma Sürecinde Sözcükleri SöyleyişAlt Değişkenine İlişkin Görünüm
Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 8), Türkiye’nin 1981, 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim
izlenceleri ile ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997, 2010 tarihli İngilizce Dil Sanatları anadili
eğitim izlencelerinin Okuma-Yazma Sürecinde Sözcükleri Söyleyişaltdeğişkenine ilişkin
öğrenme ölçütleri yer almaktadır.

Okuma Yazmayı Süreç İçinde Edinme
1981 Türkçe
İzlencesi

1997 Kaliforniya
İngilizce İzlencesi

2005 Türkçe
İzlencesi

2010 Kaliforniya İngilizce
İzlencesi (Ortak Çekirdek
Devlet Ölçütleri)

1. Sınıf: Düzeylerine
uygun okuma
parçalarını doğal bir
sesle ve doğru
okur.
1. Sınıf: Sözcükleri
doğru söyler.

1.Sınıf: Konuşur gibi, doğal
bir ses tonuyla, akıcı
biçimde sesli okur.
[ Read aloud with fluency
in a manner that sounds
like natural sp
eech. ]

1.sınıf: İşitilebilir bir
ses tonuyla okur.
1.sınıf: Akıcı okur.
Okuduğu sözcükleri
doğru telaffuz
eder.

1.sınıf: Kavrayışı sağlamak
için yeterli, tam ve akıcı
okur.
[Read with sufficient
accuracy and fluency to
support comprehension.]

Çizelge 8: Dört İzlencenin Okuma-Yazma Sürecinde Sözcükleri Söyleyiş Alt Değişkenine
Dayalı Kazanımları

International Journal ofLanguages’ EducationandTeaching
UDES 2015

40

Ahmet ÇEBİ & Esra AY KARAÇUHA

Dört anadili eğitim izlencesinin her birinde okuma-yazma öğretimi sürecinde sözcüklerin
söyleyiş bakımından benzer kazanımlara yer verildiği görülmektedir.
Türkiye’nin 2005 tarihli Türkçe anadili eğitimi izlencesi, “Okuduğu sözcükleri doğru telaffuz
eder.” kazanımındaki mantık yanlışından kaynaklanan anlatım bozukluğunu on yılı geçkin bir
süre oldu, bir türlü düzeltemedi. Türkçedeki “boğumlanma” sözcüğünün Osmanlıca
karşılığıdır “telaffuz”; Yani sese özgü bir durum olan boğumlanma (telaffuz), sözcük için
kullanılamaz; kullanılırsa, izlencedeki tümcede olduğu gibi, mantık yanlışından kaynaklanan
anlatım bozukluğu yapılmış olur. Öyleyse, bir anadili öğretim izlencesinde anlatımı bozuk
biçimiyle asla bulunmaması gereken bu kazanımın anlatım bozukluğundan arındırılmış
biçimi şu olmalıdır: “Okuduğu sözcükleri doğru söyler.”
İ.

Okuma-Yazma Sürecinde Sözcük Dağarcığını GeliştirmeAlt Değişkenine İlişkin
Görünüm

Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 9), Türkiye’nin 1981, 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim
izlenceleri ile ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997, 2010 tarihli İngilizce Dil Sanatları anadili
eğitim izlencelerinin Okuma-Yazma Sürecinde Sözcük Dağarcığını Geliştirmealtdeğişkenine
ilişkin öğrenme ölçütleri yer almaktadır.

Okuma Yazmayı Süreç İçinde Edinme
1981 Türkçe
İzlencesi

1997 Kaliforniya
İngilizce İzlencesi

2005 Türkçe
İzlencesi

2010 Kaliforniya İngilizce
İzlencesi (Ortak Çekirdek
Devlet Ölçütleri)

1. sınıf: Sözcük
dağarcığını
zenginleştirir;
insan, hayvan,
çiçek, meyve
adlarını; yakın
akrabalık
terimlerini (anne,
baba, kız kardeş,
erkek kardeş, abla,
ağabey, dede, nine,
amca, dayı, teyze,
hala) öğrenir;
doğru olarak
kullanır.

1. sınıf: Sözcükleri uygun
ulamlara yerleştirerek
sınıflandırır ( örneğin,
somut biçimde
sınıflandırılmış hayvanlar ,
yiyecekler, oyuncaklar).
[Classify grade-appropriate
categories of words (e.g.,
concrete collections of
animals,]
K: Sözcükeri basit
kategorilerde ayırır ve
tanımlar.
Identify and sort common
words in basic categories
(e.g., colors, shapes,
foods).]

1.sınıf: Yeni öğrendiği
sözcükleri
konuşmalarında
kullanır.

1.sınıf: Kendini düzeltme ve
doğrulama için sözcük
farkındalığını (…) kullanır.
[Use context to confirm or
self-correct word
recognition and
understanding, rereading as
necessary. ]

Çizelge 9: Dört İzlencenin Okuma-Yazma Sürecinde Sözcük Dağarcığını Geliştirme Alt
Değişkenine Dayalı Kazanımları
Türkiye’nin 1981 tarihli Türkçe anadili eğitim izlencesinde, okuma-yazma düzeneği henüz
sökülmeden,sözcük dağarcığını geliştirme çalışmalarına ilişkin kazanımlara yer verildiğini
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yukarıda belirtmiştik. Bu çizelgedeki sözcük dağarcığı ölçütü, yaşamla ilişkilendirilmiştir.
İnsan, hayvan, çiçek, meyve adlarını, sonrasında da yakın akrabalık terimlerinin
öğrenilmesini işe koşmayı öneren öğrenme ölçütü, ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997 İngilizce
anadili eğitim izlencesiinin birinci sınıflar için önerilen sözcük dağarcığını geliştirme
ölçütüyle koşutluk göstermektedir. Burada da öğretimdeki yakından uzağa ilkesi uyarınca,
aynı durum söz konusudur; öğrenme ölçütü, hayvan, yiyecek ve oyuncak adlarıyla işe
başlamayı önermektedir.
Türkiye’nin 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim izlencesi ileABD Kaliforniya Eyaleti 2010
tarihli İngilizce anadili eğitim izlencesi, sözcük dağarcığını geliştirme kazanımında, öteki iki
izlenceyle karşılaştırıldığında, somut önerilerden yoksun kalmaktadır.
J.

Okuma-Yazma Sürecinde Sorular Sorup YanıtlamaAlt Değişkenine İlişkin
Görünüm

Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 10), Türkiye’nin 1981, 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim
izlenceleri ile ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997, 2010 tarihli İngilizce Dil Sanatları anadili
eğitim izlencelerinin Okuma-Yazma Sürecinde Sorular Sorup Yanıtlamaaltdeğişkenine ilişkin
öğrenme ölçütleri yer almaktadır.
Okuma Yazmayı Süreç İçinde Edinme
1981 Türkçe
İzlencesi

1997 Kaliforniya
İngilizce İzlencesi

2005 Türkçe
İzlencesi

2010 Kaliforniya İngilizce
İzlencesi (Ortak Çekirdek Devlet
Ölçütleri)

1. Sınıf:
Dinlediği, görüp
izlediği ya da
okuduğu düzeye
uygun(3-5
dakikalık) bir
masaldaki, öykü
vb.ndeki
kahramanların
kimler olduğunu
belirtir.

1. sınıf: Kim, ne,
nerede, ne zaman ve
nasıl sorularını
yanıtlar.
[Respond to who,
what, when, where,
and how questions.]

1.sınıf:
Okuduklarında ne,
nerede, ne zaman,
nasıl, niçin ve kim
(5N 1K) sorularına
cevap arar.

K: Destek ve yönlendirmeyle
metindeki anahtar ayrıntılarla ilgili
sorular sorar ve soruları yanıtlar.
[With prompting and support, ask
and answer questions about key
details in a text.]
1. sınıf: Metindeki anahtar
ayrıntılarla ilgili sorular sorar ve
soruları yanıtlar.
[Ask and answer questions about key
details in a text.]
2.sınıf: Metindeki anahtar ayrıntıları
anladığını göstermek için kim, ne,
nerede, ne zaman, neden ve nasıl gibi
sorular sorar
[Ask and answer such questions as
who, what, where, when, why, and
how to demonstrate understanding
of key details in a text.]

1. sınıf: Okuma
öncesi, okuma sırası
ve sonrasında
metinle ilgili
soruları
cevaplandırır.

Çizelge 10: Dört İzlencenin Okuma-Yazma Sürecinde Sorular Sorup Yanıtlama Alt
Değişkenine Dayalı Kazanımları
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Türkiye’nin 1981 tarihli Türkçe anadili eğitim izlencesi, ilk okuma-yazmayı öğrenen çocuktan
öyküdeki kişilerle ilgili kim soru sözcüklü sorular oluşturmasını ve kişilerle ilgili oluşturulan
kim soru sözcüklü soruları yanıtlama kazanımını istiyor. Yer ve zamanla ilgili o çağ çocuğu
soru oluşturup sorulara yanıt veremez mi? Bu soruya verilecek yanıtın olumlu olmasının,
çocukta nedensellik, çocukta canlıcılık, çocukta bağdaştırmacılık, çocukta saymaca gerçekçilik
gibi Piaget’nin (1960,1970,1972, 1978) ortaya koyduğu anlaksal gelişim özellikleriyle ilişkisi
yoktur. Çünkü bu anlaksal gelişim özelliklerinden hiçbiri, okuma-yazma çağı çocuğunun
öyküdeki olayın zamanına ve yerine ilişkin soru sormasına, sorulan soruyu yanıtlamasına
engel değildir.
ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997 ile 2010 İngilizce anadili eğitim izlencelerinde, dikkat
edilirse, birinci sınıf için niçin ya da neden soru sözcüğünün dışındaki neredeyse tüm soru
sözcükleriyle öğrencinin sorular oluşturması ve oluşturulan soruları yanıtlaması önerilmiştir.
Nedensellik içeren soruların bu izlencelerde birinci sınıflar için önerilmemesi,
Piaget’ninçocukta nedensellik kavramsallaştırmasıyla belirlediği anlaksal gelişim özelliği
nedeniyledir.
Türkiye’nin 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim izlencesi, Piaget’ninçocukta
nedensellikkavramsallaştırmasıyla belirlediği anlaksal gelişim özelliğini göz önüne almamış,
birinci sınıf çocuğu için de öteki soruların yanına, öteki sorulara oranla karmaşık uslamlama
bağıntılarını içerenniçin sorusunu yerleştirmekte herhangi bir sakınca görmemiştir.

K. Okuma-Yazma Sürecinde Resim-Metin İlişkisini KurmaAlt Değişkenine İlişkin
Görünüm
Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 11), Türkiye’nin 1981, 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim
izlenceleri ile ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997, 2010 tarihli İngilizce Dil Sanatları anadili
eğitim izlencelerinin Okuma-Yazma Sürecinde Resim-Metin İlişkisini Kurmaaltdeğişkenine
ilişkin öğrenme ölçütleri yer almaktadır.
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Okuma Yazmayı Süreç İçinde Edinme

1981 Türkçe
İzlencesi

1997 Kaliforniya
İngilizce İzlencesi

2005 Türkçe
İzlencesi

2010 Kaliforniya İngilizce
İzlencesi (Ortak Çekirdek
Devlet Ölçütleri)

1. Sınıf: Resimleri
metnin ilgili
bölümleriyle
yorumlar.

1.sınıf: Öykünün
içeriği hakkında
tahminler yapmak
için bağlamı ve
resimleri kullanır.
[Use pictures and
context to make
predictions about
story content. ]

1.sınıf: Görsellerden
yararlanarak metnin
içeriğini tahmin eder.
1.sınıf: Okuduğunu
anlamlandırmada
görsellerden yararlanır.

1.sınıf: Bir öykünün kişilerini,
yerini ve olaylarını tanımlamak
için resimlemeleri ve ayrıntıları
kullanır.
[Use illustrations and details in a
story to describe its characters,
setting, or events.]

Çizelge 11: Dört İzlencenin Okuma-Yazma Sürecinde Resim-Metin İlişkisini Kurma
AltDeğişkenine Dayalı Kazanımları

Dört izlencede de okuma-yazma öğretimi sürecinde, görüldüğü üzere, resim-metin ilişkisi
kurma bakımından birinci sınıf düzeyinde benzer kazanımlara yer verilmiştir.

L. Okuma-Yazma SürecindeSözcük Türlerine Değgin Temel Durumları Kullanma Alt
Değişkenine İlişkin Görünüm
Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 12), Türkiye’nin 1981, 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim
izlenceleri ile ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997, 2010 tarihli İngilizce Dil Sanatları anadili
eğitim izlencelerinin Okuma-Yazma Sürecinde Sözcük Türlerine Değgin Temel Durumları
Kullanma altdeğişkenine ilişkin öğrenme ölçütleri yer almaktadır.
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Okuma Yazmayı Süreç İçinde Edinme
1981 Türkçe
İzlencesi

1997 Kaliforniya
İngilizce İzlencesi

1. sınıf: Varlıkların
tekil ve çoğul oluşunu
kavrar; hangi biçimde
tekil hangi biçimde
çoğul olduğunu anlar;
adları yerine göre
tekil ve çoğul olarak
kullanır.
1. sınıf: Varlıkların
özelliklerini,
niteliklerini (uzunluk,
kısalık, renk vb.),
sayılarını bildiren
sözcükleri kullanır.
1. sınıf: Varlıkların
yaptıkları iş ve
eylemleri bildiren
sözcükleri kullanır.

1. Sınıf: Bileşik
sözcükleri ve
kaynaşmış sözcükleri
okur.
[ Read compound
words and
contractions. ]

2005 Türkçe
İzlencesi

2010 Kaliforniya İngilizce
İzlencesi (Ortak Çekirdek
Devlet Ölçütleri)
1.sınıf: Yalın tümcelerde tekil
ve çoğul adları, eylemlerle
eşleştirerek kullanır.
[Use singular and plural nouns
with matching verbs in basic
sentences .]
1.sınıf: Sık karşılaşılan sıfatları
kullanır.
[Use frequently occurring
adjectives.]

1. Sınıf: Çekimli
yapıları ve kök
sözcükleri okur.
Read inflectional
forms (e.g., -s, -ed, ing) and root words
(e.g., look, looked,
looking).

Çizelge 12: Dört İzlencenin Okuma-Yazma Sürecinde Sözcük Türlerine Değgin Temel
Durumları Kullanma AltDeğişkenine Dayalı Kazanımları
Okuma-yazma sürecinde sözcük türlerine değgin temel durumları kullanma bağlamında
Türkiye’nin 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim izlencesinde herhangi bir kazanıma yer
verilmediği görülmektedir.
Çizelge incelendiğinde, Türkiye’nin 1981 tarihli Türkçe anadili eğitim izlencesi ile ABD
Kaliforniya Eyaleti’nin 1997, 2010 tarihli İngilizce anadili eğitim izlencelerinde birinci sınıf
düzeyinde sözcük türlerine değgin temel durumları kullanma bağlamında, dilsel anlatım
becerilerinealt yapı oluşturma bakımından, benzer kazanımlara yer verilmesine tanık
olunmaktadır. Bununla birlikte, sözcük türlerine değgin temel durumları kullanma
bakımından,Türkiye’nin 1981 tarihli Türkçe anadili eğitim izlencesi ile ABD Kaliforniya
Eyaleti’nin 2010 tarihli İngilizce anadili eğitim izlencesi birbirine daha çok benzemektedir.
Çizelgede “1981 Türkçe İzlencesi” bölümünün birinci ve üçüncü sırasında ayrı ayrı yer
verilen iki kazanım, “2010 Kaliforniya İngilizce İzlencesi” bölümünün birinci sırasındaki
kazanımla aynı içeriklere göndermede bulunmakta; yine her iki bölümün ikinci sırasındaki
kazanımlar, birbiriyle örtüşmektedir.

M. Yazıyla İlgili BecerilerDeğişkenine İlişkin Görünüm
Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 13), Türkiye’nin 1981, 2005 tarihli Türkçe anadili eğitim
izlenceleri ile ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997, 2010 tarihli İngilizce Dil Sanatları anadili
eğitim izlencelerinin Yazıyla İlgili Beceriler değişkenine ilişkin öğrenme ölçütleri yer
almaktadır.
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Yazı İle İlgili Beceriler
1981 Türkçe
İzlencesi

1997 Kaliforniya
İngilizce İzlencesi

2005 Türkçe
İzlencesi

2010 Kaliforniya İngilizce
İzlencesi (Ortak Çekirdek
Devlet Ölçütleri)

1.sınıf: Harflerin
biçimlerine ve
yazılış yönlerine
dikkat eder.
1.sınıf: Harfleri
doğru ve
örneklerine uygun
yazar.
1. sınıf: Tümcelerin
ve özel adların ilk
harfini büyük yazar,
özel adla çekim eki
arasına kesme imi
koyar.
1. sınıf: Tümcelerin
sonuna nokta, soru
imi koyar.

K: Metinde tümcelerin ayrı
sözcüklerden oluştuğunu
anlar
[Recognize that sentences
in print are made up of
separate words.]
K:Harfleri sözcüklerden
ayırt eder.
[Distinguish letters from
words. ]
K: Abecedeki büyük ve
küçük harfleri tanır ve
adlandırır.
[Recognize and name all
uppercase and lowercase
letters of the alphabet. ]

1. sınıf: Sözcükler,
tümceler ve satırlar
arasında uygun
boşluk bırakır.
1. sınıf: Yazılarında
noktalama
işaretlerini doğru ve
yerinde kullanır.
Açıklama (Nokta,
tümce sonunda;
virgül, eş görevli
sözcükleri ayırmada;
soru işareti, soru
bildiren cümlelerin
sonunda; kısa çizgi,
satır sonuna sığmayan
sözcükleri ayırmada;
kesme işareti, kişi ve
yer adlarının aldığı
ekleri ayırmada
kullanılır.

1. sınıf: Yazarken büyük harf
kullanımı, noktalama
konularında İngilizcenin
ölçünlü dizgesine uyduğunu
gösterir.
a) İnsanların adının ve
tarihlerdeki ay, gün adlarının
ilk harfine büyük yazar.
b)Tümce sonunda nokta
kullanır.
c)Bir dizideki benzer
sözcükleri ayırmakta ve
tarihlerde virgül kullanır.

Çizelge 12: Dört İzlencenin Yazıyla İlgili Beceriler Değişkenine Dayalı Kazanımları

ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997 tarihli İngilizce anadili eğitim izlencesinde,yazıyla ilgili
beceriler açısından, anasınıfı düzeyinde bile kimi kazanımlara yer verildiği görülmektedir.
Türkiye’nin iki anadili eğitim izlencesi ile ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997 tarihli İngilizce
anadili eğitim izlencesi, yazıyla ilgili beceriler açısından, küçük kimi farklılıklar da
barındırmakla birlikte, benzer kazanımlara yer vermişlerdir.

IV. SONUÇ
İlk okuma-yazma öğretimine yönelik iki karşıt yaklaşım ile yöntemi, bilimdışı fırsatçı
girişimlerle eğitim dizgesinde zorunlu kılan Türkiye’nin 1981 ve 2005 Türkçe anadili eğitim
izlenceleri, dizgeye “tek yaklaşım, tek yöntem” dayatma bakımından birbirini
aratmamaktadır. ABD Kaliforniya Eyaleti’nin 1997 ve 2010 İngilizce Dil Sanatları anadili
eğitim izlenceleri, sezgisel bağlamda öğretmene yaklaşım ve yöntem önermekle birlikte,
bilimdışı fırsatçı girişimlerden uzak kalınıp ilk okuma-yazma öğretiminin ABD Kaliforniya
Eyaleti’nde bir bilimsel araştırma düzencesi kılınmasından ötürü, asla herhangi bir yaklaşım
ve yöntem dayatmasına gitmemektedir.
İlk okuma-yazma süreci, Türkiye’nin 1981 ve 2005 Türkçe anadili eğitim izlencelerinde,
ilkokul birinci sınıfta başlatılıp bitirilmektedir. Söz konusu süreç, ABD Kaliforniya Eyaleti’nin
1997 ve 2010 İngilizce Dil Sanatları anadili eğitim izlencelerinde anasınıfında başlatılıp
ilkokul üçüncü sınıfa değin, iki yıl anasınıfı olmak üzere, toplam beş yıl gibi bir süreç boyunca
sürdürülmektedir.
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İlk okuma ve yazmayla ilgili yönerge ve öneriler, çocuğun anlaksal gelişimi açısından ele
alındığında, Türkiye’nin 1981 Türkçe anadili eğitim izlencesi ile ABD Kaliforniya Eyaleti’nin
1997 ve 2010 İngilizce Dil Sanatları anadili eğitim izlencelerinde, Türkiye’nin 2005 Türkçe
anadili eğitim izlencesine oranla, çocuğun anlaksal gelişim özelliklerine daha çok özen
gösterildiği görülmektedir.
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ON THE PLACE OF THE AKTIONSART TYPES IN TURKISH VERBS AT
LANGUAGE TEACHING
TÜRKÇE FİİLLERDE KILINIŞ TÜRLERİNİN DİL ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ
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ABSTRACT
It is called aktionsart (manner of action) that the actions are indicated in the verb root or verb stem whether emphasise on
certain points or not, while it is being realized. Actualization style of act in verb stem identifies the type of aktionsart.
However, especially in the western languages there are two types of aktionsart (telic-atelic), Turkish verbs have three aktionsart
types. They are classified as “no limit highlighting verbs”, “highlighting the last limit verbs” and “highlighting the anterior limit
verbs”. It is not witnessed to “highlighting the anterior limit verbs” in other languages except Turkish. For instance in the verb
“otur-“ there are two different movement, first one starts the motion and it is dynamic, second one shows the process of the
motion and it is stable (sitting position). In Turkish “highlighting the anterior limit verbs” like this, contain two different
movements but it is stated with one verb. But same movements are stated with two verbs in other languages. Aktionsart of
Turkish otur- which starts the movement and is dynamic in Turkish is expressed with to sit down, secondly the verb is showed
the process and stability is expressed with to sit in English.
Differences in aktionsart influence the verbs in language which are equivalencies of the movements in real life. This situation
emerges the problem especially in Teaching Turkish to foreigners and translation. In this study it is explained that types of
aktionsart and its place on language education and relations between languages.
Key Words: Aktionsart, Turkish, Verb, Teaching Turkish to Foreigners, Translation.

ÖZET
Kılınış (aktionsart) fiil kök ya da gövdesinde belirtilen hareketin gerçek dünyada gerçekleşme esnasında belli noktalara ya da
sürece vurgu yapıp yapmamasıdır. Fiil tabanındaki belirtilen hareketin gerçekleşme tarzı fiillerin kılınış türlerini belirler.
Özellikle batı dillerinde fiillerde iki farklı kılınış türü (sonlu-sonsuz “telic-atelic”) görülürken Türkçe fiillerde üç tür kılınış
bulunmaktadır. Türkçede bunlar “sınır vurgulamayan fiiller”, “son sınırı vurgulayan fiiller” ve “ön sınırı vurgulayan fiiller” olmak
üzere sınıflandırılabilir. Bu kılınış türlerinden “ön sınırı vurgulayanlar” diğer dillerde pek rastlanmayan niteliğe sahiptir. Örneğin
otur- fiilinin içerisinde birisi hareketi başlatan ve dinamik, diğeri ise hareketin devamını gösteren (oturma hali) ve durağan
olmak üzere iki farklı durum söz konusudur. Bu gibi ön sınırı vurgulayan ve aslında iki hareketi ifade eden fiiller Türkçede tek
bir fiil ile karşılanmaktadır; ancak gerçek dünyadaki aynı hareket diğer dillerde birden fazla fiil ile ifade edilmektedir. Türkçe
otur- fiilinin kılınışında yer alan hareketi başlatan ve dinamik olan fiil İngilizcede to sit down ile ikinci olarak hareketin devamını
ve durağanlığını gösteren fiil ise to sit ile ifade edilmektedir.
Kılınış türlerindeki bu farklılıklar gerçek hayattaki hareketlerin dildeki karşılıkları olan fiilleri de etkilemektedir. Bu durum başta
çeviride ve yabancılara Türkçe öğretimi konusunda sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada kılınış türlerinden hareketle
bunun diller arasındaki ilişkisine ve dil öğretimindeki yerine değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kılınış, Türkiye Türkçesi, Fiil, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Çeviri.
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1. GİRİŞ
Türk dili üzerine yapılan gerek dil bilgisi çalışmalarında gerekse dil öğretimi ile ilgili
çalışmalarda kılınış konusuna çok fazla yer ayrıldığı, konunun çeşitli boyutlarıyla ele alındığı
söylenemez. Geleneksel dil bilgisi anlayışının aşılarak işlevsel dil bilgisi anlayışının ön plana
alındığı çalışmalarda kılınış konusu ele alınmaya başlanmıştır. Son yıllarda Uğurlu, Y. Aksan,
M. Aksan, Bacanlı, Karadoğan4 gibi araştırmacılar tarafından konu Türkçe açısından çeşitli
boyutlarıyla ele alınmıştır. Kılınışın Türkçedeki biçimiyle ilgili olarak yapılmış L. Johanson’a
ait çalışma bu hususta dönüm noktası niteliğindedir.
Kılınış konusu batı dillerinde çeşitli terimlerle (aktionsart, manner of action, actionality,
actional content) oldukça detaylı bir şekilde incelenmiştir. Türkiye’de kılınıştan ilk bahseden
araştırmacı A. Dilaçar’dır5. Dilaçar, Türkçedeki fiilleri kılınış özellikleri bakımından
sınıflandırdıktan sonra L. Johanson’un çalışmalarını tanıtmış ve o güne kadar olan diğer
çalışmalar hakkında da bilgi vermiştir.
2. KILINIŞ NEDİR?
Kılınış, en kısa tanımıyla fiilin kök veya gövdesinde yer alan hareketin gerçek dünyadaki
gerçekleşme biçimidir. Bununla birlikte fiilin iç zamanını gösteren dil bilgisi kategorisi olarak
da tanımlanabilir. Fiilin bildirdiği hareket gerçek dünyada gerçekleşme esnasında belli
noktalara ya da sürece vurgu yapabilir. Kılınış da gerçekleşme esnasında fiildeki hareketin
belli noktalara ya da sürece vurgu yapıp yapmadığını gösterir.
Son Sınır
ölSürek

okuuyu-

O1

O2

Dilaçar, kılınışın fiil mastarının bildirdiği ana anlama bağlı olarak gerçekleşen bir süreç türü
(başlama, süre, bitirme, yineleme vb.) olduğunu ifade eder. Dilaçar’a göre kılınışın konuşan ve
işitenle öznel bir ilgisi yoktur ve nesneldir. Aynı zamanda Dilaçar, kılınışın belli bir sürecin
akışından bulunan bir doğal özellik olduğunu söylemektedir (Dilaçar 1974: 161).
Türk Dil Kurumunun “Dilbilim Terimleri Sözlüğü”nde ise kılınış tanımı aşağıdaki şekilde
verilmiş ve kılınış türleri açıklanmaya çalışılmıştır: Bu sözlükte kılınışın genel türleri “Gerek
yalın anlamlı ilkinden fiil, türeme ve bileşik olan mastarlarla ve gerek BETİMLEMELİ
bk. (Uğurlu 2003), (Y. Aksan 2003a; 2003b), (Y. Aksan- M. Aksan 2005), (Bacanlı 2007), (Bacanlı
2008a), (Bacanlı 2008b), (Karadoğan 2008a), (Karadoğan 2008b), (Karadoğan 2008c), (Karadoğan
2009)
5 bk. (Dilaçar 1971; 1974)
4
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(Descriptif) dediğimiz karmaşık anlamlı mastarlarla anlatılan işin sürerlik, bir anda olup bitme,
tezlik gibi bakımlardan oluş özelliği: 1. Aramak, Yürümek, Devam etmek, Atıştırmak gibi
devamlı bir iş anlatan mastarların kılınışına SÜREKLİ veya TAMAMLANMAMIŞ (Duratif, Cursif,
Linéaire, Imperfectif, Imparfait ou Inaccompli) denir. 2. Bunlara karşı BİR ANDALIK
(Momentané ou Ponctuel) olanlar var ki onlar da ya Atmak, Görmek, Yasak etmek, Atacağı
tutmak gibi daha işin başında olup biten BAŞLAMADA TAMAMLANMIŞ (Perfectîf ingressif ) veya
3. Bulmak, Susamak, İyi etmek, Atabilmek gibi SONUÇTA TAMAMLANMIŞ (Perfectif effectif,
Terminatif, Parfait ou Accompli) denilen mastarlardır.” biçiminde verilmektedir (TDK 1949:
129-130).
Korkmaz ise kılınışı “Fiil kök ve gövdelerinin, dil mantığı ve zamanla olan bağlantı açısından
gösterdikleri özellik; fiil kök ve gövdelerindeki kılınış sürecinin zaman bakımından birbirlerine
oranla taşıdıkları ayrılıklar.” şeklinde izah etmektedir. Verdiği örneklerden Korkmaz’ın beş
kılınış türü kastettiği anlaşılmaktadır. Korkmaz, “aç-, bas-, başla-, dokun- gibi fiillerin
başlangıç; ağla-, ara-, bekle-, dolaş-, gez-, gözle-, yürü- gibi fiillerin süreklilik; başar-, bayıl-,
bul-, durul-, eriş-, kavra-, öde- gibi fiillerin bitiş, sonuç gösterme; atıştır-, damla-, şaşala- gibi
fiillerin aralıklı oluş; boylan-, çiçeklen-, ekşi- gibi fiillerin ise kendi kendine oluşu gösterdiğini
belirtmektedir (Korkmaz 2007: 146).
Uğurlu, “Her eylem (tätigkeit), kendiliğinden bir “kılınış”a (aktionsart); yani “cereyan tarzı”na
sahiptir. Fiil tabanının bu özelliği, o dile hâkim olanlar tarafından ortaklaşa bilinir; bir başka
deyişle, kişiden kişiye değişmez” şeklinde bir açıklamada bulunmuştur (Uğurlu 2003: 127).
Uğurlu’nun ifadesinde yer alan “kişiden-kişiye değişmezlik” ile Dilaçar’ın açıklamasında yer
alan nesnellik birbiri ile örtüşmektedir.
Kılınış kategorisini Türkiye Türkçesinde detaylı bir şekilde inceleyen Karadoğan ise, bu
kategoriyi “Fiilde anlatılan olayın gerçekleşme sürecinde belli nokta ya da noktalar önemlidir.
Bu önemli noktalar fiilden fiile değişerek sınır veya sürek olabilir. Kılınış, fiil tabanındaki olayın
gerçekleşme tarzı itibariyle zaman çizgisinde belli noktalara vurgu yapması veya
yapmamasıdır. Daha kısa söyleyişle kılınış, bir fiilin iç zamanıdır.” biçiminde tanımlamaktadır
(Karadoğan 2009: 6-7).
Brisard ise kılınışı hareketin türü olarak tanımlar. Ona göre kılınış durumsal görünüş olarak
da adlandırılır. Durum türlerinin geçici yapılarını içeren kılınış üç farklı türde birbirinden
ayrılır: hareketlilik (dynamicity), bitmişlik (telicity) ve sürerlilik (durativity) (Brisard 2009:
269).
Araştırmacıların bu tanımlarıyla birlikte kılınışın fiilin iç hareketi ve hareketin gerçekleşme
tarzı olduğu söylenebilir. Fiilin bildirdiği hareketin gerçek hayattaki farklı türden karşılığı
kılınışı ifade etmektedir.
2.1. Türkçede Kılınış Türleri
Herhangi bir fiil kök ya da gövdesindeki hareketin gerçekleşme şeklinde önem arz eden nokta
ya da noktalar bulunmaktadır. Bu noktaların mahiyeti fiilden fiile değişiklik gösterebilir. Bazı
fiillerin gerçekleşme şekilleri bir sınıra bağlıdır. Bu sınır fiildeki hareketin başında ya da
sonunda olabilir. Bu anlamda sınır, fiilin bildirdiği hareketin gerçekleşmiş sayılabilmesi
ulaşılması ve aşılması gereken bir noktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde Türkçe fiiller iki
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tür sınıra sahiptir. Bazı fiillerin sınırı önde, bazılarınınki ise sondadır. Örneğin, patla- fiilinde
bu sınır sonda iken otur- fiilinde baştadır.
Sınır bildiren bu fiillerle birlikte Türkçede bir de sürek açısından önem taşıyan fiiller
bulunmaktadır. Bu tür fiillerde hareketin gerçekleşmiş sayılması herhangi bir sınıra bağlı
değildir, önemli olan başlangıç ve bitiş arasındaki sürektir.
Fiillerin gerçekleşme tarzlarındaki bu durum onların kılınış türlerinin de birbirinden
farklılaşmasına neden olur. Batı dillerinde fiillerin kılınış türleri genellikle sonlu (telic) ve
sonsuz (atelic) olmak üzere iki türlüdür. Sonlu kılınışa sahip fiillerde olayın gerçekleşmiş
sayılabilmesi için son sınırın aşılması olması gerekmektedir. Bu tip fiillerde olayın
gerçekleşmesi ile tamamlanması aynı noktadadır (Johanson 2000). Sonsuz fiillerde ise olayın
gerçekleşmiş sayılması için aşılması gereken bir sınır bulunmamaktadır. Olay süreçte
herhangi bir noktada gözlemlenebilir ve olayın gerçekleşmiş sayılması için tamamlanmış
olması gerekmez (Johanson 1971: 46).
Türkçede fiiller kılınış bakımından üç türlüdür:
2.1.1. Son Sınırı Vurgulayan Fiiller [+SS]
Fiillerin bildirdiği olayların gerçekleşmiş olması için aşmaları gereken bir kritik nokta
bulunmaktadır. Son sınırı vurgulayan fiillerde ise olayın gerçekleşmiş sayılması için son
sınırın yani kritik noktanın aşılmış olması gerekir. [+SS]’de son sınıra ulaşılmadığı
durumlarda fiilin bildirdiği hareketin gerçekleşmiş sayılması mümkün değildir. Karadoğan
çalışmasında unut- gibi birkaç fiil dışında [+SS]’lerin dinamik olayları karşıladığını
söylemektedir (Karadoğan 2009: 10).
Karadoğan bir olayın [+SS] ile karşılanabilmesi için dil dışı dünyadaki gerçekleşme biçiminin
sonlu olması gerektiğini söylemektedir (Karadoğan 2009: 12). Johanson çalışmasında Türkçe
fiillerin kılınış türlerini belirlemek için iki ifade geliştirmiştir.
[x-di mi? evet x-di ve hâlâ x-iyor]
[Saat 1’de x-di ve on dakika sonra hâlâ x-iyordu].
Johanson’un geliştirdiği bu ifadelerde x yerine [+SS] kullanılamamaktadır (Johanson 1971:
198).
 Zira, sağ kolumu, ben, onlar için kaybettim. (Y. K. Karaosmanoğlu, Y.)
 Ertesi sene onu Galatasaray'a verdiler. Bir hafta sonra da İhsan Macide ile evlendi. (A.
H. Tanpınar, H.)
 “Kalan üç tableti de bulduk. Hem de sapasağlam. Patasana sanki dün bırakmış gibi.”
(Ahmet Ümit, P.)
2.1.2. Sınır Vurgulamayan Fiiller [-SV]
Fiilin bildirdiği olayın gerçekleşmesi [-SV]’lerde herhangi bir sınıra bağlı değildir. Bu tarz
fiillerde hareketin gerçekleşmesi esnasındaki sürek önemlidir. [-SV]’lerde fiilin bildirdiği
hareketlerin gerçekleşme biçimi sonsuz (atelic) özellik gösterir. Olay “sürek” üzerinde
gerçekleşmeye başlar, gerçekleşmeye devam eder ve tamamlanır (Karadoğan 2009: 15-16).
Johanson [-SV]’lerin [x-di mi? Evet x-di ve hâlâ x-iyor.] yapısında x yerine kullanılabileceğini
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belirtmektedir (Johanson 1971: 198). Karadoğan ise [x-di mi?/ x-meye başladı mı? Evet x-meye
başladı ve hâlâ x-iyor] ile bu tür fiilleri kontrol etmenin daha uygun olacağını belirtmektedir
(Karadoğan 2009: 17).
 Bunun üzerine Hakkı Celis, gözlere dair yavaş sesle bir uzun şiir okudu. (Y. K.
Karaosmanoğlu, KK.)
 Kapıyı Eftalya açtı; Karabibik’i görünce sevindi. İçeri aldı. (Nabizade Nazım, KB.)
 Marmara; siyah ev gölgelerinin arkasından garip ve mavi, bütün Istanbul'a
ormanlardan, dağlardan gelen o garip koku sinmiş. Ellerimi uzun uzun kokladım. (H. E.
Adıvar, DÇK.)
 Şinasi Bey cevap vermedi. Mektuba bakıp düşündü. (M. Ş. Esendal, S.)
2.1.3. Ön Sınırı Vurgulayan Fiiller [+ÖS]
Türkçede batı dillerinde pek rastlanmayan bir fiil kılınış türü daha bulunmaktadır. Ön sınırı
vurgulayan fiiller olarak adlandırılan bu tür kılınışta fiilin içeriğinde iki hareket
bulunmaktadır. Bu tür fiiller birincisi sonlu ve dinamik, ikincisi ise sonsuz ve durağan olmak
üzere birbirini takip eden iki hareket, olay bulundurmaktadır. [+ÖS]’lerde ikinci hareket
birinci hareketin doğal sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
[+ÖS]’lerin dil dünyasından gerçek dünyaya yansıması aslında iki farklı fiille ifade
edilebilecek niteliktedir. Johanson [+ÖS]’ler için [Saat 1’de x-di, ve on dakika sonra hâlâ xiyordu.], [x-di, demek ki şimdi x-iyor] ve [x-di ve hâlâ x-iyor] gibi ifadelerde x yerine bir [+ÖS]
kullanılabileceğini belirtmektedir (Johanson 1971: 218).
 Lokanta, durağın tam karşısına düşüyordu. Camın kıyısındaki masaya oturdular. Gelin,
camın kıyısına oturdu. (M. Mungan, BAC.)
 Yavaşça gene ağacın dibine çöktü. Deli Kurt iki adım uzağında, gösterdiği yere bağdaş
kurdu. Uzun zaman susarak oturdular. (H. N. Atsız, DK.)
 Dün bütün eşyalarını odanın ortasına boca edip gitmiş. Ben sabah namazına giderken
kandili yanıyordu. (Cemal Şakar, YO.)
 Arabanın camını açıp çığlık atmaya başladım. Yol boyunca sıralanmış evlerden
birkaçının ışıkları yandı. (Ayfer Tunç, ABH.)
 Ev sahibi gece yarısına doğru geldi, bir köşeye büzülüp yattı. Yeni Dünya, sabaha kadar
inledi, -Anacığım- dedi, bir yandan bir yana döndü, cayır cayır yandı, tir tir titredi. (S.
Ali, YD.)
 Deli Kurt daracık çadırını incelemeye başladı. Tavanı yerden iki arşın yükseklikteydi.
Sağlam kurulduğu belliydi. Kendisi kalın bir keçenin üstünde yatıyordu. (H. N. Atsız,
DK.)
[+ÖS] fiillerde birinci olay [O1] x içinde yapısıyla uyumluyken, [O2] ise x boyunca yapısıyla
uyumludur.
[O1]- Çocuk yarım saat içinde uyudu. (uykuya dalma)
[O2]- Çocuk yarım saat boyunca uyudu. (uykuda olma)

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

Türkçe Fiillerde Kılınış Türlerinin Dil Öğretimindeki Yeri Üzerine

53

[O1]- Uçak on dakika içinde uçtu.6 (havalanma hali)
[O2]- Uçak bir saat boyunca uçtu. (havada olma hali)

3. KILINIŞ VE EŞDEĞERLİK İLİŞKİSİ
Türkçede yer alan ön sınırı vurgulayan fiillerin başta batı dilleri olmak üzere diğer dillerden
farklı özellikler göstermesi çeviri ve Türkçenin yabancılara öğretimi gibi konularda bir takım
sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sorunların temelinde kılınışsal eşdeğerlik
bulunmaktadır.
Kelime eşdeğerliği iki farklı dil birliği arasında kelimelerin anlamları yönünden birbirlerine
eş değer olmalarıdır (Uğurlu 2004). Örneğin, Tür. ayakkabı=İng. shoe ya da Tür. yürü- = İng. to
walk. Bununla birlikte aynı kaynaktan gelen ya da gelmeyen kelimelerin ses ve şekil olarak
birbirlerine benzemesi sonucu anlamları aynı sanılan kelimeler de yalancı eş değer kelimeler
olarak ifade edilirler. Örneğin, Tür. çocuk ≠ Trkm. cōcuk “domuz yavrusu”, Az. Pul “Para” ≠
Tür. Pul “mektupta kullanılan kağıt parçası.” Tür. para ≠ Kaz. para “rüşvet”. Ses ve biçim
bakımından bazı kelimelerin anlamları kısmen de olsa örtüşebilmektedir. Bu durumda da
kısmî yalancı eşdeğerlik durumu ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Tür. evlen- fiilinin kavram alanı
her iki cinsiyeti de kapsarken, Kırg. üylön-, Özb. üylän-, Tat. öylän, Türk. öylen- fiilleri erkek
için kullanılmakta, kadın için Kırg. erge tiy-, Özb. turmuşga çık-, Tat. Kiyävgä çık- Trkm.
durmuşa çık- fiilleri kullanılmaktadır. Dolayısı ile Türkiye Türkçesindeki evlen- fiili diğer
lehçelerde kısmî yalancı eşdeğerliğe sahiptir.
Kelimelerde yalancı eşdeğerlik olması birbirleri ile kelime alışverişi yapan diller arasında da
görülebilir. Örneğin, Türkçe hasta kelimesi Farsçadan alıntılanmıştır. Bu kelime Farsçada
“yorgun” anlamında kullanılmaktadır.
Bir bütün olarak eşdeğerlik ele alındığında fiillerin kılınış biçimleri ile onların diğer dillerdeki
karşılıkları arasında ilişki, Türkçedeki ön sınırı vurgulayan fiiller nedeniyle farklılık
gösterebilmektedir.
a. Adam biraz önce oturdu.
İng. The man has just sat down.
b. Adam iki saattir koltukta oturuyor.
İng. The man has been sitting on the armchair for two hours.
Yukarıdaki örnekler incelendiğinde her iki cümlede de kullanılan otur- fiilinin [+ÖS] bir
özellik gösterdiği görülmektedir. Bu fiilde kılınış özelliğinden dolayı iki hareket
bulunmaktadır. A cümlesinde bulunan otur- fiili “ayaktayken oturma durumuna geçme”
ifadesi taşımaktadır. B cümlesinde bulunan otur- fiili ise daha durağan bir hareket olarak
“oturuyor olma durumu” ifade etmektedir. Türkçeye has bir kılınışa sahip bu fiille kurulmuş
cümleler diğer dillere aktarılırken kılınışlarının aynı olmamasından kaynaklanan yalancı
eşdeğerliğe rastlanabilmektedir. Karadoğan, bu durumu “kılınışsal yalancı eşdeğerlik” olarak
Bu tür cümlelerde uç- fiili yerine havalan- fiili de kullanılabilir. Havalan- fiili bu tür cümlelerde daha
fazla kullanım sıklığına (frequency) sahip olsa da uç- ile kurulmuş bu cümleler de Türkçe açısından
uygundur.
6
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ifade etmektedir (Karadoğan 2011). Kılınışsal yalancı eşdeğerlikte kelimelerin aynı
kaynaktan gelmiş olması gerekmemektedir. Bu nedenle ses yapılarının da benzer olması
beklenmez. Yukarıdaki örneklere bakıldığında Türkçede farklı iki durumda da aynı fiilin
(otur-) kullanıldığı görülmektedir. “Oturma durumuna geçme” ve “oturma durumunda olma”
Türkçede otur- fiili ile ifade edilebilmektedir; ancak İngilizcede “oturma durumuna geçmek”
için “to sit down”, “oturma hâlinde olmak” için ise “to sit” kullanılmaktadır. Yani Türkçede tek
bir fiil iki hareket ifade ederken, İngilizcede her iki hareket için farklı yapılar
kullanılmaktadır.
c. Çocuk biraz önce yattı.
İng. The kid has just went to sleep.
d. Çocuk iki saattir yatakta yatıyor.
İng. The kid has been sleeping on the bed for two hours.
Kılınışı [+ÖS] olan yat- fiili birisi “yatma durumuna geçme”, birisi de “uyku durumunda olma”
ifade eden iki anlam/hareket alanını karşılamaktadır. Aynı cümleler İngilizce olarak ifade
edildiğinde farklı iki yapının kullanılmasını gerektirmektedir. Bu durum İngilizcede ön
sınırdaki olayı ve sürekteki olayı karşılayabilen tek bir fiil olmamasından kaynaklanmaktadır.
Ön sınırdaki olay da sürekteki olay da Türkçede yat- fiili ile karşılanırken, ön sınırdaki olay
İngilizcede to go to sleep/bed ile sürekteki olay ise to sleep ile karşılanmaktadır.
[+ÖS] fiillerden olduğundan dolayı sus- fiilinde de benzer durum görülmektedir. Türkçede
“suskun hale geçmek” ve “suskun halde kalmak” için sus- fiili kullanılırken, İngilizcede bu iki
durum için sırasıyla “to stop talking” ve “to keep silent/quiet” ifadeleri kullanılmaktadır.
e. Araba evin önünde durdu. (Karadoğan 2011: 225)
İng.
The car stopped in front of the house.
Fr.
La voiture s’est arrêtée devant la maison.
Alm. Das Auto hält vor dem Haus.
İt.
La macchina si é fermata davanti alla casa.
İsp.
El coche se detuvo frente a la casa.
Rus.
мaшинa остaнaвилaсь перед домом
Far.
ماشین در مقابل خانه ایست کرد
Ar.
السیارة وقفت امام البیت
f. Araba iki saattir evin önünde duruyor. (Karadoğan 2011: 225)
İng.
The car has been waiting in front of the house for two hours.
Fr.
La voiture est devant la maison depuis deux heures.
Alm. Das Auto steht seit zwei Stunden vor dem Haus.
İt.
La macchina aspetta davanti alla casa da due ore.
İsp.
El coche sigue estando frente a la casa hâce dos horas.
Rus.
мaшинa стояла перед помом двa часа
Far.
ماشین به مدت دو ساعت در مقابل خانه ایست می کند
Ar.
السیارة منذ ساعتین تقف امام البیت
السیارة منذ ساعتین تتواجد امام البیت
Yukarıdaki e’de bulunan cümlede Türkçe dur- fiili İngilizceye to stop ile çevrilirken, f’de yer
alan dur- fiili ise to wait ile çevrilebilmektedir. Bu durum fiilin kılınışından kaynaklanan
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kılınışsal yalancı eşdeğerlikten kaynaklanmaktadır. Aynı durum Fransızca ve Almanca
cümlelerde de görülmektedir. Arapça cümlede birinci olay için kullanılan fiil, ikinci olay
içinde kullanılabilmektedir; ancak ikinci olay için sürekliliği vurgulam maksadıyla farklı bir
fiil de kullanılabilmektedir. Burada yer alan yalancı eşdeğerliğin çift taraflı değil, tek taraflı
olduğunu belirtmek gerekmektedir. Yani to stop ve to wait fiilleri her durumda Türkçeye durşeklinde çevrilebilir, ancak Türkçe dur- fiili her zaman to stop ya da to wait olarak çevrilemez.
Türkçe fiilin çevrilirken hedef dilde hangi fiille karşılanacağına karar vermek için Türkçe
[+ÖS]’nin hangi bölümüne vurgu yapıldığı önem taşımaktadır. Bu nedenle eşdeğer gibi
görünen [+ÖS] fiiller aslında yalancı eşdeğerdir.
4. DİL ÖĞRETİMİNDE KILINIŞ YERİN
Dil öğretim seviyeleri Avrupa Konseyi tarafından “Diller için Avrupa Ortak Çerçeve Metni”
(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,
Assessment) ile altı seviye olarak belirlenmiştir. Bu metne göre A1-A2 temel düzey, B1-B2
orta düzey, C1-C2 ise ileri düzey olarak yapılandırılmıştır. Bu çerçeve program yabancılara
Türkçe öğretimi hususunda da uygulanmaktadır.
Türkçe öğretimi ile ilgili kitap boyutundaki kaynakların birçoğu da çerçeve programın
yeterliklerine göre düzenlenmektedir; ancak bu kaynaklar7 incelendiğinde hiçbirinde fiilde
kılınış ve türlerinden bahsedilmediği görülmektedir. Yabancılar tarafından yapılmış
çalışmalara8 bakıldığında kılınışın çocuk dilindeki yeri dahi inceleme konusu olmuşken
Türkçeyi yeni öğrenen bireylerin faydalanacağı kaynaklarda kılınış konusundan
bahsedilmemesi bir sorun olarak görülmektedir.
Türkçe [+ÖS] fiillerde iki hareketin varlığı özellikle batıdan gelerek Türkçe öğrenen bireylerin
zihinlerinde karmaşa oluşturacaktır. Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere yat- gibi bir
fiilin “yatma durumuna geçme” (to go to sleep/bed) ve “uyku durumunda olma” (to sleep)
şeklinde iki hareketi içermesi, bu iki hareketin batılı dillerde farklı fiillerle ifade edilmesi,
Türkçede ise iki hareketin tek bir fiille ifade edilmesi dil öğretiminde değinilmesi gereken
hususlardan birisi olarak görülmektedir. Slabakova bu hususta anadili konuşurlarının diğer
dillerde var olan sonluluk-sonsuzluk durumlarının gösterimde farklı olduğunu ve konuşurun
bu farklılığa göre yöntemini değiştirmesi gerektiğini belirtmektedir (Slabakova 2005: 63).
Türkçe öğrenen bir bireyin Türkçe fiillerdeki kılınışın türlerini bilmemesi kılınışsal eşdeğerlik
konusunda sorunlar ortaya çıkaracaktır. Sus-, dur-, otur-, yat- vb. [+ÖS] fiiller Türkçeyi
öğrenen bireylerin kendi anadillerinde iki farklı fiille karşılanırken Türkçede tek bir fiille
karşılanmaktadır. Kılınışsal yalancı eşdeğerlik neticesinde dil öğrenen birey açısından bu
durum sorun teşkil etmektedir. Türkçeyi sonradan öğrenen birey gördüğü her sus-, dur-, oturvb. [+ÖS] fiilin kendi dilindeki karşılığının her durumda aynı olduğunu düşünüp öğrenme
sürecinde sorunlar yaşayabilecektir.

(Ağralı ve Swift 1966), (Akış ve Aslan 2003), (Çetin 2003), (Uzun 2010), (Bayezit ve Kemikli 2011),
(Eryiğit Umunç 2010; 2011), (GTÖ 2011), (YETEM 2014).
8 bk. (Bott 2010), (Hewson ve Vit 1997), (Sanz 2000), (Gavruseva 2003), (Gennari 1999), (Goedsche
1940), (Bache 1982), (Vendler 1957), (Gabriele 2008), (Slabakova 2000), (Filiouchkina 2004)
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Burada var olan kılınışsal yalancı eşdeğerlik tek taraflıdır. Örneğin, anadili İngilizce olan bir
birey to stop fiilini de to wait fiilini de dur- ile karşılayabilir; ancak tam tersi çevirilerde ise
dur- fiilinin kendi diline aktarılması gerektiği durumlarda Türkçe fiilin kılınışından hareketle
[+ÖS] fiillerde yer alan birinci ya da ikinci hareketin hangisini kastettiğini bilmesi
gerekmektedir. Yani Türkçe dur- fiili her durumda to stop ya da her durumda to wait ile
karşılanamaz.
“Diller için Avrupa Ortak Çerçeve Metni” doğrultusunda hazırlanan ders kitapları ve diğer
materyallerde kılınış konusu ileri düzey Türkçe (C1 ve C2) içerisinde ele alınarak Türkçe
öğrenen bireylere aktarılmalıdır.

5. SONUÇ
Dillerin iç yapısından kaynaklanan farklılıkların vurgulanmaması ya da ele alınmaması dilde
farklı türden sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kılınış da dilin iç yapısıyla ilgili
konulardan birisidir. Türkçedeki birçok dil bilgisi ile ilgili durum kılınış konusu ile doğrudan
bağlantılıdır. Her ne kadar kılınış, Türkçe açısından yeni ele alınan konulardan birisi olsa da
bunun Türkçe öğretiminde de değerlendirilmesi gerektiği aşikârdır.
Ön sınırı vurgulayan fiiller ve bu türden fiillerin kendisine has özellikleri neticesinde ortaya
çıkan kılınışsal yalancı eşdeğerlik konusuna gerek dil bilgisi kaynaklarında gerekse
yabancılara Türkçe öğretmek için hazırlanan kaynaklarda yer verilmelidir. Bu konunun
anlaşılabilir olması için bireylerin Türkçeyi en az C1 seviyesinde biliyor olmaları
gerekmektedir. Yani Türkçe fiillerin kılınış türlerinin öğretimi ileri düzey Türkçe içerisinde
değerlendirilmelidir.
Yabancılara Türkçe öğretmek üzere hazırlanan kaynaklarda ve çeviri üzerine hazırlanan
kaynaklarda bu durum belirtilmelidir. Aksi halde hem dil öğreniminde hem de çeviri
konusunda kılınışsal yalancı eşdeğerlik açısından sorunlar yaşanacaktır.
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ABSTRACT
Among the main objectives of central Council of Europe is to support the cultural European identity and the reconciliation
between different cultures. Therefore the Council of Europe is arranging European Language Passport which supports language
learning and gaining cultural experiences and provides accreditation for these and is a kind of personal document. Within this
context Language Passport which includes information about language background, certificates, diplomas and information about
cultural and linguistic experiences of the individuals, is held by European Language Portfolio. Language Passport including
linguistic biography and document is a part of European Language Portfolio. The file gives information about linguistic
knowledge and skills and the experiences of the individual besides visual materials.
Linguistic knowledge is defined according to the level definitions of “Council of Europe Foreign Languages Common Standards”:
learning, teaching, evaluating.
Thus the function of language passport, definition of linguistic levels (A1, A2, B1, B2, C1, and C2) and their meanings are to be
discussed in detail.

Key Words: Foreign Language Education, Language Passport, Language Portfolio, Language Biography.

ÖZET
Avrupa Konseyi merkezinin başlıca hedeflerinin arasında kültürel Avrupa kimliği bilincini ve farklı kültürlerin arasındaki
uzlaşmayı desteklemek yer almaktadır. Bu nedenle Avrupa Konseyi, dil öğrenmeyi ve kültürel deneyimler kazanmayı
destekleyen ve bunların tanınmasını sağlayan, kişiye özel bir belge niteliği taşıyan Avrupa Dil Portföyü ’nü düzenlemektedir. Bu
çerçevede Avrupa Dil Portföyü tarafından Dil Pasaportu belgesi düzenlenmektedir, bu belge dilsel bilgiler hakkında, sertifikalar,
diplomalar, dilsel ve kültürel deneyimler hakkında bilgi verir. Dil Pasaportu, Dil Biyografisi ve Dosya’dan oluşan Avrupa Dil
Portföyü’nün bir parçasıdır. Dosya, edinilen deneyimleri, dilsel bilgi ve becerileri belgeleyen ve görselleştiren materyallerden
oluşmaktadır.
Dilsel bilgiler, ‘Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ortak Kriterleri’nde yer alan düzey tanımlarına uygun olarak tanımlanmıştır:
öğrenmek, öğretmek, değerlendirmek.
Bu bağlamda makalemizde Dil Pasaportunun işlevi ve bununla ilişkili olarak dil düzeylerinin (A1, A2, B1, B2, C1, C2) tanımı ve ne
anlama geldiği ayrıntılı olarak takdim edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Eğitimi, Dil Pasaportu, Dil Portfolyosu, Dil Biyografisi.
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1. GİRİŞ
Yabancı dil eğitim ve öğretiminde, Avrupa Konseyinin de desteklediği Avrupa Dilleri Ortak
Çerçeve Programı' na (The Common European Framework ) dayalı Avrupa Dil Portfolyosu
kapsamında dil pasaportunun incelenmesi, dil öğrenenin yeterliliğini ölçmeye, hedefe yönelik
derecelendirmeye ve yabancı dil öğretim yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Avrupa Konseyi, daimi merkezi Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan devletlerarası bir
organizasyondur. Temel amacı kıtanın birliğini geliştirmek; demokrasi, insan hakları ve
kanunların hâkimiyeti gibi temel değerlerin saygınlığını temin ederek Avrupa vatandaşlarının
itibarını sağlama almaktır. Amaçlarından bir tanesi de Avrupa kültürel kimliği bilincini
artırarak farklı kültürlerden kişiler arasında karşılıklı anlaşmayı geliştirmektir. Bu bağlamda
Avrupa Konseyi tüm düzeylerde dil öğrenimine ve kültürler arası deneyimlere denklik
getirmek ve bunu desteklemek için Avrupa Dil Portfolyosunun tanıtımını koordine
etmektedir(Little, 2002, 2009).

Avrupa Konseyi, Avrupa Modern Dil Projeleri, Konsey’deki üye ülkelerin temsilcileri, seneler
süren titiz çalışmaların sonucunda birçok düşünce ve çalışmayı dil öğrenimi, öğretimi ve
değerlendirmesi alanlarındaki ilke ve uygulamalara dönüştürmüştür. Dil öğrenimindeki
temel ilkeler ve bu ilkelerin uygulama sonuçları Konseyin farklı veya benzer dil ve kültürel
geçmişe sahip Avrupalılar arasında iletişimin kalitesini artırmak ve kültürel zenginliğe
katkıda bulunmak için araştırmalar ve uygulamalar içinde olduğunun göstergesidir. İyi bir
iletişimin, karşılıklı doğru anlaşılmayı ve yakın işbirliğini beraberinde getiren serbest
dolaşımı ve doğrudan teması sağlayacağı açıktır. Konsey, sadece yetişkinlere yönelik değil,
bilakis gençlerin ve yaşlı kişilerin düşüncede ve eylemde diğer kişilere göre daha bağımsız,
sorumluluk sahibi ve işbirlikçi olmaları için gereksinim duydukları tavır, bilgi ve becerileri
geliştirmelerini sağlayan öğrenme ve öğretme yöntemlerini de destekler. Bu çalışmalar aynı
zamanda demokratik vatandaşlığın gelişimine de katkı sağlamaktadır.
Maddeler halinde sıralandığında konsey şu kazanımları hedefler:
• Öğrenmeleri gerçekleşirken bu süreci takip etmek.
• Önemli kültürler arası temasları da içeren dil öğrenme aşama ve deneyimlerini kaydetme
konularında dil öğrenenlere yardımcı araç olarak Avrupa Dil Portfolyosunu sunmak.
• Dil öğreniminin ve deneyimlerinin gelişimini güçlendirmek.
• Çok sayıda dil öğrenimini teşvik etmek.
• Eğitim ve iş alanları arasında geçişliliği sağlamak.
• Avrupa’da demokratik vatandaşlığı geliştirmek.
• Dilsel çeşitliliğin değerini göstermek.
• Bireysel öğrenmenin desteklenmesini ve kişilerin her yaşta öğrenme isteklerinin canlı
tutulmasını sağlamak.
• Açık ve uluslararası düzeyde geçerli bir biçimde dil yeterliliklerini sunarak Avrupa'da
serbest dolaşımı kolaylaştırmak.
• Kendi kendine öğrenme ve kendi kendini değerlendirme yeteneğini geliştirmek. (İşisağ &
Demirel, 2010; Dianyu, 2005; Sercu, 2002)
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Konsey, yukarıda belirtilen bu amaçlar yoluyla dil öğreniminin düzenlenmesi ile ilgilenen
akademisyen, öğretmen, müdür, araştırmacı, yazar gibi kişileri öğrenenin gereksinimlerine,
güdülerine, kişiliklerine ve kaynaklarına dayanan çalışmalar yapmaları konusunda destekler
veya yol gösterir. Bu ise şu sorulara yanıt aramak anlamına gelmektedir:
• Dil öğrenen kişi bu dilde başarılı olmak için neye gereksinim duyar?
• Öğrenenlerin öğrenmeyi istemelerini ne sağlar?
• Öğrenenler ne çeşit insanlardır (yaşları, cinsiyetleri, sosyal ve akademik geçmişleri, vs.)?
• Öğreticiler hangi bilgi, beceri ve deneyimlere sahiptir?
• Öğrenenler ders kitabı, kaynak kitaplar (sözlük, dilbilgisi kitapları, vs.), görsel-işitsel
materyaller, bilgisayar donanımı gibi ne tür materyallere sahiptirler?
• Öğrenmeye ne kadar zaman ayırabilirler (ya da ayırmaya istekliler)?
Bu sorulara verilecek cevaplar yeni bir yabancı dil öğreniminde ve öğretiminde izlenecek yol
ve yöntemler için belirleyici olacaktır.
Bununla birlikte dil öğrenenler de dâhil olmak üzere dil alanındaki bütün uzmanların
aşağıdaki sorulara cevap aramaları gerekmektedir:
• Birbirimizle konuşurken ( ya da yazışırken ) ne yaparız?
• Bu şekilde hareket etmemizi sağlayan nedir?
• Yeni bir dili kullanırken bu dilin ne kadarını öğrenmeye ihtiyacımız vardır?
• Amaçlarımızı nasıl belirleriz ve bilgisizlikten etkili bir uzmanlığa doğru uzanan süreçteki
gelişimimizi nasıl değerlendiririz?
• Dil öğrenimi nasıl gerçekleşir?
• Bir dili daha iyi öğrenmek için kendimize ve başkalarına yardımcı olacak neler yapabiliriz?
Bu sorulara verilecek cevap, dil öğrenenin dil portfolyosunda hedeflenen öğrenmenin
derecesini gösterecek ve ihtiyaç duyulan dil pasaportunun ediniminin temelini
oluşturacaktır.

Avrupa Dil Portfolyosu
Little’ın (2007) yaptığı çalışmada portfolyo, okulda veya okul dışında dil öğrenen veya
öğrenmiş kişilerin, dil öğrenme konusundaki deneyimleri ile yaşadıkları kültürel deneyimleri
kayıt edip ifade edebileceklerini doküman olarak tanımlamıştır.
Avrupa Dil Portfolyosu ise, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı' na (The Common
European Framework ) dayalı bir değerlendirme sistemidir. "Öğrenen Özerkliği" ve "Kendini
Değerlendirme" bu portfolyonun dayandığı eğitim kavramlarıdır (Trim, 2007).
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının Avrupa Konseyinin hazırladığı Diller İçin
Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi adlı bilgilendirme yayınına dayanarak yaptığı açıklamaya
göre Avrupa Dil Portfolyosu Dil Pasaportu, Dil Geçmişi ve Dosya olarak üç bölümden
oluşmaktadır.
Dil Pasaportu: Belirli dönemlerde değişik dillerdeki yeterliliklerle ilgili genel bilgileri içerir.
Biçimsel nitelikleri ve kendini değerlendirme kayıtlarını tutarak önemli dil ve kültürler arası
öğrenme deneyimleri ile dil yeterliliklerini / becerilerini tanımlar. Avrupa Konseyi tarafından
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önerilen Standart Pasaport (16 yaşından büyükler için Avrupa Dil Portfolyosu) tüm
Avrupa’da denklik ve serbest dolaşım süreçlerini kolaylaştırır.
Dil Geçmişi: Kişinin bildiği her bir dille neler yapabileceğini belirtmesini, mesleki eğitimde ve
işyerinde edindiklerinin yanı sıra örgün eğitim sistemleri içinde ve dışında kazandığı dilsel ve
kültürel deneyimleri hakkında bilgileri eklemesini sağlar. Kişinin öğrenme sürecini ve
gelişimini değerlendirip, eğitim sürecini planlamasını kolaylaştırır. Ayrıca birçok dilde yeterli
olma anlamında çok dilliliğe teşvik eder.
Dosya: Dil Geçmişi ve Dil Pasaportu bölümlerinde kayıtlı olan başarı ve deneyimlerin öğrenen
tarafından örneklerle açıklanmasını ve belgelendirme için gerekli materyalleri kayıt altına
almayı sağlar. (North & Schneider, 1998)
Konseyin sınıflandırdığı bu başlıklar altında dil öğrenmenin sistematik biçimde ilerlediği, dil
öğrenenin öğrenme konusunda, öğretenin ise yöntem belirlemede ihtiyaçlarını net olarak
tesbit edebilmesine olanak sağladığı, mesleki ve akademik eğitim ve öğretim planlamasında,
dil öğrenen ile, işveren ve eğitim kurumu arasında ortak bir dil oluşumunu gerçekleştirdiği
görülür. Hedeflerin tesbit edilmesinde ve beklentilerin karşılanmasında bu netlik oldukça
önemlidir. Yaşanması muhtemel karışıklıkların önüne geçmeyi sağlar.
Avrupa Konseyi kriterlerine göre bizim inceleme konumuz olan dil pasaportu belirli üç
düzeyden oluşan altı derecelendirme değeri içerir ve ADP (Avrupa Dilleri Programı)
kısaltmasıyla adlandırılır. ADP, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (ADÖÇ)’na
dayalı bir değerlendirme sistemidir. Bu değerlendirme sistemi, Dinleme, Okuma, Üretimsel
konuşma, Karşılıklı konuşma ve Yazma becerilerine dayalı, A1, A2 (Başlangıç Düzeyi), B1, B2
(Orta Düzey) ve C1, C2 (İleri Düzey) düzeyleri olarak belirlenmiştir. (Schneider & North,
2000)
Temel Kullanıcı (A1)
-Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde
basit düzeyde iletişim kurabilir.
-Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip
oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir.
-Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel
deyimleri anlayabilir ve kullanabilir.
Temel Kullanıcı A2
-Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık
gereksinimleri karşılayabilir.
-Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim
kurabilir.
-Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri
ve cümleleri anlayabilir.
Bağımsız Kullanıcı B1
-Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden
söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir.
-Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası
bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir.
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-Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden
gelebilir. Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı
yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.
Bağımsız Kullanıcı B2
-Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun
olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir.
-Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle
iletişim kurabilir.
-Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık
alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.
Yetkin Kullanıcı C1
-Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış,
ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir.
-Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde
kullanabilir.
-Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde
ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki
dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir.
Yetkin Kullanıcı C2
-Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile
kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir.
-Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı
olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir.
-Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir.
2. YÖNTEM
Tarama modeline uygun olarak yapılmaya çalışılan araştırma için ihtiyaç duyulan eğitim
programlarının betimlenmesi ve kuramsal altyapı literatür taranarak yapılmıştır. Yine
araştırma kapsamında bulunan Avrupa Birliğininin diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni
öğrenme - öğretme – değerlendirme kitaplarının nitelikleri eğitbilim verileri ışığında
çözümlenmiştir.

3. BULGU VE YORUMLAR
Dil öğreniminde eğitim programı geliştirme, kuşkusuz belki diğer bilim dallarından daha da
fazla bir ölçüde, öğrenme hedeflerinin türlerinin ve düzeylerinin belirlenmesine işaret eder.
Bu çalışmada önerilen Ortak Başvuru Metni, söz konusu hedefleri yakından ele almaktadır.
Bazı durumlarda yabancı bir dili öğrenmek yukarıdakilerin hepsini öğrenciye vermek ve
dahası yabancı ülkenin dilbilgisi, edebiyatı veya kimi kültürel özelliklerini kazanma gibi bir
donamını edindirmeyi amaçlar. Diğer durumlarda, dil öğrenimi, öğrenen birey için, kendi
kişiliğini geliştirmede, örneğin, kendine daha fazla güven duyma, bir grupta daha fazla
konuşma isteği ya da “Nasıl öğrenilir” konusunda bilgisini geliştirmede, yeniliğe açıklık,
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başkasının varlığının farkında olma, bilinmeyeni merak etme gibi bir yol olarak görülür. Bu
açılardan düşünüldüğünde, belirli bir kesime ya da yeterlik çeşidine ya da kısmî yeterliğin
gelişimine ilişkin bu amaçların, herkesi ilgilendirecek biçimde çok dillilik ve çok
kültürlülüğün kurulmasına veya güçlendirilmesine katkıda bulunacağına dair bütün nedenler
mevcuttur. Diğer bir deyişle, kısmî bir amacın takibi bütün ve kapsamlı bir öğrenme
projesinin bir bölümü olabilir. Öğretme ve öğrenme hedefleri ayrıca, iletişimsel dil
yeterliliğinin çeşitlendirilmesi ve genişletilmesi sonucunu doğurur.

4. SONUÇ
Bu çalışmada Avrupa Konseyi ölçütlerine göre geliştirilen Avrupa dil portfolyösü kapsamında
dil pasaportu incelenmiş ve bunun yabancı dil öğrenmeye ve öğretimine katkısı ele alınmıştır.
Bu amaçla öncelikle Avrupa Konseyinin hedefleri ayrıntılı olarak incelenmiş ve bu hedeflerin
demokratik toplum oluşumuna katkı sağlamakla birlikte, Avrupa kültürel kimliği bilincini
artırarak farklı kültürlerden kişiler arasında karşılıklı anlaşmayı geliştirmek olduğu ve bu
bağlamda tüm düzeylerde dil öğrenimine ve kültürler arası deneyimlere denklik getirmek ve
bunu desteklemek için Avrupa Dil Portfolyosunun tanıtımını koordine ettiği gözlenmiştir. Bu
çalışmaların yabancı dil öğrenimine olumlu katkıları olduğu saptanmıştır.
İkinci olarak Avrupa Dil Portfolyosu incelenmiş ve portfolyonun dil pasaportu, dil geçmişi ve
dosya olarak üç bölümden oluştuğu gözlenmiştir. Dil pasaportunun belirli dönemlerde
değişik dillerdeki yeterliliklerle ilgili genel bilgileri içerdiği, biçimsel nitelikleri ve kendini
değerlendirme kayıtlarını tutarak önemli dil ve kültürler arası öğrenme deneyimleri ile dil
yeterliliklerini / becerilerini tanımladığı saptanmıştır. Ayrıca Avrupa Konseyi tarafından
önerilen Standart Pasaport (16 yaşından büyükler için Avrupa Dil Portfolyosu) tüm
Avrupa’da denklik ve serbest dolaşım süreçlerini kolaylaştırdığı görülmüştür.
Dil geçmişinin ise kişinin bildiği her bir dille neler yapabileceğini belirtmesini, mesleki
eğitimde ve işyerinde edindiklerinin yanı sıra örgün eğitim sistemleri içinde ve dışında
kazandığı dilsel ve kültürel deneyimleri hakkında bilgileri eklemesini sağladığı görülmüş,
kişinin öğrenme sürecini ve gelişimini değerlendirip, eğitim sürecini planlamasını
kolaylaştırdığı saptanmış, ayrıca birçok dilde yeterli olma anlamında çok dilliliğe teşvik ettiği
gözlenmiştir.
Dosyanın ise, dil öğrenenin dil geçmişi ve dil pasaportu bölümlerinde kayıtlı olan başarı ve
deneyimlerini örneklerle açıklaması ve belgelendirmesi için gerekli materyalleri kayıt altına
almasını sağladığı görülmüştür.
Konseyin sınıflandırdığı bu başlıklar altında dil öğrenmenin sistematik biçimde ilerlediği, dil
öğrenenin öğrenme konusunda, öğretenin ise yöntem belirlemede ihtiyaçlarını net olarak
tesbit edebilmesine olanak sağladığı, mesleki ve akademik eğitim ve öğretim planlamasında,
dil öğrenen ile, işveren ve eğitim kurumu arasında ortak bir dil oluşumunu gerçekleştirdiği
sonucuna varılmış, hedeflerin tesbit edilmesinde ve beklentilerin karşılanmasında bu netliğin
oldukça önemli olduğu, yaşanması muhtemel karışıklıkların önüne geçmeyi sağladığı
vurgulanmıştır.
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Üçüncü olarak dil pasaportunun incelenmesine geçilmiş ve dil pasaportunun üç düzeye
ayrılan altı derecelendirmeden oluştuğu gözlenmiştir. Bunlardan A1 ve A2’nin başlangıç
düzeyinde selamlaşma, tanışma, yavaş konuşulduğunda ve yardım edildiğinde dil öğrenenin
basit diyaloglar kurabildiği, çok temel deyimleri anlayabildiği ve bunları yazıya dökebildiği
saptanmıştır.
Orta düzey olan B1ve B2 düzeyinde ise dil öğrenenin artık bağımsız bir kullanıcı olduğu,
kendi hayatına ait bilgileri paylaşabildiği, seyahat, doktor, alışveriş gibi işlerin üstesinden
gelebildiği, kendi çalışma alanına ait konuları takip edebildiği, basit tartışmalara katılabildiği
görülmüştür.
İleri düzey olan C1 ve C2 düzeyinde ise dil öğrenenin yetkin bir kullanıcı olduğu gözlenmiştir.
Karmaşık konuları kavrayabilen, dildeki ince nükteleri fark edebilen, akademik çalışma
yapabilen olduğu saptanmıştır.
Yabancı dil bilmenin öneminin giderek arttığı ve toptancı uygulamalardan öte bireye yönelik
sorun tesbiti ve çözüm önerilerinin faydalılığının fark edildiği dünyamızda, yabancı dil eğitim
ve öğretim yöntem, teknik ve materyalleri de bunun dışında kalamayacaktır ve kalmamalıdır.
Avrupa Dil Portfolyösü kapsamında Dil Pasaportu bu konuda bir fırsat oluşturmaktadır.
Yabancı dil eğitim ve öğretimi materyal geliştirmede yeri olan dil portfolyösü ve dil
pasaportunun önemi daha çok fark edilmeli ve yeni yabancı dillerin öğrenimi ve
öğretilmesindeki hedefler ve kazanımlar el yordamıyla değil, somut bir şekilde gözlenmeli ve
ileri hedeflere somut adımlar atılarak ilerlenmelidir.
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ANIMAL NAMES IN KİTÂB-I TIBB-I HİKMET AND THE USE OF ANIMAL
PRODUCTS IN TREATMENT
KİTÂB-I TIBB-I HİKMET’TE HAYVAN ADLARI VE HAYVAN ÜRÜNLERİNİN
TEDAVİDE KULLANIMI1
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ABSTRACT
Kitâb-ı Tıbb-ı Hikmet was written at the end of the period of Old Anatolian Turkish in 906 (1500/1501) year of the hegira. In the
book, a lot of diseases occuring from top to toe and treatment ways are mentioned. Not only plants were generally used to heal
these diseases but also various minerals and animal products were utilized. In this aspect, Kitâb-ı Tıbb-ı Hikmet is rich in both
plant names, animal names and the use of animal products in the process of treatment. In our study, at first, animal names in the
text are presented. Then, examples related to how these animals are made use of in which treatments and in which ways. In
addition, plant, disease and organ names created by means of animal names are displayed. Thus, not only animal names but also
how these animals are utilized in which diseases in this medicine text are brought into the light. Also, how these animal names
have become names of other concepts are explained. This situation will help us to get information about animal names used in
this period and medicine mentality shaped in the framework of these animal names.
Key words: Old Anatolian Turkish, animal names, treatment ways, medicine texts.
ÖZET
Kitâb-ı Tıbb-ı Hikmet, Eski Anadolu Türkçesinin sonlarında Hicrî 906 (1500/1501) yılında kaleme alınmıştır. İnsan vücudunda
baştan ayağa kadar meydana gelen pek çok hastalıktan ve tedavi yöntemlerinden bahsetmektedir. Bu hastalıkların
sağaltılmasında genellikle bitkilerden faydanılmışsa da bunların yanında çeşitli madenler ve hayvanlardan sağlanan birtakım
ürünler de kullanılmıştır. Bu açıdan Kitâb-ı Tıbb-ı Hikmet, bitki adları yanında hayvan adları ve bu hayvanlardan sağlanan
ürünlerin tedavide kullanılması bakımından zengin bir malzemeye sahiptir. Çalışmamızda öncelikle eserde geçen hayvan adları
belirtilecek ardında da bu hayvanların ne tür tedavilerde hangi şekillerde kullanıldığına dair örnekler verilecektir. Bunun
yanında, hayvan adlarıyla oluşturulmuş bitki, hastalık ve organ adlarına da değinilecektir. Böylece de hem bir tıp metninde geçen
hayvan adları ve bu hayvanların hangi hastalıkların tedavisinde nasıl kullanıldıkları hem de hayvan adlarının başka kavramlara
nasıl ad oldukları ortaya konulmuş olacaktır. Bu durum da dönemin hayvan adları ve bu hayvan adları çerçevesinde şekillenen
tıp anlayışı hakkında birtakım bilgiler elde etmemizi sağlayacaktır.
Anahtar sözcükler: Eski Anadolu Türkçesi, hayvan adları, tedavi yöntemleri, tıp metinleri.
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1. GİRİŞ
Eski Anadolu Türkçesi, Oğuz ağzına dayalı Türkçenin en saf metinlerinin yer aldığı bir
dönemdir. Bu dönemde telif ya da tercüme pek çok tıp metni kaleme alınmıştır. Bunlardan
biri de çalışmamıza konu olan ve yazarı bilinmeyen Kitâb-ı Tıbb-ı Hikmet’tir. Eserin bilinen
tek nüshası Almanya Gotha Araştırma Kütüphanesinde pt. 144/Seetzen: Nr. 123’te kayıtlıdır.
Eserde düşülen kayda göre 16. yüzyılın hemen başında kaleme alınmıştır. Kitâb-ı Tıbb-ı
Hikmet, dönemin önde gelen tıp kitapları okunup anlam çıkarma yoluyla oluşturulmuştur.
Bunun yanında; Eflatun, Calinus, Hipokrat ve İbn-i Sina gibi önemli tıp âlimlerinin görüşleri
ve halk arasından yapılan kimi derlemeler de esere dâhil edilmiştir. Toplamda 127 baptan
meydana gelen eser, baştan ayağa kadar insan bedeninde oluşan hastalıklar ve tedavi
yöntemlerini, insana faydalı hâl ve hareketleri, sağlık için tüketilmesi gereken besinleri ve
çeşitli hastalıklar için hazırlanmış macun ve terkipleri içermektedir. Bu açıdan bakıldığında
eser, kendi dönemi ve öncesinde yazılmış tıp kitaplarındaki terimleri toplu hâlde
bulundurması bakımından önemlidir. Bu nedenle, incelememize konu olan eser; bitki,
hastalık, organ, ilaç ve hayvan adları bakımından kıymetli söz varlığı hazinelerine sahiptir.
Kullanılan bu terimlerde Türkçe hâkim dil olmakla birlikte dönemin genel anlayışı gereği
özellikle Arapçanın, bunun yanında, Farsça ve Yunancanın da etkisi görülmektedir.
Bu çalışmada yukarıda kısa bir tanıtımı yapılan eserde geçen hayvan adlarından ve bu
hayvanların insan hastalıklarının tedavisinde kullanımlarından bahsedilecektir. Bunun için
de hayvan adlarını ve bu hayvanların tedavide kullanımlarını gösteren örnekler eserde geçtiği
yerden verilecektir.
Diller, sade yapıları bakımından değil, kelime kadroları bakımından da birbirlerinden
ayrılırlar ve bu ayrılık kültür ve medeniyet farkına delalet eder. Örneğin, Türkçede hayvan
adlarının Türkçe olmasına karşılık, bitki adları yabancıdır. Bu da yaşayış tarzıyla ilgilidir.
Denilebilir ki, Türkçenin söz varlığı içerisinde Tüklerin yaşam biçimine paralel olarak
hayvanlarla ilgili sözler, bitkilerle ilgili sözlerden sayıca daha önemli bir yer tutmaktadır
(Kaplan, 2006a: 121).
İnsanın doğayla iç içe macerası, onu doğanın bir parçası olduğu fikrine götürmüş, böylece bir
özdeşleşme ile kendisini doğaya, doğayı da kendisine benzetme çabası ortaya çıkmıştır
(Toprak, 2013: 106). Bilindiği üzere hayvanlar, doğayla iç içe olan toplumlarda büyük bir
önem taşır. Bundan dolayı, toplumlar çevrelerinde var olan hayvanlara, bazen birden fazla
olmak üzere, bazı adlar vermişlerdir. Türkler de geçmişten beri doğayla fazlasıyla iç içe
yaşamış toplumlardandır. Hayvanın eski Türk destanlarında tuttuğu yer, hayvan takvimi,
insanların hayvan adlarını almaları (Kaplan, 2006b: 51) Türklerin doğayla iç içe
yaşadıklarının en iyi göstergelerindendir. Bu nedenledir ki, Türkçede fazla sayıda hayvan adı
bulunmaktadır. Ancak, şunu da belirtmek gerekir, diğer toplumlarda olduğu gibi Türkler de
çevrelerinde var olan hayvanlarla ilgili adlar oluşturmuş, çevrelerinde olmayan hayvanlarla
ilgili adları ise diğer dillerden almıştır. Günlük hayatta fazlasıyla yararlandıkları hayvanlara
birden fazla ad vermeyi de ihmal etmemişlerdir. Örneğin; Türkçede “at” veya “büyük baş”
hayvanların yaşlarına göre farklı adları vardır. Bunun yanında, yaşadıkları coğrafyada pek
görünmeyen hayvanlara ait adlar ise sınırlı sayıda kalmıştır. Örneğin; Türkçede “deve”yle
ilgili fazla bir ad bulmak mümkün değildir. Ayrıca, çevrelerinde hiç bulunmayan hayvanlarla
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ilgili adlar ise diğer dillerden olduğu gibi alınmıştır. Örneğin; akrep, balina, fil, timsah gibi
hayvan adları bu türdendir.
Oğuz Kağan destanından başlayarak bütün Türk destanlarında ve yazılı metinlerin çoğunda
hayvanlarla ilgili pek çok malzeme bulunduğu (Tokyürek, 2013: 223) bilinmektedir. Bu
malzemeler içerisinde hayvan adları önemli bir yer tutmaktadır. Bu adlardan bazıları
şunlardır: ađgır “aygır”, ađıg “ayı”, baka “kurbağa”, bars “pars”, böri ~ börü “kurt”, çađan
“çıyan; akrep”, çetük “kedi”, eçkü “keçi”, esri “kaplan”, kak “kaz”, karınça “karınca”, keyik
“geyik”, kiş “samur”, sagızgan “saksağan”, sıçkan “sıçan”, tabışgan “tavşan”, takıgu “tavuk”;
ayu “ayı”, bızavu “buzağı”, buka “boğa; öküz”, cırlak “turgay kuşu”, çıpçık “serçe”, devlengeç
“çaylak türünden bir kuş”, karlagaş “kırlangıç; serçe”, keđik “geyik; her türlü av hayvanı”, koyan
“tavşan”, öyez “sivrisinek”, şıpşık “serçe”, teve kuş “deve kuşu”; aru “arı”, cırtlayık “ağustos
böceği”, cücük “civciv”, çakır “doğan ile atmaca arası bir av kuşu”, çedük “kedi”, doñuz
“domuz”, düğe “düve”, gice çekirgesi “cırcır böceği”, gölük “eşek”, kerkenez “yırtıcı bir kuş”,
kesegen “fare”, şakrak “arı kuşu”, ügeyik “üveyik”, yelve “bir tür vahşi kuş” vb. (Efe, 2004).
Türk dilinin ilk yazılı belgelerinden olan Göktürk Kitabelerinde hayvan adlarından hayvan
işaretlemelerine kadar hayvanla ilgili pek çok malzeme bulunmaktadır (Alyılmaz, 1996;
2005). Kutadgu Bilig’de ise 79 çeşit hayvan adı 395 defa kullanılmıştır. 2961 söz hazinesine
sahip bir eser içerisinde 79 çeşit hayvan adının 395 defa kullanılması azımsanmayacak
düzeydedir (Bozkaplan, 2007: 118). Divânü Lügati’t-Türk’te de evcil ve yabani olmak üzeri
650 civarında hayvan adı ve hayvanla ilgili kavramı gösteren söz geçtiği söylenmektedir
(İlhan ve Şenel, 2008). Oğuz töresini ve toplumunu en iyi yansıtan eserlerden biri olan Dede
Korkut’ta da pek çok hayvan adı bulunmaktadır (Türktaş, 2013).
2. Kitâb-ı Tıbb-ı Hikmet’te Hayvan Adları ve Hayvan Ürünlerinin Tedavide Kullanımı
Kitâb-ı Tıbb-ı Hikmet, hayvan adları bakımından zengindir. Bu hayvan adlarının büyük bir
kısmı bazı ses değişiklerine uğramış şekilleriyle günümüzde de kullanılırken, geriye kalan
kısmı günümüz Türkçesinde kullanılmamaktadır: at, bayķuş, boġa, buzaġu, deve, kelebek,
ķıśraķ, ördek, porsuķ, ŧavşan, yarasa, yunus gibi adlar kullanılırken, bö / böy, çekük, devlengeç,
gödek, pampal ķurdı, yer baġarsuġı; ās, bār-būr, bednus, efǾį, ferrūc, ħuffāş, kebūter, kelb,
namāz-būr, saķanķur gibi hayvan adları ise kullanılmamaktadır.
Eserde hayvan adlarına hastalıkların tedavilerinden bahsedilirken rastlanmaktadır. Bitkilerle
tedavinin yanında ikinci bir tedavi yöntemi olarak hayvanlardan elde edilen ürünlerin
hastalıkların sağaltılmasında kullanılması bu dönem tıp anlayışında yaygın bir tedavi
tekniğidir. Başlangıçta yabani hayvanlarla mücadele eden insan, daha sonraları hayvanlardan
çeşitli bakımlardan yararlanma içerisine girmiştir. Böylelikle, hastalıkların tedavisinde
hayvanların et, süt, deri, kan, dışkı, göz, kıl vb. ürünlerinden sıkça yararlanılmıştır. Bu özellik
de metinlerde hayvan adlarının çokça geçmesini sağlamıştır.
Hayvanlardan veya hayvan ürünlerinden yararlanılarak yapılan tedaviler, genelde o nesneyi
kişiye yedirmek, içirmek, sürmek veya kişinin boynuna asmak gibi yöntemlerle yapılmıştır.
Hayvan adları, başkaca adlandırmaların yapımında da kullanılmıştır. Eserimize baktığımızda
hayvan adlarının bitki, hastalık ve organ adlarının oluşturulmasında aktif bir şekilde
kullanıldığı görülmektedir.
Kitab-ı Tıbb-ı Hikmet’te geçen hayvan adları, bu hayvanların tedavide kullanım biçimleri ve
hayvan adlarının diğer alanlarda ad yapımında kullanımı şunlardır:
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2.1. Türkçe Hayvan Adları


aķ efǾį “beyaz engerek yılanı”

Eserde 1 kere geçmektedir:
aķ efǾį śoķıçaķ yavuzdur Ǿilāc fāǿide eylemez helāk ider (97b/7-8)


arı / aru “arı”

Eserde 1 kere arı, 3 kere de aru olarak geçmektedir:
ebemgümeci arı śoķduġı yere ursa gede (97a/10)
ılan ve Ǿaķreb ve aru śoķduġuñ bildürür (96b/15)


arslan “arslan”

Eserde 4 kere geçmektedir:
bir pāre arslan derisini bir śanduġa ķosalar güvesin ķıra (110a/15)
arslan boķından şarāb-ħōr kişiye içürseler terk ide (110a/16)


at “at”

Eserde 22 kere geçmektedir:
eger at mįħını ol kişinüñ ķanı durmaķ niyyetine burnından gelen ķana bu mįħuñ ucın bulaşdurup
ķanı işegenüñ iç yanına ķaķsalar ol ķan ŧura (12a/9-11)
at südi ĥayżı sürer ve sidügi yolı baġlansa içüreler ve ķarnı yumşadur ve eski öksürügi giderür
(130/19-20)


at siñegi “atsineği”

Eserde 1 kere geçmektedir:
rıbǾ ısıtma içün kendüsi bilmedin üç dāne at siñegin dutup başın ķoparup kendülerin ķara üzümle
yedüreler mücerrebdür (79b/9-10)


ayġur “damızlık erkek at”

Eserde 2 kere geçmektedir:
eger ayġur tersin śarp sirkeyle ıślayup depesine baġlasalar ol ķan ŧura (11b/18-19)
ayġur artuġı śudan içse uyķusı gede (31b/9)


ayu “ayı”

Eserde 13 kere geçmektedir:
ayunuñ gözin bir beze ķosalar rıbǾ ısıtması olan kişinüñ gözine aśaķośalar nāfiǾ ola (77b/2-3)
eger ayunuñ südini kimmūnla ķarışdurup bir buġda aġacına sürseler andan evüñ ortasına ķosalar
püre ķamu ol aġacuñ üstine cemǾ ola (109a/19-21)


balıķ “balık”

Eserde 18 kere geçmektedir:
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śaruluķ içün Ǿilāc çaydan dutulmış üç dāne dirice balıķ ac ķarnına bişürseler yese śaruluġı gede
(41a/17-19)
eger ŧuz balıķ yese üzerine bal şerbeti içe žararı defǾ ider (133a/18-19)


bayķuş “baykuş”

Eserde 1 kere geçmektedir:
bayķuş ķuşını öldüricek bir gözi ŧaşra ķalur ve bir gözi içerü girer nitekim śuya bıraġıcaķ birisi
batar birisi batmaz ol batmayanı ādem götürse hergiz uyumaya ol batanı götürse ġāyet uyuġan ola
(31b/9-12)


bıldırcın “bıldırcın”

Eserde 3 kere geçmektedir:
bıldırcın eti dāyim yemek ķalbüñ ķasāvetin giderür ammā ķatı çoķ yeyicek teşennüc ider
yaramazdur ammā baǾżılar eydür bıldırcınuñ yüregin yemekdür ġuśśa giderür dimişlerdür ammā
kişnįc śuyıyla bişüreler ki żararın defǾ ide (37b/11-14)
bıldırcınuñ dāyim yüregin yese ķavuķdaġı ve bögrekde ŧaşı ŧaġıdur ve sidügi yüridür ammā kişnįc
śuyıyla bişürüp yemek gerekdür żararın defǾ ide (59a/17-19)


billüç / bilüç “piliç”

Eserde 3 kere billüç, 4 kere de bilüç olarak geçmektedir:
istifrāġ ve ishāl olursa ķan almayalar bilüç yarup ısıcaġıla üzerine uralar śovucaķ nesne
urmayalar (102a/13-14)
Ǿaķreb śoķduġına billüç uralar (98a/6-7)


bit “bit”

Eserde 11 kere geçmektedir:
sidügi dutulanuñ źekerine bit śoķsalar açıla (60b/19-20)
eger bir dāne baş bit dutup bir baķla delügine yā figüñ delügine ķoyup rıbǾ ısıtması dutan kişiye
bilmedin yedürüp ġāyet nāfiǾ ola mücerrebdür (80a/4-6)
 boġa “damızlık erkek sığır”
Eserde 3 kere geçmektedir:
boġa dikenin ķaynadup śuyıyla mażmaża etseler diş aġrılarına nāfiǾdür (14a/8-9)
boġanuñ źekerini ķurutsalar un gibi eleseler ve rufadan yumurda śarusıyla içseler ve et ile bişürüp
bişürüp yeseler cimāǾ etmege be-ġāyet ķuvvet vire (112a/18-20)


bö / böy “zehirli bir tür örümcek”

Eserde 1 kere bö, 1 kere de böy olarak geçmektedir:
yılan ve çıyan ve bö ādemi śoķsa Ǿilāc ideler yoķsa şişer helāk olur (98a/8-9)
eger ziyānsız Ǿaķreb yā yılan yā çıyan [śoķsa] billüç yaralar daħı ısıcaġıla uralar ve tiryāķ
dürteler ve Ǿaķreb yā böy yā yılan dögeler üstine uralar (98a/18-20)


buzaġı / buzaġu “sığır yavrusu”

Eserde 1 kere buzaġı, 3 kere de buzaġu olarak geçmektedir:
śıġıruñ yā śıġıruñ buzaġısı ŧaşaġın biryān idüp yeye cimāǾ ķavį ola (111b/15-16)
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ķulaķ sancusına buzaġu sidügin ŧamzuralar ħōş ola (33a/10-11)


büre / pire / püre “pire”

Eserde 3 kere büre, 1 kere pire, 7 kere de püre olarak geçmektedir:
büre śoķana ŧavuķ yumurdasın çig içürseler nāfiǾ ola (97a/1)
çörek otın śuyı ķaynadup ol eve śaçalar ne-ķadar pire varsa ķırıla (110a/21-110b/1)
ķoç boynuzın boncuķ eyleyüp daķınsa hergiz anı püre ıśırmaya (109b/21)


çekirge “çekirge”

Eserde 8 kere geçmektedir:
çekirge sidügi dutulan Ǿavrata dütüzdürseler gidere (60b/20-21)
rıbǾ ısıtması dutan kimesne uzun başlu çekirgeyi dutup ol kişinüñ boynına aśaķoyalar müfįddür
(79b/18-19)


çekük “tarla kuşu, turgay”

Eserde 1 kere geçmektedir:
göze aķ düşse yā ķara śu ense yā ŧonuķ olsa gerekdür ki çekük beynisin panbuġa alup śaķlayalar
ĥācet vaķtında bir ķaşuķ içinde ezüp śuyın ol göze ŧamzuralar birķaç nevbet etseler Allāh
teǾālānuñ Ǿināyetiyle şifā ola (29a/7-10)


çıyan “çıyan”

Eserde 10 kere geçmektedir:
ŧuz ve bal ve sirkeyi birbire ķarışdurup çıyan śoķduġına dürtseler nāfiǾ ola (97a/8-9)
yılan ve çıyan ve bö ādemi śoķsa Ǿilāc ideler yoķsa şişer helāk olur (98a/8-9)


davuķ / tavuk / ŧavuķ “tavuk”

Eserde 1 kere davuķ, 1 kere tavuķ, 51 kere de ŧavuķ olarak geçmektedir:
ĥammāmdan çıķıçaķ gül yaġın ve bādem yaġın dü[r]tüne daħı yegrek budur kim bir iki davuķdan
yumurda yeye üstine bir iki ķadeĥ śu içe şarāb içe kim taǾdįl-i mizāc oluna (5a/14-17)
ılan ādemi śoķıcaķ ķan çıķar gögermez şişer ol yeri fi’l-ĥāl dört beş yerde k[ā]rd ile yaralar şįşe
uralar ķanın çekeler ammā şįşe çeken kişi ac olmaya aġzına gül yaġın dürtüne ve sarımśaķ ve
tavuķ boķını dögüp uralar ve tiryāķ-ı erbaǾa dürteler hem içüreler (98a/3-6)


deve / ŧeve “deve”

Eserde 14 kere deve, 1 kere de ŧeve olarak geçmektedir:
her kim deve ķanın alnına ayaġına dürtse ķışın üşümeye yazın ķoķmaya (17a/16-17)
ŧeve eti ıssıdur yel ŧutan kimesnelere yarar śovuķ renclü ādemįlere yerse aśśı vardur (136b/3-4)


devgenleç “çaylak cinsi bir tür kuş”

Eserde 1 kere geçmektedir:
devgenleç ķanın birez misk ve birez gül śuyı ķatup içseler żīķu’n-nefes giderür (23b/5-6)


dilki / dilkü “tilki”
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Eserde 1 kere dilki, 6 kere de dilkü olarak geçmektedir:
eger dilkinüñ içi yaġıyla yayan yürüyen kimesneler ellerin ve ayaķların ve siñirlerin ovsalar ayruķ
yorulmaya (76b/4-6)
eger dilkünüñ ŧalaġın ŧalaġ üzerine ursalar ŧalaġı gidere (47b/14-15)


doñuz / ŧoñuz “domuz”

Eserde 1 kere doñuz, 8 kere de ŧoñuz olarak geçmektedir:
ol delügüñ içine tiryāk dolduralar ve bir gün ŧura andan bezi gidereler doñuz gibi ķapķara olur ve
ol ħanāzįrüñ üzerine oñurga iligin ekşi ħamįrle uralar (22a/8-10)
ŧoñuz ödini fülfül ķarışdurup kel başa sürseler hem keli gede ve hem ķıl bitüre tırāşdan śoñra süre
mücerrebdür (86b/3-5)


durna “turna”

Eserde 1 kere geçmektedir:
durna ķaz ve ördek eti yaramazdur ve sevdā ve balġamı arturur (93a/12-13)


engerek “engerek yılanı”

Eserde 1 kere geçmektedir:
efǾį yılan gibi yavuz yılan yoķdur Türkce aña engerek dirler aġu ve tiryāķ andan olur ādemi śoķa
helāk olur ġayrı yılan gibi degüldür ol śoķduġı yerden ķan çıķmaz yere ķapķara olur ve aġrısından
Ǿaķlı zāyil ider (97b/17-20)


enük “kedi, köpek yavrusu”

Eserde 1 kere geçmektedir:
enük beynisin bal ile ķarışdursa żaǾįf göze çekseler ķuvvetlü ola nūrlana (30a/21-30b/1)


eşek “eşek”

Eserde 12 kere geçmektedir:
eşek ŧırnaġın evde tütüzdürseler cemįǾ ısırıcı cānavarlar ol evden ķaçalar (109b/13-14)
eger eşek śaġ ayaġı ŧırnaġın yüzük düzeler ve ol maśrūǾuñ barmaġına geçüreler uçuġı gide
mücerrebünā bi-iźni’llāhi teǾālā (8b/13-14)


geyik “geyik”

Eserde 2 kere geçmektedir:
geyik etini yemek aġuları defǾ ider (97a/15)
geyik eti ıssıdur ķurıdur ķulunca ve fālice müfįddür mizācı śovuķ yubūseti ġālib olan kişiye
yaramazdur (136a/20-21)


gödek “kuyruksuz bir kümes hayvanı”

Eserde 1 kere geçmektedir:
iki gödek pāresin alup tüyinden ķırķasın tümi saķız ŧarafına ol bir bölük ķaŧrānı süresin üstine ol
bir bölük çöregin otın ekesin daħı belüñe yapışdurasın (69a/4-6)


gögercin / gögerçin “güvercin”

Eserde 19 kere gögercin, 1 kere de gögerçin olarak geçmektedir:
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eger gögercin ķanın burnına damzursalar ķanın diñdüre (11a/20)
gögerçin eti bögrege müfįddür ve menįyi ķanı ziyāde ider anacı yavrusından yegdür (133a/10-11)


gölük “at, eşek, katır”

Eserde 1 kere geçmektedir:
gölügüñ iç yaġın od yanuġına dürtseler müfįddür (94b/16)


güve “bir tür pul kanatlı böcek”

Eserde 3 kere geçmektedir:
eger yılan derisini esbāb arasına ķosalar güve düşmeye (110a/12-13)
bir pāre arslan derisini bir śanduġa ķosalar güvesin ķıra (110a/15)


ılan / yılan “yılan”

Eserde 19 kere ılan, 45 kere de yılan olarak geçmektedir:
gendene toħmın ılan śoķduġına śuyıla ķaynadup śuyın içürseler nāfiǾ ola (96b/16-17)
yılan yaġı siñir sustluġına eyüdür (21a/7)


iki boynuzlu ılan “iki boynuzlu yılan”

Eserde 1 kere geçmektedir:
bögürtlen yapraġı śuyın iki boynuzlu ılan śoķana birķaç kerre ursalar nāfiǾ ola (96b/20-21)


inek “inek”

Eserde 7 kere geçmektedir:
ķızıl inek südin śaġılduġı gibi yere ķomayup fi’l-ĥāl içe eger żīķ degül ise heft-mįve vireler icābet
ide (24a/3-5)
Frenk uyuzı içün eger erkek ādemde ise erkek śıġıruñ ödini içe üç śabāĥ aç günde birin içse şifā
ola üçünci gün bir pārecük ishāl iderse daħı müfįd ola eger bu maraż Ǿavratda ise üç gün üç inek
ödin bi-Ǿaynihi birez birez üç śabāĥla içe eger ishāl olursa śoñra ısıcaķ şūrbā içüreler ħalāś ola
(85a/10-15)


it “köpek”

Eserde 28 kere geçmektedir:
boġaz aġrısınuñ Ǿilācı birez ŧūt şarābı it boħıyla ġarġara oluna yā aġzında duta ezildükce śuyın
yuda nāfiǾdür (19a/3-4)
eger buġdayı çeyneyüp it ıśırduġı yere ursalar müfįddür (133a/12)


ķaplubaġa “kaplumbağa”

Eserde 3 kere geçmektedir:
ķaplubaġa etin sirkeyle yeseler sidügi açıla (60a/12-13)
Frenk uyuzı içün mücerrebdür ķaplubaġayı boġazlayup ısıcaġıla ķanın içüreler nāfiǾ ola (86a/1718)


ķarınca “karınca”

Eserde 9 kere geçmektedir:
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eger śıġır ödin ķarınca delügine ķosalar ayruķ gelmeye (109b/18-19)
ķarıncayı burnı delügine śoķsa ķanı dura mücerrebünā vallāhu aǾlem (12a/15-16)


ķatır “katır”

Eserde 1 kere geçmektedir:
ķatır ŧırnaġın otda dütüzdürseler cemįǾ sıçanlar ķaça eger girü gelürse 3tekrār ide mücerrebdür
(110b/2-3)


ķaz “kaz”

Eserde 15 kere geçmektedir:
ħaŧmį ördek yā ķaz yaġı ile siñirler aġrısına dürtseler ħōş ola (21a/8-9)
śaruluķ içün ķaz ödin tamām yudsa şifā ola (41a/2-3)


keçi “keçi”

Eserde 13 kere geçmektedir:
keçi südin śovuķ śuyıla ķulaķ aġrısına damzursalar müfįddür (32a/6-7)
turb śuyın keçi ödiyle ķarışdurup śovuķdan dutulan ķulaġa damzursalar nāfiǾ ola (32a/14-15)


kedi / kedü “kedi”

Eserde 1 kere kedi, 2 kere de kedü olarak geçmektedir:
kedi etin yese bevāsiri ve bil aġrısını gidere (64a/16-17)
kedüyi dāyim yanına almaķ ādemi aruķladur (76b/15)


keklik / kelkik “keklik”

Eserde 7 kere keklik, 2 kere de kelkik olarak geçmektedir:
keklik ödin her ne yere dürtseler hergiz ķıl bitürmeye (99a/17-18)
bevāsir defǾine bir miķdār kelkik otın dögüp elekden geçüre andan bir pāre eski süci ile
maķǾadın yuya daħı bir maķǾadına çig bal süre bu otı üzerine yapışdura birķaç defǾa ide bevāsiri gidere mücerrebdür (64a/7-10)


kelebek “kelebek”

Eserde 2 kere geçmektedir:
şol bevāsir ki śofrānuñ ŧaşrasında olur kelebek ķanadına beñzer (64b/16)
iki dutam kelebek otın ve iki dutam ķara başlu ve iki dutam yüze[r]lik toħmı ile ola ve bir śıġır ödi
bu cümleyi bir yeñi çölmege ķoyup aġzını ħamįr ile śıvayup sehl od ile aśferānį bişimi miķdārı
ķaynadalar śoñra muĥkem śuyını śıķup ħınāyla ayaġa urup yarındası ĥammāma gire çoķ fāǿide
göre (73b/1-5)


keler “bir tür kertenkele”

Eserde 1 kere geçmektedir:
ķoca keleri ġāyet dögseler eti yenmiş yaranuñ çaķ aġzına ursalar demreni çıķara (91a/7-8)


kertenkele “kertenkele”
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Eserde 2 kere geçmektedir:
ķulaķ aġrısıçun kertenkelenüñ śaġ ayaġın ķulaġa śoķa aġrısın gidere mücerrebdür (33a/7-8)
boġaza sülük yapışsa yā yılan yā kertenkele yapışsa getse sebeb śu içerken olur yāħūd uyurken
olur (20b/6-8)


ķırlanġuç / ķurlengüç “kırlangıç”

Eserde 2 kere ķırlanġuç, 1 kere de ķurlengüç olarak geçmektedir:
eger ķırlanġuç başın baķır ķabında zanbaķ yaġıyla muĥkem bişürüp ol yaġ eksildükce ķarşu yaġ
ķoyalar tā ol baş bişürüp eriye andan süzüp ol yaġı alup istisķāya dürteler nāfiǾ ola (45b/16-18)
ķurlengüç beynisin alup bal ile göze çekseler aķlıġın gidere zāyil ide (28b/3-4)


ķıśraķ “dişi at”

Eserde 1 kere geçmektedir:
Ǿavratı südi kesilse az olsa ķıśraķ südin içse südi gele (109a/6-7)


kirpü “kirpi”

Eserde 3 kere geçmektedir:
kirpüye bıçaġıla fılori bile dutup boġazlayup derisin śoyup için çıķarup temįzleyüp bişürüp yese
bismi’llāh deye her aǾżāsın adıyla yedükde ķolı ķırılmaya fāyideler ola (86a/19-21)
girü yılda bir kirpüyi bu vechle yer eyüdür (86b/3)


ķoç “koç”

Eserde 3 kere geçmektedir:
eger ķoç derisini yüzüldügi sāǾat alsalar dögülen kimesne çıplaķ gevdesine śarsalar bir gün bir
gice dursa şifā bula (11a/19-20)
ķoçuñ ödini ısıdup śaġır ķulaġa damzursalar şifā ola (32a/21-32b/1)


ķoyun “koyun”

Eserde 25 kere geçmektedir:
ķoyunuñ ödini ĥammāmda gevdeye dürtseler ķaftanına büre gelmeye (109b/3)
ķoyun yüñiyle ol cerāĥatı ıśladup arıdalar ve günde iki kez merhem-i baseliķun uralar (90a/5-6)


köpek “köpek”

Eserde 5 kere geçmektedir:
başuñ ŧuluñı aġrısa köpek derisin yā at derisin dütüzdüreler dütününe dura (4b/13-14)
köpek dişini ħorlayan ādemüñ başı altında ķosalar ħorlamaya (31b/12-13)


ķuduz böcegi “kuduzböceği”

Eserde 1 kere geçmektedir:
yedi günden śoñra iki deng vaķtıla dögülmiş ķuduz böcegin süd ile içüreler yā ķara üzüm ile dögüp
śucuġaz ile içüreler (96b/5-7)


ķunduz “kunduz”
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Eserde 2 kere geçmektedir:
oġlancuķlar ħastalıġına kim ümmü’ś-śıbyān ķunduz ŧaşaġın yumşaķ dögüp bādem yaġıyla ezüp
burnınuñ alt yanına dürteler zāyil ide (103b/10-12)
çünd-i bādester ķunduz ħāyasıdur ħāśśası çoķdur teşe[nnü]ce ve siñirler aġrısına nāfiǾdür
(133a/7-8)


ķurbaġa “kurbağa”

Eserde 8 kere geçmektedir:
eger ķurbaġanuñ baş ve ayaķların kesüp derisin śoyalar andan temren üzerine ursalar temreni
çıķara (91b/17-18)
bir kişinüñ aǾżāsında nıķrįs zaħmı olsa ġāyet śızlayup zaĥmet itdügi vaķtda ķurbaġa boķın cemǾ
idüp daħı ısıdup tekrār ol aġrıyan yere ursalar aġrısın gidere Sulŧān Meĥemmedüñ Ǿilācıdur
(73a/18-21)


ķurd / ķurt “kurt”

Eserde 10 kere ķurd, 2 kere de ķurt olarak geçmektedir:
eski ısıtması olan ķurd ödinden balıla içse ısıtmasın gidere (77b/1-2)
ķurduñ tersini içse yā balıla yese ķuluncı gidere (49a/16-17)


ķurd / ķurt “kurtçuk”

Eserde 28 kere ķurd, 2 kere de ķurt olarak geçmektedir:
ķulaķda ķurd olsa şeftālū yapraġın dögeler śuyın alalar śabr-ı suķuŧuri maĥmūde sirke daħı
ķatalar birez saĥķ ideler ķulaġına ŧamzuralar ol ķurd helāk ola (33b/1-3)
eski penįr ki ter ola ve ķoķmış ola ve ķurt düşmiş ola ve uvaķ doġrayalar andan ŧaş havān içinde
dögüp ısıcaķ ideler tā kim merhem gibi ola nıķrįs olan yere ursalar ħalāś ola (72a/21-72b/1-2)


ķuş “kuş”

Eserde 6 kere geçmektedir:
cemįǾi ķuşlar etinden beyniye bu efđaldür (38b/9-10)
bayķuş ķuşını öldüricek bir gözi ŧaşra ķalur ve bir gözi içerü girer nitekim śuya bıraġıcaķ birisi
batar birisi batmaz ol batmayanı ādem götürse hergiz uyumaya ol batanı götürse ġāyet uyuġan ola
(31b/9-12)


ķuzġın “kuzgun”

Eserde 1 kere geçmektedir:
ķuzġın ķanın şarāba ķatup bir kimseye içürseler şarābdan kesile (110b/5)


ķuzı “kuzu”

Eserde 7 kere geçmektedir:
ķulunc şeşildiginden śoñra evvel bir gün bir gice geçmeyince ŧaǾām ve şarāb virmeyeler ammā
ġıdālardan yedügi vaķt ve ķuzı ve ħorūs veyā ŧavuķ ferārįc veyā semüz ķoyun eti ve saķız ve dārçįnį
ve zencebįlle bişmiş ola yedüreler (50a/15-18)
oġlaķ eti ķuzı eti ħamįrlü rişte yeye ġalįž ŧaǾāmlardan śaķına śu yerine bir iki [ķadeĥ] şarāb içe
memzūc ola (80b/10-11)
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oġlaķ “keçi yavrusu”

Eserde 9 kere geçmektedir:
oġlaķ māyasın buçuķ dirhem alup anası südin ķarışdurup içürseler eyü ola (104a/3-4)
mütevātir ġıdālar oġlaķ eti ķuzı eti ħamįrlü rişte yeye ġalįž ŧaǾāmlardan śaķına śu yerine bir iki
[ķadeĥ] şarāb içe memzūc ola (80b/10-11)


ördek “ördek”

Eserde 6 kere geçmektedir:
ħaŧmį toħmın dögüp ħanāzįr üzerine ursalar müfįddür ve hem kendüsin dögüp ķaz yā ördek yaġın
ķatup ħanāzįre dürtseler oñada (21b/10-12)
ördegüñ ķanın içse aġu zaĥmetin defǾ ide (97b/11)


örümcek “örümcek”

Eserde 3 kere geçmektedir:
örümcek evin gevdede olan cerāĥatlara ursalar şişmekden śaķlaya (89a/2)
örümcek aġını alup sirke ķatsalar andan ķabarçuķ žāhir olduġı gibi
ziyāde olmasını menǾ ide (103a/16-17)


sürseler ķuruyunca ŧursa

17

pampal ķurdı “kuduzböceği”

Eserde 1 kere geçmektedir:
bu daħı olur sarımsaġı ve pampal ķurdı ve ħarbaķ berāber dögeler acı yaġla ķarışduralar ol
delüge panbuķ ile uralar (102b/17-19)


porsuķ “porsuk”

Eserde 1 kere geçmektedir:
yil ve śızı içün mücerrebdür ayu yaġı ve saķa ķuşı yaġı ve porsuķ yaġı bu üç yaġı berāber idüp
saķlayasın ķış oda ķarşu yazın güneşe ķarşu süresin üç kerre böyle idesin ġāyet nāfiǾdür (73b/2174a/1-3)


saķa “saka kuşu”

Eserde 1 kere geçmektedir:
yil ve śızı içün mücerrebdür ayu yaġı ve saķa ķuşı yaġı ve porsuķ yaġı bu üç yaġı berāber idüp
saķlayasın ķış oda ķarşu yazın güneşe ķarşu süresin üç kerre böyle idesin ġāyet nāfiǾdür (73b/2174a/1-3)


śaķsaġan / saķsaķan “saksağan”

Eserde 1 kere śaķsaġan, 1 kere de saķsaķan olarak geçmektedir.
śaķsaġan ķuşınuñ beynisin bal ile ķarışdurup eşitmez ķulaġa ķoysalar açılup eşidür ola (33a/9-10)
sidügi dutulan kimesneye saķsaķan beyninden bir arpa ķadarı içürseler fetĥ ola mücerrebdür
(61a/3-4)


serçe “serçe”

Eserde 8 kere geçmektedir:
serçe zebįlin ādem tükürügin bile ķarışdurup sigili ķazıyup üzerine ursalar gidere (82a/16-18)
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serçe eti ħār u raŧbdur menįyi arturur śovuķ mizāclu kişiye muvāfıķdur (136a/12-13)



sıçan “sıçan”

Eserde 6 kere geçmektedir:
atuñ ŧırnaġını ġālibā bütün ŧırnaķ evüñ eşigi altına gömeķosalar ol evde sıçanlar ķaça (109b/1-2)
bir evde çoķ sıçan olsa ķatır ŧırnaġın otda dütüzdürseler cemįǾ sıçanlar ķaça eger girü gelürse
tekrār ide mücerrebdür (110b/1-3)


śıġır “büyükbaş hayvan”

Eserde 49 kere geçmektedir:
śıġır yoġurdını süzüp bir beze süreler alnına baġlayalar śafrādan olanuñ Ǿilācı daħı böyledür
(5a/6-7)
śıġır boynuzın yüzük eyleyüp daķına göze aķ düşdiyse gidere (28b/13-14)


śıġırçuķ “sığırcık”

Eserde 1 kere geçmektedir:
serçe etin yemek ķabż ider ammā fālice ve laķveye ve gevde sustluġına ve cemįǾ istisķāya fāǿide
ide ve cimāǾ ziyāde eyleye ve śıġırçuķ eti daħı buña yaķındur evde gerekdür ki üç gün ĥabs ideler
andan yeyeler (68a/15-18)


siñek / sinek “sinek”

Eserde 4 kere siñek, 1 kere de sinek olarak geçmektedir:
bir pāre bezi śarp sirkeyle ıśladup evde aśaķosalar siñekler ol evden ķaçmaķġa başlaya (109a/1112)
ādem ķılın göyündürüp ve sinek ile saĥķ idüp gül yaġıyla od göyündürdügi yere ursalar gidere
(94b/7-8)


sivrisiñek “sivrisinek”

Eserde 4 kere geçmektedir:
servinüñ ķozaġın dütsü virseler sivrisiñek ķaça gede (110a/7-8)
kimmūn buħūrıla ŧütüzdürseler sivrisiñekler ķaça (109b/5-6)


śoġulcan “solucan”

Eserde 13 kere geçmektedir:
oġlancuķlar śoġulcan olsa Ǿilāc śoġulcan otın balla yidüreler (54b/15-16)
ādemüñ içinde śoġulcan ve ķurd olmaķ müteǾaffin balġamdan olur (54b/8)


süglün “sülün”

Eserde 3 kere geçmektedir:
eger süglün etini biryān eyleseler üç gün ıssı ıssı yeseler vesvās ve ħayālleri gidere cemįǾ ķuşlar
etinden ise bu efđaldür (6b/18-19)
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eger süglün etin biryān eyleseler üç gün ıssı ıssı yeseler Ǿaķlı ve fehmi ziyāde ide ve sevdāyı ve
ħayālātı gidere cemįǾi ķuşlar etinden beyniye bu efđaldür (38b/8-10)



sülük “sülük”

Eserde 17 kere geçmektedir:
sirkeyi içmek boġazda olan sülügi düşürür (20a/8)
boġaza sülük yapışsa bir diş śarımsaġı dögüp sirkeyle ķarışdurup boġazına ġarġara etse yāħūd
içse ħalāś ola (20a/12-13)


sümüklü böcek “sümüklüböcek”

Eserde 1 kere geçmektedir:
bir kimesnede bir başsız şiş olsa gerekse ŧaş gibi berk olsun murdār inse aña ol şişi deşeler vāfir
sümüklü böcekler cemǾ ideler muĥkem dögeler ķabıyla dögeler baǾdehū bir pāre panbuķ yā
üstübi üzerine uralar (102a/1-4)


şişek “koç”

Eserde 2 kere geçmektedir:
ferārįc veyā oġlaķ eti veyā erkek şişek eti azar śuyıla ve naǾnaǾ ve tarħūn ķoķulaya yemişlerden
alma ayva nār amrūd yeye (66b/ 7-8)
ferrūc gibi ve laŧįf şişek eti kebįr büyük iki üç gün ekşilerden śaķınmaķ gerekdür (52b/7-8)


ŧavşan “tavşan”

Eserde 9 kere geçmektedir:
ŧavşan baġarsuġın göyündürüp zeyt yaġına ķatalar nāfiǾ ola (99a/7)
başdan ķoñaķ gidermege ŧavşan yaġın alup ĥammāma varduķça yedi kerreye degin başına
dürtseler her ne deñlü başda ķoñaķ varısa hįç ķomayup gidere (99b/1-3)


tebşįĥ ķurdı “tespih kurdu”

Eserde 1 kere geçmektedir:
bir kimesne tebşįĥ ķurdını ki yapışıcaķ kendüyi devşürür küçük ķurddur eger bunı şarābla içseler
sidügi dutulana müfįddür (61a/6-7)


tesbįĥ böcegi “tespih böceği”

Eserde 2 kere geçmektedir:
tesbįĥ böcegin balla ķarışdurup bir yelek ile dilücük olduġı yere sürseler yaǾnį dürteler müfįddür
(107b/7-8)
bir dāne tesbįĥ böcegini bir pāre beze baġlayup ısıtması dutan kişinüñ boynına baġlasalar ısıtması
ķuruya (80a/7-9)


ŧoķlı “bir yıllık kuzu”

Eserde 1 kere geçmektedir:
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siñek ve çekirge ve ķarınca ve püre ve sıçan ve bit ve ŧoy ve yılan ve ŧoķlı ve cāzūluķ ve gevde[den]
ķırmasın defǾini bildürür (109a/9-11)


ŧoy “toy”

Eserde 2 kere geçmektedir:
eger ŧoyuñ yüregini bir beze baġlayup ġāyet uyķucı olan kimesnenüñ boynına baġlasalar uyumaz
ola (31b/3-5)
siñek ve çekirge ve ķarınca ve püre ve sıçan ve bit ve ŧoy ve yılan ve ŧoķlı ve cāzūluķ ve gevde[den]
ķırmasın defǾini bildürür (109a/9-11)


ŧurna “turna”

Eserde 1 kere geçmektedir:
ŧurna dilini eşitmez ķulaġa śoķsalar śaġırligin gidere (34a/13-14)


yabān ŧavuķ “yaban tavuğu”

Eserde 1 kere geçmektedir:
ķuduz ķurd ŧaladuġı yeri etmek ve ķoz içi ile ova gerü ŧavuġa bıraġalar eger ŧavuķ yer ise ķuduz
degüldür eger ŧavuķ olmazsa ve eger yabān ŧavuķ olursa ol daħı ķudurur (96a/20-21-96b/1-2)


yarasa “yarasa”

Eserde 4 kere geçmektedir:
eger yarasa ķanın göze dürtseler yaşarduġın kese (29a/3-4)
ħuffāş ki yarasadur eger yarasanuñ başı demür yā baķırda zanbaķ yaġı içinde ķahr olınca
bişürseler andan ol yaġı süzüp nıķrįse ve eski fālice ve raǾşeye ve gevde[de] olan şişlere dürtseler
fāǿide ide deryūn zaĥmetine daħı fāǿide ide (72b/9-12)


yencek / yengeç “yengeç”

Eserde 1 kere yencek, 2 kere de yengeç olarak geçmektedir:
sereŧān ki yencekdür külini yenür çıban üzerine ursalar şifā bula (87a/14)
yengeç gözin ādem götürse uyķusı gidere (31b/5)


yer baġarsuġı “solucan”

Eserde 1 kere geçmektedir:
ķan ŧurmazsa neşter öte geçerse yer baġarśuġın merhem gibi dögeler ħām ŧuz ķatalar yumurda
śarusıyla ķarışdurup eski panbuġa dürteler üzerine uralar berk baġlayalar (139b/12-14)


yunus “yunus balığı”

Eserde 1 kere geçmektedir:
bevāsire yunus balıġından üç śabāĥ birer pāre bişürüp yeye mücerrebdür (65b/14-15)
2.2. Türkçe Dışındaki Dillere Ait Hayvan Adları


Ǿaķreb (Ar.) “akrep”

Eserde 17 kere geçmektedir:
Ǿaķreb śoķduġına encįr ġāyet eyüdür eger tāzesi vaķtında ise südinden dürtüneler (98b/10-12)
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Ǿaķrebi dögüp śoķduġı yere ursalar müfįddür (97a/19-20)


ās (Far.) “sansargillerden bir tür hayvan”

Eserde 1 kere geçmektedir:
bir pāre ās etin aġrıyan dişe ursalar bir zamān durduķdan-śoñra ol diş aġrıķların çıķara (13b/1719)
 Ǿaśāfir (Ar.) “serçe kuşları”
Eserde 1 kere geçmektedir:
10 dirhem lisānü’-l-Ǿaśāfir 5 dirhem günlük 5 dirhem bu edviyeleri muĥkem dögüp kefi alınmış
bal ile ķıvāma gele maǾcūn ideler vaķt-ı ĥācetde istiǾmāl ideler (118b/9-11)


bādester / bįdester (Far.) “kunduz”

Eserde 1 kere bādester, 1 kere de bįdester olarak geçmektedir:
çünd-i bādester ķunduz ħāyasıdur ħāśśası çoķdur teşennüce ve siñirler aġrısına nāfiǾdür (133a/78)
bir deng ferfiyūn ve çünd-i bįdester buçuķ dirhem śabr-ı suķuŧuri ve maśŧakį bir dirhem bunları
dögüp śıġır ödiyle saĥķ ideler acı bādem yaġın ķatup ķulaġa ŧamzuralar (33a/13-16)


bār-būr (Far.) “bir tür bağırsak paraziti”

Eserde 1 kere geçmektedir:
şeftālūnuñ yapraġın veyā çiçegin dögüp śıkup śuyın içseler bār-būr ķurdın ve içinde olan yılanları
çıķara (24a/18-20)


bednus (Yun.) “horoz”

Eserde 2 kere geçmektedir:
eger bednusuñ ķarnındaġı ŧaşı kim baķla ķadar olur bir ķab içinde yusalar ol śuyı ġuśśalu kimseye
içürseler ġuśśası gide (68a/21-68b/1-2)
bednusuñ ķarnında bulunan ŧaş baķla miķdārıdur eger śuya bıraķsalar 3śudan içseler śusuzluġı
giderür (126a/2-3)


bülbül (Far.) “bülbül”

Eserde 1 kere geçmektedir:
bülbülüñ tüyin götürse uyķusı gede (31b/8)


cānavar (Far.) “yılan, akrep gibi zehirli hayvanlar”

Eserde 9 kere geçmektedir:
eger bir dirhem çörek otın içseler aġulu cānavar śoķduġına fāǿide ider ammā bir dirhemden
ziyāde içmeye yoķsa helāk ider (98b/4-6)
şarāb-ı rāsen ki anduz şarābıdur żīķu’n-nefese ve aġulu cānavar śoķduġına müfįddür (129a/7-8)


efǾį (Ar.) “engerek yılanı”

Eserde 5 kere geçmektedir:
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cüźām rencine mücerrebdür ve efǾį alup başı ķuyruġı ŧarafından bir sere miķdārını gidereler ve
ŧuzla ve zeyt ile gendene ile ve śuyıla bişürüp yeyeler şifā ola mücerrebdür (80b/12-15)
efǾį yılan gibi yavuz yılan yoķdur Türkce aña engerek dirler aġu ve tiryāķ andan olur ādemi śoķa
helāk olur ġayrı yılan gibi degüldür ol śoķduġı yerden ķan çıķmaz yere ķapķara olur ve aġrısından
Ǿaķlı zāyil ider (97b/17-20)


ferrūc / ferūc (Ar.) “piliç”

Eserde 7 kere ferrūc, 3 kere de ferūc olarak geçmektedir:
meger ki ķuvvet żaǾįf ola ferrūc şūrbāsı vireler (78a/18)
ĥarāret tamām gedicek ferūc ve nįm-pirişt yumurda vireler ŧatlu śulu muǾtedil ĥammāma ķoyalar
(40a/6-7)


fįl (Ar.) “fil”

Eserde 8 kere geçmektedir:
fįl dersin iki dirhem bir Ǿavrat götürse yā altına tütüzdürürse şöyle-ki tütüni fercine gire hergiz
Ǿömrinde ĥāmile olmaya ķıśır ola (107b/20-21-108a/1)
eger fįlüñ südügini Ǿavrat içse ĥāmile ola (108a/1-2)


gāv (Far.) “öküz, sığır”

Eserde 4 kere geçmektedir:
şarāb-ı tuffāĥ ve gāv-zebān śuyı içüreler ve gül śuyı ile içüreler ve ferā[r]įc şūrbāsın gül śuyıyla
içüreler (36b/11-129
śu yerine gāv-zebān śuyın ķatup bişürseler sevdāyı ekşide ġāyet müfįddür (127b/1-2)


ĥaşerāt (Ar.) “yılan, akrep gibi küçük böcekler”

Eserde 1 kere geçmektedir:
eger biti dütüzdürseler ĥaşerāt gede (110a/5)


ĥayye (Ar.) “yılan”

Eserde 4 kere geçmektedir:
dāǿü’ŝ-ŝāleb ki saç saķal dökülmekdür ve dāǿü’l-ĥayye yılan derisi yüz ķavlar evvel ayaric-i
fayķara vireler yā maŧbūħ-ı eftimun vireler (99b/6-8)
eger bir pay balla ķarışdurup dāǿü’ŝ-ŝaǾlebe ursalar müfįddür ve dāǿü’l-ĥayyeye ursalar aña
daħı müfįddür (100a/5-6)


ħınzįr (Ar.) “domuz”

Eserde 4 kere geçmektedir:
kel baş içün ħınzįr ödin bal ile ve biber ile Ǿakk başa dürtseler kelini gidere (85a/6-7)
ħınzįrın iç yaġın aġudan şişmiş kişiye sürseler şişi gidere (97a/16-17)


ħorūs (Far.) “horoz”

Eserde 15 kere geçmektedir:
eger ħorūsuñ ķanını uçuķ ŧutan kimesne açla istiǾmāl idüp içüreler müfįd ola (103b/14-16)
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ŧavuķ eti muǾtedildür eyüdür āvāzı śāfį eyler tįz hażm olur ve ŧavuġuñ eyüsi yumurdlamamış ola ve
ħorūsuñ eyüsi ötmemiş ola (134b/2-4)


ħuffāş (Ar.) “yarasa”

Eserde 1 kere geçmektedir:
ħuffāş ki yarasadur eger yarasanuñ başı demür yā baķırda zanbaķ yaġı içinde ķahr olınca
bişürseler andan ol yaġı süzüp nıķrįse ve eski fālice ve raǾşeye ve gevde[de] olan şişlere dürtseler
fāǿide ide deryūn zaĥmetine daħı fāǿide ide (72b/9-12)


hüdhüd (Ar.) “çavuş kuşu, ibibik”

Eserde 8 kere geçmektedir:
hüdhüd gözin cüźām olmaķdan ķorķan kimesne götürse emįn ola (80a/15-17)
gözde ķıl bitse hüdhüd ķanın gözine çekse ayruķ ķıl bitmeye (30b/2-3)


istiridye (Yun.) “bir tür deniz canlısı”

Eserde 2 kere geçmektedir:
bir kimesneye şişe vāķiǾ olsa ĥattā cemįǾ aǾżāsı şişse istiridye ķabın dögüp çig bal ile şiş olan
yerlerine sürseler şifā bula (71a/5-7)
bevāsirden bir kimesnenüñ dübüri ŧaşında çıķmış istiridye ķapların muĥkem yaķup havānda dögüp
elekden geçürüp bir kimesne avucın doldurup bunuñ maķǾaddan urup ķomış bir zamāndan-śoñra
ħalāś olmış mücerrebdür (65b/15-18)


kebūter (Far.) “güvercin”

Eserde 1 kere geçmektedir:
eger kebūter boķın śuyıla ķaynadup sidügi dutulan kimesne içine girüp otursa sidügi yolı açıla
(60a/1-2)


kelb (Ar.) “köpek”

Eserde 7 kere geçmektedir:
ķaçan bir kişiyi kelb ŧalasa bilmeseler ķuduz-mıdur śaġ-mıdur bıraġalar eger yerlerse ķuduz
degüldür (96a/13-15)
sögüt kökini ķuruda ve kelbüñ ķafāsın daħı döge ikisin daħı muĥkem döge un gibi ola ve bir miķdār
esrār alup mecmūǾın yumurda aġıyla ķaynadup ķarışdurup bez üzerine yaķu ide ve bal sürüp daħı
ŧalaķ üzerine yapışdura yedi gün ŧura Ǿacāyib göre şifā ola (48b/1-5)


legleg / leylek (Far.) “leylek”

Eserde 2 kere legleg, 1 kere de leylek olarak geçmektedir:
legleg zebįlin uçuķ dutan kimesne içse uçuġı gede (7b/12-13)
leylek otın bişürüp bir niçe gün cüźāma yedürseler menfaǾat ider (80a/18-19)


namāz-būr (Far.) “bir tür bağırsak paraziti”

Eserde 1 kere geçmektedir:
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eger şeftālū yapraġın yā çiçegin dögüp śıķup śuyın namāz-būr ķurdın ve içinde olan yılanları
çıķara (54a/20-21)


saķanķūr (Ar.) “kum kertenkelesi”

Eserde 1 kere geçmektedir:
ħuśyetü’ŝ-ŝaǾleb dilkü ŧaşaġıdur eger eliyle ŧutsa cimāǾ ķavį ide eger içse ġāyet ķavį ider
saķanķūr ķuvveti gibi ķuvveti olur (133a/14-16)


ŝaǾleb (Ar.) “tilki”

Eserde 7 kere geçmektedir:
ĥuśyetü’ŝ-ŝaǾleb śuyı ve ekşi enār śuyı ve sıcaķ śovuķ ķızıl gül ve nār ķabı ħarnūb ve mersin ve
gezmāzū bunları ķaynadup bunuñ śuyıyla mażmaża ideler (18a/1-3)
ħuśyetü’ŝ-ŝaǾleb dilkü ŧaşaġıdur eger eliyle ŧutsa cimāǾ ķavį ide eger içse ġāyet ķavį ider
saķanķūr ķuvveti gibi ķuvveti olur (133a/14-16)


ŝevr (Ar.) “öküz, boğa”

Eserde 11 kere geçmektedir:
lisānü’ŝ-ŝevr śuyın içmek yürege feraĥ virür ve ķorķuyı giderür (37a/17-18)
lisānü’ŝ-ŝevr śuyın śabāĥ śabāĥ içmek eyüdür ve dāyim şeker ile keşįr yese (92a/16-17)


şāhįn (Far.) “şahin”

Eserde 1 kere geçmektedir:
şāhįn ödin ķavurup śuyıla ķulaġa damzursalar śaġırlıġın gidere (32a/18-19)


ŧurrāc (Ar.) “turaç”

Eserde 2 kere geçmektedir:
ŧurrāc eti eyüdür ħastalıġdan ķalķmış żaǾįflere nāfiǾdür iki ŧabįǾatı ķabż eyler Ǿavratın südin
arturur (136a/6-7)
süglün eti laŧįfdür ve muǾtedildür ŧurrāc etinden yegrek ola tįz hażm olur (136a/13-14)


vaşaķ (Far.) “kedigillerden yırtıcı bir hayvan”

Eserde 1 kere geçmektedir:
vaşaķ kürki ġāyet ķızdurucıdur ve cimāǾa fāyide ider cimāǾ ārzūsın getürür bögrege arķa
zaĥmetlerine müfįddür ŧalu geyen bevāśırdan emįn olur (134a/19-21)
Eserde geçen hayvan adlarını verdikten sonra bunların kullanım sıklığını şöyle özetlemek
mümkündür:
Hayvan Adı

Geçiş Sayısı

Hayvan Adı

Geçiş Sayısı

ak efǾį

1

bayķuş

1

Ǿaķreb

17

bednus

2

arı / aru

1/3

bıldırcın

3

arslan

4

billüç / bilüç

7

ās

1

bit

11
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Ǿaśāfir

1

boġa

3

at

22

bö / böy

1/1

at siñegi

1

buzaġı / buzaġu

1/3

ayġur

13

bülbül

1

ayu

13

büre / pire / püre

3/1/7

bādester / bįdester

1/1

cānavar

9

balıķ

18

çekirge

8

bār-būr

1

çekük

1

Hayvan Adı

Geçiş Sayısı

Hayvan Adı

Geçiş Sayısı

çıyan

10

ķatır

1

davuķ / tavuķ / ŧavuķ

1 / 1 / 51

ķaz

15

deve / ŧeve

15

kebūter

1

devlengeç

1

keçi

13

dilki / dilkü

1/6

kedi / kedü

1/2

doñuz / ŧoñuz

1/8

keklik / kelkik

7/2

durna

1

kelb

7

efǾį

5

kelebek

2

engerek

1

keler

1

enük

1

kertenkele

2

eşek

12

ķırlanġuç / ķurlengüç

2/1

ferrūc / ferūc

7/3

ķıśraķ

1

fįl

8

kirpü

3

gāv

4

ķoç

3

geyik

2

ķoyun

25

gödek

1

köpek

5

gögercin / gögerçin

19 / 1

ķuduz böcegi

1

gölük

1

ķunduz

2

güve

3

ķurbaġa

8

ĥaşerāt

1

ķurd / ķurt

10 / 2

ĥayye

4

ķurd / ķurt

28 / 2

ħınzįr

4

ķuş

6

ħorūs

15

ķuzġın

1

ħuffāş

1

ķuzı

7
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hüdhüd

8

legleg / leylek

2/1

ılan / yılan

19 / 45

namāz-būr

1

iki boynuzlu ılan

1

oġlaķ

9

inek

7

ördek

6

istiridye

2

örümcek

3

it

28

pampal ķurdı

1

ķaplubaġa

3

porsuķ

1

ķarınca

9

saķa

1

Hayvan Adı

Geçiş Sayısı

Hayvan Adı

Geçiş Sayısı

saķanķūr

1

şişek

2

śaķsaġan / saķsaķan

1/1

ŧavşan

9

ŝaǾleb

7

tebşįĥ ķurdı

1

serçe

8

tesbįĥ böcegi

2

ŝevr

11

ŧoķlı

1

sıçan

6

ŧoy

2

śıġır

49

ŧurna

1

śıġırçuķ

1

ŧurrāc

2

siñek / sinek

4/1

vaşaķ

1

sivrisiñek

4

yabān ŧavuķ

1

śoġulcan

13

yarasa

4

süglün

3

yencek / yengeç

1/2

sülük

17

yer baġarsuġı

1

sümüklü böcek

1

yunus

1

şāhįn

1

Toplam 119

Toplam 818

2.3. Hayvan Adlarıyla Oluşturulmuş Bitki Adları
Bitkilere adlar verilirken onların çeşitli özelliklerinden yararlanılır. Bunlardan biri de
hayvanlarla olan münasebetleridir. Gerek bir hayvanın besin maddelerinden olması gerek
hayvanın bir uzvuna benzemesi gerekse de zararlı bir hayvanın neden olduğu durumu
iyileştirmek için kullanılıyor olması hayvan adlarıyla oluşturulmuş bitki adlarının nedenleri
arasındadır. Kitâb-ı Tıbb-ı Hikmet’te de bu yolla oluşturulmuş bitki adları bulunmaktadır.
Örnekleri şunlardır:
2.3.1. Türkçe Hayvan Adlarıyla Oluşturulmuş Bitki Adları


balıķ otı “yemişiyle balık yakalamaya yarayan bir tür bitki”



boġa dikeni “dikenli bir tür bitki”
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çıyan otı “kurtpençesi otu”



deve dikeni “devedikeni bitkisi”



dilkü ŧaşaġı “salep türünden bir bitki”



it burunı “yabani gül”



it üzümi “siyah veya kırmızı meyveler veren bir tür ot”



kelkik otı “keklik otu”



kelebek otı “kelebek otu”



ķoyun buŧuraġı “bir tür pıtrak otu”



ķunduz ħāyası “maydanoz türünden bir ot”



ķunduz ŧaşaġı “maydanoz türünden ot”



ķuş dili “biberiye bitkisi”



leylek otı “narin bir tür bitki”



śıġır dili “sığırdili otu”



śıġır göbegi “sevdadan olan hastalıklara iyi gelen bir tür bitki”



śıġır otı “sığırkuyruğu otu”



śoġulcan otı “hardal sarısı çiçekler açan bir tür bitki”



yılan yaśduġı “zehirli bir tür bitki”
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2.3.2. Türkçe Dışındaki Dillere Ait Hayvan Adlarıyla Oluşturulmuş Bitki Adları


cünd-i bįdester / çünd-i bādester “kunduzhayası otu”



gāv-zebān “sığırdili bitkisi”



ħuśyetü’ŝ-ŝaǾleb “salep türünden bir bitki”



lisānü’l-Ǿaśāfir “kuşdili bitkisi”



lisānü’ŝ-ŝevr “sığırdili bitkisi”

2.4. Hayvan Adlarıyla Oluşturulmuş Hastalık Adları
Hastalık adlarının bazıları taşıdıkları özelliklere göre birtakım hayvanlara benzetilmişlerdir.
Bu nedenle de söz konusu hastalık o hayvanın adıyla anılmış ve böylece terimleşmiştir. Kitabı Tıbb-ı Hikmet’te de bu yolla oluşturulmuş hastalık adları bulunmaktadır. Örnekleri
şunlardır:
2.4.1. Türkçe Hayvan Adlarıyla Oluşturulmuş Hastalık Adları


it dirsegi “göz kapağında çıkan sivilce, arpacık”



tatar ķurdı “sinir spazmı, şiddetli apandis sancısı”



ŧoñuz başı “bir tür çıban”



yılancuķ “bir tür deri hastalığı”
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2.4.2. Türkçe Dışındaki Dillere Ait Hayvan Adlarıyla Oluşturulmuş Hastalık Adları


dāǿü’l-fįl “ayak şişmesi”



dāǿü’l-ĥayye “deri soyulması biçiminde görülen bir tür hastalık”



dāǿü’ŝ-ŝaǾleb “saç ve sakal dökülmesi, saçkıran”



ħanāzįr “domuz başı denen bir çıban”

2.5. Hayvan Adıyla Oluşturulmuş Organ Adı
Hayvan adıyla oluşturulmuş organ adının eserimizde bir örneği bulunmaktadır:


serçe parmaķ “serçe parmak”

3. SONUÇ
Kitâb-ı Tıbb-ı Hikmet’te 119 çeşit hayvan adı 818 kere kullanılmıştır. Bunlardan 91’i Türkçe,
28’i ise Türkçe dışındaki dillere aittir. Bu dillerin de 14’ü Arapça, 12’si Farsça ve 2’si
Yunancadır. Bu adlar içerisinde at, bayķuş, boġa, buzaġu, deve, kelebek, ķıśraķ, ördek, porsuķ,
ŧavşan, yarasa, yunus gibi hayvan adları bugün Türkiye Türkçesi yazı dilinde kullanılırken; bö /
böy, çekük, devlengeç, gödek, pampal ķurdı, yer baġarsuġı; ās, bār-būr, bednus, efǾį, ferrūc,
ħuffāş, kebūter, kelb, namāz-būr, saķanķur gibi hayvan adları ise bugün Türkiye Türkçesi yazı
dilinde kullanılmamaktadır.
Eserde adları geçen bazı hayvanlara ait süt, yağ, kan, kıl, tırnak, yün, öd, dışkı, deri gibi
ürünler insan bedeninde meydana gelen hastalıkların iyileştirilmesinde etkin bir şekilde
kullanılmıştır. Bu tedavi yönteminin dikkat çekici yanı ise, bugün kullanmaya değil, bakmaya
dahi tahammül edemediğimiz pek çok hayvan ürününün insan hastalıklarının tedavisinde
kullanılıyor olmasıdır.
Hayvan adları çeşitli münasebetlerle bitki, hayvan ve organ adlarının oluşturulmasında da
kullanılmıştır. Bu da günümüz Türkçesinde olduğu gibi söz konusu dönemde de Türkçenin
çeşitli kavramlara ad oluşturmada zenginliğinin göstergesidir.
Günümüzden yaklaşık olarak 500 yıl önce yazılmış olan Kitâb-ı Tıbb-ı Hikmet’te geçen hayvan
adlarının pek çoğu bugün de hem yazı dilinde hem de ağızlarda canlı bir şekilde
kullanılmaktadır. Bu da Türk dilinin devamlılığı ve zenginliği bakımından dikkate değerdir.
Türk dilinin çeşitli dönem ve alanlarına ait eserlerin taranması ile ortaya çıkan bu bilgilerin
bilim dünyası ile paylaşılması oldukça önemlidir. Bu çalışmalar, hem Türkçenin geçmişini
görüp geleceğini inşa etme hem de atalarımızın gök kubbede bıraktıkları hoş sedayı yâd etme
açısından kıymetlidir.

KISALTMALAR
Ar.

: Arapça

Far.

: Farsça

Yun.

: Yunanca
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ABSTRACT
The purpose of this research is to determine opinions of undergraduate students on mother tongue education. In the light of the
universal principles of linguistics, It is extremly important that mother tongue education is the quality will improve the richness
of the Turkish language and Turkish literature. Language training; language skills and literary skills and knowledge should be
carried out in order to support and complement each other, the transfer of knowledge, without neglecting any of the main areas
of learning rather than be carried out in a structured process that information. Otherwise, reading, listening / viewing, speaking,
writing training to be successful in the literature and grammar learning areas will not be possible. As a result, in the central area
of grammar teaching, can not provide sufficient literary education, rules-based training approach will be adopted to memorize.
The opinions of the students in the final stages of the training process for evaluating implementation of mother tongue education
in Turkey is important. In this study; Likert-type scale "Opinions of University Students on Mother Tongue Education " has been
prepared with the aim to collect data. The study group of this research constitutes students studying in Aksaray University and
Firat University. Independent groups according to gender t test was used to analyze the data. To look at the relationship of the
dimensions of the scale correlation analysis was used.
Key Words: mother tongue, language education, literature education, linguistics.

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin ana dili eğitimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Ana dili eğitiminin dil
biliminin evrensel ilkeleri ışığında, Türk dilinin ve Türk yazınının zenginliklerini kavratacak, geliştirecek nitelikte olması son
derece önemlidir. Dil eğitimi; ayrıca yazından soyutlanmadan, dil becerileri ile yazın bilgi ve becerilerinin birbirini
tamamlayacak ve destekleyecek şekilde gerçekleştirilmeli, temel öğrenme alanlarının hiçbirini ihmal etmeden bilginin
aktarımından ziyade bilginin yapılandırıldığı bir süreçte yürütülmelidir. Aksi halde okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma ve
dil bilgisi öğrenme alanları ile yazın eğitiminde başarılı olunması mümkün olmayacaktır. Bunun sonucunda da dil bilgisi
öğretimini merkeze alan, yeterli yazınsal eğitimi veremeyen, kuralları ezberletmeye dayalı bir eğitim anlayışı benimsenecektir.
Türkiye’deki ana dili eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi açısından eğitim sürecinin son aşamasında bulunan üniversite
öğrencilerinin görüşleri önemlidir. Bu araştırmada veri toplamak amacı ile beşli Likert tipi “Üniversite Öğrencilerinin Ana Dili
Eğitimine İlişkin Görüşleri” ölçeği hazırlanmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu Aksaray Üniversitesi ile Fırat Üniversitesinde
okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Verilerin analizinde cinsiyet değişkenine göre bağımsız gruplar t testi, ölçeğin alt
boyutlarındaki ilişkiye bakmak için de korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada üniversite öğrencilerinin ana dili eğitimi
uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: ana dili, Türkçe, dil eğitimi, yazın eğitimi, dil bilimi.
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1. GİRİŞ
Bildirişim olanağı tanıyan nedensiz, çigisel ve çift eklemli dizgeye, göstergeler topluluğuna dil
denir. Vardar, “belli bir insan topluluğuna özgü, çift eklemli sesli göstergeler dizgesi” (2002, s.
71), İmer vd., “nedensiz simgelerden oluşan, bildirişimin gerçekleşmesini sağlayan dizge; çok
boyutlu kavramlar bütünü” (2013, s. 87), Karaağaç, “…insana, ait olduğu gerçek dünyadan ayrı
ve onun kanunlarına bağlı olmayan yapay bir dünya kurma ve tabiata tarihi katma imkânı
veren, toplumsal uzlaşılara dayalı bir saymacalar sistemi ve ses-anlam ilişkisi bütünüyle
nedensiz olan, seslerden örtülü ortak iğretilemeler toplamıdır” (2013, s. 274) şeklinde dili
tanımlamaktadır. Aslında dile dair dil bilimi merkezli bütün tanımlar, dil dizgesini oluşturan
göstergelerin nedensizliğine ve toplumsal uzlaşıma dayalı olma özelliğine değinmektedir. Bu
durum; bir yandan dilin hem bireysel hem de toplumsal ortak kullanım alanı olduğu gerçeğini
kesinlerken, bir yandan da dil göstergesinin öz niteliğinin önemsizliğini ve doğal olarak da ses
aygıtının ikincil bir sorun olarak değerlendirilmesi gerekliliğini somutlaştırmaktadır
(Saussure, 1998, ss. 37-39). Dilin uzlaşımsal yapısının elde edilmesi; bir noktada insanın
simgesel düşünceyi elde etmesi, bu yolla varlıklar arasında ilişki kurulup anlamın keyfilikten
öncül olarak herkesçe paylaşılmasına ve doğal olarak da toplu anlaşıma olanak tanınmasını
sağlamıştır (Barnard, 2014, s. 89). İnsan denilen organizmanın bu kazanımı, insanın dil
dizgelerine sahip diğer sosyal organizmaların önüne geçmesini ve sürekli gelişimsel
ilerleyimle de doğaya uyum sağlamak yerine hâkim olmasına olanak tanımış, bu yolla üstün
medeniyet kurmayı becerebilmiştir. İnsan dilinin simgesel düşünceye olanak tanıması bir
yandan da onun nesnel gerçekliği yazınsal gerçekliğe yorumlayıp aktarabilmesini sağlamıştır.
Bu noktada dil yetisi ile yazın üretiminin birbirinden ayrılamaz, birbirinin tamamlayıcısı
olduğu ve birlikte değerlendirilmesi bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır.
Ana dili ise bireyin çevresini tanımada ilk ve en etkin araç olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk
olarak anne ve yakın çevreden, daha sonra da diğer ilişkili çevrelerden öğrenilen,
bilinçaltımıza kadar inebilen ve içinde yaşadığımız toplumla en güçlü bağlarımızı oluşturan
dizge olara ana dili tanımlanabilir (Aksan, 1990, s. 5). Toplumla aramızda köprü görevi
görmesi, doğal olarak bireyin toplumsal konumunu belirlemede de son derece etkili olmasını
sağlamaktadır. Ana dilinin toplumsal hayatı düzenleyici, kimlik oluşturucu/şekillendirici,
değer taşıyıcı ve iletişim sağlayıcı vb. birçok işlevi bireyin toplum içerisindeki varlığını da
kesinlemektedir (Çelebi, 2006, s. 303). Ayrıca ana dili sevgisi ve bilinci, aynı ulus içerisindeki
bireylerin ortak düşünce sistemine, evreni birlikte anlama ve kavrama yeteneğine sahip
olmalarını sağlayacağından, aidiyet duygusu kazanmasında da etkili olmaktadır (Sinan, 2006,
s. 76).
Bireyin kendini gerçekleştirmesi ve toplum içerisinde yer edinmesinde en önemli dinamik
olan ana dilinin eğitiminin etkiliği, doğru zamanlamayla ve yöntemlerle gerçekleştirilmesi de
son derece önemlidir: “Dil, belli bir yaş ya da dönemde öğrenilip bitirilen bir bilgi ve beceri
alanı olmadığından, bireylere ana dili ile ilgili davranış örüntülerinin kazandırılmasına –
ilköğretimden üniversiteye değin-, her aşamadaki öğretim kurumunda devam edilir” (Güneyli,
2008, s.82). Ana dili eğitimi, kurumlarda planlı bir şekilde yürütülüp doğal yolla öğrenme ve
geliştirme süreci içerisinde, farklı doğrultudaki ve çeşitlilikteki planlı etkinlikler şeklinde
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yürütülmelidir (Demir ve Yapıcı, 2007, s. 182). Bu noktada dil eğitiminin etkiliği açısından dil
öğretiminin; öğrenme durumunda gerçekleştirilmesine, etkinlikler yardımıyla yapılmasına ve
kullanılan her türlü malzemenin içeriğinin de anlamlı olmasına dikkat edilmelidir (Yıldız,
2003, ss. 9-10). Sonuç olarak ana dili eğitiminde bireyin, alışılmış çizgide sağlam dil kullanım
becerisine sahip olması yakın amaç; estetik kullanım, güzel ve etkili ifadeyi kazandırma uzak
amaç olarak değerlendirilmektedir (Cemiloğlu, 2009, ss. 22-23).
2. YÖNTEM
Bu araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, 2014-2015
eğitim-öğretim yılında Aksaray Üniversitesi ve Fırat Üniversitesinde çeşitli bölümlerde eğitim
görmekte olan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Toplamda 528 öğrenci araştırmada yer
almıştır. Araştırmada Aksaray Üniversitesinden 229 (%43.4) ve Fırat Üniversitesinden 299
(%56.6) öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin 334’ü (%63.3) kız, 194’ü (%36.7) erkek
öğrencidir. Araştırmadaki 303 (%57.4) öğrenci eğitim fakültelerinde, 225 (%42.6) öğrenci
fen edebiyat fakültelerinde eğitim almaktadır.
2.1. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi
Çalışma kapsamında 33 maddelik beşli Likert tipi bir ölçek hazırlanmıştır. İlgili alan yazından
hareketle bir taslak ölçek oluşturulmuştur. Bu taslak ölçek öncelikle Aksaray ve Elazığ’daki
sınıf, Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin görüş ve değerlendirmelerine sunulmuştur.
Ardından ölçek içerik geçerliliği açısından Fırat ve Aksaray Üniversitelerinde görev yapan
öğretim üyelerinin değerlendirmelerine sunulmuştur. Öğretmenler ve uzmanlardan gelen
görüşler ışığında maddeler tekrar ele alınmış, bazı maddeler ölçekten çıkarılmış, bazı
maddeler üzerinde ise düzeltmeler yapılmıştır. Analiz sonucunda KMO değeri .93, Bartlett
Testi ise 7.410,473 olarak hesaplanmış ve bu sonuç .05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.
Buradan hareketle maddelere faktör analizi uygulanabileceği görülmüştür. Faktör analizi
sonucunda 1, 10 ve 27. Maddelerin yük değerleri olmadığı belirlenmiş ve ölçekten
çıkartılmıştır. Yine 20. maddenin de iki faktörle arasındaki ilişki düzeyinin çok yakın olduğu
belirlenmiş ve bu madde binişik madde olarak değerlendirilip ölçekten çıkarılmıştır. Ayrıca
bütün maddelerin faktör yüklerinin .47 ile .74 arasında değiştiği belirlenmiştir. Birinci
föktörün (16 madde) ölçeğe ilişkin toplam varyansın %23.59’unu, ikinci faktörün (17 madde)
ise %22.82’sini açıkladığı tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında her iki faktörün açıkladığı
toplam varyans da %46.41’dir. Bu durum çok boyutlu bir ölçek açısından yeterlidir.
Çalışmada 33 madde için gerçekleştirilen güvenilirlik testinde ise maddelerin madde-test
(toplam) korelasyon katsayıları .47 ve .70 arasında olup hiçbir maddenin korelasyon
katsayısı .20’nin altında kalmamıştır. Bu nedenle herhangi bir madde ölçekten
çıkartılmamıştır. Çalışmada ilk 16 madde için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .92, ikinci
17 madde için ise .92 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin bütün olarak Cronbach Alpha güvenirlik
katsayısı ise .95 olarak tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra ölçeğin Spearman_Brown güvenirlik
katsayısı .79; Guttman split half katsayısı da .79 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre
ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir.
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2.2. Verilerin Çözümlenmesi
Araştırmada katılımcılara ait kişisel verilerin analizinde yüzde ve frekans teknikleri, katılımcıların
üniversitelerine, cinsiyetlerine, sınıflarına ve fakültelerine göre yapılan karşılaştırmalarda bağımsız
gruplar t testi ve değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson Korelasyon katsayısı
analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada her bir maddenin gerçekleşme düzeyini belirlemek
amacıyla “her zaman (5)”, “sık sık (4)”, “bazen (3)”, “az (2)” ve “hiç (1)” dereceleri kullanılmıştır.
Aritmetik ortalamaların yorumlanmasında ise; 1,00-5,00 arasındaki ortalama değerler “her zaman:
4.21-5.00”, “sık sık: 3.41-4.20”, “bazen: 2.61-3.40”, “az: 1.81-2.60” ve “hiç: 1.00-1.80” şeklinde
belirlenmiştir.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde; araştırma sonucunda elde edilen bulgular, ana dili ve ana dili eğitimi ile ilgili
diğer çalışmaların verileriyle karşılaştırılarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.
Tablo 1. Ana Dili Eğitiminin Beceri Boyutuna İlişkin Üniversite Öğrencilerine Ait Aritmetik
Ortalama ve Standart Sapma Sonuçları
Maddeler
ss
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

İlişkili parçaları sıralama becerisini geliştirmektedir.
Parçalar arasında ilişki kurma becerisini geliştirmektedir.
Sınıflama becerisini geliştirmektedir.
Tahmin etme becerisini geliştirmektedir.
Analiz yapma becerisini geliştirmektedir.
Sentez yapma becerisini geliştirmektedir.
Yorumlama becerisini geliştirmektedir.
Değerlendirme becerisini geliştirmektedir.
Okuma alışkanlığı oluşturmaktadır.
Sanatın önemine ilişkin algı oluşturmaktadır.
Söz varlığını zenginleştirmektedir.
Hayal dünyasını zenginleştirmektedir.
Yapıcı düşünme becerisi kazandırmaktadır.
Yaratıcı düşünme becerisi kazandırmaktadır.
Akılcı düşünme becerisi kazandırmaktadır.
Eleştirel düşünme becerisi kazandırmaktadır.

3.75
3.79
3.68
3.69
3.53
3.48
3.84
3.77
3.49
3.12
3.92
3.78
3.66
3.64
3.73
3.62

.98
.94
.99
1.05
1.11
1.11
1.08
1.08
1.19
1.16
1.11
1.10
1.10
1.12
1.05
1.10

Toplam X : 3.66

Araştırma kapsamında yer alan üniversite öğrencilerine Türkiye’deki ana dili eğitiminin beceri
boyutuna ilişkin 16 madde yöneltilmiştir. Katılımcılar Türkiye’deki ana dili eğitimini; ilişkili
parçaları sıralama becerisini geliştirme ( X =3.75), parçalar arasında ilişki kurma becerisini
geliştirme ( X =3.79), sınıflama becerisini geliştirme ( X =3.68), tahmin etme becerisini geliştirme (

X =3.69), analiz yapma becerisini geliştirme ( X =3.53), sentez yapma becerisini geliştirme ( X
=3.48), yorumlama becerisini geliştirme ( X =3.84), değerlendirme becerisini geliştirme ( X =3.77),
okuma alışkanlığı oluşturma ( X =3.49), söz varlığını zenginleştirme ( X =3.92), hayal dünyasını
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zenginleştirme ( X =3.78), yapıcı düşünme becerisi kazandırma ( X =3.66), yaratıcı düşünme
becerisi kazandırma ( X =3.64), akılcı düşünme becerisi kazandırma ( X =3.73) ve eleştirel
düşünme becerisi kazandırma ( X =3.62) noktasında “sık sık” düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Bu
veriler ışığında araştırmada yer alan öğrencilerin ana dili eğitimini bu maddeler açısından genel
olarak başarılı buldukları söylenebilir. Araştırmada yer alan üniversite öğrencileri, sanatın önemine
ilişkin algı oluşturma ( X =3.12) noktasında “bazen” düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Bu sonuç ise
katılımcıların Türkiye’deki ana dili eğitimini sanat algısı oluşturma ve sanat eğitimi noktasında çok
başarılı bulmadıklarını göstermektedir. Ana dili eğitiminin özelde edebiyat, genelde ise sanat ile iç
içe olduğu düşünüldüğünde bu olumsuz durum son derece olumsuz olarak değerlendirilebilir.
Ayrıca buradan hareketle estetik algı oluşturma ve geliştirme noktasında da ana dili eğitimi
açısından önemli bir olumsuzluk olarak düşünülebilir.
Tablo 2. Ana Dili Eğitiminin Beceri Boyutuna İlişkin t Testi Sonuçları
Bağımlı
Değişken

Bağımsız Değişken
Üniversite

Ana Dili
Becerisi

Cinsiyet
Sınıf
Fakülte

Aksaray Ü.
Fırat Ü.
Kadın
Erkek
1. Sınıf
4. Sınıf
Eğitim
Fen Edebiyat

n

X

Ss

229
299
334
194
255
273
303
225

3.62
3.68
3.62
3.63
3.64
3.67
3.62
3.71

.74
.71
.72
.73
.69
.75
.70
.74

sd

t

p

526

-.871

.38

526

-1.712

.09

526

-.531

.60

526

1.459

.15

Tablo 2’deki bulgulara bakıldığında ana dili becerisine ilişkin üniversite [t(526)=-.871; p>0.05],
cinsiyet [t(526)=-1.712; p>0.05], sınıf [t(526)=-.531; p>0.05] ve fakülte [t(526)=1.459; p>0.05]
değişkenleri açısından anlamlı bir farklılaşma tespit edilmemiştir. Buna karşılık katılımcıların ana
dili becerisi ile ilgili maddelere üniversite, cinsiyet, sınıf ve fakülte değişkenleri açısından “sık sık”
düzeyinde görüş belirttikleri görülmüştür. Ayrıca Fırat Üniversitesi öğrencilerinin ( X =3.68) ile
ana dili becerisi açısından kendilerini daha yeterli gördükleri tespit edilmiştir. Yine kadın ( X
=3.62) ve erkek ( X =3.63) öğrencilerin ana dili eğitimini beceri boyutu açısından etkiliğine dair
birbirine oldukça yakın oranlarda görüş belirttikleri görülmüştür. Çalışma kapsamında 4. sınıftaki
öğrencilerin ( X =3.67) düzeyinde ana dili eğitimini beceri boyutu açısından daha etkili olduğunu
düşündükleri belirlenmiştir. Son olarak da fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin ( X =3.71)
düzeyinde beceri boyutu açısından Türkiye’deki ana dili eğitimini etkili buldukları söylenebilir.

Tablo 3. Ana Dili Eğitiminin Yeterlik Boyutuna İlişkin Üniversite Öğrencilerine Ait Aritmetik
Ortalama ve Standart Sapma Sonuçları
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Maddeler

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Millî kültürümüze ait değerleri kazandırmaktadır.
Evrensel kültüre ait değerleri kazandırmaktadır.
Manevî değerlere ilişkin duyguları güçlendirmektedir.
Hoşgörülü bireyler yetiştirilmesini desteklemektedir.
İnsan haklarına saygılı bireyler yetiştirilmesini desteklemektedir.
Yurt sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirilmesini desteklemektedir.
Dünya sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirilmesini desteklemektedir.
Okuma yöntemlerini kazandırmakta yeterlidir.
Dinleme/izleme yöntemlerini kazandırmakta yeterlidir.
Konuşma yöntemlerini kazandırmakta yeterlidir.
Yazma yöntemlerini kazandırmakta yeterlidir.
Dil bilgisi kurallarını kazandırmakta yeterlidir.
Edebiyat bilgilerini kavratmada yeterlidir.
Millî edebiyatımızı sevdirmektedir.
Dünya edebiyatını sevdirmektedir.
Edebiyatçı olma isteği oluşturmaktadır.
Etkili iletişim becerilerinin kazandırılmasını sağlamaktadır.

X

ss

4.24
3.82
4.02
3.82
3.80
3.59
3.35
3.39
3.48
3.59
3.56
3.57
3.46
3.77
3.27
3.13
3.75

1.04
1.04
1.05
1.09
1.09
1.13
1.16
1.15
1.11
1.11
1.08
1.15
1.12
1.13
1.20
1.27
1.13

Toplam X : 3.62

Araştırma kapsamında üniversite öğrencilerine ikinci olarak Türkiye’deki ana dili eğitiminin
yeterliğine ilişkin 17 madde yöneltilmiştir. Katılımcılar Türkiye’deki ana dili eğitimini millî kültüre
ait değerleri kazandırma ( X =4.24) noktasında “her zaman” düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Bu
veri ışığında katılımcıların ana dili eğitimini millî değerleri kazandırmada başarılı buldukları
söylenebilir. Katılımcılar ülkemizdeki ana dili eğitimini; evrensel kültüre ait değerleri kazandırma (

X =3.82), manevi değerlere ilişkin duyguları güçlendirme

( X =4.02), hoşgörülü bireyler

yetiştirilmesini destekleme ( X =3.82), insan haklarına saygılı bireyler yetiştirilmesini destekleme (

X =3.80), yurt sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirilmesini destekleme ( X =3.59), dinleme/izleme
yöntemlerini kazandırma ( X =3.48), konuşma yöntemlerini kazandırma ( X =3.59), yazma
yöntemlerini kazandırma ( X =3.56), dil bilgisi kurallarını kazandırma ( X =3.57), edebiyat
bilgilerini kavratma ( X =3.46), millî edebiyatımızı sevdirme ( X =3.77) ve etkili iletişim
becerilerini kazandırma ( X =3.75) noktasında “sık sık” düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Bu veriler
ışığında araştırmada yer alan öğrencilerin ana dili eğitimini bu maddeler açısından da genel olarak
yeterli buldukları söylenebilir. Ana dili eğitimini yeterliğine dair yöneltilen dünya sorunlarına
duyarlı bireyler yetiştirilmesini destekleme ( X =3.35), okuma yöntemlerini kazandırma ( X =3.39),
dünya edebiyatını sevdirme ( X =3.27) ve edebiyatçı isteği oluşturma ( X =3.13) noktasında
“bazen” düzeyinde görüş tespit edilmiştir. Buna göre katılımcıların Türkiye’deki ana dili eğitimini
bireyin evrensel bakış açısına sahip olması, okuma yöntemleri ile yeterince donatılması, dünya
edebiyatını sevip takip etmesi ve edebiyatçı olma isteği uyandırması noktasında başarısız
gördüklerini gmstermektedir. Halbuki ana dili eğitimi edebiyattan soyutlanmadan, edebiyatın
estetik katkıları ışığında millî ve evrensel çerçevede, dil bilimin verileri ışığında gerçekleştirilirse
başarıya ulaşabilir.
Tablo 4. Ana Dili Eğitiminin Yeterlik Boyutuna İlişkin t Testi Sonuçları
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Bağımlı
Değişken

Bağımsız Değişken
Üniversite

Ana Dili
Eğitiminin
Yeterliği

Cinsiyet
Sınıf
Fakülte

Aksaray Ü.
Fırat Ü.
Kadın
Erkek
1. Sınıf
4. Sınıf
Eğitim
Fen Edebiyat

n

X

ss

229
299
334
194
255
273
303
225

3.62
3.63
3.62
3.63
3.58
3.67
3.59
3.67

.75
.71
.72
.73
.67
.77
.69
.78

sd

t

p

526

-.242

.81

526

-.199

.84

526

1.397

.16

526

1.221

.22

Tablo 4’teki bulgulara bakıldığında ana dili eğitiminin yeterlik boyutuna ilişkin üniversite [t(526)=.242; p>0.05], cinsiyet [t(526)=-.199; p>0.05], sınıf [t(526)=-1.397; p>0.05] ve fakülte
[t(526)=1.221; p>0.05] değişkenleri açısından anlamlı bir farklılaşma belirlenmemiştir. Ancak
araştırmada yer alan öğrencilerin ana dili eğitiminin yeterliği ile ilgili maddelere üniversite,
cinsiyet, sınıf ve fakülte değişkenleri açısından “sık sık” düzeyinde görüş belirttikleri tespit
edilmiştir. Aksaray ( X =3.62) ve Fırat Üniversitesi ( X =3.63) öğrencilerinin ana dili eğitimini
yeterliğine dair birbirine yakın oranda etkili olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Yine kadın ( X
=3.62) ve erkek ( X =3.63) öğrencilerin ana dili eğitiminin yeterliği boyutu açısından da etkiliğine
dair birbirine oldukça yakın oranlarda görüş belirttikleri görülmüştür. Çalışma kapsamında 4.
sınıftaki ( X =3.67) ve fen edebiyat fakültesindeki ( X =3.67) düzeyinde ana dili eğitimini daha
yüksek oranda etkili buldukları görülmüştür.
Tablo 5. Ana Dili Eğitimine İlişkin t Testi Sonuçları
Bağımlı
Değişken

Bağımsız Değişken
Üniversite

Ana Dili
Eğitimi

Cinsiyet
Sınıf
Fakülte

Aksaray Ü.
Fırat Ü.
Kadın
Erkek
1. Sınıf
4. Sınıf
Eğitim
Fen Edebiyat

n

X

ss

229
299
334
194
255
273
303
225

3.62
3.66
3.62
3.68
3.61
3.67
3.60
3.69

.68
.65
.67
.65
.61
.70
.63
.69

sd

t

p

526

-.610

.54

526
526
526

1.046
1.061
1.473

.30
.29
.14

Tablo 5’teki bulgular ışığında ana dili eğitiminin genel olarak üniversite [t(526)=-.610; p>0.05],
cinsiyet [t(526)=-1.046; p>0.05], sınıf [t(526)=-1.061; p>0.05] ve fakülte [t(526)=1.473; p>0.05]
değişkenleri açısından anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Ancak araştırmada yer
alan öğrencilerin ana dili eğitimiyle ilgili olarak üniversite, cinsiyet, sınıf ve fakülte değişkenleri
açısından “sık sık” düzeyinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Fırat Üniversitesi öğrencilerinin (
X =3.66), erkek öğrencilerin ( X =3.68), 4. sınıf öğrencilerini ( X =3.67) ve fen edebiyat fakültesi
öğrencilerinin ( X =3.69) düzeyinde daha etkili buldukları belirlenmiştir.
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Tablo 6. Ana Dili Eğitimine İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları
Ana Dili
n
Becerisi
Ana Dili
.65**
Aksaray Ü.
229
Eğitiminin
Üniversite
Fırat Ü.
.66**
299
Yeterliği
Ana Dili
Eğitiminin
Yeterliği
Ana Dili
Eğitiminin
Yeterliği
Ana Dili
Eğitiminin
Yeterliği
Ana Dili
Eğitiminin
Yeterliği

Cinsiyet
Sınıf
Fakülte

Kadın

334

.67**

Erkek

194

.64**

1. Sınıf

255

.63**

4. Sınıf

273

.67**

Eğitim

303

.65**

Fen Edebiyat

225

.66**

528

.66**

Üniversite Öğrencileri

*p<0.05, **p<0.01

Tablo 6’ya bakıldığında, katılımcıların ana dili eğitimini yeterliği ile ana dili becerisi arasında
anlamlı ilişkiler (p<.01) olduğu belirlenmiştir. Bu alt boyutlar arasındaki ilişkilerin yönü ve
ayrıntıları şu şekildedir: Çalışmada ana dili eğitimini yeterliği ile ana dili becerisi arasında
Aksaray Üniversitesi (r=.65, p<.01), Fırat Üniversitesi (r=.66, p<.01) öğrencileri arasında pozitif
yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Yine kadın (r=.67, p<.01) ve erkek (r=.64, p<.01) öğrenciler
arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur. Sınıf değikeni açısından değerlendirildiğinde de 1.
sınıf (r=.63, p<.01) ve 4. sınıf (r=.67, p<.01) öğrencileri arasında pozitif yönlü ilişki tespit
edilmiştir. Eğitim (r=.65, p<01) ve fen edebiyat fakültesi (r=.66, p<.01) pozitif yönlü ilişki
görülmüştür. Son olarak bütün katılımcılar açısından değerlendirildiğinde (r=.66, p<.01) pozitif
yönlü ilişki bulunmuştur.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’deki ana dili eğitimi uygulamalarına ilişkin üniversite öğrencilerinin görüşlerinin
belirlenmesini amaçlayan bu çalışma sonucunda ilk olarak ana dili eğitiminin estetik algı
oluşturma yönünün yeterli düzeyde gerçekleştirilmediği sonucuna varılmıştır. Bu noktada
özellikle dil bilgisi öğrenme alanına yönelik çalışmaların ağırlıklı olması, dil eğitimi ile yazın
öğretiminin ayrı süreçler olarak değerlendirilmesinin ve ayrı uygulamalar üzerinde
yürütülmesinin, en azından pratikte, temel sorunlardan biri olduğu düşünülmektedir. Hâlbuki
ana dili eğitimi, dilin sanat işlevinin etkinleştirilmesi ile zaten doğal süreçte estetik algıya
ihtiyaç duyacaktır.
Ana dili eğitimi uygulamaları, bireyi bir yandan ulusal yazın ile tanıştırıp bilinçlenmesini
sağlarken bir yandan da dünya edebiyatının seçkin örnekleri ile tanıştırılmalı ve evrensel bir
bakış açısına sahip olmasını sağlamalıdır. Bu da ancak dünya edebiyatının seçkin örneklerini
okuyup, tanıyıp evrensel düzlemde bir yaşam tecrübesine sahip olmakla mümkün
görülmektedir. Bu aynı zamanda dünya sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirmesinde de
yardımcı olacaktır.
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Ayrıca ana dili eğitiminin edebiyatçı olma isteği yeterince oluşturmadığı da araştırmanın
önemli bulgularından biri olarak ortaya çıkmıştır. Ancak ana dili eğitimi yazın dünyamızın
geleceği açısından da son derece önemlidir. Bu noktada eğitim kurumlarının her aşamasında
metnin yapısal özelliklerini merkeze alan çalışmalara, yapılandırıcı uygulamalara ağırlık
verilmesi, ana dili öğretmen adaylarının özellikle üniversite düzeyinde metin dil bilimin ve
yazın bilimin güncel bilgi ve yöntemleri ışığında yetiştirilmesi faydalı olacaktır. Artık özel
sektörün yoğun bir şekilde yöneldiği yazarlık atölyeleri çalışmalarının benzerlerinin, hatta
daha bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilenlerin, öğretmen adaylarının yetiştirilmesi
sürecinde gerçekleştirilmesi etkili olacaktır. Aksi halde geleneksel yazın bilim yöntemleri ile
metnin taksonomisine dayalı, klasik edebi okutarak yazar ve şair yetiştirmek çok gerçekçi ve
etkin bir yaklaşım olarak görülmemektedir. Aksi halde yazın bilim, özelde yazın eleştirisi,
çağdışı bir şekilde yazar/ideoloji merkezli kısır bir bakış açısı ile sürdürülmeye devam
edecektir. Bu da ana dili eğitimi açısından bireyde edebiyatçı olma isteği/yeterliği
oluşturamamızın büyük ölçüde devamlılığı demektir.
Araştırma kaopsamında tespit edilen önemli bir bulgu da ana dili eğitiminin okuma yöntem
ve tekniklerini, alışkanlığını kazandırmada etkisiz olduğuna dair görüştür. Hâlbuki dil ve
yazın eğitiminin temel amaçlarından biri içsel dilin geliştirilmesine yönelik olan okuma tutum
ve alışkanlıklarıdır. Buna karşılık ana dili eğitimimiz bu yönü ile de katılımcılar tarafından
yetersiz görülmüştür. Bu sorunun giderilmesi özellikle ana dili derslerinde öğretmenlerin
sesli ve sessiz okuma yöntemlerinin dışındakileri de etkin bir şekilde uygulamaları, ders
kitaplarında yazınsal ve estetik yönden yeterli metinlerin tercih edilmesi, okutulan ders dışı
kitapların ideolojik kaygıdan çok estetik ve yapısal yönleri bakımından tercih edilmesi,
öğretmenlerin iyi bir okur modeli sergilemeleri vb. uygulamalarla mümkün görülmektedir.
Sonuç olarak ana dili eğitimi; sürekli değişen ve gelişen başta dil bilimi, yazın bilimi, yazın,
eğitim, sanat gibi disiplinlerin yöntem, teknikleri, verileri, uygulamaları ve kazanımları
ışığında sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesi ile başarıya ulaşacaktır.
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THE ROLE OF LIBRARIES IN LANGUAGE EDUCATION AND TEACHING1
Aleksandra VRANES 2
ABSTRACT
The mere existence of a library is already a step on the way of nurturing spiritual diversity and
curiosity, which is a prerequisite for affirmation of reading. Each library has its historical duration,
social responsibility and influence in contemporary social moment, implemented through supporting
the development and use of information and communication technologies, education of librarians and
users. Public and school libraries have a special responsibility as they are educating the future
generations of readers, who are the backbone of every culture and science, and society as a whole.
Libraries, with their digital collections of old and rare books, manuscripts, sound and visual recordings
and other forms of non-book materials, with access to databases, entirely, for financial reasons,
inaccessible to individuals, with their specialist profile and well-thought collections, with their
professional staff, trained to conduct a wide range of cultural events and educational programs, are
becoming, in a true sense of the word, parallel universities. They gain a special quality due to the
element of voluntariness of their use. Already obsolete voluntarism and liberalness of libraries give the
impression of freedom and casualness even to serious projects, such as the foreign language learning.
The knowledge arising from the recreational and creative, rather than educational reasons, is always
easier and faster to master. The library expands its meaning and is easily transferable to the personal
computer, thus we can safely say that it is personalized. As such, it provides a new quality of
immediacy in language teaching and introduces other cultures.
Key Words: Libraries, language education, teaching, parallel universities, foreign language learning,
cultures.

1. INTRODUCTION
In times of economic, political, national and state divisions, we consider the issues that
associate the cultural being and its survival with the very essence of the language, sometimes
from media-polemical and often from scientific-research aspect. Language, whether it
belongs to the alleged major languages, or to the ones popularly called endangered languages,
is both myth and reality, and has its own ethnic, social, ideological, political, communicative
dimension.
This study was presented as oral paper at the I. International Symposium on Language Education and
Teaching.
2
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According to the theories of Swaan (Swaan, 2001) and Calvet (Calvet, 2002) languages are
organized similarly to galactic constellations, and thus the communication takes place at
three levels: a) at the level of the mother tongue, the popular speech of the smallest language
community, b) at the level of political administration unity with its official national language,
c) the international level where dominates the alleged “imperial” language, which is
frequently lexically and metaphorically weakened as the general language of understanding.
(Mufwene, 2005: 32-33).
The Importance of Language Education and Efforts of European Institutions as to
Increase Bilingualism and Multilingualism
Man’s domination over nature is established through language, writing and communication
ever since the Old Testament. Language, as an essential marker of cultural identity, in its
diverse complexity, regardless of the territory and population whose native language
represents, as well as of its dialect branching, is the carrier of its unique codification,
historical and cultural heritage. Regardless of whether we are talking about the language of
the Middle Ages, in which the idea of theocentrism was dominant, or about the periods of
national awakening and ethnocentrism, or, of more recent times, in which the
anthropocentrism sometimes gives way to profitcentrism, belonging of an individual to a
particular language or languages is the quest for meaning , cultural and historical identity,
national being and communication code that is meaningless and non-existent without
personal or national entity.
The Council of Europe, European Parliament, European Commission, United Nations,
UNESCO, and all of us who are in constant communication with them, out of necessity or
through our projects, are continually drawing attention to all of the aforementioned, as well
as expressing the need for lifelong learning of other languages and expansion of
plurilingualism as a predecessor of multicultural understanding. The efforts of European
institutions to make available the most important documents in as many languages as
possible, to support philological studies, especially the studies of simultaneous and
consecutive interpreting, to remove language barriers by expanding channels of
communication via the Internet, digital media, databases, distance learning, through
migration of students and teachers, lead towards an increase of bilingualism and
multilingualism, but also strives at achieving a greater level of commercial profitability and
competitiveness of individuals and companies.

2. METHOD
Considering that the preservation and cultivation of linguistic and cultural diversity is equally
important for the humankind as is the care for biodiversity for the survival of man and
nature, the obligation of every individual, and above all of philologists, is to conserve
linguistic diversity, as we are thus preserving cultural heritage as well as our unique view of
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the world. Faculties of philology are natural bases for such ideas, given that by learning the
language through specific programs we are not only mastering the vocabulary, morphology,
syntax, phonetics of language, but also the history, culture, literature, and spirituality of a
particular nation.
Therefore, every country, and within it the institutions dealing with philological education, or
providing support to philology studies, is faced with a number of tasks:
1) defining language education policy at the national level;
2) defining the core of the profession and creating a framework of study for foreign
language and cultural studies, in accordance with national and international
recommendations;
3) harmonization of competencies and learning outcomes at all levels of education
from elementary through high school to university;
4) technological improvement of language teaching at all levels through the use of
language labs and digital sources of written and read texts, without which there is no
successful teaching;
5) introduction of a wider range of languages in the regular educational system and
devoting special attention to teaching languages of smaller ethnic groups;
6) the sustainability of quality of the philological studies;
7) developing opportunities for cooperation between national and international
institutions, especially at the level of master or doctoral studies;
8) education for professions recognized within the labor market;
9) promotion of foreign languages and native language and culture;
10) development of modularity, as well as electiveness of philology and cultural
courses as to foster the plurilingualism;
11) connecting the language studies with other related scientific disciplines, such as
the study of literature, archival science, librarianship, culturology, museology,
communication studies, but also with entirely different disciplines, so that the placement of
scientific achievements could have a higher level of reliability and promptness of recognition
thanks to the appropriate linguistic competencies.
The Impact of Libraries on Extracurricular Activities and their Cooperation with the
Educational Sector
Regular teaching at all levels of education gives the best results in the acquisition of language
competencies if it is supported by extracurricular activities. Libraries as the most widespread
and most democratic institutions of a society, support the educational process.
The library should provide:
 availability, evaluation, interpretation of information and knowledge;
 communication with new and fresh ideas;
 affirmation and development of critical thinking;
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orientation towards all the students and teachers regardless of the degree of their
intellectual and emotional potential;
involvement in professional media programs and conferences;
access to relevant and current materials;
activation of the individual potential of each user;
the awakening of the willingness and develop capacity for self-development;
recognition of the artistic, psychological, physiological characteristics of each
individual as to direct him/her towards the appropriate literature and life calling.

The library should become an information and communication center, which possesses
diverse library materials processed from multiple aspects, and should present it to the
reading public in a skillful, knowledgeable, inspiring and interesting way through stimulating
programs as to increase the readership. The cooperation of libraries with schools and
universities can and should be carried out in the field of:
1) coordination of procurement of library materials;
2) abolition of social stereotypes associated, for example, with the development of
recreational and creative reading;
3) providing instruction on the use of computer software and multimedia in language
teaching;
4) fostering experimental reading classes or discussion forums on language, literature
and cultural issues;
5) placement of ideas of equality on religious, national, cultural, social, sexual,
linguistic, personal plan;
6) the dedication of the state and educational system to conduct teaching of a larger
number of languages in schools and outside of schools in a professional manner, organized in
accordance with the European recommendations for language learning (working in small
groups, while using appropriate equipment and methodology) in such way that the children
can acquire knowledge and confidence to move in multilingual and multicultural
environment from an early age;
7) training staff as to acquire adequate linguistic competence and knowledge, as well
as pedagogical-psychological and methodological knowledge, abilities and skills, in order to
create professionals and humanists, who will be communicating with students on a daily
basis, whose knowledge of languages, European values, democratic and humanistic
achievements is at an enviable level, so that their students could one day be open for a
dialogue of cultures and consciously promote their own culture;
8) enabling application of the methodology and methods of foreign languages
teaching in such a way that ensures that the time spent in active and high-quality language
learning would be directly proportional to the functional knowledge of the participants.
3. FINDINGS
Within The Blue Day Book by Bradley Trevor Greive, there is an image of a confused puppy
crouched in front of an elevated big bone and under this image it says: “Do not be afraid to
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bite more than you can chew.” Nowadays, the reading requires the time that we do not have,
money we try to gain, knowledge of multiple media, not only printed materials, which elude
us every day, interests that are heterogeneous, communicator that is controlled by our will.
“Indeed, the act of reading is by its nature lonelier than other means of communication and
artistic expression, but the solitude of a writer and reader is not asocial. It is just one of many
ways to find each other. (...) It is precisely this value of the book that should be maintained
and developed, since its main task is to establish unlimited, permanent and always new
4

communication between people.” Reading habits are conditioned by: family tradition,
educational level of the individual and his immediate environment, social conditions, mental
and physical abilities, quality of curricula design and implementation at various levels of
education, national development plan of publishing, bookselling and librarianship. But
reading in the original language of the copy provides particular quality.
The mere existence of a library in one place is already a step on the way of nurturing spiritual
diversity and curiosity, which is a prerequisite for affirmation of reading. Each library has its
historical duration, social responsibility and influence in contemporary social moment,
implemented through supporting the development and use of information and
communication technologies, education of librarians and users. Public and school libraries
have a special responsibility as they are educating the future generations of readers, who are
the backbone of every culture and science, and society as a whole.
The Role of Libraries in Language Education and Teaching
Public and school libraries, established across Europe in the 19th century, followed the
organized and state guided development of education, which lasted during the forties of the
last century on the Serbian territory, supported by legislation and constitutional provisions.
UNESCO’s recommendation of 1971, laws on library activities that acknowledged this
recommendation and the current needs of education and librarianship pay attention,
although insufficiently, and only formally, to school libraries, especially those related to
educational institutions whose work is based mainly on modest financial possibilities of
institutions to which they belong and enthusiasm of individuals. The efforts of the Ministries
of Education, Science and Culture and the various institutes, as well as procedures for the
improvement of education, should be formally, legally and essentially directed at
strengthening the role of libraries in developing multilinguality of school population, as the
multicultural tolerance and understanding is achieved in this way.
Libraries, with their digital collections of old and rare books, manuscripts, sound and visual
recordings and other forms of non-book materials, with access to databases, completely, for
financial reasons, inaccessible to individuals, with their specialist profile and well-thought
collections, their professional staff, trained to conduct a wide range of cultural events and
3
4

Greive, B. T. (2005). The Blue Day Book. Belgrade : Laguna. p. 98.
Eskarpit, R. (1972). The Book revolution. Zagreb : Prosvjeta. p. 207.
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educational programs, are becoming, in a true sense of the word parallel universities. They
gain a special quality due to the element of voluntariness of their use. Already obsolete
voluntarism and liberalness of libraries give the impression of freedom and casualness even
to serious research projects, such as the foreign language learning. The knowledge arising
from the recreational and creative, rather than educational reasons, is always easier and
faster to master. The library expands its meaning and is easily transferable to the personal
computer, thus we can safely say that it is personalized. As such, it provides a new quality of
immediacy in language teaching and getting to know other cultures.

4. CONCLUSION
In a situation when the formal education systems of most countries are giving up on
organizing the teaching of foreign languages, although they declaratively and proclamatory
highlight the importance of multiculturalism, universities in which several foreign languages
are being thought, such as the Faculty of Philology of the University of Belgrade, offering the
studies of 35 languages, represents a real rarity. Some of the languages thought at the Faculty
of Philology include: English, French, Spanish, German, Italian, Arabic, Japanese, Chinese,
Turkish, Russian, Polish, Czech, Slovak, Ukrainian, Scandinavian and many others. Each
department of the Faculty of Philology has its own library, which helps students to achieve
better language learning outcomes, bearning in mind the emphasis that the Faculty of
Philology puts on the importance and the role of libraries in language education and teaching.
Namely, we believe that libraries should take on the role of educational centers, since they
are not burdened with accreditation processes, methodological outdated statistical indicators
of social needs, means and principles. However, that does not mean that libraries should not
be guided by standardization and harmonization of standards in achieving language skills
and concepts of inter- and multiculturality. This only implies that they should participate
extensively in foreign language teaching.
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VERB CONJUGATION AND IRREGULARITIES IN VERB CONJUGATION IN
TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE FİİL ÇEKİMİ VE FİİL
ÇEKİMLERİNDEKİ DÜZENSİZLİKLER1

Ali ŞEYLAN2
ABSTRACT
As one of the significant problems encountered in the process of teaching Turkish, which is regarded as one of the
most systematic and formal languages of the world, both as a mother tongue and specifically foreign language is
the general exceptional cases, another one is the irregularities which are attained in the verb conjugations and
bring on certain changes in the verb stem. The explanation of the exceptional cases which are come upon in A1and
A2 levels which especially constitute the beginning of the process of teaching Turkish as a foreign language is
comparatively easier; yet, it seems that most of these exceptions have resulted from the words of not Turkish
origin. Turkish borrowing a number of words from other languages in the course and adventure of history did not
borrow any verbs from other languages. It has not borrowed until today since the known written resources. Some
of the subsequently derived verbs as well as the known written resources which have come until today seem to
have undergone some changes during the verb conjugation; thus they have been an exception. By identifying
irregular verbs and indicating what kind of changes undergone during the conjugation of these verbs with tenses
and modals, these types of changes will have been determined and also teaching the verb conjugation will get
easier.In this report, we tried to explain what sort of changes they fell into along with which tenses and modals
through examples and ascertain the problems encountered by the students while conjugating verbs during the
process of teaching Turkish especially to foreigners.
Key Words: Teaching Turkish as a Foreign Language, verb conjugation, irregular verbs.
ÖZET
Dünyanın en sistemli ve kurallı dillerinden biri kabul edilen Türkçenin hem anadili hem de bilhassa yabancı dil
olarak öğretilmesi sürecinde karşılaşılan önemli sorunlarından biri genel istisnaî durumlar ise, bir diğeri de fiil
çekimlerinde karşılaşılan ve fiil kökünde birtakım değişikliklere neden olan düzensizliklerdir. Özellikle Türkçenin
yabancı dil öğretimi sürecinin başlangıcını teşkil eden A1 ve A2 seviyelerinde karşılaşılan istisnaî durumların izahı
nispeten daha kolaydır; zira bu tür istisnaların pek çoğunun Türkçe asıllı olmayan kelimelerden kaynaklandığı
görülmektedir. Tarihî seyri ve serüveni içinde başka dillerden pek çok kelime alan Türkçe, bu dillerden hiç fiil
almamıştır. Bilinen ilk yazılı kaynaklardan günümüze kadar almamıştır. Bilinen ilk yazılı kaynaklardan günümüze
kadar gelebilen fiillerle sonradan türetilmiş fiillerden bazılarının çekim sırasında birtakım değişikliklere uğradığı;
dolayısıyla kural dışı kaldıkları görülmektedir. Düzensiz fiillerin tespit edilmesi, bu fiillerin zaman ve kiplerle
çekimi sırasında ne tür değişikliklere uğradığının gösterilmesi ile hem dilimizde bulunan bu tür değişiklikler
belirlenmiş olacak hem de fiil çekimlerinin öğretimi kolaylaşacaktır. Biz bu bildiride, Türkçenin özellikle
yabancılara öğretimi sürecinde, öğrencilerin fiil çekimleri sırasında karşılaştığı sorunların tespitini yapmaya ve
bunların hangi zaman ve kiplerle birlikte ne tür değişiklilere uğradığını örneklerle açıklamaya çalıştık.
Anahtar Kelimeler: yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, fiil çekimi, düzensiz fiiller.
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1. GİRİŞ
Dünya üzerinde 250 milyonu aşkın kişinin anadili olarak konuştuğu Türkçe,
Türkiye’de düşünüldüğünün aksine, dünyanın en kolay öğrenilebilecek birkaç dilinden
biridir. Türkçe ile az çok ilgilenen herkes Türkçenin özellikle sistematiğinden ve kendi
içindeki mantıklı yapısından övgü ile söz etmişlerdir. Nitekim Moliere, “Türkçe az söz ile çok
anlam ifade eden, hayran olunacak mükemmel yapıya sahip bir dildir.” demiştir. Hakezâ, Max
Müller, “Türkçe insan aklının üstün kudretinin ürünüdür. Türkçe kadar kolay anlaşılan,
insana her okuyuşunda zevk veren pek az dil vardır.” der.. Yine Herbert Jansky, “Türk dili; söz
varlığı, fonetik, imlâ, sentaks itibariyle son derece zengin ve kolay anlaşılan, kolay öğrenilen
bir bilim dilidir.” der. Paul Roux ise, “Türkçe akıl ve düşünce dolu, matematiksel bir dildir.”
demiştir.
Akıl ve düşünce dolu, matematiksel bir dil olması Türkçe dil bilgisinin öğretimini
elzem kılmaktadır. Nasıl ki matematik için formüller gerekli ise, Türkçe için de dil bilgisel
formüllerin öğretilmesi gereklidir. Zira dil bilgisi bir dilin yapısının; bir dildeki cümle
oluşturma olanaklarının betimlenmesidir. Dil bilgisi, anlam oluşturma ve iletme kaynağıdır.
Bu sebeptendir ki başlangıcından itibaren yabancı dil öğretiminde dil bilgisi, gerekliliğini bir
şekilde devam ettirmektedir.
1.1.
Dil Bilgisi Öğretimi
Son yıllarda, geleneksel-kuralcı dil bilgisi yerine pek çok dil bilgisi öğretim tekniği
geliştirilmiştir ve geliştirilmeye de devam edilmektedir. «Dil bilgisi, 20. yy.ın başlarına dek
yabancı dil öğretiminde egemen öğretim ögesi olmuştur. 17. ve 19. yy.lar arasında yabancı dil
öğretimi izlencelerini Geleneksel-Kuralcı dil bilgisi (Traditional-Prescriptive Grammar)
biçimlendirmiştir. Geleneksel-Kuralcı dil bilgisine dayalı dil bilgisi öğretimi, yabancı dildeki
biçimlerin ve sözdizimsel yapıların kurallarının belirtik bir biçimde incelenmesine ve
öğretilmesine yöneliktir.» (Peçenek, 2008). Geleneksel-Kuralcı Dil Bilgisi’nin öğretime
yansıması olan Dil Bilgisi-Çeviri Yöntemi (Grammar-Translation Method), yabancı dil
öğretimindeki geleneksel olma özelliğini ve etkililiğini özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da
1940’lara dek sürdürmüş, bundan sonra peş peşe dil bilgisi öğretim metodları ortaya
çıkmıştır:
 Yapısal Dil Bilgisi,
 Üretken Dönüşümlü Dil Bilgisi,
 İşlevsel Dil Bilgisi,
 Dizgeli İşlevsel Dil Bilgisi,
 İşlevsel Söylem Dil Bilgisi vb.
Avrupa Birliği Dil Portfolyosu’nda, yabancı dil öğretiminde dil bilgisi öğretimi asgari
seviyede tutulmuş, örneğin; yabancı dil yeterliliği ölçütleri tablosunda yer alan becerilerin
(dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü anlatım, yazılı anlatım) öğretiminde -özellikle A1,
A2 ve B1seviyelerinde- dil bilgisinden ziyade basit kalıplar ve cümleler öğretilmesi
öngörülmüştür. Dil bilgisi öğretiminin bu denli geri plana atılmasının bir sebebi de İngilizce
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başta olmak üzere diğer bazı dillerin istisnalarının ve düzensizliklerinin oldukça fazla
bulunması olmalıdır. Oysa Türkçeye bakıldığında alıntı kelimelerle birtakım kalıp sözler
dışında düzensiz dil birimlerinin ve istisnasının çok az olduğu görülmektedir. Bu
çalışmamızın bir amacı Türkçe fiillerde istisnaî durumların ve düzensiz olarak
isimlendirilebileceğimiz fiillerin (irregular verbs) sayısının ne kadar az olduğunu ortaya
koymaktır.
1.2.
Türkçede Fiil Çekimi
Yapılan uygulamalar, sınıf içi ölçme ve değerlendirmeler yabancıların en fazla yazma
becerisini geliştirmede sorun yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Dört temel beceriden biri
kabul edilen yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak yapılan en yaygın çalışma
aynen yazdırma (dikte) uygulamasıdır. Ayrıca öğrenim seviyelerine uygun konular seçilerek
ev ödevi şeklinde ya da sınıf içi etkinliği olarak kompozisyon yazısı yazmaları da
istenmektedir. Buna rağmen öğrencilerin yazmada da dikkate değer sorun yaşadıkları
gözlemlenmektedir. Bu durum, yükseköğretimde çeşitli üniversitelerde bir yıllık Türkçe
hazırlık eğitimi alan öğrenciler için de geçerlidir. Yapılan araştırmalar ve istatistikî çalışmalar,
öğrencilerin yaklaşık olarak %73’ünün yazma becerileri alanında sorun yaşadıklarını
göstermektedir. (Tok, 2013). Yazma sorunu hem not tutmada hem kompozisyon yazısı
yazmada hem de yazılı sınavlarda ortaya çıkmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin
yazmada en sık yaptıkları yanlışların başında ise çekimli fiiller ile fiil menşeli kelimeler
(sıfatfiil, zarffiil, isimden fiil, fiilden fiil) gelmektedir. Basit-birleşik zaman ve kiplerle kurulan
cümlelerde başta düzensiz fiiller olmak üzere, onlardan türetilmiş diğer fiil kök ve gövdelerin
yazılışında da söyleyişinde de bu düzensizliklerden kaynaklanan yanlışlıklar vardır.
“Fiiller hareketleri karşılayan kelimelerdir.” (Ergin, 2002). Cümlenin iki temel
ögesinden biri olan fiil, özne ile birlikte bir dilin de en temel iki ögesini teşkil eder. Tam bir
hüküm bildiren cümlenin yükünü taşıdığı için de yüklem olarak adlandırılmıştır. “Sözcük
türleri içerisinde en önemli öge eylemlerdir. Çünkü eylemler, varlıkların yaptıkları işleri,
oluşları, hareketleri ve içinde bulundukları durumları bildirirken, kişi, zaman ve yargı
kavramları verir.” (Hengirmen, 1998).
Fiil kök ve gövdeleri mastar haliyle ancak isim kategorisinde değerlendirilirler.
“Fiillerin kullanış sahasına çıkan şekilleri çekimli şekilleridir. Bu sebeple kelime olarak fiil
demek, çekimli fiil demektir. (Ergin, 2002). “Bir yapma veya olmanın en temel nitelikleri,
yapan veya olan, zaman, yer, biçim vb. gibi özelliklerdir. Eylemlerin, yapma ve olmaların daha
başka nitelikleri de vardır; ama kişiye ve zamana veya kişiye ve biçime bağlanmamış; yani
öznesi ile zamanı veya öznesi ile şekli açıklanmamış bir olay nitelemesine rastlanmaz, yani
cümle gerçekleşmez. Kişi ile şekil veya zaman öğesi olmadan cümle kurulamaz; bunlar,
eylemin temel şartları, olma ve yapmaların var olma nedenleridir.” (Karaağaç, 2012).
“Şekil bilgisinin addan sonra en önemli ögesi olan fiil kök ve gövdeleri, çeşitli eklerle
genişletilerek cümle içinde ad, sıfat ve zarf görevi de yüklenirler.” (Korkmaz, 2014).
Türkçede fiil çekimi olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru olmak üzere dört
şekilde basit ve birleşik zaman ve kip ekleriyle yapılır. Fiil kök ve gövdelerine getirilen eklerle
yapılan çekimler şöyle sıralanabilir:
Olumlu çekimde: fiil + zaman veya kip eki + kişi eki,
Olumsuz çekimde: fiil + olumsuzluk eki + zaman veya kip eki + kişi eki,
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Olumlu soru çekiminde: fiil + zaman veya kip eki ―» soru eki + kişi eki ,
Olumsuz soru çekiminde: fiil +olumsuzluk eki + zaman veya kip eki ―» soru
eki + kişi eki.
2. BULGULAR VE YORUMLAR
Türkçe sondan eklemeli bir dildir ve gerek çekim gerekse türetme sırasında kök ve
gövdede genel olarak herhangi bir değişiklik olmaz. Ancak çeşitli sebeplerden bazı fiil kök ve
gövdelerinde birtakım değişikliklerin meydana geldiği görülmektedir. İşte bu değişiklikleri
tespit edip bir araya getirmek bu çalışmanın esasını teşkil etmektedir.
Çalışmayı hazırlarken ulaşabildiğimiz Türkçe dil bilgisi kitapları ile yabancılara
Türkçe öğretmek amacıyla yazılan ders kitaplarında konumuzla ilgili olarak şu tespitler
yapılmıştır:
1. Birçok kitapta gerek basit gerekse birleşik zamanlı fiil çekimleri altı şahıs zamirine göre
(ben, sen, o, biz, siz, onlar) çekimlenmemiş, zaman veya kip eki verilip bir iki örnek
yazılmakla iktifa edilmiştir.
2. Olumlu soru çekimine yer verilmiş; ancak olumsuz soru çekimine pek az yer verilmiştir:
– Gitmiyor musun?
-- Almadınız mı?
-- Yapmayacak mı? vb.
3. Hangi zaman ve kip olursa olsun fiil çekiminden sonra pekiştirme amaçlı anlık örnek
cümleler ya hiç yazılmamıştır ya da pek az yazılmıştır. (Ülker, 2008), (Öztürk, 2002),
(Lambensa, 2013) ve diğerleri.
4. Düzensiz fiillerin hangileri olduğu ve hangi durumlarda kural dışı kaldıkları belirtilmemiş,
sadece şimdiki zamanın çekiminde daralma hadisesi birkaç kitapta cümle içinde gösterilmiş,
(Yeni Hitit I Çalışma Kitabı, 2011) bir yerde de geniş zaman çekimi sırasında genel kurala
uymayan fiiller sıralanmıştır. (D'amora, R. 2012).
2.1. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ DÜZENSİZ FİİLLER
2.1.1. Son Harfi -T Ünsüzü Olup Bu Ünsüzü İki Ünlü Arasında Sadalılaşan Fiiller
Türkçede son ünsüzü -t olan binlerce fiil bulunmasına karşın (at-, yat, sat-, tut-, yut-,
anlat-, ağlat-, beklet-, ut-, çat-, bit-, bat-, kat-, yet-, başlat- vb.) -t ile biten yalnızca beş fiil
vardır ki, hangi zaman ve kip olursa olsun olumlu çekimlerde, eğer iki ünlü arasında ise
sondaki -t, -d-’ye dönüşür.
•

Bu fiiller şunlardır:
•

git-, tat-, et-, güt- ve dit-

Herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın sondaki sadasız ünsüz -t, olumlu çekimlerde iki
ünlü arasında sadalılaşmaktadır. Şimdi bu beş fiile kısaca göz atalım.
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Türkçede son ünsüzü t olan binlerce fiil bulunmasına rağmen (at-, yat, sat-, tut-, yut-,
anlat-, ağlat-, beklet-, ut-, çat-, bit-, bat-, kat-, yet-, başlat- vb.) t ile yalnızca beş fiil, hangi
zaman ve kip olursa olsun olumlu çekimlerde, eğer iki ünlü arasında ise -t-, -d-’ye dönüşür. Bu
fiiller şunlardır: git-, tat-, et-, güt- ve dit-. Herhangi bir nedene bağlı olmaksızın sondaki
sadasız ünsüz olumlu çekimlerde iki ünlü arasında sadalılaşmaktadır. Şimdi bu düzensiz
fiilleri sırasıyla ele alalım:
2.1.1.1. Gitmek Fiili
Orhon Yazıtları’nda bu fiile rastlanmaz, onun yerine bar- fiili kullanılır. (Tekin, 2014).
Eski Uygurcadan itibaren metinlerde fiil ket- olarak karşımıza çıkar. Divanü Lugati’t-Türk’te
ise kit- şeklinde geçer. (DLT Dizini, 1972)
Türkiye Türkçesinde git- fiili çekimlenirken olumlu çekimlerde ünlü ile başlayan bir
ek ya da yardımcı ünlü getirildiğinde fiilin kökündeki -t ünsüzü sadalılaşarak -d olur:
̶ Gidiyorum.
Gidiyor musun?
Gideceğim.
Gidecek misin?
Giderim.
Gider misin?
Gideyim.
Gideyim mi?
Gidelim.
Gidelim mi?
Gidin!
Gidiniz!
Gidebilirim.
Gidebilir misin?
Gidemem.
Gidersem.
Kullanım alanı oldukça geniş olan git- fiil köküne ünlü ile başlayan herhangi bir yapım
eki getirildiğinde de fiilin sonundaki -t ünsüzü doğal olarak -d’ye dönüşmektedir:
gidiş, gidi, gider, gidici, giderici, gider-, giderme, giderek, giden, gideril-, giderilme,
gele, gidert-, gidertme, gidilme, gidil-, gidim, gidimli, gidiliş, gidişat, gide gele vb.
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2.1.1.2. Etmek Fiili
Eski Türkçede ve Eski Anadolu Türkçesinde it- olan ve yardımcı fiil olarak kullanılan
etmek fiilinin -t’si iki ünlü arasında sadalılaşır. Bu sadalılaşma hadisesi yardımcı fiille bitişen
birleşik fiiller için de geçerlidir:
terk ediyor, teşekkür ederim, seyredecek, reddedebilir, bahsedin, kahvaltı edelim,
seyir mi edeyim? vb.
Et- fiil köküne ünlü ile başlayan herhangi bir yapım eki getirildiğinde de fiilin
sonundaki -t ünsüzü doğal olarak -d’ye dönüşmektedir:
ediş, eder, edilgen, edil-, edilme, ediliş, edim, edilgin, edimsel, edinç, edinme, edin-,
edinilme, edinim, edinil-, edinti, eden, ederek, edip vb.
2.1.1.3. Tatmak Fiili
Eski Türkçede izine şimdiye kadar rastlanmayan bu fiil Divanü Lugati’t-Türk’te tatşeklinde yer alır. Hatta bu fiilin kökü ta-’dır. Buradan hem fiil olan tat- hem de isim olan tat
türemiştir. (Hacıeminoğlu, 1991).
Türkiye Türkçesinde tat- fiili çekimlenirken olumlu çekimlerde ünlü ile başlayan bir
ek ya da yardımcı ünlü getirildiğinde fiilin kökündeki -t ünsüzü sadalılaşarak -d olur:
Tadıyorum.
Tadıyor musun?
Tadarım.
Tadacak mısın?
Tadayım
Tadalım mı?
Tadın
Tadınız vb.
Tat- fiil köküne ünlü ile başlayan herhangi bir yapım eki getirildiğinde de fiilin
sonundaki -t ünsüzü -d’ye dönüşmektedir:
•

tadım, tadan, tadıcı, tadımlık, tadıl-, tadılma, tadılmış, tadılacak, tadarak, tada tada vb.

Damak kelimesinin de kökü bu ta- fiilidir. Kelime Divanü Lugati’t-Türk’te tamgak
biçimindedir. Batı Türkçesine geçişte, önce tamak daha sonra da damak olmuştur.
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2.1.1. 4. Gütmek Fiili
Kullanım alanı nispeten daralmış bulunan bu fiilde de yine sondaki -t ünsüzü iki ünlü
arasında -d harfine dönüşür:
Güdüyorum.
Güder misin?
Güdecek.
Güdelim.
Güdeyim mi?
Güdün!
Güdünüz!
Güderse vb.
Kullanım alanı daralmasına rağmen, hayvan gütmek, güdümlü nesne veya şey ile
koyun gibi güdülmek, kin gütmek vb. kullanımları mevcuttur. Ayrıca şu kelimeler ve deyimler
de bu fiilden türemiştir:
güdü, içgüdü, güdücü, güdük (?), güdülen-, güdülenme, güdüle-, güdüleme, güdüm,
güdümcü, güdümcülük, güdümle-, güdümleme, güdümlülük vb.
2.1.1.5. Ditmek Fiili
Fiil olarak kullanım alanı dar olan bu fiil, «1. yün, pamuk vb.ni tellere ayırarak
kabartmak, 2. elle çok küçük parçalara ayırmak.» (TDK Güncel Türkçe Sözlük, 2015)
anlamlarında kullanılmaktadır.
-Didiyorum.
-Dideriz.
-Didin!
-Didiniz! vb.
Ayrıca didikleme, didikle-, didiş-, ditme, didiş, didişme, didik didik et-, didiklenme,
didiklen-, didikleniş, didiniş, didin-, didinme, didinti, didişim, didişken vb. kelimeler hep bu
fiil kökünden türemişlerdir.
2.2. -A/-E ÜNLÜLERİYLE BİTEN FİİLLERİN ŞİMDİKİ ZAMANIN OLUMLU
ÇEKİMLERİ SIRASINDA DARLAŞMASI HADİSESİ
Türkiye Türkçesinde son sesi -a ve
-e olan fiiller şimdiki zamanın olumlusu ve olumlu sorusu ile çekimlendiğinde fiil kök
ya da gövdesinde değişiklik; bir başka deyişle ünlü daralması meydana gelmektedir: ağla-,
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ağırla- anla-, atla-, ada-, başla-, bağla-, bekle-, dinle-, söyle-, taşla-, amaçla-, yala-, yıka-, özle-,
iste-, oyna-, ara-, sızla-, vızla-, yaşa-, zorla-, işle-, dişle-, fişle-, dağla-, fırla-, gürle-, gözle-,
horla-, hortla-, hatırla-, katla-, ofla-, patla-, payla-, parla-, turla-, tavla- vb. fiillerden sonra yor eki getirildiğinde;
•

ağla-yor ----» ağlıyor

•

bekle-yor ----» bekliyor

•

oyna-yor ----» oynuyor

•

özle-yor ----» özlüyor vb. bir daralma olur.
Bu durum birleşik zamanlı çekimlerde de aynıdır ve öğrencilere konu anlatılırken bir

önceki ünlüye bakmaları ve ünlü uyumuna göre değişiklik yapmaları gerektiği
gösterilmelidir.
Son ünlü eğer;
a veya ı ise ı → ıyor
e veya i ise i → iyor
o veya u ise u → uyor
ö veya ü ise ü → üyor şeklinde olur.
2.2.1. Yemek ve Demek Fiilleri
Türkiye Türkçesindeki en sorunlu ve en düzensiz iki fiil ye- ve de- fiilleridir. Aslında
ikisi de -e ünlüsü ile biten bu fiillere ünlü ile biten ekler getirildiğinde -e ünlüsü -i’ye dönüşür.
Zaten Eski Türkçede bu iki fiil de -i’lidir: yi-, ti-. Yukarıda da belirtildiği gibi Türkiye
Türkçesinin

en

sorunlu

iki

fiili

olduklarından

bunlar

teker

teker

ele

alınıp

değerlendirilmelidir.
2.2.1.1. Yemek Fiili
Yemek fiiline şimdiki zaman eki -yor getirildiğinde fiilde darlaşma hadisesi meydana
gelmektedir:
-Yiyorum.
-Yiyor musun?
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Gelecek zaman eki -ecek getirildiğinde hem daralma meydana gelmekte hem de iki
ünlü arasına -y- kaynaştırma ünsüzü girmektedir:
-Yiyeceğim.
-Yiyecek misin?
Benzer çekimler emir ve istek kiplerinde de karşımıza çıkmaktadır.
Emir kipi ikinci çoğul kişi eki ile:
-Yiyin!
-Yiyiniz!
İstek Kipi eki ile3:
-Yiyeyim.

-Yiyeyim mi?

-Yiyesin.

-Yiyesin mi?

-Yiye.

-Yiye mi?

-Yiyelim.

-Yiyelim mi?

-Yiyesiniz.

-Yiyesiniz mi?

-Yiyeler.

-Yiyeler mi?4

Türkçede son harfi bir ünlü olan fiiller edilgen yapılırken fiil kök ya da gövdesine -n
eki getirilir: başlan-, beklen-, özlen- vb. Ye- fiiline ise hem -n hem de -(i)l edilgenlik ekleri
getirilir, sonuna getirilen bu edilgenlik eklerine göre fiilde anlam değişiklikleri meydana gelir:
yen-: 1. yemek yenmek, 2. bir oyunu, maçı, savaşı vb. kazanmak, üstün gelmek.
yenil-: 1. yemek yenilmek, 2. bir oyunu, maçı, savaşı vb. kaybetmek, mağlup olmak.
Benzer bir durum ettirgen fiil yapımında karşımıza çıkmaktadır. Son harfi bir ünlü
olan fiiller ettirgen eylem yapılırken sonuna -t eki getirilir:
ağlat-, beklet-, söylet-, uyut-, dinlet-, istet-, başlat-, çatlat- vb.
Ye- fiili ettirgen yapılırken genel kuralın aksine, ünsüzle biten fiillere getirilen -dir eki
getirilir: yedir- ve yedirt-.
yedir-: yemesini sağlamak.
yedirt-: yedirme işini yaptırmak.
Bu fiil kökünden türetilmiş bazı kelimeler şunlardır:
yiyici, yiyicilik, yiyecek, yiyerek, yiyen, yiyip (yeyip şekli yanlıştır), yiyim, yiyimli,
yiyinti, yiyiş, yiyiş-, yiyintili vb.

3

Emir-İstek Kipleriyle ilgili bkz. SARIÇİĞİL, F. (2008), ÇETİN, M. (2012).
Birinci tekil şahıs ile birinci çoğul şahıs dışındaki çekimlerin kullanım alanı daralmış, yerlerini emir kipine terk
etmişlerdir. bunlar daha ziyade kalıp sözlerde (atasözü ve deyimlerde, türkü ve şarkılarda, alkış ve kargışlarda)
varlıklarını devam ettirmektedir: Affola, rast gele, bilesin, gele, ateşlere gelesin, kurşunlara gelesin, paşa olasın vb.
4
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2.2.1.2. Demek Fiili
Demek fiiline şimdiki zaman eki -yor getirildiğinde fiil darlaşmaktadır:
-De-yorum  Diyorum.
-De-yor musun?  Diyor musun? vb.
Gelecek zaman eki -ecek getirildiğinde hem daralma oluşmakta hem de iki ünlü arasına y- kaynaştırma ünsüzü girmektedir:
-De-y-eceğim.  Diyeceğim.
-De-y-ecek misin?  Diyecek misin? vb.
De- fiili edilgen yapılırken de ye- fiilindeki gibi farklılıklar dikkati çekmektedir. Defiilinin edilgeni iki şekilde yapılır: den-, denil-.
İki farklı şekilde yapılmasına karşın ikisi de aynı anlamda kullanılır: 1.söylenmek,
sözü edilmek, 2. ad verilmek.
De- fiili ettirgen eyleme dönüştürüldüğünde ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır:
Genel kuralın aksine son harfi bir ünlü olduğu halde -t ekini değil, -dir ekini alarak ettirgen
olmaktadır: dedir-. Fakat bu söyleyiş yaygın değildir. Bunun yerine yaygın olarak yazılıp
söylenen şekli dedirtmek’tir.
dedir-: demek zorunda bırakmak.
dedirt-: demek zorunda bıraktırmak.
Tanımlardan da anlaşılacağı gibi dedirt- eylemi dedir- anlamında da çokça
kullanılmaktadır.
De- fiil kökünden türetilmiş bazı kelimeler şöyle sıralanabilir:
Diye (Eski Anadolu Türkçesinde, devrin genel yuvarlaklaşma temayülüne uygun
olarak deyü kullanılmıştır.), diyerek, diye diye, diyip (deyip değil), diyici, diyen vb.
Ancak bu fiilden türetildiği hâlde daralma hadisesi meydana gelmemiş kelimeler de
mevcuttur:
deyim, deyiş, deyimleş- deyimleşme, deyimleştir-, deyimleştirme vb.
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2.2.2. ŞİMDİKİ ZAMANIN OLUMSUZ FİİL ÇEKİMLERİNDE -MA/-ME OLUMSUZLUK
EKİNİN DURUMU
Türkçenin olumsuzluk eki -ma/- me’dir. Basit ve birleşik tüm çekimlerde ekte
herhangi bir değişiklik meydana gelmez. Ancak şimdiki zamanın olumsuzunda ve olumsuz
soru çekiminde bu ekte de daralma hadisesi meydana gelmektedir:
git-meyor ----» gitmiyor,
yaz-mayor ----» yazmıyor,
otur-mayor ----» oturmuyor,
gül-meyor ----» gülmüyor vb.
Aynı durum, şimdiki zamanın olumsuz birleşik çekimlerinde de söz konusudur:
Gitmiyordum, yazmıyordun, oturmuyordu, gülmüyorduk, gülmüyorsak vb.
2.3. GENİŞ ZAMAN ÇEKİMİNDE GÖRÜLEN İSTİSNAÎ DURUM
Türkiye Türkçesinde geniş zamanın özel bir yeri vardır. Onu diğer bütün zaman ve
kiplerden ayıran ve özel kılan birinci özelliği, diğerlerinin aksine olumlu çekim ekleriyle
olumsuz çekim eklerinin birbirinden farklı olmasıdır:
•

gid-er  git-mez,

•

yap-ar-ım  yap-ma-m,

•

al-ır-ız  al-ma-y-ız,

•

iç-er-sin  iç-mez-sin vb.

Geniş zamanın bir başka özelliği, birtakım temel dil bilgisi birimlerinin oluşmasında
kullanılmasıdır. Örneğin;
•

-ken ulacının kullanımında:

•

giderken, gelirken, çıkarken vb.

•

Şart kipinin kullanımında:

•

Giderse, gelirse, çıkarsa, görürse vb.

•

Yeterlilik Kipinde:

•

Gidebilir, gelebilir, yapabilir vb.
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•

Belirteç olarak:

•

Gider gitmez, alır almaz vb.

Geniş zamanı özel kılan bir hususiyeti de yabancı terminolojiye karşılık bulmada bu
zamanın eklerinden faydalanmaktır. Diğer zaman ve kip eklerine nazaran bu eklerin daha
işlevsel olmasının bir nedeni sınırları belli olmayan başka zamanlara da kayabilmesidir.
Anlam alanı geniş olan bu ekin özelliklerinden biri, getirildiği fiillerin ad (isim) ve sıfat gibi
kullanılmasını sağlamasıdır. (ZÜLFİKAR, 2015).
Öğrenilmesi kolay ve akılda kalıcı olması yabancılara Türkçe öğretiminde geniş zaman
olumlu ve olumlu soru ekleri dört gruba ayrılarak öğretilmektedir:
1. Son harfi bir ünlü olan bütün fiiller -r ekini alır:
oku-r, uyu-r, söyle-r, bekle-r, anla-r, iste-r, özle-r, ye-r, de-r vb.
2. Son harfi bir ünsüz olan tek heceli fiiller -ar/-er alır:
iç-er, yaz-ar, bit-er, gid(t)-er, bak-ar, yat-ar, at-ar, sat-ar, tut-ar, yut-ar, bit-er, çek-er,
kalk-ar vb.
3. Son harfi bir ünsüz olan birden çok heceli fiiller, ünlü uyumuna göre -ır/-ir/-ur/-ür
eklerinden birini alırlar:
düşün-ür, anlat-ır, konuş-ur, çıkar-ır, yüzdür-ür, bitir-ir, ağlat-ır, güldür-ür, yazıl-ır,
bozul-ur vb.
Bütün bu sistematik, mantıklı ve düzenli kuralların dışında kalan on üç fiil vardır. Son
harfi ünsüz olan bu tek heceli fiillerin genel kaideye uyarak -ar/-er eklerini alması gerekirken
-ır/-ir/-ur/-ür eklerini almaktadırlar. İstisna olarak kabul edebileceğimiz bu on üç fiil
şunlardır:
al-

bil-

bul-

dur-

gel-

gör-

kal-

ol-

öl-

san-

var-

ver-

vur-.
Alırım, bilirsin, bulur, dururuz, gelirsiniz, görürler, kalırım, olursun, ölür, sanırım, varırız,
verirsiniz, vururlar vb.
Bütün bu fiillerin dışında yarat-

fiilden de söz etmek gerekir. Fiilin çekiminde

kökünde hiçbir değişiklik meydana gelmez. Yapım ekleri aldığında da kökünde herhangi bir
değişiklik meydana gelmez:
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yaratıcı, yaratık, yaratıl-, yaratılan, yaratılmış, yaratı, yaratan, yaratıcılık, yaratılış,
yaratılma, yaratış, yaratım vb.
Ancak fiil kökünde bulunan -t sadasız ünsüzü bazı kelimelerde iki ünlü arasında
sadalılaşarak -d olmuştur:
Yaradan: Allah, Tanrı.
Yaradancılık: Tanrı'ya inanmakla birlikte, belli bir dinin dogmalarını ve ilkelerini
benimsemeyen, Tanrı'nın evreni yarattıktan sonra onu, kendi yasasına göre işlemek üzere
kendi başına bıraktığını öne süren öğreti.
yaradılış: 1. Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç,
huy, tıynet, cibilliyet. 2. Bir şeyin yaratılırken kazanmış olduğu özellikler bakımından
durumu, fıtrat, hilkat.
yaradılıştan: Doğuştan, fıtraten.
3. SONUÇ
Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en güçlü bildirişim aracıdır. Ulaşılabilen ilk
yazılı kaynaklardan günümüze kadar farklı coğrafyalarda, pek çok sosyal olaydan etkilenerek
ve farklı dillerle az çok alışveriş yaparak yaşamını sürdürmekte olan Türkçe, bu uzun
yolculuğu sırasında, özünde de sebepli sebepsiz kimi değişimlere uğramıştır.
Dildeki gelişimin ve değişimin takip ve tespit edilerek bir araya getirilmesi, hem dilin
tarihî seyrine ışık tutar hem de Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılabilecek
sıra dışı yapılardan haberdar olunmasını sağlar. Bu durum da öğretimi nispeten kolaylaştırır.

KAYNAKÇA
Kitap Tek Yazarlı
Atalay, B. (1942), Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerine Bir Deneme, Matbaai Ebuzziya,
İstanbul.
Arat, R. R. (1979), Kutadgu Bilig, III. Cilt, İndeks, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
Yayınları, İstanbul.
Banguoğlu, T. (1990), Türkçenin Grameri, TDK Yayını, Ankara.
D'amora, R. (2012), Corso di Lingua Turca. Milano: Ulrico Hoepli, Collana di Studi
Orientali.
Duru, H. (2009), Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi, Bakanlar Medya Yayını, İstanbul.
Ergin, M. (2002) Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, İstanbul.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE FİİL ÇEKİMİ VE

123

FİİL ÇEKİMLERİNDEKİ DÜZENSİZLİKLER

Göknel, Y. (2010), Turkish Grammar, Berdan Matbaacılık, İstanbul.
Hacıeminoğlu, N. (1991), Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller, Kültür bakanlığı
Yayını, Ankara.
Hengirmen, M. (1998), Türkçe Dilbilgisi, Engin Yayınları, Ankara.
Karaağaç, G. (2012), Türkçenin Dil Bilgisi, Akçağ Yayınları, Ankara.
Koç, N. (2012), İslamlıktan Önce Türk Dili ve Edebiyatı, İnkılap Yayınları, İstanbul.
Korkmaz, Z. (2014), Türkiye Türkçesi Grameri-Şekil Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara.
Lambensa, M. (2013), Taylandlılar İçin Türkçe Öğrenme El Kitabı, Songkhla.
Redhouse, Sir J. (1999), Redhouse Sözlüğü Türkçe/Osmanlıca-İngilizce, SEV Matbaacılık ve
Yayıncılık, İstanbul.
Tekin, T. (2014), Orhon Yazıtları, TDK Yayınları, Ankara.
Ülker, Ç. (2008), Makedonlar İçin Türkçe, TDK Yayınları, Ankara.
Yelten, M. (2010), Türk Dili ve Anlatım Bilgileri, Türkmen Kitabevi. İstanbul.
Kitap Çok Yazarlı
ÖZEL, S.-ATABEY N. (1976), Sözcük Türleri, II. Cilt, TDK Yayınları, Ankara.
Makale Tek Yazarlı
Öztürk, F. (2002), Yabancılar İçin Temel Düzey Türkçe Dikte Yazılı Anlatım, Manas
Üniversitesi Yayınları, Bişkek.
Peçenek, D. (2008), “Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisi” AÜ TÖMER Dil Dergisi, Sayı
141, Ankara.
Sariçiğil, F. (2008), Emir ve İstek Kiplerinin Öğretimi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi),
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Tok, M. (2013). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Akademik Yazma İhtiyacı,
Mustafa Kemal Üni. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, Cilt 10, Sayı 23, s. 1-25, Hatay.
Zülfikar, H. (2015), Terimlere Karşılık Bulmada Geniş Zaman Ekinden Yararlanma, Türk
Dili, Cilt CVIII, Sayı 761, (s. 44-49), Ankara.
Bildiri
I. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE BİLGİ ŞÖLENİ (Sempozyumu), (2011)
Bildirileri 20-21Kasım 2008, TDK Yayınları, s.22-23, Ankara.
Çetin, M. (2012), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Emir Kipi İstek Kipi Kombinasyonunun
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

124

Ali ŞEYLAN

Öğretimi ve Öğreniminde Karşılaşılan Zorluklar, Çukurova Üniversitesi Mine Mengi
Adına Türkoloji Sempozyumu, Adana (s.609-618).
Tez
Sariçiğil, F. (2008), Emir ve İstek Kiplerinin Öğretimi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi),
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
İnternet Kaynağı
http://adp.meb.gov.tr/nedir.php (24.05.2015 tarihinde erişildi).
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5561e60565f
f80.18121018 (14.05. 2015 tarihinde erişildi).

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

International Journal ofLanguages’ EducationandTeaching
ISSN: 2198 – 4999, Mannheim – GERMANY
UDES 2015 p. 125-133

TRIAL OF A METHOD IN TEACHING TURKISH AS A FOREING LANGUAGE
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE BİR YÖNTEM
DENEMESİ1
Ali TAŞTEKİN2
ABSTRACT
The importance of activities to teach Turkish as a foreign language has increased recently. This training is given in
Turkey and in many foreign countries, civil and military institutions, as well.The quality of the Turkish education
given to foreign military personnel in the schools and associations within the Turkish armed forces is quite high.
In the obtaining of this quality, besides the qualified methods and techniques, technology-based teaching materials
have also significant effects. The method we named "Visual Sentence Method" was shaped in the light of years of
experience. This teaching method is very effective tool in the teaching of Turkish language to the adult foreigners
who are non-native speakers. Because, by means of this technique an useful opportunity is exhibited to the great
variety of student scale. In addition, this method, which allows to developed four language skills, can be easily
used in the class consisted of different level of students. Teaching of Turkish language to the foreigners in Turkey
should not be “Teaching of Turkish as a Foreign Language”, instead “Teaching of Turkish to the Persons non Native
Speaker”. Because, Turkish is not a foreign language in Turkey. This activity should be assessed as “on-site
language training” foreigners. Without Common communication tools, it is too hard to maintain a standard
programmed. In The classes/departments which includes such students having different types of levels for
participation, models of induction or deduction actually snatch the attention of some students from the lesson so
that teaching activities are carried out according to the mediocre levels. However, the ‘visual method of sentence’,
starting from the sentence, brings two-way knowledge and skills (both induction and deduction). By this way, it
can be possible to keep the students’ attention always alive.
Keywords: visual, sentence, method, foreign, language.
ÖZET
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi faaliyetinin önemi son zamanlarda artmıştır. Bu eğitim, Türkiye’de ve pek
çok yabancı ülkede sivil ve askerî kurumlarda verilmektedir. Türk Silahlı kuvvetleri bünyesindeki okul ve
kurumlarda yabancı askerî personele verilen Türkçe eğitiminin kalitesi bir hayli yüksektir. Bu kalitenin elde
edilmesinde, uygulanan yöntem ve tekniklerin nitelikli olmasının yanında, üretilen teknoloji tabanlı öğretim
materyallerinin de etkisi olmuştur. “Görsel Cümle Yöntemi” adını verdiğimiz yöntem, yıllarca süren tecrübelerin
ışığında şekillenmiştir. Bu yöntem, ana dili Türkçe olmayan yetişkin yabancılara Türkçe öğretiminde çok etkili bir
araçtır. Çünkü bu teknikle; her yaş ve seviyeden öğrencinin yararlanabileceği, sıkılmadan dersi takip edebileceği
bir ortam sunulmaktadır. Ayrıca dört dil becerisini de geliştirmeye imkân veren bu yöntem,
farklı hazır
bulunuşluk düzeyindeki öğrencilerden meydana gelen dersliklerde kolayca kullanılabilmektedir. Türkiye’de
yabancılara Türkçe öğretiminin adı; “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” değil, “Ana Dili Türkçe Olmayanlara
Türkçe Öğretimi” olmalıdır. Zira Türkiye’de Türkçe yabancı dil değildir. Bu etkinlik, yabancılar için “yerinde dil
eğitimi” kapsamında değerlendirilmelidir. Ortak iletişim aracı olmadan, ölçünlü bir program sürdürmek çok
zordur. Hazır bulunuşluk düzeyleri çok farklı öğrencilerden oluşan sınıf/kısımlarda tümevarım ve tümdengelim
modelleri öğrenicilerin bir kısmını dersten koparmakta, öğretim etkinliği vasat düzeye göre yürütülmektedir. Oysa
“Görsel Cümle Yöntemi”nde, cümleden başlayarak iki yönlü (hem tümevarım hem de tümdengelim) bilgi ve beceri
kazandırıldığından, tüm öğrenicilerin ilgisini canlı tutmak mümkün olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Görsel, cümle, yöntem, yabancı, dil.
“Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi
Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri
olarak sunulmuştur.”
2 İstanbul Arel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı. E-posta: alitastekin@arel.edu.tr
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1. GİRİŞ
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi etkinliği, Türkiye ve pek çok yabancı ülkedeki resmî
ve özel kurumlarda; muhtelif amaç, kapsam ve yöntemlerle yürütülmektedir. Bilgisayar
teknolojisinin gelişmesine paralel olarak Genel Ağ’da da Türkçe öğreten sitelerin sayısı
giderek artmaktadır. Ayrıca kitap, bildiri, makale vb. doküman bilgi ve örnekleri ile Türkçe
öğretim sitelerinin adreslerini içeren http://www.dilbilimi.net/ gibi siteler Türkçenin
yabancı dil olarak öğretilmesine katkı sunmaktadır.
Sivil, resmî ve özel kurumların yanı sıra, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) muhtelif
kurumlarında askerî eğitim almak üzere ülkemize gelen Misafir Askerî Personel’e (MAP)
Türkçe öğretilmektedir. Ayrıca yurt dışında TSK’nin desteğiyle açılan bazı dost ve müttefik
ülkelerdeki Türkçe lisan dershanelerinde3 de ilgili ülkenin askerî personeline Türkçe eğitimi
verilmektedir.
Ana dili Türkçe olmayanlara Türkçe öğretiminin tarihini, 11. yüzyıldaki Kaşgarlı Mahmud’un
Divân-ı Lügâti’t-Türk’ü ile başlatabiliriz. 15. yüzyılda Ali Şir Nevaî; Muhakemetü’l-Lügateyn
adlı eseriyle, Türk gençlerine Türkçenin güzelliklerini anlatmıştır. Selçuklu ve Osmanlı
dönemlerinde yazılan manzum ve mensur sözlükler yabancıların Türkçe öğrenmesine katkı
sağlamıştır. Türk kökenli olmayan Osmanlı tebaasından kişilere Arapça, Farsçanın yanında
Türkçe öğretilmesi de bu kapsamda değerlendirilebilir. Türkçenin yabancılara öğretimiyle
ilgili bilinen ilk kaynaklar sözlük ve dil bilgisi ağırlıklıdır.
Cumhuriyet’in kurulmasından sonra Türkçenin yurt içinde ve yurt dışında öğretimine
gereken önemin verilmesi Atatürk’ün önderliğinde başlamıştır. Kültürel ve ekonomik
gelişmeye paralel olarak yabancıların Türkçeye ilgisinin arttığı, Türkçe öğreten resmi ve özel
kurumların nitelik ve nicelik bakımından daha iyi düzeylere ulaştığı gözlenmektedir.
“Dünyada halen üç bin dil konuşulmaktadır. Bu üç bin dil arasında, Türkçe, kendilerine
"Türk" diyenler yani Türkler farkında olmasa bile, ilk beş sırayı alanlardan biri olup, konuşma
dili olarak Çince ve İngilizceden sonra gelmekte, Rusça ve İspanyolca ile atbaşı gitmektedir.
Bugün Türkçenin şu veya bu lehçesini, ana dili veya ikinci bir dil olarak konuşan 150
milyondan fazla insanın 120 milyon kadarı kendilerinin Türk asıllı olduğunu bilmektedir.”
ifadesi bir kongrede dile getirilmiştir.(Gemalmaz, 1979) 1979’dan 2015’e kadar geçen sürede
dünyada Türkçe konuşan insan sayısının arttığı ve Türkçenin konuşulduğu coğrafi alanın
genişlediği muhakkaktır.
Kara Kuvvetleri Lisan Okulu Komutanlığında 1982 yılından Haziran 2009’a kadar, toplam 40
ayrı ülkeden 2190 MAP’a Türkçe öğretilmiştir. 2015 yılı itibariyle ülke sayısı elli ve kursiyer
sayısı 3000 kişi dolaylarındadır. Bu kurslarda; öğrenci merkezli modeller, soru-cevap tekniği
ve karma yöntemler kullanılmaktadır. Gün geçtikçe yabancı askerî personel arasında Türkçe
öğrenme istek ve ihtiyacı artmaktadır.
Eğitim yöntemlerinin başarısı; kursiyerlerin ders dışı zamanlarda nasıl çalıştıkları, hangi araç
ve gereçleri ne oranda kullandıkları, ders öncesi ve sonrası hangi hazırlık ve tekrarları
yaptıklarına; kısacası kursiyerlerin istek ve çabalarına bağlıdır. Ancak elektronik tabanlı
eğitim araçlarının öğrenici motivasyonunu artırdığı gözlenmektedir.
3

Eylül 2012 itibariyle 18 ülkede 23 Türkçe lisan dershanesi mevcuttur.
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Verimli ders çalışmada amaçların ve önceliklerin belirlenmesi, zaman planı, çalışma planı ile
yaşantının programlanması en önemli adımlardır. Çünkü % 100 öğrenilen bir bilginin; 20
dakika içinde % 50’sini, 60 dakika içinde % 70’ini, 24 saatte ise % 80’ini unutuyoruz. Dil
öğrenmede tekrar çok önemlidir. Unutmamak için aşağıdaki tabloda verilen zaman ve tekrar
süreleri dikkate alınmalıdır: (Komisyon, 2009)
Geçen Zaman

Yapılacak Tekrar

1 saat sonra
1 günün sonunda
1 hafta sonra
1 ay sonra

10 dakika
5 dakika
10 dakika
5 dakika

Bilginin
Hafızada
Süresi
1 gün
1 hafta
1 ay
Uzun süreli bellek

Kalma

Her ne kadar başarıda; öğrenicinin başarıya odaklanması ve çalışması çok önemli ise de
özellikle yabancı yetişkinlere Türkçe öğretmede, yönetici ve öğretmenlerin tutum ve
davranışları daha önemlidir. Ülkelerinden seçimle gönderilen ve bir amaca yönelik olarak
bilinçli bir tercihin fedakârlığına ve çeşitli zorluklarına gönüllü katlanan kursiyerlerin dersten
çok, ders dışı gözlem ve kazanımları öğretim etkinliğinin en hassas dilimini oluşturmaktadır.
Ders dışında görsel dokümanların kullanılması, kursiyerlerin derste öğrendiklerini
pekiştirmesi açısından çok önemlidir. Derslerde görsel materyal kullanmanın ise öğrenmenin
kalitesini artıracağı muhakkaktır.
Animasyonların görsel ve işitsel olarak öğrenciye hitap ettiği göz önüne alındığında
öğrencilerin derse karşı motivasyonlarının sadece ders kitaplarının kullanıldığı derslere
oranla daha yüksek olacağı ve derse karşı daha olumlu tutum sergileyebilecekleri ifade
edilebilir.( Yılmaz ve Talas, 2015: 125).
Kursiyerler doğal ortamda Türkçe öğrenirken aynı zamanda Türk insanının, kendi şahsında
ülkesine ve değerlerine bakışını ve tavrını ders dışı gözlemlerine göre algılamakta, buna göre
de Türkiye hakkında yargılar edinmektedir.
Türkiye’deki kurslarda Türk kültürünü yakından tanıyacak olan MAP’ın kurs süresince
edineceği iletişim aracı, yani Türkçe; irtibat kuracağı yönetici, öğretmen ve diğer vatandaşlar
sayesinde Türk insanının hakkını gerektiğinde yurt dışında koruyacak ve Türk imajının doğru
tanınmasını sağlayacak en etkili silah olacağı gibi; bilinçsizce davranan TSK personeli veya
sivil vatandaşlar yüzünden, tam tersi de olabilir. Bu nedenle, MAP’la ilgilenmek, dostluklar
kurmak ve mihmandarlık faaliyetinde bulunmak hayatî öneme sahiptir. Aynı durum
Türkiye’de kurs gören sivil yabancı öğrenciler için de geçerlidir.
Ana Dili Türkçe Olmayan Yetişkinlere Türkçe Öğretimi (ADTOYTÖ) Nasıl Olmalıdır?
Ana Dili Türkçe Olmayan Yetişkinlere Türkçe Öğretimi etkinliğinde; gramer odaklı yöntemler
yerine, dil bilgisini hissettirmeden veren teknikleri tercih etmemizin; farklı ülkelerden gelen
ve farklı dil bilgi ve becerisi olan yetişkinlere Türkçe öğretirken, tüm insanlığın ortak dili
sayılan resim ve şekillerin gücünden yararlanmamızın faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Ayrıca Türkçe öğretirken, Türk alfabesini bilmeyenlere, yazı dilinin en küçük birimi olan
harfleri resimlerle kavratmamızın; kelime ezberletmek yerine, kelime anlam ve şekil bilgisini
cümle içinde vermemizin; her aşamada dilin yargı bildiren temel unsuru olan cümleyi esas
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almamızın ve Türkçedeki zaman ve kişi durumlarını cümlede belletmemizin yararlı olacağı
düşünülmektedir.
Cümleleri öğretirken sırasıyla; önce cümleyi doğru okumayı, okuduğu cümleyi doğru
anlamayı, aynı cümleyi doğru ifade etmeyi (önce sözlü, sonra yazılı olarak), cümlenin yapısını
çözümlemeyi sonra da benzer cümleler üretmeyi öğretmemizin; vurgu, tonlama ve yazım
kurallarını cümle ile birlikte kavratmamızın yararlı olduğu değerlendirilmektedir.
ADTOYTÖ’de “Görsel Cümle Yöntemi” adını verdiğimiz öğretim biçiminin, hiç Türkçe
bilmeyen kursiyerlerin bile kısa sürede günlük ihtiyaçlarını Türkçe konuşarak/yazarak
giderecek düzeye gelmesine imkân verdiği gözlenmiştir.
Görsel ve işitsel araçların yabancı dil eğitiminde kullanılması öğrenmeyi daha etkin hale
getirebilir. Öğrencinin derse ilgisini arttırabilir. Sözcüklerin anlamını gerçekten anlamaksızın
kullanmayı azaltabilir. Sınıf ortamının oluşmasına katkı sağlayabilir. Görsel araçlar
sözcüklerin, cümlelerin ve kavramların anlaşırlılığını arttırmaktadır. İşitsel araçlar ise dil
alışkanlığı ve tekrar alıştırmalarının yapılmasında yardımcı olmaktadır. Yabancı dil öğretim
etkinliklerinde bir resim bin sözcük değerindedir (Demirel, 2008: 30).
Aralarında ortak iletişim dili bulunmayan kursiyer/öğrencilerden oluşan sınıf/kısımlarda4,
dil öğretmenin güçlüğüne bir de kültür, yaş, ırk, cinsiyet, meslek, ülke vb. farklılıklar
eklendiğinde işin önemi ve zorluğu bir kat daha artmaktadır. Böyle ders ortamlarında en
etkili iletişim aracı, beden dili ve evrensel dil kabul edilen resim ve şekiller olmaktadır.
Yetişkin yabancılara Türkçe öğretmede kullanılan her yöntem, öğrenme işlevinin niteliğini
belli ölçülerde etkiler. Eğitim sürecinde yöntemin niteliğinden çok, tekniğin nasıl kullanıldığı
önemlidir. Ustalık veya uzmanlık, araçların kullanım biçiminde ve sistemin ihtiyaçları ile kişi
ya da kurum amaçlarının gerekleri arasında sağlanan uygun durum ve davranışlarda ortaya
çıkar.
Yabancılara Türkçe öğretirken asıl amaç, kursiyerlerin dil kullanma becerisini geliştirmekten
ziyade Türkçe sayesinde hedef kitleye Türk’çe bir tutum ve davranışı tanıtmak, benimsetmek
ve farklı insanlar arasında hem duygusal hem de davranışsal ortaklıklar kurarak kültürel
etkileşim sağlamaktır. Dil öğretimi, bu anlamda bir araç edinme yoludur. Türkçe; söz dizimi,
tarihî derinliği, kültürel zenginliği, kelime hazinesi ve matematiksel bir şekil/anlam
bütünlüğü ile mükemmel bir iletişim aracıdır.
Farklı ana dili ve kültürüne sahip öğrenicilerden oluşan dersliklerde, öğretmene büyük iş
düşmektedir. Ortak iletişim aracı olmadan, ölçünlü bir program sürdürmek çok zordur. Hazır
bulunuşluk düzeyleri çok farklı öğrencilerden oluşan sınıf/kısımlarda tümevarım ve
tümdengelim modelleri öğrenicilerin bir kısmını dersten koparmakta, öğretim etkinliği vasat
düzeye göre yürütülmektedir. Oysa “Görsel Cümle Yöntemi”nde, cümleden başlayarak iki
yönlü (hem tümevarım hem de tümdengelim) bilgi ve beceri kazandırıldığından, tüm
öğrenicilerin ilgisini canlı tutmak mümkün olmaktadır. Cümlenin şekil ve anlamı
incelenirken, hem kelimeden heceye ve harfe varan bir öğrenme yönü (tümdengelim)
izlenmekte hem de cümlelerden paragrafa ve metne doğru gelişen bir öğrenme istikameti
(tümevarım) takip edilmektedir. Bu nedenle, görsel cümle yönteminde, öğrenicilerin tamamı
etkinliğe aktif olarak katılmaktadır.

Askerî okul ve eğitim kurumlarında “kısım”, “şube” anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca “sınıf” kelimesi, sivil okullardaki
anlamının yanında “branş” yerine de kullanılmaktadır.(örneğin; Piyade sınıfı, Öğretmen sınıfı vb.)
4
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Anlatımın yargı bildiren anlamlı en küçük birimi olan cümleyi, görsel hâle getirmek; mesajın
kodlanması ve doğru algılanmasına, karmaşık ifadelerin basit hâle getirilmesi ile kolay
öğrenilmesine ve sınıf/kısım içindeki eğitim ortamının ilgi çekici olmasına imkân
vermektedir.
Görsel Cümle Yönteminin Ana Hatları
Faraziyeler
Kursiyerlerin (öğrenci) tamamının yetişkin, bir ders saatinin 45 dakika, sınıf/kısım oturma
düzeninin U biçiminde olduğu düşünülmüştür. Tüm kursiyerlerin hem birbiriyle hem de
öğretmenle göz teması sağlayabildiği, tahtayı da görebildiği, kısımda 8 kursiyerin bulunduğu
ve kursiyerlerin Türk alfabesini bildiği var sayılmıştır. Ayrıca gereken eğitim araç ve
gereçlerinin (yazı tahtası, silgi, tahta kalemi vb.) var olduğu, haftalık programın önceden
kursiyerlere verildiği, işlenecek konunun kursiyerler tarafından bilindiği farz ve kabul
edilmiştir.
Dersin İşlenişi
Giriş (3’) Öğretmen; kursiyerleri selamladıktan sonra, masasına geçer. Kursiyerlerle göz
teması sağlayarak, sıcak bir iletişim kurduktan sonra derste işlenecek konuyu hatırlatır ve
kitaptaki sayfa numarasını belirtir. Ders kitabındaki konuyu kursiyerlerin sessizce
okumalarını ister. Ders defterini imzalar, yoklamayı alır ve tahtayı derse hazır hâle getirir.
Etkileme (2’) Bir önceki derste işlenen konu sorularak, kursiyerlerin hafızası harekete
geçirilir. İşlenecek konuyla ilgili hatırlatmalar yapılır.
Metin Çözümleme Aşamaları (80’)
Öğretmen metni bir kez sesli okur. Kursiyerler kitaptan takip ederler (Başlangıç düzeyinde,
öğretmen metni parçalı okuyarak kursiyerlere topluca tekrar ettirebilir.).
Her kursiyer sırayla bir cümleyi sesli okur. Diğer kursiyerler kitaptan takip ederler.
Kursiyerler sesli okudukları cümleyi, birkaç kez sessizce okuyarak tekrar ederler. Kursiyerler
kendi cümlelerini sözlük yardımıyla anlamaya çalışıp öğrenirken, öğretmen cümleleri
sırasıyla küçük resim ve şekillerle tahtada görselleştirir.
Ders kitapları kapatılır. Her kursiyer kendi cümlesini hatırlamaya çalışır, tahtadaki şekil ve
imgelerden yararlanır. İlk cümleyi kitaptan sesli okuyan kursiyer, bu kez tahtadaki imgeler
yardımıyla cümleyi sesli tekrarlar. Öğretmen doğru telaffuz için yardımcı olur.
Öğretmen bu cümleyi kimin tekrar edebileceğini sorarak diğer kursiyerlerin de
seslendirmesini sağlar. Destekleyici, irdeleyici soru, işaret, söz ve davranışlarla tüm
kursiyerlerin bu cümleyi seslendirmesini temin eder. Öğretmen cümlede anlaşılmayan bir
kelime ve anlatım biçimi olup olmadığını sorar. Anlaşılmayan kavram ve anlatım biçimleri
eski bilgiler hatırlatılarak açıklanır. Cümlede, yeni dil bilgisi kuralı varsa öğretilir. Söylenişi
zor kelime ve kelime grupları, topluca seslendirilerek tekrar edilir.
İlk cümle kavratıldıktan sonra ikinci cümle de aynı şekilde öğretilir. İlk iki cümleyi birlikte
kimin seslendireceği sorulur ve parmak kaldıran ya da kaldırmayanlar arasından seçilen
kursiyerlere cümleler söyletilir. İki cümleyi de doğru söyleyen kursiyer, öğretmen ve
kursiyerlerce alkışlanır. Her kursiyerin bunu başaracağı hissi verilir ve en çekingen kursiyere
dahi bu cümleler söyletilerek, personel alkışlatılır.
Üçüncü cümle ve diğerleri de aynı yöntemle öğretilerek her yeni cümleden sonra öğrenilen
tüm cümleler bazı kursiyerlere söyletilir ve alkışlatılır. Tüm cümlelerin seslendirilmesi ve
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anlaşılması sağlandıktan sonra; cümlelerin öğeleri, zaman ve kişileri değiştirilerek aynı
kalıpta yeni cümleler kurdurulur.
Metindeki cümlelerin kitaba bakmadan deftere yazılması istenir. Yazılan cümlelerin doğru ve
yanlış biçimleri kitaplar açılarak kontrol ettirilir. Kırmızı kalemle, yanlışların doğrusu
yazdırılır ve öğretmen tarafından kontrol edilir.
Tahtadan simgeler ve şekiller sırayla silinerek ilk cümle tekrar ettirilir. Sırayla tüm cümleler,
sembol ve şekiller olmadan söyletilir; tümünü veya bir kısmını söyleyebilenler alkışlanır.
Sonuç ve Değerlendirme (5’)
Metinle ilgili anlaşılmayan bir şey olup olmadığı sorulur ve kursiyerlere, cümlelerin dersten
sonra tekrar edilmesi önerilir. Örnek metinde incelenen konuyla ilgili, kursiyeri metne dâhil
eden yazma ödevi verilir. Sonraki ilk derste, ödevler kontrol edilerek paraflanır. Birkaç örnek
okutulur.
Diğer Hususlar
Cümle okuma sırası zaman zaman değiştirilmeli, her derste ilk cümleyi aynı kursiyerin
okuması yerine, okuma sırası bazen sondan da başlatılmalıdır. Öğretilen cümleler, sonraki
derslerde yeri geldikçe hatırlatılmalı ve tekrar ettirilmelidir. Varsa konuyla ilgili görsel ve
işitsel doküman izletilmeli, dinletilmelidir.
Asla kursiyerlerin yanlışına gülünmemeli ve yanlış anlaşılacak söz ve davranışlara izin
verilmemelidir. Özellikle karma sınıf/kısımlarda ana dili aynı olan kursiyerler yan yana
oturtulmamalı, ancak derslerde ana dili imkânlarından da gerektiğinde yararlanılmalıdır.
Tahtaya çizilecek şekil ve resimlerin evrensel çağrışım ve ortak anlam içerenlerden
seçilmesine dikkat edilmeli; ulusal ve dinsel değerleri aşağılayan söz ve davranışlar ile argo,
müstehcen vb. ifadelerden uzak durulmalıdır.
Genel dil öğretiminde asıl amacın hedef dilde konuşma ve yazma becerisi kazandırmak
olduğu unutulmamalı, dersler gramer ezberine boğulmamalıdır.
Kısımda akıllı tahta, televizyon, bilgisayar, yansıtıcı, ses ve görüntü kayıt cihazı vb. aygıtlar
bulunmalı ve bu araçlardan derslerde yararlanılmalıdır.
İşlenecek metinler; biçim ve konu bakımından basitten karmaşığa, görünenden
görünmeyene, evrenselden fizikötesine, genelden özele vb. sıralanmış olmalıdır. Fıkra, şiir,
bilmece, atasözü ve öykü türlerinden metin seçiminde yararlanılmalıdır.
İlk konularda kullanılan metinlerdeki kelimelerin güncel iletişimde sık geçen kelimelerden
olmasına dikkat edilmeli; hedef dille ana dildeki ortak kelimelerden her fırsatta
yararlanılmalıdır. Ayrıca kursiyerlerin, ders dışında kendi aralarında Türkçe konuşmaları
teşvik edilmelidir.
ÖRNEK BİR DERSİN İŞLENİŞ AŞAMALARI
Konu Türkiye’de Dört Mevsim.
Metin “Türkiye’de bir yılda dört mevsimi de yaşıyoruz. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. İnsanlar
genellikle yazın denizlere, kışın dağlara gidiyorlar. İlkbaharda ağaçlar çiçek açıyor ve havalar
ısınıyor. Çok soğuk ve çok sıcak olmuyor. Yazın ise Antalya, Bodrum ve Kuşadası gibi yerler çok
sıcak ve nemli oluyor. Sonbaharda yapraklar dökülüyor ve yavaş yavaş hava soğuyor.
Sonbaharda Abant ve Yedigöller çok harika oluyor. Kapadokya ise her mevsim çok güzel.”
(Komisyon, 2002, s.13)
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Etkileme Son derste neler öğrendiniz? (Alınan cevaplardan sonra) Bu derste mevsimleri
öğreneceğiz. Şimdi hangi mevsimdeyiz? Ülkenizde kaç mevsim var? (vb. dikkat çekici sorular
sorulabilir.)
Metin Çözümleme Aşamaları
Aşama 1: Arkadaşlar; kitabınızın 27. sayfasında yer alan “Türkiye’de Dört Mevsim” adlı metni
okuyorum, dikkatlice dinleyiniz, kitaptan takip ediniz (Okuma hızı kısmın seviyesine uygun
olmalıdır. Temel kursta, öğretmen metni parçalı okuyarak kursiyerlere topluca tekrar
ettirebilir.).
Aşama 2: Şimdi her cümleyi bir arkadaşımız okuyacak. (Bir kursiyer gösterilerek) Birinci
cümleyi siz okuyun lütfen. (Her cümleden sonra, bir sonraki cümleyi kimin okuyacağı
belirtilir. Bütün cümleler bu şekilde okunur.)
Aşama 3: Sesli okuduğunuz cümleyi şimdi de içinizden okuyarak yeterince tekrar ediniz.
Bilmediğiniz kelime ve kavramları sözlükten bulunuz. Sözlükte yoksa bana sorabilirsiniz. (Bu
sırada öğretmen, cümleleri tahtaya resim ve imgelerle yazar/yansıtır.)
Örneğin 1. cümle için, küçük bir Türkiye haritası çizilir. Rakamla “bir” yazılır. “Yıl” için yatay
bir çizgi çizilerek üzerine 12 ayı simgeleyen işaretler konur. Her dört ay bir grup yapılarak
mevsimler sembolleştirilir. İlkbahar için dalları çiçekli bir ağaç, yaz için dalları meyveli bir
ağaç, sonbahar için yaprakları dökülen ağaç, kış için de kardan adam resmi çizilebilir.
Diğer cümleler için de yazı tahtasında basit çizgilerle ve kısaltmalarla imgeler
oluşturulmalıdır. Bu resim ve imgeler, dersten önce hazırlanarak yansıtıcıyla (tepegöz, slâyt,
barko vb) perdeye ya da yazı tahtasına yansıtılabilir.
Aşama 4: Lütfen ders kitaplarınızı kapatınız. Tahtadaki imge ve resimleri çözmeye çalışınız.
(Yaklaşık iki dakika süre verilir.)
Aşama 5: Birinci cümleyi siz seslendirir misiniz? (Bu cümleyi, kitaptan sesli okuyan kursiyer
seslendirir. Diğer kursiyerler de duydukları cümleyi tahtadaki imgeler yardımıyla
çözümleyerek tekrar ederler. Yapılan telaffuz hataları öğretmen tarafından düzeltilir. Vurgu
ve tonlamalara dikkat edilir.)
Aşama 6: (Öğretmen, tarayıcı sorularla eksik bilgileri tespit eder ve öğrenilmiş önceki bilgi ve
beceriler yardımıyla eksikleri tamamlar.) Niçin “Türkiye’de” deniliyor da “Türkiye’te”
denilmiyor? “Yıl” sözcüğü neden “da” ekini alıyor? (vb. irdeleyici ve destekleyici sorularla
bilgiler pekiştirilir ve cümlede geçen yeni dil bilgisi kuralı varsa öğretilir, odaklayıcı sorularla
konu kavratılır.)
Şimdi, “yaşıyoruz” sözcüğünü birlikte tekrar edelim. (Söylenişi zor kelime ve kelime grupları
topluca kısma tekrar ettirilir. Her kursiyerin, cümlede geçen tüm kelimeleri doğru
söyleyebilmesi sağlanır.)
Aşama 7: Şimdi de ikinci cümleyi kitaptan okuyan arkadaşınızı dinleyelim. Bnb. Hakmel,
okuyun lütfen. (Birinci cümlede yapılan işlemler, ikinci cümle için de aynen tekrar edilir.
Metinde karşılıklı konuşma varsa kursiyerlere rol verilerek konuşturulur. Gerekirse
kursiyerler tahtaya çıkarılarak ayakta rolleri icra ettirilir.)
Aşama 8: İlk iki cümleyi birlikte kim seslendirecek? (Parmak kaldıran ya da kaldırmayanlar
arasından seçilen kursiyerlere cümleler söyletilir. İki cümleyi de doğru söyleyen kursiyer,
öğretmen ve kursiyerlerce alkışlanır. Her kursiyerin bunu başaracağı hissi verilir ve en
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çekingen kursiyere dahi bu cümleler söyletilerek, personel alkışlatılır.) Cümleyi doğru
kurdunuz, teşekkür ederim.
Aşama 9: (Üçüncü cümle ve diğerleri de aynı yöntemle öğretilerek her yeni cümleden sonra
öğrenilen tüm cümleler bazı kursiyerlere söyletilir ve söyleyebilenler kursiyerler ve
öğretmen tarafından alkışlanır.)
Aşama 10: (Tüm cümlelerin seslendirilmesi ve anlaşılması sağlandıktan sonra, cümlelerin
öğeleri, zaman ve kişileri değiştirilerek aynı kalıpta yeni cümleler kurdurulur.)
Örneğin; örnek metindeki birinci cümlede, “Türkiye” yerine kursiyerlerin kendi ülkelerini ve
ülkelerindeki mevsim özelliklerini ifade etmeleri istenebilir. Diğer cümlelerde de isim, sıfat,
eylem, zaman ve kişiler değiştirilerek yeni cümleler kurdurulmalıdır.
Aşama 11: Metindeki cümleleri, kitaba bakmadan deftere yazınız. (Yeterli yazma süresi
verildikten sonra, yazılan cümlelerin doğru ve yanlış biçimleri kitaplar açılarak kontrol
ettirilir. Kırmızı kalemle, yapılan yanlışların doğrusu yazdırılır ve öğretmen tarafından
kontrol edilir.)
Aşama 12: (Tahtadan simgeler ve şekiller sırayla silinerek ilk cümle tekrar ettirilir.) Şimdi,
birinci cümleyi kim söyleyecek? (Sırayla tüm cümleler, sembol ve şekiller olmadan söyletilir;
tümünü veya bir kısmını söyleyebilenler alkışlanır.) Arkadaşımızı birlikte alkışlayalım. Çok
güzel seslendirdi.
Dersin Sonucu ve Değerlendirme
Derste incelediğimiz metinle ilgili sorusu olan var mı? “Mevsim” ile ilgili temel kelimeleri
öğrendiniz. Bu cümleleri, dersten sonra tekrar ederseniz unutmazsınız.
Bu derste, yazılı bir metni önce okudunuz, sonra imgeler yardımıyla seslendirdiniz. Daha
sonra da öğrendiğiniz cümleleri yazdınız ve kontrol ettiniz. Yanlışlarınızı düzelterek, aynı
konuda benzer cümleler yazmayı öğrendiniz. Şimdi, öğrendiklerinizi daha iyi kavramanız için
ödev vermek istiyorum.
Ödev Ülkenizdeki iklim ve mevsimleri anlatan sekiz cümle yazınız. Sonraki ilk derste,
ödevlerinizi kontrol edeceğim. Görüşmek üzere… Hoşça kalın…
SONUÇ
Sözlü ve yazılı iletişimin yargı bildiren anlamlı en küçük ifadesine “cümle” diyoruz. Yabancı
dil öğretiminde kursiyer/öğrencilere alfabe ve anlam bilgisi gerektiren yazılı anlatım ile ses,
hece, vurgu, tonlama vb. bilgilere ihtiyaç duyulan sözlü anlatım becerisi kazandırmadan önce
evrensel anlam ve biçimi olan şekil, hareket, renk ve resimlerden yararlanmak; derslik içinde
iletişimi kolay hâle getirmektedir.
Görsel cümle yöntemi, karma sınıf/kısımlarda karşılaşılan sorunlardan doğmuş,
uygulamalarla şekillenerek kursiyer merkezli ve görsel iletişim ağırlıklı bir yaklaşım biçimini
almıştır. Kitap, CD, kaset vb. eğitim araç ve gereçlerinin de bu tekniğe göre hazırlanması
durumunda, kursiyer başarısının daha da yüksek olacağı değerlendirilmektedir. Her
yöntemin başarısı, Atatürk’ün şu veciz ifadesinde belirttiği temel değerlerin niteliğine
bağlıdır:
“Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa, orada itaat ve itimat vardır. İtaat ve itimadın olduğu
yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde başarı vardır.”
Yedi temel sözcükle özetlenen (sevgi, saygı, itaat, itimat, disiplin, huzur, başarı) bu başarı
formülü, yaşamın her alanında geçerli bir sosyal yasa gibidir. Türkçe öğretiminde de
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başarının özü budur. Temelinde sevgi olmayan hiçbir sosyal etkinlik, kalıcı ve başarılı bir
sonuç doğuramaz.
Özellikle duyduğunu anlama ve konuşma becerilerinin geliştirilmesinde çok etkili olduğu
düşünülen “Görsel Cümle Yöntemi”, teknolojinin sunduğu yeni imkânlardan daha çok
yararlanıldığı takdirde okuduğunu anlama ve yazma becerileri için de kullanılabilecek etkin
bir araçtır. Doğaldır ki yöntemin başarısı; onu kullanarak insan düşünce ve davranışına şekil
veren, bu niteliğiyle de dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra eden eğitim
sanatkârlarının el ve dil becerisine bağlıdır.
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FATIH PROJECT IN CHANGING PROCESS AND TURKISH LITERATURE EDUCATION
(TRANING)
DEĞİŞİM SÜRECİNDE FATİH PROJESİ VE EDEBİYAT EĞİTİMİ 1
Alim GÜR 2 & Ayşegül KADİŞ 3

ABSTRACT
Depending on technics and technological development, world changes quickly. This change has effected the whole social elements from the small
unit to the large formation and the social systems constantly. While effecting the data processing net, this abrubt changing process in our day
echos the education which is the most important dynamics of society. As a matter of fact, ‘Fatih Project’ is a product of hasty changing and
transformation. Project which is planned to be generalized graded in the whole educational instituon, initiating in secondary school between
2011 and 2014 years; was cheched and directed in -e contents, rigging and software substructure, and was established to be helped from
technology in education programme. In project interaction, there are the uses of conscious and reliable internet and the use of knowledge
technology which is able to be measured and there is in service traning for teachers. The aim of the Project which will be completed in five years,
is to provide to apply and to be established the knowledge technology rigging in 570 000 classrooms in TURKEY on e-transformation. Fatih
Project is a dynamic Project which reflects the acrostic aesthetic as much as the title ‘increase the chance and improve technological action’ in
Turkish. The students will have a tablet PC and there will be interaction board for each classroom in this way, the schools are brought with very
technological rigging. The most important point in education process is to internalize the knowledge from the first origin and to reflect the life
and the matter which the educators conjoin on. On account of the literature education/training which depends on the base of reading and
understanding is important extremely for permanent knowledge which has practical aspects and benefits from visual and active materials. In this
way, interaction board is important extremely for language and literature is practical lesson as much as numerical lesson as mathmatics and
geometry. For these requirements, it is obigation to use these materials productively for literature teachers in lesson contents. It can be said that
interaction board and tablet PC’s are usage is necessar to direct students in education stages in literature lessons. In brief it is recognised that to
determine the Fatih Project which set out heartily in this transformation process effects the literature education.

Key Words: FATİH Project, transformation, process, literatüre education.

ÖZET
Teknik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak günümüz dünyası hızla değişmektedir. Bu değişim, en küçük birimlerden en geniş oluşumlara kadar
tüm sosyal unsurları ve toplumsal sistemleri sürekli etkilemektedir. Günümüzde bu hızlı değişim süreci bilişim ağını da etkileyerek toplumun en
önemli dinamiği olan eğitime de yansımıştır. Nitekim “Fatih Projesi” bu hızlı değişim ve dönüşümün bir ürünüdür. 2011-2014 yılları arasında
ortaöğretim okullarından başlayıp kademeli olarak tüm eğitim kurumlarına yaygınlaştırılması planlanan proje; içerik bakımından donanım ve
yazılım altyapısı, e-içeriğin sağlanıp yönetilmesi ve öğretim programlarında etkin bilgi teknolojilerinden yararlanma üzerine kurulmuştur.
Projenin etkileşim kısmındaysa; bilinçli ve güvenilir bir internet kullanımı yanında ölçülebilir bilgi teknolojilerinin derslerde sağlıklı
uygulanabilmesi için öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi gibi bileşenler de vardır. Beş yılda tamamlanması planlanan projenin amacı;
Türkiye’nin e-dönüşümü kapsamında 570.000 derslikte bilgi teknolojileri donanımının kurulmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. Fatih Projesi,
“Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi” olduğu kadar, başlığıyla dahi akrostişli bir estetiği yansıtan dinamik bir projedir. Bu
proje ile her öğrenci birer tablet bilgisayara kavuşacak, her sınıfa etkileşimli tahta kazandırılacak böylelikle okullar teknolojik olarak tam
donanımlı hâle getirilecektir. (http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6) Öğrenme sürecindeki en önemli noktanın ilk kaynaktan
edinilmiş bilgiyi içselleştirip hayata yansıtmak olduğu eğitimcilerin üzerinde birleştikleri bir husustur. Dolayısıyla okuyup anlama temeline dayalı
edebiyat eğitimi/öğretiminde görsel ve hareketli materyallerden yararlanmak bilginin kalıcılığı açısından son derece önemlidir. Bu doğrultuda
akıllı tahtalar, en az matematik ve geometri gibi sayısal derslerde olduğu kadar, uygulamalı yönleri de bulunan “dil ve edebiyat” için de ihtiyaç
duyulan bir araçtır. Söz konusu ihtiyaç sebebiyle edebiyat öğretmenlerinin de derslerindeki içeriklere dair materyalleri verimli bir şekilde
kullanmaları bir zorunluluk haline gelmiştir. Denebilir ki akıllı tahtaların ve tablet bilgisayarların edebiyat derslerinde çok yönlü olarak
kullanılması, öğrencilerin eğitim safhalarında oldukça gereklidir. Kısacası bu bildirimizde dönüşüm sürecinde iyi niyetlerle yola çıkılan Fatih
Projesi’nin edebiyat eğitimini nasıl etkilediği belirlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: FATİH Projesi, değişim, süreç, edebiyat eğitimi.
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1. GİRİŞ
Değişimin Tanımı, Mahiyeti ve Eğitimle Bağlantısı
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’te değişim, “bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü”
olarak ifade edilmiştir.
Teknik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak günümüz dünyası hızla değişmektedir. Bu
değişim, en küçük birimlerden en geniş oluşumlara kadar tüm sosyal unsurları ve toplumsal
sistemleri sürekli etkilemektedir.
İnsanoğlunun var olduğu her ortamda meydana gelen değişimler, hayatının her evresinde
sürekli bir yenileşme ve yeni yöntem arayışları ihtiyacını doğurmuştur. Bu anlamda, eğitim
sisteminin, ülkenin ihtiyaçlarına göre yeniden biçimlenmesi gerekmektedir. Bundandır ki
çağdaş yaklaşımlara göre değişimin okullarda nasıl yapılacağı önem arz etmektedir. Bu
bağlamda değişme planları, bunların nasıl yönetileceği, nasıl gerçekleştirilerek kontrol
edileceği gibi konular önceden belirlenmelidir.
Değişim Sürecinde Fatih Projesi
Günümüzde bu hızlı değişim süreci, bilişim ağını da etkileyerek toplumun en önemli dinamiği
olan eğitime de yansımıştır. Nitekim “Fatih Projesi” bu hızlı değişim ve dönüşümün bir
ürünüdür. 2011-2014 yılları arasında ortaöğretim okullarından başlayıp kademeli olarak tüm
eğitim kurumlarına yaygınlaştırılması planlanan proje; içerik bakımından donanım ve yazılım
altyapısı, e-içeriğin sağlanıp yönetilmesi ve öğretim programlarında etkin bilgi
teknolojilerinden yararlanma üzerine kurulmuştur. Projenin etkileşim kısmındaysa; bilinçli
ve güvenilir bir internet kullanımı yanında ölçülebilir bilgi teknolojilerinin derslerde sağlıklı
uygulanabilmesi için öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi gibi bileşenler de vardır. Beş
yılda tamamlanması planlanan projenin amacı; Türkiye’nin e-dönüşümü kapsamında
okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okulların 570.000 dersliğinde bilgi
teknolojileri donanımının kurulmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. Fatih Projesi, “Fırsatları
Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi” olduğu kadar, başlığıyla dahi akrostişli bir
estetiği yansıtan dinamik bir projedir. Bu proje ile her öğrenci birer tablet bilgisayara
kavuşacak, her sınıfa etkileşimli tahta kazandırılacak böylelikle okullar teknolojik olarak tam
donanımlı hale getirilecektir. (http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6)
İletişim teknolojilerinin hızla geliştiği çağımızda, bilginin kullanımı, geliştirilmesi ve
öğretilmesinde teknolojik araçlardan faydalanılması kaçınılmaz olmuştur. Bununla beraber
eğitim ve teknoloji ilişkisi sürekli gelişme göstermiş, sonuçta eğitim teknolojisi kavramı
ortaya çıkmıştır. Eğitim teknolojisi kavramı; davranış bilimlerinin iletişim ve öğrenme ile
ilgili verilerine dayalı olarak eğitim ile ilgili ulaşılabilir insan gücü ve diğer kaynakları, uygun
yöntem ve tekniklerle akıllıca ve ustaca kullanıp, sonuçları değerlendirerek bireyleri eğitimin
özel amaçlarına ulaştırma yollarını inceleyen bilim dalı olarak ifade edilmektedir. (Kocaoğlu,
2013: 7)
Bilişim teknoloji (BT) araçları birçok özelliğe sahip olmasıyla insanların günlük hayatında
vazgeçilmez bir unsurdur. Dolayısıyla okullar ve paydaşları bu gelişmeden
etkilenmektedirler. Eğitim-öğretim ortamında kullanılan bilişim teknolojisi araçları birçok
eğitim materyallerine göre daha fazla özelliği bir arada toplamaktadır. Birçok fonksiyonu
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bulunan bilişim teknolojileri araçlarının eğitim öğretim ortamlarında kullanılması,
eğitimcilere büyük yararlar sağlamaktadır.
Bilişim teknolojileri araçlarının yararları; öğrencilerde özgüveni artırması, öğrenme için
sağlıklı bir ortam oluşturması, hızlı dönüt vermesi, öğrencilerin şahsi ihtiyaçlarını
karşılaması, istenildiğinde konu tekrarı yapılabilmesi, zengin bilgi kaynaklarına ulaşımın
kolay olması, bilgilerin yeni tekniklerle öğretilebilmesi ve grupla çalışmaya fırsat sağlaması
şeklinde sıralanabilir. (Rıza, 2001: 103-121’den aktaran; Yılmaz ve Horzum, 2005: 110)
Bu gibi yararlarından dolayı BT araçları; okullardaki çalışmalarda, laboratuvarlarda, idari
işlerde, ders dışı faaliyetlerde aktif olarak kullanılmaya başlanmış ve vazgeçilmez bir unsur
haline gelmiştir. Buna bağlı olarak genel liselerde uygulanmaya başlanan FATİH Projesinin
okullarda kullanımı önem taşımaktadır. (Günbayı ve Yörük, 2014: 190)
2. YÖNTEM
Nitel özellik taşıyan bu çalışma, tarama modelindedir. Burada doküman incelemesi tekniği
kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu/lar hakkında bilgi içeren
yazılı materyallerin analizini kapsar. (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 140)
Ayrıca içerik analizi tekniği de kullanılmıştır. Böylelikle birbirlerine benzeyen veriler, belirli
kavramlar ve temalar etrafında bir araya getirilip anlaşılır bir şekilde yorumlanmıştır.
“Değişim Sürecinde FATİH Projesi ve Edebiyat Eğitimi” ile ilgili literatür taranıp konunun
kavram boyutu incelenmiş, uygulamalar da dikkate alınarak gerekli öneriler yapılmıştır.
Araştırma modeli doküman incelemesi şeklinde oluşturulduğu için konu ile ilgili yapılan
çalışmaların ve belgelerin toplanması yoluna gidilmiştir. (Pamuk, Çakır, Ergun, Yılmaz ve
Ayas, 2013: 1807)
3. BULGU VE YORUMLAR
Edebiyat Eğitiminde Fatih Projesi
Bilindiği üzere teknolojik gelişmeler birçok alana yansımaktadır. Bu çerçevede en yaygın
kullanım alanlarından biri eğitim sektörüdür. Özellikle son yıllarda teknolojideki hızlı gelişim
ve değişimler eğitim sistemlerini doğrudan etkilemiştir. Denilebilir ki teknolojinin
gelişmesiyle beraber, öğrenme ve öğretme süreci daha verimli hale gelerek yetkin bireyler
yetiştirilmiş olacaktır. (İnel, Evrekli ve Balım, 2011: 129)
Bundandır ki eğitim ortamlarının teknoloji ile uyumu, eğitimde önemli reformlardan biri
olarak görülmektedir. Eğitim alanında meydana gelen bu gelişim ve dönüşüm dikkatle
incelendiğinde, teknolojinin öğretimi destekleyici bir unsur olmanın ötesinde, alternatif
öğrenme ve öğretim modelleri ile eğitim sistemlerini etkilediği de görülecektir. (Pamuk,
Çakır, Ergun, Yılmaz ve Ayas, 2013: 1801)
Öğrenme sürecindeki en önemli noktanın ilk kaynaktan edinilmiş bilgiyi özümseyip hayata
yansıtmak olduğu eğitimcilerin üzerinde birleştikleri bir husustur. Dolayısıyla okuyup anlama
temeline dayalı edebiyat eğitimi ve öğretiminde görsel ve hareketli materyallerden
yararlanmak bilginin kalıcılığı açısından son derece önemlidir. Bu doğrultuda akıllı tahtalar,
en az matematik ve geometri gibi sayısal derslerde olduğu kadar, uygulamalı yönleri de
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bulunan “dil ve edebiyat” için de ihtiyaç duyulan materyallerdendir. Söz konusu ihtiyaçtan
dolayı, dil ve edebiyat öğretmenlerinin de ders içerikleriyle ilgili araç-gereçleri verimli
kullanmaları bir zorunluluk haline gelmiştir.
Nitekim eğitimde Fatih Projesi ile “eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak,
okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla Bilişim Teknolojileri araçlarının öğrenmeöğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin
kullanımı” hedeflenmektedir. Bu projeyle beraber ortaokul ve liselerde tüm öğretmenlere ve
öğrencilere tablet bilgisayarlar verileceği, her sınıfa internete bağlı bilgisayar, akıllı
(etkileşimli) tahta vb. bilgisayar teknolojilerinin yerleştirileceği ve bunun yanısıra her okula
en az bir adet çok amaçlı fotokopi makinesi, etkileşimli tahta konulacağı belirtilmektedir.
(http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6)
Fatih Projesi kapsamında sınıflara getirilen teknolojik yeniliklerden ilki etkileşimli
tahtalardır. Etkileşimli tahtalar; bir bilgisayar ile projeksiyon cihazına bağlı dokunmatik bir
ekran ve bilgisayarı, bu ekrana dokunarak kontrol edebilme imkanı veren bir araçtır.
Etkileşimli tahtalar ile öğretmenler, hazırladığı materyalleri ve diğer çoklu ortam
kaynaklarını sunabilmekte, ayrıca internet üzerinden resim, dosya vb. öğeleri de derste
kullanabilmektedirler. (Altın, 2014: 2)
Fatih Projesi kapsamında sınıflara kurulan akıllı tahtaların birçok özelliği bulunmaktadır.
Bunlar şu şekilde özetlenebilir: Öğrenmenin özümsenmesini sağlamak amacıyla birçok duyu
organımıza hitap eden görsel materyaller sunarak bilginin edinilmesinde kalıcılık sağlar.
Açılan herhangi bir programdan anında görüntü yakalayabilir. Metnin önemli görülen
yerlerini vurgulayabilir veya kelimenin altını çizebilir. Farklı öğretim yöntemlerini kullanma
imkânı verir. Aynı anda birçok öğrenciye ulaşılabilmenin yanı sıra ders esnasında işlenenleri
kayıt altına alma, bunları gerektiğinde kullanma, öğrencilerle paylaşım ortamı oluşturma gibi
özellikleri de bulunmaktadır. (Çiçekli, 2014: 11)
Fatih Projesi ile birlikte; eğitim ve öğretim sürecindeki BT araçlarının ve alt yapı imkânlarının
arttırılması, öğrenmenin daha etkin ve verimli gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Teknolojik imkânların sınıfa yerleştirilmesinden daha da önemli olan, bunu kullanacak
öğretmen ve öğrencilerin teknolojiye uyumlarıdır. Teknolojiyi planlayan, yönlendiren ve
öğrenciler tarafından kolayca anlaşılmasını sağlayan da öğretmen olmalıdır. (Kocaoğlu, 2013:
2)
Edebiyat öğretiminde de teknoloji kullanımı büyük bir önem teşkil etmektedir. Zira hızla
gelişen ve değişen teknolojik araçlarla birlikte, farklı yaklaşım ve öğretme tekniklerini
edebiyat derslerinde kullanılabilme imkânı artmıştır. Bu bağlamda Talim Terbiye Kurulu
Başkanlığı 14.07.2005’te Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım Programı içerisinde, teknolojinin
derslerin işlenişinde etkin bir biçimde kullanılması gerekliliğini vurgulamıştır. Söz konusu
programlarda belirtildiğine göre edebiyat öğretiminde teknolojiyi etkin biçimde kullanmak,
öğrenci ve öğretmenlerin iş yükünü azaltır ve zaman tasarrufu sağlar.
(http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72)
Teknolojinin dil ve edebiyat derslerinde çok yönlü olarak kullanılması, Milli Eğitim
Bakanlığı’nın (MEB) 2005 yılından itibaren ülke genelinde uygulamış olduğu yapılandırmacı
eğitim anlayışı ile de örtüşmektedir. Bilindiği üzere BT araçlarını etkin olarak kullanan
öğretmenler, öğrencilerine yol gösterici ve yönlendirici bir model olmaktadırlar. Bu noktada
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Milli Eğitim Bakanlığı da Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içerikleriyle derslerde teknolojinin
kullanılmasını desteklemektedir. 4 Burada oluşan etkinlik havuzuyla öğretmenler, materyal
hazırlayarak sisteme katkı sağlayabilmekte, birbirleriyle aralarındaki etkileşimi
arttırabilmektedirler.
Öte yandan edebiyat öğretiminde teknolojiden etkin bir şekilde yararlanmak; öğretmen ve
öğrencilere araştırmalarda geniş imkânlar sunar. Öğretmenlerin ve öğrencilerin kendilerini
yenilemelerine fırsat verir. Yenilikler ile gelişmelerin eğitim ortamı içinde takip edilmesini ve
uzaktan eğitim yapılmasını kolaylaştırır. Paylaşımcılığı arttırır. Elektronik posta aracılığıyla
dosya ve kaynak aktarımını hızlandırması gibi önemli avantajları ve kolaylıkları vardır.
(Karahan, 2001: 90)
Hiç kuşkusuz edebiyat öğretmenlerinin Fatih Projesi imkânlarını derslerinde kullanmaları;
ders verenlerin yeni bilgilerden haberdar olmasını, eğitimle ilgili etkinliklerin farklılaşmasını,
eğitim harcamalarında maliyetin düşürülmesini, eğitim ve öğretimdeki kalitenin
arttırılmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda öğrencilerin derse olan ilgileri artacak, öğrenme ve
bilginin içselleştirilmesi mümkün olacaktır. Eğitim teknolojilerinin kullanılması sayesinde,
farklı seviyedeki öğrencilere ulaşılıp, eğitimde fırsat eşitliği oluşturulacağı gibi işlenen
dersler, sınıf ortamında kayıt altına alınarak konular ihtiyaç duyulduğunda tekrar
edilebilecektir. BT araçları yardımıyla sinema, resim, müzik ve grafik gibi farklı disiplinlerle
etkileşim gerçekleşebilecek ve öğrenmenin kalıcılığı arttırılabilecektir.
Doğru ve etkin biçimde hazırlanmış edebiyat dersi öğretim programının teknoloji ile
bütünleştirilmesi ve bu sürecin iyi bir biçimde planlanması, gerekli olan materyallerin
hazırlanması dersin zevkli işlenmesini ve kalıcığını beraberinde getirecektir. Öğretmenlerin
BT araçlarını edebiyat derslerinde etkin kullanımı, öğrencilerin derse karşı olumlu tutum
geliştirmesini destekler. Bu da edebiyat öğretmelerinin BT araçlarını yeteri kadar
kullanmalarıyla doğru orantılıdır. Ne var ki bu noktada bütün öğretmenlerin tam yeterli ve
donanımlı olduğunu söylemek de mümkün değildir. Söz konusu eksiklikler, mevcut
öğretmenlerin BT araçlarını kullanmadaki istek ve yeterliliklerini artırmak için daha fazla
uygulamanın olduğu hizmetiçi eğitimler verilerek giderilebilir. Ayrıca edebiyat
öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinde ve özellikle üniversite eğitimleri sırasında bilgi ve
bilişim teknolojileriyle iç içe yetiştirilmesi, göreve başladıkları okullarda bu teknolojiyi
rahatlıkla kullanabilmelerini sağlayacaktır. (Çifci, 2013: 17) Öğretmen adaylarının sınıf içi
uygulamalarda bilgisayar ve öğretim amaçlı teknolojiyi kullanmaları zorunlu hale getirilerek
onlardan internet, bilgisayar, data show, projeksiyon ve tepegöz gibi cihazları kullanmaları
istenmelidir. (Erdemir, Bakırcı ve Erduran, 2009: 8 )
Bütün bunların gerçekleştirilmesi sayesinde, edebiyat derslerinde BT araçlarının sağlıklı,
bilinçli ve verimli kullanımı, öğretmen ve öğrencilerin derse olan motivasyonlarını kuşkusuz
olumlu etkileyecektir. Ayrıca öğrencilerin konuları zihnlerinde canlandırmalarına ve daha
eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturulmasına fırsat verecektir.
Nitekim Fatih Projesinin eğitim öğretime katkılarıyla ilgili olarak öğrencilerle yapılan anket
çalışmalarına göre, dil ve edebiyat öğretmeninin şiir dinletisi, kısa belgesel veya video klipleri
gibi materyalleri kullanmaları, dersleri olumlu yönde etkilemiş ve zenginleştirmiştir. (Pamuk,
Çakır, Ergun, Yılmaz ve Ayas, 2013: 1807)
4

EBA hakkında deteylı bilgi için bakınız: http://www.eba.gov.tr/

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

DEĞİŞİM SÜRECİNDE FATİH PROJESİ VE EDEBİYAT EĞİTİM

139

4. SONUÇ
Fatih Projesi kapsamındaki bilgisayar teknoloji araçlarının, dil ve edebiyat derslerinin
işlenişinde pek çok imkân sunduğu bir gerçektir. Ancak ülkemizin çok geniş bir coğrafyaya
yayılması, yatırım yapılacak okulların çok fazla olması gibi sebepler alt yapının kurulmasını
zorlaştırabilir. Öğretmenlerin önemli bir kısmının teknolojiye uzak durması ya da kapalı
olması ve konuyla ilgili bilgi eksiklikleri, BT araçlarını etkin kullanmadaki başlıca engeller
arasında sayılabilir. Öğrencilerin teknolojik araçları daha çok eğlence unsuru olarak
görmeleri ve ulaştıkları bilgiyi analiz etme konusundaki yetersizlikleri, projenin hedefinden
sapma olarak değerlendirilebilir. Ayrıca okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin teknolojiye
yabancı kalmaları ile teknik ekip eksiklikleri de BT araçlarının kullanımında ortaya çıkan
olumsuzluklar hanesine dâhil edilebilir. Belitmek gerekir ki etkileşimli tahtanın ve tabletlerin
uyumsuzluğu da bu araçları kullanmada isteksizliğe yol açmaktadır. Bu olumsuzlukları
giderebilmek adına Milli Eğitim Bakanlığının hizmetiçi eğitimlerle öğretmenleri ve
yöneticileri eğitmeye; içerik, yazılım ve alt yapı problemlerini çözmeye çaba sarfettiği
bilinmektedir. Bütün bu gayretlere rağmen söz konusu eksikliklerin tamamen giderilemediği
ve problemlerin bütünüyle çözülemediği de ifade edilmelidir. Çözüm noktasında mevcut
öğretmenler için hizmetiçi eğitimler, zorunlu ve uygulamalı hale getirilmelidir. Aday
öğretmenlerin atanmalarında ise BT araçlarını kullanma şartı aranmalıdır. Ayrıca tablet
bilgisayarların amaç dışı kullanımlarını engellemek için yasal düzenlemeler yapılarak gerekli
tedbirler alınmalıdır.
Eğitimde Fatih Projesi kapsamında, EBA tarafından sağlanan e-içerikler çeşitlendirilmeli ve
zenginleştirilmelidir. Proje kapsamında öğretmenler özendirilerek sadece donanımda değil,
yazılım anlamında da yeterli hale getirilmelidir. Öğretmenlere kendi alanlarına ait konular
üzerine elektronik içerik hazırlama hususunda eğitim verilmeli, bu sayede ülke çapında
öğretmen ve öğrencilerin ulaşabileceği elektronik içerik miktarı çoğaltılmalıdır. BT
kullanımına uygun şekilde öğretim programları ve öğretmen kılavuz kitapları
güncellenmelidir. Öğretmen yetiştiren kurumlarda, özellikle eğitim fakültelerinde elektronik
içerik hazırlanmasına ve yönetilmesine yönelik dersler zorunlu hale getirilerek öğretmen
adayları “Eğitimde Fatih Projesi” kullanımına hazırlanmalıdır.
Sonuç olarak denebilir ki, değişim sürecinde iyi niyetlerle yola çıkılan Fatih Projesi’nin
edebiyat eğitimini -bazı aksaklıklara rağmen- olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir.
Şüphesiz akıllı tahtaların ve tablet bilgisayarların edebiyat derslerinde çok yönlü olarak
kullanılması, önerilerimiz doğrultusunda mevcut eksikliklerin giderilmesi ve problemlerin
çözülmesi kaydıyla, öğrencilerin eğitimleri aşamasında oldukça gerekli ve yararladır.
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ABSTRACT
Today’s conditions which aim to improve and regenerate constantly in every area, bring along a lot of changes with itself.
Education is one of the areas that evolve and regenerate the most. Especially in Turkey, there has been a great number of
changes in education, one of which is TEOG, the general name of transition system from primary education to secondary
education. This system, which was put into practice for 8th grade students in the academic year of 2013-2014, aims to apply a
common and controlled exam for 8th grade students in that academic year. Common exams consist of basic lessons (Turkish,
Math, Science and Technology, Revolution History, Foreign Language, Religious Culture and Moral Knowledge). These exams
have the aim of reducing the students’ absence to minimum, spreading the success assessment throughout the process,
enhancing the occupational performance of teachers, and reducing negativity generated from one exam by providing
recompense opportunity (https://oges.meb.gov.tr). Regarding this system, there are a lot of questions to be answered such as
how efficiently the exam is fulfilling its targets, what expectations the teachers have from these exams, or these exams are
efficient improving students’ success. In this study, it has been intended to come up with answers to these matters. This study
aims to determine teachers’ opinions about the transition system from primary education to secondary education. For this
purpose, semi-structured interviews have been applied to fifteen Turkish teachers who work in Afyonkarahisar.
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ÖZET
Her alanda sürekli gelişmeyi ve yenilenmeyi amaçlayan günümüz şartları birçok değişikliği de beraberinde getirmektedir. En
fazla değişime uğrayan ve kendini yenileyen alanlardan biri de eğitimdir. Özellikle Türkiye’de son yıllarda eğitim alanında çok
değişiklik yapılmıştır. Bunlardan biri de TEOG’dur. TEOG, temel eğitimden ortaöğretime geçiş sisteminin genel adıdır. 20132014 eğitim öğretim yılında 8.sınıflara uygulanmaya başlanan bu sistem, 8. sınıf öğrencilerinin yıl içerisinde girdikleri
sınavlardan birinin daha denetimli ve ortak bir şekilde yapılmasıdır. Ortak sınavlar, temel derslerden (Türkçe, Matematik, Fen ve
Teknoloji, İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) yapılmaktadır. Bu sınavın; öğrencilerin devamsızlığını en aza
indirgemek, başarı değerlendirmesini sürece yaymak, öğretmenin meslekî performansını artırmak, telafi imkânı sağlayarak tek
sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak gibi amaçları vardır (http://oges.meb.gov.tr). Sınavın bu amaçları ne kadar
gerçekleştirdiği, öğretmenlerin bu sınavlardan beklentilerinin neler olduğu, sınavların öğrenci başarılarını artırmada etkili olup
olmadığı gibi bu sisteme yönelik cevaplanması gereken birçok soru bulunmaktadır. Çalışmada bu sorulara yanıt aranmaya
çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile ilgili öğretmenlerin görüşlerini tespit etmektir.
Bu amaçla Afyonkarahisar ilinde görev yapmakta olan 15 Türkçe öğretmenine temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile
ilgili yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: TEOG, Türkçe Öğretmenleri, Görüş
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1. GİRİŞ
Eğitim genel anlamda insanları hayata hazırlama süreci olarak tanımlanabilir. Bu süreç
günümüzde insan davranışlarını geliştiren bir sistem olarak görülmektedir
(Baykul,2000:89,Birinci, 2014:8). Sözü edilen bu gelişme birtakım kazanımlarla sağlanabilir.
Bu kazanımlar da ancak planlı, sistemli bir programla gerçekleşebilir. Buradan hareketle
eğitim programı; hedef, içerik öğrenme-öğretme süreci ve ölçme-değerlendirmeden
oluşmaktadır(Demirel,2005:5). Ölçme-değerlendirme sürecin son aşaması olup en
önemlilerinden bir tanesidir. Eğitim süreci sonunda istendik davranışların kazandırılıp
kazandırılamadığını veya ne derece kazandırıldığını tespit etme, öğrenme güçlüklerini ortaya
çıkarma, eğitim programlarının, öğretim yöntem ve tekniklerinin etkililiğini belirleme,
öğrencileri yönlendirme vb. amaçların gerçekleştirilmesi eğitimin kontrol öğesi olan ölçme ve
değerlendirme ile ilgilidir(Kan,2009). Öğrenci davranışlarındaki değişiklikler uygulanan
öğretimin başarısı olarak yorumlanırken, öğretimin belirlenen hedefleri gerçekleştirip
gerçekleştirmediği öğrencilerdeki davranış değişikliklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi
ile mümkün olabilmektedir(Karaca,2008:2) Ölçme ve değerlendirme kavramları ülkemizde
birbirinin yerine, ayrı ayrı veya birleşik olarak kullanılan birbirinden farklı ama birbiriyle
ilişkili iki kavramdır (Özenç,2013:158). Geniş anlamda ölçme, belli bir nesnenin ya da
nesnelerin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip
gözlem sonuçlarının sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir (Tekin,
2004). İşman’a (2006) göre eğitimde değerlendirme, belirlenen hedeflere ulaşılıp
ulaşılmadığını ya da ne derece ulaşıldığını gösterir. Diğer bir ifade ile ölçülen nesnenin ya da
niteliğin hangi özellikte olduğu konusunda karar verme ya da yargılama yapma işlemidir.
Eğitimin dinamik bir yapısı vardır. Çağın gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultsunda eğitim sürekli
değişir. Dolayısıyla bu değişim eğitimin önemli unsurlarından ölçme ve değerlendirmeye de
yansır. Bu doğrultudan hareketle ülkemizdeki eğitim sisetemine bakacak olursak eğer;
yaşanılan çağın gerekleri doğrultusunda 2005 ve 2006 yıllarında Türkiyede öğretim
programlarında büyük reformlar yapılmıştır. Öğretim programları hazırlanırken
yapılandırmacı yaklaşım merkeze alınmıştır. Bu yaklaşıma göre hazırlanan programlarda,
öğretmenin ve öğrencinin rolü yeniden tanımlanmış, öğrenme öğretme sürecinde pek çok
yeniliğe gidilmiştir. Tabi ki bu yenilikler ölçme ve değerlendirme sürecine de yansımıştır.
Yapılandırmacı öğrenme, öğrenciyi merkeze alan, öğrencinin var olan bilgilerinden hareketle
yeni bilgileri keşfetmesidir. Bu keşfetme sürecinde öğretmenin rolü öğrenciye rehberlik
etmektir. Bu tarz bir öğrenme yaklaşımının ölçme ve değerlendirme sistemi de kuşkusuz bu
yapıya uygun olmalıdır. Programlarda bu yaklaşımın belirlenmesiyle birlikte, öğretmenler,
öğrenciler ve veliler daha önceden hiç alışık olmadıkları ölçme değerlendirme araç gereçleri
ve yöntemleriyle karşılaşmışlardır. Öğrenciyi sadece sürecin sonunda yapılan ölçmeye göre
değerlendirmek, yapılandırmacı yaklaşımın mantığına ters düşüyordu. Çünkü bu yaklaşımda
öğrenme öğretme sürecinde “öğrencinin birikim ve deneyimlerinden hareketle sorunlara
çözümler üretmesi, öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrencinin gelişim düzeyinin dikkate
alınmasını dolayısıyla değerlendirmede öğretim sürecindeki gelişimin de önemli olduğu
benimsenmiştir.”(MEB,2006:3). Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere yapılandırmacı öğrenme
sonuç değerlendirmesini değil süreç değerlendirmesini benimser. Çünkü öğrencinin öğrenme
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sürecindeki performansı da önemlidir ve değerlendirilmeye alınmalıdır. Tabi ki öğrenme
programlarında benimsenin bu yeni yaklaşımda yer alan ölçme değerlendirme anlayışı
öncelikle okulda, sınıf içinde öğretmenler tarafından kullanılmaya ve uygulanmaya başlandı.
Sonrasında bakanlık tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavlarında da aşamalı olarak
kullanılmaya başlandı. Bunun somut örneği olarak bakanlığın orta okul 8. Sınıf öğrencilerine
uyguladığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) gösterilebilir.
Ülkemizde, bir üst kademedeki öğretim kurumuna geçiş merkezi sınavlarla yapılmaktadır.
Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavları da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan
sınavlarla sağlanmaktadır. Bu sınavların amacı, içeriği, uygulanışı yıllara göre değişiklik
göstermiştir.“1990’lı yıllardan itibaren ortaöğretime geçiş sisteminde farklı düzenlemeler
yapılmış ve sınavla öğrenci alan liselerin sayısı sürekli artmıştır. Ayrıca, 2010 yılında Millî
Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan tüm genel liselerin Anadolu liselerine
dönüştürülmesi ve ardından Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’nın kaldırılması projesi ile SBS
2013 yılında son kez uygulanmıştır. İlaveten, 2012 yılına gelindiğinde kamuoyunda 4+4+4
olarak bilinen, eğitim sistemini kademelendiren ve zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran yeni
düzenleme ile birlikte, mevcut ortaöğretim kurumları ve geçiş sistemlerinde bir revizyon
gündeme gelmiştir.”(Gür ve diğerleri,2013:4).2013-2014Eğitim öğretim yılından
itibarenTemel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavları uygulanmaya başlamıştır.
Ülkemizde ortaöğretime geçiş sınavlarıson on yılda dört kez değişmiştir. 2005 yılından 2008
yılına kadar OKS, 2008 yılından 2011 yılına kadar 6,7 ve 8. sınıfta uygulanan SBS’ler,
2011’den 2013-2014 eğitim öğretim yılına kadar da sadece 8. sınıfta yapılan SBS
ortaöğretime geçiş sınavı olarak uygulanmıştır. 2013-2014 Eğitim öğretim yılından itibaren
TEOG yeni bir ölçme değerlendirme sistemi olarak uygulamaya koyulmuştur.
“Sınav odaklı eğitim sistemi, ilgili taraflar üzerinde sözü edilen etkiyi doğururken arzu edilen
öğrenci profilinin oluşmasını engelleyen unsurlardan biri olarak sistemi olumsuz yönde
etkileyen bir gerçek olarak da karşımıza çıkmaktadır. Oysa eğitimde başarı, yalnızca sınava
dayalı performans olarak algılanmamalıdır (MEB,2013a). Bu noktadan yola çıkılarak
öğrencileri sınav stresinden kurtarmak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığının 2013-2014 EğitimÖğretim yılından başlayarak kamuoyunda Seviye Belirleme Sınavı (SBS) olarak bilinen elemeye
dayalı ortaöğretime geçiş sınavını kaldırmıştır. Bu sınavın yerine Temel Eğitimden
Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi olarak karşımıza çıkan yeni uygulamada ortaöğretime
geçişi, tek tip insan yetiştirme anlayışından çıkarıp farklılıklara saygı duyan, onları güvence
altına alan çoğulcu bir yaklaşımı hedeflenmektedir. Eğitim sistemimizi, salt ezbere ve yarışmacı
mantığa dayalı olmaktan çıkarmak, elemeli sınav geçiş sistemlerinin tüm eğitim alanında
yarattığı olumsuzlukları ortadan kaldıracak tedbirleri almak yeni sistemin amaçları
arasındadır. Bu sisteme göre 6, 7 ve 8. sınıflarda 6 temel ders için (Türkçe, Matematik, Fen ve
Teknoloji, TC İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sınava girilip alınan
puanların ortalaması ve okul puanlarıyla merkezi sınav puanı hesaplanacaktır
(MEB,2013b).”(Altun ve Süer,2015:20).
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Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile ilgili Türkçe öğretmenlerinin görüşlerini
ortaya koymaktır.
Çalışmanın Sınırlılıkları
Bu çalışma; yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan 5 açık uçlu soruyla,
2014-2015 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar merkezinde yer alan Millî Eğitim
Bakanlığı’na bağlı orta okullarda çalışan 15 Türkçe öğretmeninin görüşleriyle sınırlıdır.

2. YÖNTEM
Çalışmanın Yöntemi
Bu araştırmada, nitel araştırma modeli benimsenmiştir. “Nitel araştırmayı gözlem, görüşme
ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların
doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin
izlendiği araştırma olarak tanımlamak mümkündür.”(Yıldırım ve Şimşek,2003:19). Yapılan bu
araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmeler,
yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olmak üzere üçe ayrılır. Bu
araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.
Çalışma Grubu
Afyonkarahisar il merkezinde görev yapmakta olan 15 Türkçe öğretmeni araştırmanın
örneklem grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada kolay ulaşılabilir örnekleme yoluna
gidilmiştir. Analiz sürecinde katılımcılar 1.K, 2.K, 3.K, 4.K, 5.K, 6.K, 7.K, 8.K, 9.K, 10.K, 11.K,
12.K, 13.K, 14.K, 15.K şeklinde kodlanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin özellikleri
Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1 Katılımcıların Özellikleri
KOD
1.K
2.K
3.K
4.K
5.K

CİNSİYET
E
E
K
K
K

HİZMET YILI
7
33
3
10
13

MEZUNİYET DURUMU
Lisans
Lisans Tamamlama
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
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6.K
7.K
8.K
9.K
10.K
11.K
12.K
13.K
14.K
15.K

E
E
K
K
K
K
K
E
K
E

6
10
9
2
17
13
12
1
8
17

Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans

Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme
formuyla elde edilmiştir. Görüşme formunun hazırlanma sürecinde üç uzmandan görüş
alınmıştır. Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda forma son şekli verilmiştir. Yarı
yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorular şunlardır:
1-TEOG’a geçilme amacı size göre nedir? Açıklar mısınız?
2- TEOG sınavının amacına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz?
3-Konu içerikleri, soru tipleri ve yapılma zamanları açısından TEOG sınavıyla ilgili ne
düşünüyorsunuz?
4- TEOG’un uygulanma sürecinde ne gibi eksiklikler ve sorunlar görüyorsunuz?
5-Bir üst eğitim kurumuna geçişte TEOG puanları ile birlikte ortak değerlendirilecek
olan %30’luk okul performansı puanlarının kullanılışı ile ilgili neler düşünüyorsunuz?
Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği
kullanılmıştır. “Buna göre elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre
özetlenir ve yorumlanır. Veriler araştırma sorularının koyduğu temalara göre organize
edilebileceği gibi görüşme ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar dikkate
alınarak da sunulabilir.Bu çözümlemede, görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini
çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. Elde edilen
veriler önce mantıklı ve anlaşılır bir biçimde betimlenir. Sonra yorumlanır, neden-sonuç
ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara ulaşılır.”(Yıldırım ve Şimşek,2003:158-159).
Verilerin toplanması ve analizinde aşağıdaki basamaklarizlenmiştir:
1. Katılımcılarla yapılacak görüşme soruları belirlenmiştir.
2. Katılımcılar belirlenmiştir.
3. Katılımcılarla yapılan görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir
4. Katılımcıların cevaplarının analizinin yapılması için görüşmeler yazılı hale
getirilmiştir.
5. Aynı konu ile ilgili cevaplar alt alta yazılarak kodlanması kolay halegetirilmiştir.
6. Verilen cevapları incelenmiş tablo haline dönüştürülmüştür.
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7. Bu bilgiler öğretmen ifadeleriyle desteklenmiştir.

3. BULGU VE YORUMLAR
Araştırmanın bu bölümünde, araştırma soruları temel alınarak oluşturulan altı temaya yer
verilmiştir. Bu temalar şöyledir: 1.TEOG’a Geçilme Amacı, 2.Amaca Ulaşma Açısından TEOG,
3.Konu İçerikleri, Soru Tipleri, Yapılma Zamanları Açısından TEOG, 4. Uygulanma Sürecinde
Karşılaşılan Eksiklikler ve Sorunlar Açısından TEOG, 5. %30’luk Okul Performansı Puanları.
Her bir tema tablolar şeklinde sunulmuş, tablolarda kategorilere ve bu kategorilere ilişkin
betimlemelere yer verilmiştir. Daha sonra tablolar yorumlanmıştır.
1.TEOG’a Geçilme Amacı
Tablo 1: TEOG’a geçilme amacı size göre nedir? Açıklar mısınız? Sorusuna Alınan Cevaplar
KATEGORİ

SINAV KAYGISI

OKULA İLGİYİ
ARTIRMA

SÜREÇ
DEĞERLENDİRMESİ

OBJEKTİF

BETİMLEMELER
- Psikolojik gerginliği azaltmak ve öğrencilerin sınava daha
bilinçli girmesini sağlamak (2.K.)
-Stresi azaltmak (3.K.)
-Sınav kaygısını yok etmek (4.K.)
-Çocukları sınav kaygısından uzaklaştırmak (5.K.)
-Sınav stresini aza indirgemek (7.K.)
-Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak (11.K.)
-Sınav stresini azaltma(13.K.)
-Okula devamı artırma, öğretmen otoritesini güçlendirme,
merkezi sınavlarda okulun güçlülüğünü artırma (1.K.)
-Okul ortalamalarının etkili olması nedeniyle öğrenci ve
velilerin okul ilişkisini artırma(1.K.)
-Okul derslerini ve okul ortalamalarını önemli kılma (5.K.)
-Okuldaki eğitim öğretimi sınavlara daha çok yansıtmak (6.K.)
-Okul notlarının öneminin artırılması(13.K.)
-Öğretmeni, okulu ve okul derslerini daha önemli kılma(14.K.)
-Süreç değerlendirmesine geçmek (13.K.)
- Öğrencilere hatalarını telafi edebilme imkânı sağlamak (13.K.)
-Tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak (11.K.)
-Öğrencinin başarı durumunun bir sınavla ölçülmek
istenmemesi (10.K.)
-Tek sınavdan ziyade yazılı değerinde bir sınavla öğrencilerin
sürecin içinde daha uzun kalmalarını sağlamak.(15.K.)
- Objektif bir değerlendirme sistemine geçiş (9.K.)
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-Objektif bir sisteme geçiş(12.K.)
Tablo 1 incelendiğinde Türkçe öğretmenlerine göre TEOG’a geçilme amacı, ağırlıklı olarak
sınav kaygısını azaltmak, okula olan ilgiyi artırmakve sonuç değerlendirmesinden süreç
değerlendirmesine geçmek içindir.
2.Amaca Ulaşma Açısından TEOG
Tablo 2: TEOG sınavının amacına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin görüşlerinizi alabilir
miyiz?Sorusuna Alınan Cevaplar
KATEGORİ

AMACINA ULAŞMIŞTIR

AMACINA
ULAŞMAMIŞTIR

BETİMLEMELER
-Bence amacına ulaşmıştır. Okul dışı unsurlara ilgi azalmıştır. Okul,
veli, öğrenci ilişkileri gelişmiştir. Önemsenmeyen müzik, resim vb.
derslere bile ilgi artmıştır.(1.K.)
-Bence TEOG kesinlikle amacına ulaşıyor.(4.K.)
-Bence amacına ulaşıyor.(5.K.)
-Amacına ulaşmıştır. Öğrenciler dershaneye gitmeden de
başarabileceklerini anlamışlardır.(7.K.)
-Bu sınavın amacına ulaştığını düşünüyorum(8.K.)
-Tek bir sınavla değerlendirmemesi açısından amacına
ulaştı.(10.K.)
-TEOG’un amacına ulaştığını düşünüyorum.(11.K.)
-Amacına yaklaştığını düşünüyorum(12.K.)
-Amacına ulaştığını düşünüyorum(15.K.)
-TEOG amacına ulaşamamıştır. Öğrenci seçmede kaygı
yaşanmaktadır, bu kaygı da sınav sorularına yansımaktadır.(2.K.)
-Amaca ulaşma
hususunda
iyi
bir sınav
olduğunu
düşünmüyorum(3.K.)
-Amacına ulaşamamıştır. TEOG’un amacı okul dışı eğitimlerin
önüne geçmekti fakat tam tersi bir durum gerçekleşti.(6.K.)
-Amacına ulaşabilmesi için okullarda yapılan yazılı sınavlarda
öğrencilere şişirme notlar verilmemeli. Zamanla ulaşacağına
inanıyorum.(9.K.)
-Yeni bir uygulama olduğu için tam olarak ulaştığını
düşünmüyorum. Zaman içinde eksiklikler (notların şişirilmesi)
giderilirse amacına ulaşılır.(13.K.)
- Şu an eksiklikler olduğu için amacına ulaşmadı.(14.K)

Tablo 2 incelendiğinde Türkçe öğretmenlerinin çoğu TEOG sınavlarının amacına ulaştığını
düşüyorlar. Bir önceki soruyla da paralel olarak Türkçe öğretmenlerine göre TEOG’a geçilme
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amacı okula olan ilgiyi artırmaktı, 2. Soruya verdikleri cevaplarla da bu amaca ulaştığını
özellikle vurguluyorlar.
Görüşme yapılan Türkçe öğretmenlerinin altısı ise, bazı eksiklilerin olması, %30’luk
performans puanlarının katkısı, okul dışı unsurlara ilgiyi artırması yönüyle TEOG sınavlarının
amacına ulaşmadığını düşünüyor.

3.Konu İçerikleri, Soru Tipleri, Yapılma Zamanları Açısından TEOG
Tablo 3: Konu içerikleri, soru tipleri ve yapılma zamanları açısından TEOG sınavıyla ilgili ne
düşünüyorsunuz? Sorusuna Alınan Cevaplar
KATEGORİ

KONU İÇERİKLERİ
(OLUMLU)

KONU İÇERİKLERİ
(OLUMSUZ)

BETİMLEMELER
-Konu içerikleri verilen müfredata uygun (1.K.)
-Konu içeriklerinde sıkıntı olmadığını düşünüyorum(2.K.)
-Konu içeriği açısından güzel, yoğunluk daha az(4.K.)
- Konu içerikleri çok uygun(5.K.)
- Konu içerikleri müfredata uygun(6.K.)
- Konu içerikleri seviyeye ve müfredata uygun (7.K.)
- Konu içerikleri SBS’ye göre daha uygun(8.K.)
- Konu içerikleri müfredata uygun.(11.K.)
-TEOG’un 8. sınıf konularını içermesi öğrencilerin hazırlık sürecini
olumlu etkiliyor(9.K.)
-Konular müfredata uygun (14.K.)
-Konu içerikleri müfredata uygun(15.)
-Ayrıca 5.,6.,7. sınıf konuları da göz önünde bulundurulabilir.(10.K.)
-Türkçe dersinden sadece 8. Sınıf konularının yer alması
eleştirilebilir. Sonuçta Türkçe dersi sarmal bir yapıda
ilerlemektedir.(13.K.).
-Dil bilgisinde konu içerikleri 8. sınıftan çıkıp 6. ve 7. sınıfı da
kapsar hale gelmiştir(3.K.)
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SORU TİPLERİ
(OLUMLU)

SORU TİPLERİ
(OLUMSUZ)

YAPILMA ZAMANI
(OLUMLU)

YAPILMA ZAMANI
(OLUMSUZ)

-Soru tipleri ölçme değerlendirme amacına uygundur(1.K.)
-Sorularda sıkıntı olmadığını düşünüyorum(2.K.)
-Soru tipleri güzel(4.K.)
-Sorular güzel(5K)
-Sorular kazanımları ölçer nitelikte (6K)
- Sorular seviyeye ve müfredata uygun (7.K.)
-Soru tipleri müfredata uygun, öğrencilerin rahat çözebileceği
sorular geliyor. Fakat daha seçici sorular sorulabilir(10.K.)
- Soru tipleri müfredata uygun, öğrencilerin rahat çözebileceği
sorular geliyor.(11.K.)
-Teog soruları SBS’ye göre daha basit. Bu yüzden öğrencilerde
korku ve stres daha az.
-Sorularda yorumlama yeteneğine daha ağırlık verilmiş.
-Öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluşuyor. Dersi dikkatli
dinleyen her öğrenci zorlanmadan yapar(14.K.)
-Soruların birçoğu anlama yönelik sorulardan oluşuyor.8.sınıf dil
bilgisi konuları beş gruptan oluşuyor sınavda dil bilgisinden 3-4
soru çıkıyor. (3.K.)
-Soru tipleri Türkçe dersi açısından biraz daha görsele ve dikkati
ölçemeye yönelik olmalı(8.K.)
-Soru tipleri çok basit olduğundan öğrencilerin çalışma
performansını düşürmektedir.(15.K)
-1. dönem ve 2. dönem sonunda yapılmalıdır.(1.K.)
-Zamanlama çok yanlış sınav Aralık ve Mayıs aylarının sonunda
yapılmalıdır. Sınav sonu öğrencilerin ilgisi azalıyor. (2.K.)
- Sınav zamanları dönem sonunda olmalıdır.(10.K.)
-Dönem sonlarında yapılması daha uygun olurdu. 2. Sınav yerine
geçtiği için dönem ortasında yapılmakta, TEOG’dan sonra öğrenciler
gevşiyorlar.(13.K.)
-Sınavların iki günde yapılması öğrenciler için bir avantaj (14.K.
-Yapılma zamanı açısından da güzel bir sınav. (4.K.)
-Zamanlama güzel.(5.K.)
-Yapılma zamanı uygun (8.K.)

Tablo 3 incelendiğinde Türkçe öğretmenleri TEOG sınavlarının kapsadığı konuların ağırlıklı
olarak müfredata uygun olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Öğretmenlerin az bir kısmı
sınavların sadece 8. Sınıf konularını kapsamasını doğru bulmuyor. Bu durumun 5,6,ve 7. sınıf
derslerini önemsiz kıldığını düşünüyor.
Soru tipleri açısından öğretmenlerin çoğu TEOG sınavlarını beğeniyor, başarılı buluyor.
Türkçe öğretmenlerinin çok az bir kısmı soru tipleri açısında TEOG sınavlarını eleştiriyor.
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TEOG sınavlarının yapılma zamanını ise neredeyse Türkçe öğretmenlerinin tamamına yakını
eleştiriyor. Çok erken yapıldığını düşünüyor. En uygun zamanın Aralık ve Mayıs aylarının
sonu yani dönem sonu olduğunu belirtiyorlar. Sadece üç öğretmen sınavların yapılma
zamanının uygun olduğunu düşünüyor.

4. Uygulanma Sürecinde Karşılaşılan Eksiklikler ve Sorunlar Açısından TEOG
Tablo 4: TEOG’un uygulanma sürecinde ne gibi eksiklikler ve sorunlar görüyorsunuz?
Sorusuna Alınan Cevaplar
KATEGORİ

BETİMLEMELER
-Uygulama zamanı hariç bir sıkıntı görmüyorum.1. ve 2. Dönemin
sonunda yapılmalıdır.(1.K.)
-Zaman olarak 1. TEOG sınavı erken 2. Sınav yine erkendir.(2.K.)
-2. Sınav olarak yapılması 3. Sınav öncesi öğrencilerde ciddi bir
gevşemeye sebep olmaktadır.(3.K.)
-Sınavların dönem sonlarında yapılmasının daha uygun olduğunu
düşünüyorum. Çünkü sınavlardan sonra öğrencilerde derse karşı
isteksizlik başlıyor. Ayrıca sınav sonuçları geç açıklanıyor bu da 3.
Sınava adapte olma açısından sorun teşkil ediyor.(10.K.)
-1. Dönem öğrencilerin daha tatil psikolojisinden kurtulamadan,
derslere odaklanamadan ilk TEOG’a girmek durumunda kalmaları
hazırlık sürecini kısaltmaktadır.3. sınavların yerine yapılsa daha iyi
olur.(9.K.).
-Sınavlar erken yapıldığı için öğrenciler tam manasıyla
hazırlanamıyorlar. İlk sınav aralık sonu ikinci sınav mayıs sonunda
yapılırsa daha iyi olur.(15. K.)

ZAMANLAMA

EŞİTLİĞE AYKIRI

SORULAR

-Merkezi bir sınav yapılması aynı şartlarda eğitim göremeyen
öğrenciler için eşit değil.(12.K.)
Okul notlarının %30 etkili olması az da olsa sıralamaları
etkileyeceğinden sıkıntı yaratabilir. Bu durum objektif bir
değerlendirmeyi engeller, adaletsizlik ortaya çıkar.(13.K.)
-Her okulun başarı isteğinden dolayı notlarda “hormonlaştırma”
tehlikesi ortaya çıkar. Bu noktada öğretmenlerin hakkaniyet
ölçüsünde notları vermesi gerekir. (14.K.)
-Diğer bir eksiklik, bölgeler arası eğitim farkı. Öğretmen açığından
dolayı tüm bölgelerde verilen eğitim aynı seviyede değil. (14.K.)
-Sorular bazen hatalı.(4.K.)
-Soruların yanlış olması, sorular daha kaliteli olabilir. Sorular kolay
fakat cevapları daha anlaşılır açık ve net olmalıdır.(5.K.)
-Her dönem bazı derslerde bir iki tane seviyeyi aşan soruların
olması.(7.K.)
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SORUN YOK

-Fark ettiğim bir sorun yok. (6.K.)
-TEOG’un uygulama sürecinde bir sorun görmüyorum.(8.K.)
-Herhangi bir eksiklik görmüyorum.(11.K.)

Tablo 4 incelendiğinde TEOG’un uygulanma sürecinde karşılaşılan eksiklikler ve sorunlar
hususunda Türkçe öğretmenleri en çok zamanlama açısından problem yaşandığını
düşünüyorlar. Türkçe öğretmenleri, Kasım ve Nisan aylarında 2. sınav olarak yapılan
TEOG’ların çok erken bir zamanda yapıldığını düşünüyorlar. Öğretmenlerin çoğuna göre en
uygun zaman Aralık ve Mayıs aylarının sonları. TEOG’un uygulanma sürecinde öğretmenlerin
eksiklik/sorun olarak gördüğü ikici husus ise eşitliğe aykırı durumların söz konusu olması.
5. %30’luk Okul Performansı Puanları
Tablo 5: Bir üst eğitim kurumuna geçişte TEOG puanları ile birlikte ortak değerlendirilecek
olan %30’luk okul performansı puanlarının kullanılışı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Olumlu
ve olumsuz yönleri nelerdir? Sorusuna Alınan Cevaplar
KATEGORİ

OLUMLU

BETİMLEMELER
-Öğretmenin saygınlığını artırmıştır, veli-okul, öğrenci-okul
ilişkisini olumlu yönde artırmıştır. Okula devamsızlık azalmıştır.
Resim, müzik vb. gibi derslere ilgi artmıştır. (1.K.)
-Olumlu yönü okula ilgiyi artırıyor.(2.K.)
- Derslere olan ilginin artması için %30’dan daha fazla olmalı okul
performanslarının oranı. Bu şekilde özel okullara talep de
düşer.(4.K.)
-%30’luk okul performansını az buluyorum bu oran daha da
artırılmalı(5.K.)
-Kesinlikle doğru bir uygulama. Bu uygulamayla öğrenciler
derslerde daha aktif.(6.K.)
-Gayet mantıklı, çocukların okul puanlarını önemsemelerini
sağlıyor.(7.K.)
-Öğrencilerin okul derslerini önemsemeleri ve velileri de eğitimöğretim sürecine dahil etmesi açısından olumlu.(8.K.)
-Okul puanları elbette etkili olmalı fakat notlar adaletli
verilmeli.(10.K.)
-Öğrencilerin okul derslerine ve devamsızlığa dikkat etmeleri
açısından olumlu.(12.K.)
-Olumlu sonuçlar verdiğine inanıyorum. Çünkü okuldaki dersleri
önemli kılıyor.(11.K.)
-Öğrencilerin okul derslerine ağırlık vermeleri ve devamsızlık
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konusunda daha dikkatli davranmalarını sağladığı için
olumlu.(9.K.)
- Öğrencilerin derse yönelik tutumunu olumlu olarak etkilemesi ve
okulun önemli olduğu düşüncesini artırdığı için olumlu.(13.K.)
-Okulun ve öğretmenin itibarını artırıyor.(14.K.)
-Öğrencinin okulla olan bağını artırıyor. Derslerini takip etmesini
devamsızlık sorunun ortadan kalkmasını sağlıyor.

OLUMSUZ

-Olumsuz yönü objektif değerlendirme yapılmıyor. (2.K.)
-Notlarla ilgili ciddi bir sıkıntı oluyor. Okul notları sınava etki
etmemeli. Eşit olunacaksa 1.2. ve 3.sınavların tamamının bakanlık
tarafından yapılmasının daha iyi olacağı kanısındayım. Öğretmenin
üzerinde not baskısı oluşturuyor.(3.K.)
-Sınıf içi performans notları verilirken objektif davranılmazsa
haksızlıklara neden olabilir.(8.K.)
-Okullar kendi başarılarını ön plana çıkarma noktasında objektif
davranmazlarsa yanıltıcı sonuçlar doğurur.(12.K.)
-Okullarda öğrencilere şişirme notlar verilmesi gibi durumlara
sebep olabileceği için olumsuz olduğunu düşünüyorum.(9.K.)
-5,6 ve 7. sınıf derslerine karşı bir ilgisizlik yaratıyor. Okul
notlarının %30 etki etmesi adaletsizliğe neden olabilir.(13.K.)
-%30’luk okul performansı puanları, notların objektif olarak verilip
verilmeyeceği hususunda soru işaretleri taşımaktadır.(14.K.)

Tablo 5 incelendiğinde %30’luk okul performansı puanlarının kullanımıyla ilgili Türkçe
öğretmenlerinin büyük çoğunluğu olumlu görüş belirtmişlerdir. Ağırlıklı olarak öğretmenler
bu uygulamayla okula olan ilginin büyük oranda arttığını düşünüyorlar. Böylece devamsızlık
probleminin aşıldığını, öğretmenin itibarının arttığını, okul derslerinin önem kazandığı
yönünde görüş belirttiler.
Bu uygulamanın olumsuz sonuçlar doğurduğunu düşünen Türkçe öğretmenleri de yok değil.
Bazı Türkçe öğretmenlerine göre bu uygulamayla okul notları şişiriliyor bu durun da
haksızlığa sebep oluyor.
4. SONUÇ
Bu araştırma kapsamında 15 Türkçe öğretmeniyle yapılan görüşmeler neticesinde,
öğretmenlerin çoğunun TEOG sınavlarına yönelik olumlu görüşler belirttikleri rahatlıkla
söylenebilir. Türkçe öğretmenlerine göre bu sistemle; sınav kaygısını, okula ilgiyi artırmayı,
süreç değerlendirmesi yapmak ve objektif bir değerlendirme yapmak amaçlanmıştır.
Görüşme yapılan Türkçe öğretmenlerinden 9’u yukarıda belirtilen amaçlara ulaşıldığını ifade
etmişlerdir. Görüşme yapılan Türkçe öğretmenlerinden 6’sı ise, yukarıda belirtilen amaçlara
ulaşılamadığını ifade etmişlerdir. Okula ilgiyi artırma amacına ulaşmada sistemin başarılı
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olduğu yönünde ağırlıklı görüş belirtilirken, %30’luk , performans puanlarının katkısı, okul
dışı unsurlara ilgiyi artırması yönüyle TEOG sınavlarının amacına ulaşmadığı yönünde
ağırlıklı olarak görüş belirtilmiştir. Türkçe öğretmenleri özellikle bu sınav sistemiyle okula
olan ilginin arttığını, okul derslerinin önem kazandığını, öğrencilerin derslere daha çok ilgi
gösterdiğini, devamsızlık problemlerinin azaldığını, öğretmenlerin itibarının arttığını,
velilerin okulla olan bağlarının arttığını ifade etmişlerdir.
Konu içerikleri, soru tipleri ve sınavların yapılma zamanları açısından öğretmenlerin
görüşleri değerlendirilecek olursa; görüşme yapılan 15 öğretmenden 11’i sınavın konu
içeriğinin müfredat uygun olduğunu belirtmiş, 4’ü ise özellikle dil bilgisi alanında 5.,6. ve 7.
sınıf konularına yer verilmemesi dolayısıyla sınavın konu içeriğinin müfredata uygun
olmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Soru tipleri açısından da sonuç benzerdir,
öğretmenlerin çoğu soru tiplerini, kazanımlara, öğrenci seviyesine, ölçme kriterlerine uygun
bulurken, öğretmenlerden sadece 3’ü soru tiplerini basit olmaları, fazla görsele
dayanmamaları ve konu kapsamı açısından eleştirmişlerdir. Sınavların yapılma zamanı
açısından öğretmenleri çoğu bu sisteme eleştiri getirmiştir. Yapılma zamanlarını hiç uygun
bulmadıklarını, sınavların 2. değil de 3. sınav yerine geçmesi gerektiğini bu bağlamda
sınavların Aralık ve Mayıs aylarının sonunda yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu şekilde
yapılan bir uygulamayla öğrencilerin derslere olan ilgisinin daha uzun süre devam edeceğini
de belirtmişlerdir. Bu hususta sadece 3 öğretmen olumlu görüş belirtmiştir.
Sınavın uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar hususunda öğretmenler; yukarıda da
ifade edildiği gibi en çok zamanlama, %30’luk performans puanlarının kullanımıyla ilgili
yaşanan eşitsizlik, bölgeler arası eğitim farkından dolayı yaşanan eşitsizlik ve hatalı soruların
olması maddelerini sınavın uygulama sürecinde yaşanan sorunlar olarak nitelendirmişlerdir.
Türkçe öğretmenleri, %30’luk performans puanlarının değerlendirmeye etki etmesinin hem
olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirtmişlerdir. Bu uygulamanın okula olan
ilgiyi artıması, öğretmenin saygınlığını artırması, özel kurumlara ilgiyi azaltması bakımından
olumlu sonuçlar doğurduğu belirtilse de performans puanları verilirken haksızlık yapılması
husunda öğretmenlerin ciddi anlamda endişe taşıdıkları tespit edilmiştir. Bu durumun
objektif değerlendirmeyi olumsuz yönde etkilediği ve haksızlığa yol açtığı yönünde görüş
belirtmişlerdir.
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QUALITIES OF YOUNG ADULT LITERATURE WORKS SEEKING ITS OWN PLACE
IN THE SHADE OF CHILDREN'S LITERATURE
ÇOCUK EDEBİYATI GÖLGESİNDE KENDİNE YER ARAYAN GENÇLİK
EDEBİYATI ESERLERİNİN NİTELİKLERİ1
Aliye USLU ÜSTTEN 2
ABSTRACT

Young adult literature is a literary work appropriate to young people's needs and interest who are between 15 and 24 years of
age stated in the standard definitions of the United Nations, will contribute to the development of young people's literary taste as
well as their educational and entertaining features. There is no distinction between child and young until the end of 19th century
in Turkish literature and this is the most important factor in the emergence of a new concept to us as young adult literature. In
human life, there is such an youth age which made the emergence of the concept of young adult literature independent from the
children's literature. Yet the undevelopment of teenage emotions and reasoning ability in youth age, different opinions occurred
about the features of works which are appropriate and useful for young people. The elements containing sexuality and violence
found in works written for young adults, the difficulty of the works in terms of language and expression, are often criticized for
lack of literary value. The most important reason is that the lack of common vision about the characteristics of young adult
literature works and the boundaries of this literature is not exactly drawn. Works written for young people are more vivid and
unique than in the past, and the ones written by a fiction intertwined with elements of fantasy and reality have changed the
attitudes of young people against the novel and story. In this study, will be discussed the features of books which are influential
in the development of young adult's personal and academic skills within the limits specified on young adult literature.
Key Words: literature, education, youth age, young adult literature.
ÖZET
Gençlik edebiyatı, konu ve biçim bakımından Birleşmiş Milletlerin standart tanımında belirttiği 15 ile 24 yaşları arasındaki
gençlerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun, eğitici ve eğlendirici özelliklerinin yanı sıra gençlerin edebî zevklerinin gelişmesine katkı
sağlayacak eserlerdir. Türk edebiyatında 19. yüzyılın sonuna kadar çocuk ve genç ayrımına gidilmemesi, gençlik edebiyatının
yeni bir kavram olarak karşımıza çıkmasında en önemli etkendir. İnsan hayatında böyle bir çağın olması, çocuk edebiyatından
bağımsız bir gençlik edebiyatı kavramının ortaya çıkmasını gerekli kılmıştır. Duyguların ve muhakeme yeteneğinin henüz
gelişmediği gençlik çağında, gençler için hangi niteliklere sahip eserlerin uygun ve faydalı olacağı hakkında farklı görüşler ortaya
çıkmıştır. Gençler için yazılmış ürünlerde bulunan cinsellik ve vahşet barındıran ögeler, eserlerin dil ve anlatım yönünden
zorluğu, edebî değerden yoksunluğu çoğu zaman eleştirilmektedir. Bunun en önemli nedeni, gençlik edebiyatına dahil edilen
eserlerin özellikleri noktasında ortak bir görüşün olmayışı ve bu edebiyatın sınırlarının tam olarak çizilmeyişidir. Gençlere
yönelik yazılmış eserler, geçmişe kıyasla daha canlı ve özgün olmakla birlikte fantastik ve gerçeğe ait unsurların iç içe olduğu bir
kurguyla yazılanlar, gençlerin roman ve hikâyeye karşı olan tutumlarını da değiştirmiştir. Bu çalışmada, gençlik edebiyatı
hakkında belirlenen sınırlar çerçevesinde genç insanların kişisel ve akademik yeteneklerinin gelişiminde etkili olan kitaplarda
bulunması gereken özellikler tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Edebiyat, eğitim, gençlik çağı, gençlik edebiyatı.
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1. GİRİŞ
Gençlik edebiyatı, konu ve biçim bakımından Birleşmiş Milletlerin standart tanımında
belirttiği 15 ile 24 yaşları arasındaki gençlerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun, eğitici ve eğlendirici
özelliklerinin yanı sıra gençlerin edebî zevklerinin gelişmesine katkı sağlayacak eserler için
kullanılır. Türk edebiyatında gençlere hitap eden eserler olmasına karşılık 19. yüzyılın
sonuna kadar çocuk ve genç ayrımına gidilmemiştir. Bu nedenle gençlik edebiyatı, Batı'daki
çalışmaların gerisinde kalarak çocuk edebiyatı ile eşzamanlı bir gelişme gösterememiştir.
Gençlik edebiyatının ülkemizde yeterince gelişmemesinin altında yatan en önemli unsur
kitapların doğrudan gençlere yönelik yazılmamış olmasıdır. Çocuklar için ayrı bir edebiyat
olamayacağı (Meriç, 1986: 323; Enginün, 1985: 186) ve edebiyatı, belirli yaş dönemlerine
göre ayırmadan sadece "edebiyat" olarak değerlendirmek gerektiği görüşleri, gençlik
edebiyatı çalışmalarına ve yayınlarına engel teşkil etmiştir (Batmankaya, 2014; Ongun,
20114: 534).
Gençlik edebiyatının önündeki bir diğer engel de gençlik algısının yeterince oluşmamasıdır.
Gelenek ve görenekler, savaş gibi etkenler, bireylerin gençlik dönemini yaşamadan
çocukluktan yetişkinliğe geçmelerini zorunlu kılar. Öte yandan toplumdaki gençlik imgesi,
kültürel, dinî ve sosyolojik yapı ile baskıcı eğitim anlayışının etkisinde oluşur. Böylece
toplumda çocukluk döneminden itibaren kurallarla eğitilen ve gençlik döneminde de bu
kurallara uyması beklenen gençlik tipi ortaya çıkar. Aynı zamanda "gençleri toplumsal olay ve
kargaşadan çabuk etkilenen yapıda olduğu ve kolay yönlendirilebilecekleri" (Güleç, 1985:
454) görüşü sonucunda farklı türlerde ideolojik yaklaşımlar içeren kitaplar yazılmıştır. Bu
eserlerde yetişkinlerin fikirleri ön plandadır ve yazarlar, gençleri de bu görüşlerle
yönlendirme amacı taşımışlardır. Yakın dönemde ise gençlik edebiyatının bir sektör hâline
dönüştürülme ve çeviri eserlerle popüler olan fantastik türü öne çıkarma çabaları devam
etmektedir.
Gençlik Edebiyatı ve Özellikleri
Gençlik edebiyatının varlığına ve gelişimine karşı öne sürülen görüşlere rağmen, insan
hayatında çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinden farklı özellikler taşıyan gençlik çağının
olması, çocuk edebiyatından bağımsız bir gençlik edebiyatı kavramının ortaya çıkmasını
gerekli kılmıştır.
Yakın zamana kadar çocuk edebiyatından bağımsız düşünülmeyen gençlik edebiyatı, farklı
tanımlamalarla değerlendirilmiştir. Bir kısım gençlik edebiyatını yetişkin kitaplarına geçişte
bir basamak olarak görürken (Aronson, 1997: 19), bir kısım bu eserleri yavaş öğrenenler için
yazılmış, cinsellik, zararlı madde ve gençlik sorunlarından bahseden ve özellikle sınıf içi
etkinliklerde değeri olmayan edebiyatın bir alt türü (England ve Mertz, 1983: 119) olarak
değerlendirmektedir. Edebiyatımızda Vural Ülkü, Nuran Özyer, Necdet Neydim ve Hikmet
Asutay gibi akademisyenlerin konuya yaklaşımları, gençlik edebiyatı kavramının
yerleşmesinde oldukça önemlidir. Asutay (2001:1), gençlik edebiyatını "Gencin kendi
dünyasını oluşturan alt kültürün yazılı ürünüdür" şeklinde tanımlar. Ülkü (1985: 459),
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gençlik edebiyatını "Konu, içerik, sorunların ele alınışı ve biçim bakımından, çeşitli yaş
basamaklarındaki gençlerin ve çocukların ilgi ve merak düzeyine uygun, edebi, eğlendirici,
öğretici olma özelliklerinin yanında, estetik bakımından da hoşa gidecek şekillendirme ile
yetişmekte olanların sanat zevklerinin gelişmesine hizmet etmesi beklenen ve çoğu kere
dolaylı olarak eğitici karakterli eserler" olarak tanımlar. Sadık Tural, gençlik edebiyatı
sahasının belirlenmesi gerektiğini söyler. "Türk yazarları hem ilk gençlik çağını yaşayan 1217 yaş grubunu hem 18-25 yaş grubunu hem de 26-40 yaş grupları için ayrı ayrı kısa ve uzun
hikâyeler, romanlar yazmalıdır. Millî Eğitim ve Kültür Bakanlıkları da yayınevleri de bu
gruplandırmayı dikkate almalıdır. Bizi bütünleştiren, kimliğimizi güçlendiren, dilimiz yoluyla
kavrayış genişliği kazandıran, zevk eğitimi yaptıran edebiyat eserleri yazılmalıdır; ancak,
farklı gruplar için, farklı bir kurgu ve anlatım gerekir. Bu farklılığı gören yazarlar
okuyucusunu bulmakta başarılı olacaklardır" (Tural, 1997: 130) tespitlerinde bulunur. Bu
doğrultuda gençlik edebiyatını, "gençlerin bilişsel ve ruhsal gelişimlerine, ilgi ve ihtiyaçlarına
uygun, yaşadıkları sorunlara çözüm üreten, aynı zamanda edebî ve estetik zevk kazandıracak
nitelikte eserler" olarak tanımlamak mümkündür (Uslu Üstten, 2014: 50).
Gençlik edebiyatının özellikleri ise genel olarak şu şekildedir:
 Kahramanı çocukluktan ergenliğe adım atmış bir kişidir.
 Genci yönlendiren kişilerin başında arkadaşlar gelir. Aileler, bu dönemde geri planda
kalırlar.
 Mekân, genellikle okul veya ev çevresidir.
 Metinlerde daha çok diyaloglara ve komik ifadelere yer verilir.
 Yazıda verilmek istenen mesajın okuyucunun metinden çıkarımda bulunarak algılaması
beklenir.
 Kötü ve karamsar gelişmelere rağmen, olaylar mutlu sonla biter.
 İlk gençlik eserlerine göre genç yetişkinlik ve gençlik dönemleri kitaplarında daha
karmaşık olaylar ve karakterler yer alır.
Dünyada ve Türkiye'de Gençlik Edebiyatı
Dünya gençlik edebiyatının birinci evresi gençlere din ve ahlak öğretiminin ön planda olduğu,
Hristiyanlık menkıbelerinin ve ders verici romanların okutulduğu bir dönemdir. İkinci evre
ise gençlik sorunlarını ve ahlaki yozlaşmayı yansıtır.
Literatürde 50 yıllık bir geçmişi olan gençlik edebiyatı Amerika ve İngiltere'nin öncülüğünde
gelişmiştir. 19. yüzyılda kütüphanelerin başlattığı gençlik etkinlikleri, halk ve okul
kütüphanelerinin artmasıyla daha da yaygınlaşır ve gençler için yazılan eserlerin sayısında
artış görülür. 1802'de Sarah Trimmer, kitapları, 14 yaş altı "çocuklar için kitaplar", 14 ve 21
yaş arası "gençler için kitaplar" olarak iki gruba ayırmış ve gençlik edebiyatını 14-21 yaş
arasını kapsayan farklı bir alan olarak tanımlamıştır. (Owen, 2003).
1812'de Johann David Wyss'ın oğullarına aile değerlerini öğretmek amacıyla yazdığı İsveçli
Robinsonlar; Walter Scott'ın 1814'te yayımladığı Waverley adlı tarihî romanı; 1838 tarihli
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Charles Dickens'ın Oliwer Twist'i;Alexander Dumas'ın 1844 tarihli Monte Cristo Dükü;
Thomas Hughes'un 1857'de yayımlanan Tom Brown‘un Okul Günleri; 1860'da yayımlanan
Charles Dickens'ın Büyük Umutlar'ı ve Lewis Carroll'ın (1868) Alice Harikalar Diyarında adlı
romanı gençlik edebiyatının ilk dönem eserlerini oluşturur. Bu dönemde genç kızlar
tarafından ilgiyle okunan, temelde ahlakî değerleri ve Hristiyanlık inancını işleyen duygusal
romanlar (domestic novel) yazılır. Öte yandan "ucuz roman" veya "on paralık roman" olarak
adlandırılan "dime novel" türünün hedef kitlesini de erkekler oluşturur.
1950'li yıllar gençlik edebiyatı ürünlerinin "korkak ve anlamsız" bulunduğu, gençlik ve
edebiyat kelimelerinin yan yana gelmesinin bir tezat oluşturacağı görüşünün hâkim olduğu
yıllardır (Jennings 1956: 526). Yetişkinler için yazılmış olmasına rağmen genç okuyucuların
ilgisini çekmeyi başaran J. D. Salinger'in The Catcher in the Rye (Gönülçelen) ve William
Golding'in Lord of the Flies (Sineklerin Efendisi) adlı romanları gençlik edebiyatında yeni bir
dönem başlatır. Her iki romanda da ergenlerin yalnızlığı ve kaygıları gibi ilgi çeken
konulardan bahsedilmesi romanların sevilmesinde etkili olmuştur. 1960'lar gençlik
edebiyatında gerçekçi olayların anlatıldığı dönemdir. Gençlik edebiyatı eserlerinde çete
savaşları, Afrikalı Amerikan gençlerinin bulundukları durum gibi gerçek hikâyeler işlenir.
1963'te Sylvia Plath'ın The Bell Jar (Sırça Fanus), 1968 yılında yayımlanan Paul Zindel'in The
Pigman adlı romanı, Maya Angelou'nun I Know Why the Caged Bird Sings (Kafesteki Kuş
Neden Şakır, Bilirim) adlı otobiyografik romanı (1969), Deathwatch (Ölüm Bekçisi), Robb
White'ın 1973'te yayımlandığı romanı, 1974'te Robert Cormier'in Çikolata Savaşı romanları
bu dönemin önemli eserlerindendir.
1970'lerden 1980'lerin ortalarını kapsayan dönemde gençlik edebiyatı, çocuk ve yetişkin
edebiyatından farklı bir alan olarak altın yıllarını yaşamıştır (Nimon ve Foster, 1997: 11).
1980'den sonra gençler kendi yaşadıkları olaylara benzer hikâyelerin anlatıldığı kitapları
tercih etmeye başlarlar (Cart, 2010: 99). 90'lı yıllar ise romandaki karakterlerin gençler için
kötü örnek sayıldıkları bir dönemdir (Lubar, 2003). Bu dönemde kitapların niteliğine verilen
önemin gençlik edebiyatını yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakır (Owen, 2003: 12).
1990'lı yıllarda eğitimli gençlerin sayısının artması, daha kaliteli gençlik edebiyatı eserlerinin
yazılmasını sağlar. J. K. Rowling'in Harry Potter serisiyle fantastik türe olan ilgisi artması
yazarlar için de yeni bir sektör meydana getirir.
Avustralya'da gençlik edebiyatı, son otuz yıla dayanan bir gelişme dönemi yaşar. Avustralya
gençlik edebiyatının Amerikan ve İngiliz gençlik edebiyatlarından farkı, Avustralya'ya özgü
"Avustralya kıtası, mitleri ve gerçek Avustralyalı tanımı" gibi unsurların belirgin olmasıdır
(Nimon ve Foster, 1997: 28). Fransa ve Almanya'da ise gençlik edebiyatı Voltaire (Candide)
ve Goethe (Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları) ile başlatır. Almanya, gençlik edebiyatı
çalışmalarının en köklü olduğu ülkelerin başında gelir. 19. yüzyılda yenilenme dönemini
yaşayan Almanya'da gençlik edebiyatı alanında ergenlik romanı örneği azdır. Emil Strauss
(Freund Hein, 1902), Robert Musil (Die Verwirrungen des Zöglings Törless, 1906), Hermann
Hesse (Unterm Rad, 1906; Demian, 1919) ve Friedrich Huch (Mao, 1907)'un eserleriyle
gençlik edebiyatının ikinci gelişim dönemi yaşanır. 20. yüzyılın ilk yarısında ise gençlik
edebiyatının konuları vatan sevgisi ve savaştır. 1970'lerden sonra "dil bakımından orijinallik,
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sanat değeri ve fikrî derinlik taşıyan, dünyayı eleştiri gözüyle görmeyi teşvik eden çok sayıda
eser" yayımlanır (Ülkü, 1985: 459-464). Doksanlı yıllardan itibaren tercüme edilen Amerikan
gençlik edebiyatı eserleri ile Alman gençlik edebiyatında çeşitlilik artar.
Türk edebiyatında 19. yüzyıla kadar doğrudan gençler izin yazılmış eserlerden ve çocuk-genç
ayrımından söz edilemez (Zengin, 2012: 983). Sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri arasında
gençlerden bahseden eserler bulunmakla beraber bu eserler, nasihat etme ve yol gösterme
dışında bir amaç taşımaz. Bu nedenle Türk edebiyatında son dönem gençlik edebiyatına
kadar, gençlik edebiyatı eseri olarak sadece konusu gençler olan veya gençlerin de
okuyabileceği eserler gösterilebilir. Nasiha-nâmeler, 17. yüzyılda Nâbî'nin Hayriyye adlı eseri,
18. yüzyıl şairlerinden Sümbülzâde Vehbi'nin Lutfiye adlı manzum eseri, çocuk edebiyatı
eserleri olarak gösterilen, ancak gençlik dönemine dikkat çeken ilk eserler olması
bakımından gençlik edebiyatına dâhil edilebilecek önemli eserlerdir.
19. yüzyılda çeviri eserler yoluyla Batı edebiyatının çocuk ve gençlik edebiyatı örnekleri de
tanınmaya başlar. Gençler tarafından ilgiyle okunan bu eserlerin doğrudan gençlere yönelik
yazıldıkları söylenemez. Tanzimat dönemi edebiyatçılarından Şinasi ve Namık Kemal'in,
fikirleriyle etkilemek istedikleri hedef kitlenin başında gençler vardır. Özyer (1994: 63), Türk
edebiyatında gençler için yazılmış eserlerden çok, "içinde gençlerin konu edildiği" eserler
olduğunu belirtir. Ahmet Mithat Efendi'nin Kıssadan Hisse adlı uzun hikâyesi bu eserlerin ilk
örneğidir. Bu dönem eserleri arasında yer alan Araba Sevdası'nı ilk gençlik romanı olarak
kabul eden Tanpınar (1949: 493), "Eğer muharririn kudretinin çok üstünde olan devrin ve
alafrangalığın tenkidi uğruna harcanmasaydı o devirde bundan güzel bir ilk gençlik kitabı
olamazdı. Zâten kitap, yer yer devir tenkidiyle bu çağ psikolojisi arasında sallanır." sözleriyle
bu görüşünü belirtir. Gültekin (1996), Türk gençlik edebiyatının ilk edebî ürünlerinin II.
Meşrutiyet döneminde şiir alanında yayımlandığını belirtir. Türkçülüğün Esasları, vatan
sevgisi ve millî bilinç aşılama konusunda gençlere verdiği mesajlar bakımından Ziya
Gökalp'in önemli eserlerindendir. Ali Canip, Millî Edebiyat akımı içinde yer alan ve gençlik
eğitimi ile yakından ilgilenen bir isimdir. 1950'li yıllar, sosyal gerçeklik anlayışının edebiyata
yansıtıldığı ve eserlerde bu doğrultuda konuların işlendiği dönemdir. 1960 ve 1970'li yıllarda
gençlik olaylarından esinlenerek yazılan eserlerde "gençliğin bunalımları, politik
huzursuzluğun içinde yaşadıkları sıkıntıları, genç kuşağın kendini gerçekleştirebilme savaşı
ve çabası ön planda işlenmiştir." (Özyer, 1986: 64). 80'li yıllarda siyasi nedenlerle gençlik
edebiyatı duraklama yaşasa da, 90'lı yıllar bu alanda dikkat çekici çalışmaların olduğu bir
dönemin başlangıcı olur.
Gençlik edebiyatı yazarlarından İpek Ongun, Bir Genç Kızın Gizli Defteri serisi ile bu alanda
önde gelen isimlerdendir. Gülten Dayıoğlu'nun Yeşil Kiraz, Sekizinci Renk, Mo'nun Gizemi ve
Kıyamet Çiçekleri adlı romanlarının okuyucu kitlesi doğrudan gençlerdir. Kanat Güner'in
Eroin Güncesi romanı, toplum-kuşak-genç çatışmasını ergenlik sorunları açısından ele alan
farklı bir gençlik romanıdır (Asutay, 2013: 177). Canan Tan'ın benzer konuyu işlediği Eroinle
Dans, basit anlatımı ve konusu ile gençlerin ilgisini çeken romanlar arasındadır. Muzaffer
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İzgü'nün Kaçak Kız, İçimde Çiçekler Açınca, Bütün Sabahlarım Senin Olsun romanları, lise
çağındaki gençlerin yaşadığı sorunlardan bahsetmektedir (Zengin, 2012: 986).
Gençlik Edebiyatı Eserlerinin Özelliklerini Belirlemede Esas Alınacak Ölçütler
Gençlik edebiyatının temel işlevi, gençlere okuma zevki aşılamak, estetik duygular
kazandırmak; duygu, düşünce ve hayallerine hitap eden eserlerle onların ruh dünyalarına
girmektir. Bu bakımdan gençlik edebiyatı eserleri oluşturulurken gençlerin gelişim
özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır.
Gençlik çağı denilen dönem, ergenlikle erişkinlik arasında yer alan; ruhsal bakımdan
çalkantılı, davranışların çelişkili olduğu bir dönemdir. Ortaokul yıllarına denk gelen ilk
gençlik çağının sonu ve ergenlik evresini de kapsayan gençlik döneminde bireyler farklı
gelişim özellikleri gösterirler. Lise yıllarında fiziksel açıdan kural olarak tüm öğrencilerin
ergenliğe ulaştığı kabul edilir. Aileler uzun vadeli planlarda, akranları ise anlık kararlarda
etkili olurlar. Bu dönemde kızlar erkeklere göre daha çok duygusal rahatsızlık yaşarlar
(Bacanlı, 2004: 110-113). "Büyüme ve gelişmenin olduğu özel bir çağ" olarak tarif edilen
ergenliğe göre gençlik, üst yaş sınırının daha geniş olduğu bir dönemdir (Kulaksızoğlu, 2011:
34). Yapılan araştırmalar, genç beyinlerde birbiriyle ilişkilenmemiş bölümler olduğunu
ortaya çıkarmıştır. İnsan beyninin en geniş bölgesi olan korteksteki loblar, arkadan öne doğru
olgunlaşmakta ve en son ön beyin bölgesi gelişmektedir. Beyin bu gelişimini 25-30'lu yaşlara
kadar sürdürür (Giedd ve diğerleri, 1999). Bu bölge, sebep bulma, plan yapma ve karar verme
işlemlerinin gerçekleştiği bölgedir. Bu becerilerin geç gelişmesine bağlı olarak Steinberg
(2007), 18 yaşın altındaki gençleri hızlı çalışan beyinlere sahip, ama fakat frenleri zayıf
arabalara benzetir. Bu durum, kötü kontrol edilen güçlü dürtüler sebebiyle gençlerin hata
yapmalarına neden olur.
Yaş itibariyle çalkantılı bir dönem olan ergenliği kapsaması, gençlerin problem çözme ve
karar verme becerilerinin hedef alınması, hem estetik hem de dil bakımından kaliteli eserler
ortaya koymayı gerektirir. Doğal olarak duyguların ve muhakeme yeteneğinin henüz
gelişmediği bu dönemde, gençlik için hangi niteliklere sahip eserlerin uygun ve faydalı olacağı
hakkında bir tasavvur belirmiş ve konuyla ilgili farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Öncelikle
gençlik edebiyatı eserlerinde, ders kitaplarında öğrencilerin beyinlerindeki kontrol
mekanizmalarını geliştirici, suça veya kural dışı davranışların yaratacağı olumsuzlukları
gösteren uyarıcı metinler konulmalıdır. Diğer taraftan, gençler için yazılmış ürünlerde
bulunan cinsellik ve vahşet barındıran öğeler, eserlerin dil ve anlatım yönünden zorluğu,
edebî değerden yoksunluğu çoğu zaman eleştirilmektedir. Bunun en önemli nedeni, gençlik
edebiyatına dahil edilen eserlerin özellikleri noktasında ortak bir görüşün olmayışı ve bu
edebiyatın sınırlarının tam olarak çizilmeyişidir.
Gençlik edebiyatı hakkında temel olarak; tarihi mesajlar içeren, dil ve anlatım yönünden
örnek teşkil eden, eğitsel yönü olan veya eğlendiren kitapların gençler için uygun olduğu
kanaati hâkimdir. Gençlere yönelik yazılmış eserler, geçmişe kıyasla daha canlı ve özgün
olmakla birlikte fantastik ve gerçeğe ait unsurların iç içe olduğu bir kurgu anlayışıyla
yazılmaya başlanmış; bu durum gençlerin roman ve hikâyeye karşı olan tutumlarını da
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değiştirmiştir. Bu dönüşüm/değişim, gençlik edebiyatı yazarları tarafından dikkate alınmış ve
artık gençlerin içinde bulunduğu psikolojik ve sosyo-kültürel durumlar, sürekli
yenilenen/değişen hayat şartları bu edebiyatın sınırlarını belirlemiştir.
Genç insanların kişisel ve akademik yeteneklerinin gelişiminde etkili olan kitaplarda
bulunması gereken özellikler, onların gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınarak
değerlendirildiğinde üç başlık altında ele almak mümkündür:
1. İlk gençlik çağında öğrenciler, okudukları kitaplardaki olaylara kendilerini de dâhil ederler.
Kendi yaşlarına yakın bir kahramanla karşılaştıklarında diğer ergenlerin acı ve ürkütücü
olaylarla başa çıkmayı öğrenme biçimlerinin farkına varırlar. Genel olarak teorik konulardan,
araştırma yazılarından hoşlanırlar. Erkekler daha çok güncel olaylara, spora ilgi duyarken,
kızlar duygusal ve sanat değeri olan eserlerden hoşlanırlar. Çocuğun/ergenin olumlu
örneklerle karşılaşması ve kitaplardaki karakterlerin de olumlu vasıflar taşıması gerekir.
2. Genç yetişkinlik çağı kitapları; ilk gençlik çağından farklı olarak yaşça daha büyük
karakterlerin yer aldığı, daha uzun ve karmaşık olayların meydana geldiği, karmaşık iç
dünyalarından bahsedildiği eserlerdir. Arkadaşlarla kurulu bir dünyanın öne çıktığı kurgular
vardır. Onları karamsarlığa sürükleyecek, intihar gibi düşüncelere sevk edecek konulardan ve
ifadelerden kaçınılmalıdır. Kahramanlar, gençlere örnek teşkil edecek nitelikte olmalıdır.
3. Gençlik çağı yaş grubuna yönelik eserler, güncel olayları ve süreklilik gösteren durumları,
gençlerin ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik güncel araştırmaları içermelidir. Gençlerin okuma,
gözlemleme ve dinleme alanlarındaki ilgilerine hitap edebilmelidir. Bu dönem kitapları, birey
olma sürecinde olan gençlerin kimlik oluşumunu desteklemeli, onların psikolojik ve
sosyolojik gelişimlerini göz önünde bulundurmalıdır. Aynı zamanda kitaplarda duygusal
düşünceyi geliştirici metinler seçilmelidir.
SONUÇ
Türk edebiyatında gençlik edebiyatı kavramının uzun bir geçmişe dayalı olmaması, bu
edebiyatın ölçütlerinin tam olarak şekillenmemesinin en önemli nedenidir. Gençlerin gelişim
özelliklerine göre belirlenen yaş grupları ve buna bağlı olarak eserlerde bulunması gereken
nitelikler; gençlerin karar verme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiren,
gençleri ön yargılardan ve toplumsal çatışmalardan uzaklaştıracak eserlerin seçilmesinde ve
üretilmesinde etkili olacaktır. Aynı zamanda gençlik edebiyatının bu alanda yerini
bulamabilmesi için yapılması gerekenler kısaca şöyle sıralanabilir:
1. Türk Edebiyatı dersinde öğrencilerin okuma zevk ve alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla
gençlik romanları birer araç olarak kullanılmalıdır.
2. Öncelikle gençlik edebiyatına dâhil edeceğimiz eserler belirlenmeli; 100 Temel Eser'de
yaşanan sıkıntıların tekrarlanmaması için alanın uzmanları tarafından eserler tüm yönleriyle
değerlendirilerek ve alan araştırmaları yapılarak gençlere uygunluğu tespit edilmelidir.
3. Okuma materyali olarak sadece ders kitabından faydalanma fikri değiştirilmelidir.
4. Gençlerin beğenerek okuduğu, onların bilişsel ve ruhsal gelişimlerini olumlu yönde
etkileyecek gençlik edebiyatı eserlerine dikkat çekilmeli, bu eserler sınıf okumalarının birer
parçası hâline getirilmelidir.
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ABSTRACT
The most important thing in reading studies is to make students acquire fluent reading skill. However, in some cases, it’s
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1. INTRODUCTION
Reading is one of the most important behaviours which is started to make students gain as
from the elementary level. A student can adapt faster into his/her environment by reading.
However, at this very point we confront with an obstacle. This obstacle is learning disability
that prevents students from reading.
Harris & Sipay (1990) express learning disability as crucial deficiencies in listening, speaking,
reading, spelling, writing and arithmetical skills. One of this learning disabilities is reading
disorder. Again as Harris & Sipay (1990) state, deficiencies in reading skills are shown as one
of the learning disabilities that individuals come across with.
Many situations of reading disorders include clear fluency deficiency in word recognition
skills adopted in reading. Recent researchers in recent years (Chomsky1978, Moyer 1979,
Samuels 1979) have stated in their speeches related with fluent reading that it’s effective in
increasing fluency for some slow readers (as cited in. Moyer, 1982).
Little activations in research efforts made in order to develop general reading performance
and fluent reading by fluency studies have been appreciated in recent years. Many of these
researchs concentrated on a single method or technique to develop fluent reading. Reading
listening, paired reading and neurological effect, are educational approach types to develop
fluent reading ( Rasinski et all, 1994)
Resources define application types in appropriate details allowing teachers use the extra
support which students need for the development of fluent reading. These applications;
repeated reading (Samuels, 1979), neurological effect (Heckelman, 1969), radio reading
(Greene, 1979), paired reading (Topping, 1987) (as cited in Pukulski & Chard, 2005).
Repeated reading technique
Repeated reading technique is one of the different approaches for support and importance
level, on reading rate. Repeated reading emphasizes exercises on all areas of fluent reading
and repeated reading is one of the most studied methods to increase fluent reading (Hudson,
Lane & Pullen, 2005).
Repeated reading puts forth to provide profession development possibilities by contribution
to increasement of knowledge about content and strategy for learners (Blum & Koskinen,
1991). Moreover, Schreiber (1980) states that repeated reading helps students to improve
skills, in verbal appropriate expressions in reading, also with necessary factors in fluent
reading (as cited in Rasinski, 2001).
Therrien (2004), in his study, points out that repeated reading can be used to increase
fluency and understanding in a specific part for students who do not have a disability
effectively and who have learning disability. Repeated reading has gained its popularity as a
technique helping fluent reading success. This has been widely applied and could be used for
students who have or do not have any learning disability. Repeated reading has various
elements to become more effective (Therrien & Kubina, 2006).
Two of the procedures developing fluent reading are the studies of repeated reading and
listening while reading. Because repeated reading requires special part to be read more than
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once and students have more possibilities to respond and practice. Researches show that
repeated reading can be increase fluent reading among first and second level students in
terms of reading skills deficiencies (Winn et all, 2006).
Herman (1985) found out that repeated reading both increases the reading rate and the
accuracy of word deficiency because of various possibilities of reading the same words (as
cited in. O’Connor et all, 2007).
Repeated reading situation contains 4 elements (Therrien, 2004). First, students are led by
those instructions: “Read the story at your best and your fastest speed you can. Mind the
parts about whose subject I may ask you questions.” Secondly, the student reads the passage
loudly and repeatedly until s/he reaches accurate word number per minute. Thirdly, the
student receives correct feedback for word mistakes. If the student pauses for 3 seconds on a
word or passes the word without reading, mistake correction should be immediately
provided. Fourthly, after dependent understanding measurements are summed up, students
pass to another passage. (Therrien & Hughes, 2008).
Repeated reading has been used for years to help readers who cannot read fluently to read
more fluently. Both normal readers and below-average readers have shown success by
repeated reading (Faver, 2009).
Paired reading technique
The student reads loudly with an another student who reads well. While the student goes on
reading, assisting reader stops reading by his/her sign. When the student makes a reading
mistake, assisting reader begins to read again.
Exercise steps:
Step 1: Sit in a quite place with the student. The position of the book chosen to be read
should be in a way that you and the student can easily follow the passage.
Step 2: Tell students: “ Now, for a short time, we will read together loudly. Whenever you
wish to read alone, slightly touch my hand and I will stop reading then. If you pause on a
unfamiliar word, I will say the word to you and you will start to read again.”
Step 3: Start reading loudly with the student. If the student reads the word in a wrong way,
show the word and pronounce it. Let the student repeat the word. When s/he says the word
correctly, make him/her begin to read again.
Step 4: When the student gives the appropriate signal (touching the hand), stop reading
loudly, instead of this, follow quietly the parts that the student continues. Time to time,
reward the student for his/her well-reading of special terms.
Step 5: If the child makes reading mistakes when reading alone or pauses for more than 5
seconds, show the mistaken word and pronounce it. Then, ask him/her to say the word. If the
student says the mistaken word correctly, continue reading loudly with the student.
Step 6: Until the student gives the alone-reading signal, continue reading loudly (Topping,
2007).
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Paired reading is a pedagogical method which is performed in company with strong and weak
readers, which requires the student to read the relevant passage with the help of a partner,
and which focuses on the development of developmental fluent reading. (Ferrara, 2005).
Rhodes and Shanklin (1993), found out that paired reading interaction helps the beginner
readers to become people who are self-sufficient and need teacher’s help less (as cited in.
Griffin, 2002).
The aim of the research
The aim of the research is to increase reading skill of a student who has learning disability by
using repeated and fluent reading techniques.

2. METHOD
Action research approach was used in the research. Action research is a systematic
information gathering task designed for creating a social change. Action research is an
applied research type in which researcher himself/herself takes place in the problem causing
the research. Action researchers arrange the data they obtained to show misapplications and
environmental hazards and they offer suggestions for change. Both qualitative and
quantitative methods can be used in action researchs (Bogdan & Biklen, 1992; Patton, 2002).
Action research is a research approach conducted by directly an applicator, who takes place
in application himself/herself as a manager, a teacher, an educationist working in a school or
an engineer, a manager, a planner or a human resources specialist working in other types of
institutions; or together with a researcher; including revealing the problems related to the
application period or systematic data gathering and analyzing for understanding and solving
an already occurred problem (Yıldırım & Şimşek, 2006)
Subject
The study was conducted in the second semester of 2014-2015 academic year, with a 5th
grader student of an elementary school in Nevşehir City Center, whose reading skill are at
lower levels in comparison with the class. Moreover, during the study, the teacher’s opinions
were benefitted.
Procedure
The first step of the data gathering stage of the study is the determination of the school. After
the school was determined, official permissions were taken to be able to make the study and
then the next step was the student choosing. A disable student was chosen and then with the
opinions of the specialists, the study was determined to be made with this student. Special
meetings were made about the study to be made with he chosen student named Samet and
his family, and the official permission of the parent of the family was taken. The teacher
states that Samet has no physical or mental problem, but his reading level is far below than
his classmates. After these opinions, it became clear that before the fluent reading problem, it
is necessary to make letter and word recognition studies. A set of studies were made to define
these disabilities precisely and it was determined that Samet has difficulty in recognizing
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

THE EFFECTS OF REPEATED AND PAIRED READING TECHNIQUES
ON LEARNING DISABILITY: AN ACTION RESEARCH

167

letters and words. Besides, during the reading, some other problems were determined, such
as following by finger, passing some words without reading, seeing the first letter of the word
and continue saying another word that comes to his mind but does not exist in that text. It
was determined that especially he cannot make the distinction between the letters g – ğ, and
he uses the “g” letter where he sees the “ğ” letter. A suchlike situation was seen in the “t-d”
letters. At the beginning of the research, Mistake Analysis Inventory was used and it was
determined that the child is at the level of a 2nd grader. In the adaptation of Mistake analysis
inventory, Haris & Sipay (1990), Ekwall & Shanker (1988) & May(1986) were benefitted
(Akyol, 2005). Later on the study, only the word recognition study was carried on. There was
no touch upon the understanding dimension. The reading passages used in the research were
acquired
from
Teachers
Portal
of
Ministry
of
National
Education
(http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/)
Repeated and paired readings
In repeated readings, the student was made to read the text which was previously
determined. S/he was appreciated when s/he read well, the mistaken words were corrected
when s/he read in a wrong way. The researcher played an active role in all stages of repeated
reading and they made the readings together. Reading together made the student keep up
with the period easily and reduced the negative feelings which may arise from making a
study together with a teacher who is unfamiliar.
During paired readings, studies were made with Samet’s classmates who are not disable.
During paired readings, Samet and his friends both read the texts together and corrected
their classmates where they made mistakes. The researcher tried not to interfere in the
occassion.

3. FINDINGS
In the research, a 8-week study containing 30 course hours was made. In order not to have
data loss in the research, data was recorded by a video camera and was assessed later.
Assessed data was classified according to Mistake Inventory table and the effectiveness of
repeated reading and paired reading techniques applied on the student was determined in
terms of student performance during the period. When the data, which was gathered at the
beginning and the end of the one-to-one studies with the student, was assessed, it was seen
that there are huge differences between student’s reading progress at the beginning of the
study and after the techniques were applied, at the end of the study. In the first 5
applications, the student’s word recognition progress percentages in turn are as follows:

Word recognition failed

total 188 words 27 mistakes

91% successful,

total 178 words 16 mistakes
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Word recognition failed

total 172 words 17 mistakes

Word recognition failed

total 146 words 19 mistakes

Word recognition failed

total 123 words 15 mistakes

In the last 5 applications, the student’s word recognition progress percentages are as
follows:
93 % successful

total 166 words 12 mistakes

97 % successful

total 122 words 4 mistakes

95 % successful

total 151 words 7 mistakes

96 % successful

total 118 words 5 mistakes

96 % successful

total 106 words 4 mistakes

Percentages are graded according to the scale by Ekwall & Shanker (1988). Moreover,
Samet, who was not able to distinguish “g” and “ğ” letters in the first 15 courses of the study,
entirely got over this problem by the effect of word recognition studies. Samet also covered a
long distance on fluent reading. As a result of the studies made, speed-up and improvement
were detected in Samet’s reading. This opinion was exactly presented by both the researcher
and the teacher.

4. CONCLUSION
In the research, it was aimed to solve a disable student’s problem by using repeated and
paired reading techniques. At the end of the research, the result was reached that repeated
and paired reading effected the improvement of the student’s reading disability.
Furthermore, the student’s reading problem was tackled rootedly by making word and letter
recognition studies. However, as a result of the meeting the research had with the student’s
parents and teacher, it was considered that there are two reasons why the student has
reading problem. In the light of the meetings with the parents and information the researcher
gathered about the family, this kind of a comment can be made;
Samet lives in a socio-economically developed family. Due to the fact that the business the
family deals with is one of the fields that Samet is interested in and he thinks about dealing
with in the future, the student may feel like he does not really need to study, or more detailly,
he does not need to get a higher education. This case may be the reason why the student has
reading problem. The second reason came out after the meetings with the teacher.
Samet’s teacher is the same person without any change, from the second semester of the first
grade to the end of the fifth grade. However, when in the first semester of the first grade, i.e.
Samet first met letters and reading, the change of teachers might cause Samet to have reading
problem; because while Samet was a student who needed more attention than his classmates
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and he could not get this attention in the first grade, he might be disinclined from reading.
This situation might increase as grades passed by, creating a snowball effect.
At the end of the study, the meetings with Samet’s family and teacher show that repeated and
paired reading techniques increase the student’s success. This situation is supported by the
relevant literature. In conclusion, as it can be seen in this research and it has been set forth by
other researches in the literature, positive and intended results can be reached by using
repeated and paired reading techniques in making students acquire fluent reading and
resolving their reading problems.
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF RIDDLES IN THE PROCESS OF
GAINING BASIC LANGUAGE SKILLS IN TEACHING TURKISH
TEMEL DİL BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI SÜRECİNDE
BİLMECELERİN YERİ VE ÖNEMİ 1
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ABSTRACT
Riddles are one of the qualified pieces of popular culture. This kind which contains refinement and
richness of language has the characteristics of hilarious mind game. Riddles have the educational
function in development of children. In this respect, qualified riddles should be used in teaching
process. In this study, the role and importance of riddles in the process of gaining basic language skills
in Turkish are emphasized and the contribution of this kind to the teaching process is mentioned.
Key Words: Riddle, Listening, Reading, Speaking and Writing Skill.

ÖZET
Bilmeceler, halk kültürünün nitelikli eserlerindendir. Dilin inceliğini, zenginliğini bünyesinde
barındıran bu tür, eğlendirici bir zekâ oyunu niteliği taşımaktadır. Bilmeceler, çocuk gelişiminde eğitsel
işleve sahiptir. Bu yönüyle nitelikli bilmeceler, öğretim sürecinde kullanılmalıdır. Bu çalışmada,
Türkçenin temel dil becerilerinin kazandırılması sürecinde bilmece türünün yeri ve önemi üzerinde
durulmuş, bu türün öğretim sürecine katkısından söz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilmece, Dinleme, Okuma, Konuşma ve Yazma Becerisi.

1. GİRİŞ
Dil, insanın doğumundan itibaren yaşamını etkileyen bir varlıktır. Anadili öğrenme süreci de
doğumla başlar ve zamanla gelişir. Bu sebeple anadili öğretimi yalnızca okul dönemiyle sınırlı
değildir. Okul dışı öğrenmeler de bu sürecin bir parçasıdır. Anadili öğretiminin en temel
özelliği, bilgiden çok beceri kazandırmayı amaçlamasıdır. “Dinleme, konuşma, okuma, yazma
etkinlikleri, bilgi vermekten çok uygulamalarla anlam kazanır. Çünkü dinleme, konuşma,
okuma ve yazmanın ilke ve kurallarına ilişkin verilecek bilgiler ne denli önemli olursa olsun,
bunların öğrencilerin yaşamlarında yerleşik davranışlara dönüşebilmesi için uygulamalarla
Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Okutman, Aksaray Üniversitesi, e-posta: arzugul@aksaray.edu.tr
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sınanması gerekir”(Sever, Kaya ve Aslan, 2011:17). Bu yönüyle düşünüldüğünde, Türkçe
öğretiminin yaşama dönük bir süreç içinde gerçekleşmesi ve gelişmesi gerekir.
Anadili öğretiminin genel amacı “okuma kültürü edinmiş, düşünen, duyarlı bireyler
yetiştirmektir”(Sever, Kaya ve Aslan, 2011:12). Öyleyse Türkçe öğretimi sadece dil bilgisi
öğretimiyle sınırlı değildir. Türkçe öğretiminin etkinlik alanları dil bilgisi çalışmalarının yanı
sıra anlama ve anlatma becerilerini de kapsamaktadır. Okuma ve dinleme becerileri
anlamaya; yazma ve konuşma becerileri ise anlatmaya yönelik etkinliklerdir. Bu becerilerin
yeterince gelişebilmesi için öğrenme ortamlarının çeşitli uyaranlarla desteklenmesi ve
öğrencilerin etkin kılınması önemlidir.
Okulöncesinden başlayıp ilköğretim dönemini de kapsayan Türkçe öğretimi sürecinde çok
uyaranlı bir ortam oluşturulması, anlama ve anlatma yetisinin kazandırılması için sanatsal ve
yazınsal türlerden yararlanılabilir. Bu yazınsal türlerden biri de bilmecelerdir. Bu çalışmada,
Türkçe öğretimi sürecinde, anlama ve anlatma becerisini geliştirmede bir uyaran olarak
bilmecelerden yararlanmanın önemi ortaya konmaya çalışılmıştır.
2. YÖNTEM
Çalışma, betimsel bir çalışma olup nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Kaynak taraması
yapılarak çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında tümevarımsal bir yol izlenmiştir.
3. BULGU VE YORUMLAR
Türkçe Öğretiminde Bilmecelerin Eğitsel İşlevi
Bilmeceler, “herhangi bir şeyin ismini gizli tutarak sahip olduğu özelliklerin sıralanması
sonucu o şeyin ne olduğunu buldurmaya yarayan ve bireyleri düşünmeye sevk eden
sözlerdir” (Göçer, 2010:354) biçiminde tanımlanmaktadır. Yine “Bir şeyin adını anmadan
niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu dinleyene ve okuyana bırakan oyun,
muamma” (Türkçe Sözlük, 2005:272) olarak tanımlanan bilmeceler, çok eski dönemlerden
beri insanları düşündüren, düşündürürken eğlendiren bir tür olmayı ve günümüze kadar
varlığını sürdürmeyi başarmıştır.
“Doğayla iç içe yaşayan Türk insanının yarattığı bilmeceler bir yandan onun doğadaki
nesnelerle olan sıkı ilişkisine, maddi ve manevi kültürüne ışık tutmakta, bir yandan da çok
özgün buluşlarını, nükte, gözlemleme ve anlatım gücünü ortaya koymaktadır” (Aksan,
2011:179). Halkın yaratıcılığının bir ürünü olan bilmeceler, eski dönemlerde insanlar
arasında genellikle eğlence ya da oyun aracı olarak kullanılmıştır. Bugün ise eğlence veya
oyun aracı olarak kullanılmasının yanında eğitici bir işlev de üstlenmiştir. “Halkın yaratıcı
gücünü yansıtan bilmecelerin yanı sıra günümüzde, çocuk yazınına ilgi duyan sanatçıların
oluşturduğu resimli bilmeceler, okulöncesi ve ilköğretim sürecindeki çocuklara hem sanatlı
ve etkileyici anlatımları örneklendirmekte hem de çocukların düşünme becerilerini
geliştirebilecek özellikler içermektedir”(Sever, 2012:149). Bu yönüyle bilmeceler, Türkçe
öğretiminde yararlanılması gereken türler arasında yerini almaktadır.
Bilmeceler, çeşitli yönleriyle bir şeyin adını buldurmaya yönelik olduğundan dil gelişimi
açısından oldukça önemli türlerdir. Çocuklara yeni sözcükler öğretmede özellikle okulöncesi
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dönemde önemli bir yardımcıdır. Bilmeceler, çocukların dilsel belleğinin güçlenmesini ve
sözcük dağarcığının gelişip zenginleşmesini sağlar.

(Serdar Tümüklü, 2010: 92)

(Erol Büyükmeriç, 2012: 82)

(Yalvaç Ural, Haslet Soyöz, 2004:66)

Eğlendiren, eğlendirirken de düşündüren bir zekâ oyunu olması yönüyle bilmeceler,
çocukların bilişsel ve ruhsal gelişimi üzerinde de etkilidir. Eğlenceli bir oyun olmasının
yanında bilmeceler, düşünmeye yönelten bir tür olmasıyla da çocuklarda yaratıcı ve eleştirel
düşünme becerisinin gelişmesine katkı sağlar.

(Erol Büyükmeriç, 2012: 69)

(Serdar Tümüklü, 2010: 17)

Dilbilgisi öğretimi sürecinde de bilmeceler zengin örnekler sunmak amacıyla kullanılabilir.
Dilbilgisi konularının öğretimi sırasında derslerin daha eğlenceli bir biçimde yürütülmesi için
bilmecelerin öğretim sürecine katılması, öğrencilerin derse karşı ilgisi ve dikkatini artıracağı
gibi dersi anlamasını da kolaylaştıracaktır. Atasözleri, deyimler, ikilemeler, sıfatlar, bağlaçlar,
ilgeçler vb. konuların kavratılması sürecinde bilmecelerden etkili bir uyaran olarak
yararlanılması gerekir.
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(Yalvaç Ural, Haslet Soyöz,2004:14)

(Yalvaç Ural, Haslet Soyöz, 2004:40)

(Yalvaç Ural, Haslet Soyöz,2004:50)

(Yalvaç Ural, Haslet Soyöz, 2004:42)

(Yalvaç Ural, Haslet Soyöz, 2004:51)

(Nur İçözü, 2011b:23)

(Nur İçözü, 2011a:19)

Türkçe öğretimi, sadece dilbilgisi etkinlikleriyle sınırlı değildir; dinleme, konuşma, okuma ve
yazma becerilerini de içine alan geniş kapsamlı bir süreçtir. Dilbilgisi öğretiminde
bilmecelerden yararlanmak mümkündür. Bununla birlikte bilmeceler, çocuklarda konuşma,
dinleme, okuma ve yazma becerilerinin gelişmesine de katkı sağlar.
Bilmecelerin Anlama ve Anlatma Becerileri Üzerine Etkisi
A. Bilmecelerin Anlama Becerileri Üzerine Etkisi
1. Dinleme Becerisi ve Bilmece
Türkçe öğretiminin etkinlik alanlarından biri olan dinleme becerisi, anlamaya dayalı bir
etkinliktir. İletişim sürecinde, kaynaktan gelen iletiyi algılama ve anlamlandırma becerisidir.
Dinleme, anne karnında başlar. Bu yönüyle sadece okul dönemini değil, okulöncesi dönemi de
ilgilendiren bir beceridir. “Yaşamın her alanında görülen dinleme etkinliğiyle ilgili beceri ve
alışkanlıklar doğal biçimde elde edilir. Ancak doğal biçimde elde edilen bu beceri ve
alışkanlıklar bireyin yaşama hazırlanması için yeterli değildir. Öğrencilerin dinleme becerisi
kazanmaları için Türkçe öğretimine büyük görevler düşmektedir” (Sever, Kaya ve Aslan,
2011:24). Türkçe öğretimi, bu becerilerin kazandırılması sürecinde çocukların algı düzeyine
uygun yazınsal türlerden yararlanmalıdır. Bu türlerden biri olan bilmeceler de dinleme
becerisinin geliştirilmesi üzerinde etkili olacaktır. Bilmecelerle, çocuğa duyma ve düşünme
sorumluluğu yüklenebilir.
Dinleme, anlama ve anlatma becerilerinin dolayısıyla iletişimin temelidir. “Çocuğun
yaşamında yer alan ilk anadili ve anlama etkinliğidir. Birey, okulöncesine ait bütün bilgi,
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duygu ve düşünce evrenini dinleme yoluyla oluşturur” (Sever, 2011:10). Dinleme becerisi,
okulöncesi dönemden başladığı için bu dönemde çocuklara seviyelerine uygun, görsellerle
desteklenmiş bilmece örnekleri sunulabilir. Özellikle uygun görsellerle desteklenmiş
bilmeceler, okulöncesi dönemdeki çocukların ilgisini çekeceğinden bilmece türüne
yönelmelerini ve istekle dinlemelerini sağlayacaktır. Sorulan bilmeceleri görsellerle
eşleştirme çocukların görme ve işitme duyularının yetkinleşmesine de olanak tanır.
Bilmecelerin şiirsel söylemi ve yapısı dinleyenlerde hoş etkiler bırakır. Bu da öğrencilerde
dinleme isteği uyandırabilir. Dinleme isteğinin oluşması, çocuklarda bu becerinin gelişmesi
açısından önemlidir. Ayrıca sorulan soruyu dikkatlice dinlemeyi gerektiren bir yapıya sahip
olduğundan yine dinleme etkinliği olarak Türkçe öğretimi sürecinde yer verilmesi gereken
bir türdür.
Bireylerde dikkatin gelişmiş olması, onların sosyal hayatta daha az hata yapmalarını
sağlamakta ve kendilerine güven duygularının pekiştirilmesine zemin hazırlamaktadır.
Bilmecelerin çözümlenmesi dikkat üzerine olmakta, sosyal hayatta gözlemlenen ama fark
edilmeyen nesne ve olayların söze dönüşmüş halinin, bir nevi şifresinin kırılmasını gerekli
kılmaktadır (Şimşek, 2012:158).

(Serdar Tümüklü, 2010: 61)
(Erol Büyükmeriç, 2012: 15)

(Erol Büyükmeriç, 2012: 15)

Dinleme ve izleme becerileri de dikkat gerektiren becerilerdir. Dikkati geliştirici özelliğiyle
bilmecelerden yararlanılması dinleme ve izleme becerisinin gelişimini de olumlu yönde
etkileyecektir.
2. Okuma Becerisi ve Bilmece
Anlama sürecinin bir diğer becerisi de okumadır. “Bilişim teknolojisinin sunduğu
olanaklardan etkilice yararlanabilmek için kişilerin okulöncesi dönemden başlayarak kültürel
birikim oluşturmaları gerekmektedir. Bunun da en geçer yolu okuma, yazılı ürünlerden
amaca uygun biçimde yararlanmadır”(Sever, Kaya ve Aslan, 2011:24). Okuma becerisi,
okuma-yazma etkinliğinin başlamasıyla kazanılan bir beceridir ve ilk kazanıldığı andan
itibaren bireyin anlama yetisinin gelişmesinde önemli bir yer tutmaktadır.
“Türkçe öğretiminde, okuma ile ilgili davranış örüntülerinin kazandırılması, öğrencilerde
öncelikle okuma alışkanlığının yerleştirilmesini gerekli kılmaktadır” (Sever, 2011:19). Türkçe
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öğretiminin “okuma kültürü edinmiş bireyler yetiştirme” amacına ulaşmasında bilmece
türünden de yararlanılabilir. Bilmeceler; ses ve sözcük tekrarı, şiirsel söylenişi, merak öğesini
devindiren yapısı ve eğlenceli bir oyun oluşu ile her zaman çocukların ilgisini çekmeyi
başarır. İlgi çeken ve düşünmeye yönelten eğlenceli bilmecelerle karşılaşan çocuklar, çeşitli
bilmeceleri okumaya, anlamaya ve bir başkasına sormaya yönelecektir.

(Nur İçözü, 2011c:41)

(Nur İçözü, 2011c:41)

Okuma alışkanlığı kazandırma sürecinde, çocuklara nitelikli bilmeceler ve bilmece kitapları
sunulmalıdır. Okurken eğlendiren ve düşünceyi devindiren bilmeceler, görsellerle
desteklenerek kitap biçiminde sunulduğunda çocuklarda okuma isteğinin uyanmasına katkı
sağlayacaktır. İstekle okumaya yönelen çocukta okuma becerisi de gelişecektir. Bu sebeple
dilin zenginliğini, inceliğini yansıtan nitelikli bilmece kitapları da Türkçe öğretimi sürecinde
okunması gereken türler arasında yerini almalıdır.
B. Bilmecelerin Anlatma Becerisi Üzerine Etkisi
1. Konuşma Becerisi ve Bilmece
Dinleme becerisinden sonra kazanılan ilk beceri konuşmadır. Konuşma; duygu, düşünce, istek
ve hayallerin sözle dile getirilmesi etkinliğidir. Bireylerin toplum içerisinde başarılı bir
biçimde kendini ifade etmesinde konuşma yetisinin önemli bir payı vardır. Çünkü karşıya
aktarılmak istenenlerin sözlü olarak doğru biçimde anlatabilmesi dilin etkili, güzel
kullanılmasına ve bunun konuşma diline yansıtılmasına bağlıdır.
Anlatma sürecinin ilk becerisi olan konuşma, okulöncesi dönemde gelişir. Çocuklar okula
konuşmayı az çok öğrenmiş olarak başlarlar. Ancak okulöncesi dönemde konuşma becerisi
daha çok ailenin ve çevrenin konuşma dilini yansıtır. Okul döneminin başlamasıyla birlikte
ilkelerine uygun olarak doğru, güzel ve etkili bir biçimde konuşma becerisi kazandırmada
okulun sorumluluğu öne çıkmaktadır. “İlköğretimden başlayarak öğrencilere görüp
izlediklerini, duygu, düşünce ve tasarladıklarını sözle doğru ve amaca uygun olarak anlatma
becerisi kazandırma, onlara söz söylemenin kural ve tekniklerini öğretmek, öncelikle Türkçe
öğretiminin sorumlulukları arasındadır”(Sever, 2011:23). Bu sorumluluğun yerine getirilmesi
sürecinde de bilmecelerden yararlanılabilir.
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(Yalvaç Ural, Haslet Soyöz,2004:3)

Etkili ve güzel konuşma becerisinin kazanılmasında, zengin söz varlığına sahip olma ve dilin
ilkelerini doğru kullanabilme önemlidir. Bilmeceler, dilin inceliklerini ve sözcüklerin anlam
zenginliklerini eğlenceli bir biçemle çocuklara sunar. Onlarda düş ve düşünce gücünü
devindirirken aynı zamanda söz varlığının gelişmesine ve dolayısıyla anlatımın güçlenmesine
katkı sağlar. Ayrıca dilin kullanım ilkelerini yansıtan bilmeceler, bu ilkelerin sezdirilmesini
sağlarken öğretim sürecini de kolaylaştıracaktır. Söz dağarcığının zenginliği, konuşma diline
yansır. Bu da çocuklarda konuşma yetisinin gelişmesine ve Türkçenin anlatım olanaklarının
konuşma diline yansımasına olanak tanır.
2. Yazma Becerisi ve Bilmece
Yazma; duygu, düşünce, hayal ve isteklerin yazılı olarak dile getirilmesidir. Yazma da
konuşma gibi anlatma becerisidir. “Yazma, eğitim kanalı ile edinilen anlatma becerisidir.
Çocuk edebiyatı ürünlerinin çok büyük bir kısmı yazma becerisi ile oluşturulur. Sözlü olarak
üretilmiş ürünler de zamanla yazıya geçmiştir. Aynı ürünler, çocuğa yazma becerisi
kazandırmak için de kullanılır”(Baş, 2012:183). Türkçe öğretiminde bu ürünlerden biri olan
bilmecelerden, yazma becerisi kazandırma sürecinde yararlanılabilir.
Bilmeceler, bir şeyin adını vermeden kapalı bir biçimde o şeyin çeşitli özelliklerinin
anlatıldığı türlerdir. Bu yönüyle çocuklarda yazma becerisini geliştirmek için kullanılabilir.
Çocuklardan seçtikleri bir şeyle ilgili bilmece yazmaları istenebilir. Anlatılacak şeyin adını
anmadan onun niteliklerini kapalı bir biçimde yazmak, yaratıcı düşünme becerisinin yanında
yazma becerisinin gelişmesine de olanak tanır. Bilmece yazmak, öğrencilere eğlenceli
geleceğinden yazmaya yönelmelerini sağlayacaktır.

(Nur İçözü, 2011b:9)

(Serdar Tümüklü, 2010: 41)

Doğru ve düzgün anlatım doğuştan gelen bir yetenek değil, eğitimle elde edilen bir beceridir
ve çaba harcayarak kazanılır, uygulama yaparak geliştirilir. Yazma becerisi kazanmak için
olağanüstü yetenek gerekmez. Çalışan, yeterince uygulama yapan herkes dilini kullanmayı
öğrenebilir; yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini ve isteklerini düzgün bir anlatımla
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

178

Arzu TÖREN GÜL

yazıya dökebilir (Sever, Kaya ve Aslan, 2011:25). Bunun ayrımına varan çocuklar, diğer
türlerde de yazı yazabilecekleri konusunda kendilerine güvenip yazmaya yönelebilirler.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkçe öğretiminin etkinlik alanları anlama ve anlatma becerileri ile dil bilgisi çalışmalarıdır.
Türkçe öğretimi bu becerileri geliştirerek duyma ve düşünme sorumluluğu kazanmış bireyler
yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca okuma alışkanlığı kazandırıp dil becerisini geliştirmek de Türkçe
öğretiminin sorumluluğundadır. Bunu yaparken çeşitli uyaranlardan yararlanmaktadır. Bu
uyaranlar görsel, işitsel, görsel-işitsel metinler olabileceği gibi çeşitli dilsel gereçler de
olabilir. Dilsel gereçlerden biri olan bilmecelerin Türkçe öğretimi sürecinde önemli bir yere
sahip olduğu yadsınamaz.
Türkçe öğretiminin temel dil becerilerinin geliştirilmesi sürecinde bilmecelerden
yararlanılmalıdır. Bilmeceler, öğretim sürecine katılarak çocukların dil gelişiminden yaratıcı
düşünme becerisine kadar pek çok becerinin kazanılmasında yararlı olacaktır. Bununla
birlikte bilmecelerin, çocuklarda anlama ve anlatma becerileri üzerinde de olumlu etkileri
olacağını söyleyebiliriz.
Dinleme becerisinden yazma becerisine kadar, bilmecelerin anlama ve anlatma becerilerinin
gelişmesi sürecindeki yeri ve önemi bu çalışmada ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu sebeple
Türkçe öğretimi sürecinde bilmecelerin eğitsel işlevleri göz önünde bulundurularak bu temel
becerilerin kazandırılması sürecinde bilmece türüne de yer verilmelidir. Öğrencilere
bilmeceler kullanılarak okuma, yazma, konuşma, dinleme gibi becerileri geliştirecek
etkinlikler
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ABSTRACT
Every society has stereotyped, expected behaviours which are appropriate for its own culture, tradition and lifestyle for
specified social conditions. Verbal politeness expressions which can be reputed as primary elements of concord and settlement
in interindividual relations are also forms of behaviour. These expressions reflect the gist of a language by showing difference
from one language to another formally and in point of meanings they cite. Expressions of good wishes which are very important
in frame of politeness become more of an issue in intercultural interaction. As these expressions from every language which are
peculiar to their own culture don't have one to one translation, their usage also differ from one culture to another. Therefore, it
has an important place in education of foreign language. The research aims at stereotyped wish patterns in relation to lots of
areas like sociology, sociolinguistics, communication, interaction, culture and pragmatics with an intercultural, pragmatic
approach. The place and equivalents of verbal patterns in french culture devoted to rendering good - wishes which are used
largely for demise, sickness and personal hygene situations in turkish culture will be searched and skills of using these patterns
conveniently and effectively by turkish students who are learning French as a foreign language will be examined. The obtained
data got from the students will come up in point of its convenience for universal rules of politeness in intercultural context and
its pragmatic skills will be questioned. As the result of the research, the causes and results of possible incompatible usages will
be examined, the place and importance of wish expressions in teaching foreign language in terms of pragmatics will be
established and suggestions devoted to enhancement will be presented.

Key Words: Teaching French as a foreign language, contrastive pragmatics, intercultural politeness, interindividual interaction

ÖZET
Her toplum belirlenmiş sosyal durumlar için kendi kültür, gelenek ve yaşam biçimine uygun, beklendik davranışlar
barındırmaktadır. Bireyler arası ilişkilerde uyum ve uzlaşmanın temel unsuru sayılabilen sözel nezaket ifadeleri de bu davranış
biçimlerindendir. Bu ifadeler gerek biçimsel olarak gerekse aktardıkları anlam bakımından bir dilden diğerine farklılık gösterip,
o dilin öz kültürünü yansıtmaktadır. Nezaket çerçevesinde son derece önemli olan iyi dilek ifadeleri kültürlerarası etkileşimde
ayrı bir önem kazanmaktadır. Her dilin kendi kültürüne özgü bu ifadelerin birebir çevirisi olmadığı gibi kullanımları da bir
kültürden diğerine değişim göstermektedir. Bu nedenle yabancı dil eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Araştırma, sosyoloji,
sosyodilbilim, iletişim, etkileşim, kültür ve edimbilim gibi birçok alanla ilintili olarak kalıplaşmış dilek ifadelerini kültürlerarası
edimbilimsel bir yaklaşımla incelemeyi hedeflemektedir. Türk kültüründe vefat, hastalık ve kişisel temizlik durumlarında yaygın
biçimde kullanılan, iyi dilek sunmaya yönelik sözel kalıpların fransız kültüründeki yeri ve karşılıkları araştırılıp, Fransızcayı
yabancı dil olarak öğrenen türk öğrencilerin bu söz kalıplarını uygun ve etkin biçimde kullanabilme becerileri incelenecektir.
Öğrencilerden elde edilen veriler kültürlerarası bağlamda, evrensel nezaket kurallarına uygunlukları bakımından ele alınıp,
edimbilimsel becerileri sorgulanacaktır. Araştırmanın sonucunda olası uyumsuz kullanımların neden ve sonuçları irdelenip,
dilek ifadelerinin edimbilimsel açıdan yabancı dil öğretimindeki yeri ve önemi saptanacak, iyileştirmeye yönelik öneriler
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Fransızca öğretimi, karşılaştırmalı edimbilim, kültürlerarası nezaket, bireyler arası
etkileşim
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1. GİRİŞ
Teknoloji akımının her alanı ele geçirmesiyle iletişim, kesintisiz ve küresel bir boyut
kazanmıştır. Özellikle sosyal medyanın etkin biçimde kullanılması uzaklık kavramını görecel
olarak ortadan kaldırmış, bireyler arası etkileşimi ülke ve kültür sınırlarının dışına taşımıştır.
İletişimin böylesi sınırsız bir platforma yayılmasıyla yabancı dil kullanımı kaçınılmaz bir
gereksinim olmuştur. Bu bağlamda farklı dil ve kültürlere sahip bireylerin pürüzsüz bir
iletişim gerçekleştirebilmeleri için araç dile ilişkin söz dizgesi, fiil çekimi ve sözcük bilgisi
yeterli olmayıp, iletiyi niyetine uygun biçimde kodlayabilme ve çözebilme becerisine sahip
olmaları gerekmektedir. Bu beceri araç dilin kültürel özelliklerini tanımak, bir başka deyişle
neyi, ne zaman, kime, hangi durumda ve ne şekilde söylemeyi bilmektir. Bu becerinin yetersiz
olması farklı kültürlerden gelen katılımcılar arasında gerçekleşen iletişim sürecinde iletinin
niyetine uygun biçimde kodlanması ve algılanması açısından risk oluşturmaktadır. İletişim
dilinin katılımcıların anadili olduğu durumlarda bile etnik farklılıklardan kaynaklanan
anlaşmazlık ya da yanlış anlamalar oluşabilmektedir. Söz konusu sorun dil dizgesini doğru
kurgulayabilmenin ötesinde, dilin bir bildirişim aracı olarak bağlama uygun biçimde
kullanımıyla ilintilidir.
Belirli durumlarda kullanılan ve hatta kullanılması beklendik iyi dilek ifadeleri kültüre ilişkin
iletişim davranışlarıdır ve ifadenin dizgesel olarak doğru kurgulanmış olmasının ötesinde
iletişim koşullarına uygunluğu önemlidir. Yabancı dil ediniminin gereksinime dönüştüğü
günümüzde edimbilimsel değişkenler göz önünde bulundurularak, yabancı dil eğitim
programları, hangi dil seviyesi olursa olsun, bu beceriyi gerçek anlamda geliştirecek biçimde
planlanmalıdır. Dil, her şeyden önce bireyler arasında bağ kurmaya yarayan ve ait olduğu
toplumun sosyokültürel özelliklerini yansıtan en önemli araçtır. İnsanlar dil aracılığıyla
iletişim kurarak, niyetlerini, görüş ve düşüncelerini, duygularını aktarıp, başka bireylerle
ilişkiler geliştirerek sosyalleşirler. Bu sosyalleşme sürecindeki araç dil, konuşmacılardan biri
için yabancı dil ise olası dilsel davranış eksiklikleri, konuşanı beklendik bir sözü söylememe,
yanlış söyleme, duygu, düşünce ve görüşünü doğru ifade edememe ve bunun sonucu olarak
yanlış anlaşılmaya sürükleyebilir. Bu ve benzeri olumsuz durumlar iletişimde nezaketsizliğe
yol açıp, konuşmacılar arasındaki ilişkinin zarar görmesine ve hatta kültürel bir şoka neden
olabilmektedir.
İyi dilek kalıpları bireyler arasındaki ilişkiyi kuvvetlendiren nezaket ifadeleridir. Her dil kendi
dünya görüşünü, yaşam biçimini, gelenek, görenek, kültür ve inanç şeklini aktardığından,
dilek kalıpları da gerek kullanım açısından gerekse söz dizgesi olarak farklılıklar
göstermektedir. Aynı durumlarda kullanılmayabildikleri gibi bir dilden diğerine çeviri
tekniğiyle de aktarılamaz. Özünde iyi niyet, dostluk ve nezaket barındıran, kalıplaşmış bu
sözler, uygun düşmeyen durumda ya da yanlış bir ifadeyle kullanıldıklarında ise iletişimi
tartışma, hatta çatışma boyutuna kadar götürebilirler. Bu nedenle hangi seviyede olursa
olsun, yabancı dil konuşucusunun bu sözedimlerden az çok haberdar olması yerinde
olacaktır.
İyi dilek ifadeleri ve edimbilim
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Her dil topluluğunun belirli durumlarda kullanılması gerenek haline gelmiş sözceleri vardır.
Bu sözceler o dilin kültürünü, yaşam biçimini, değer yargılarını, inançlarını, kısaca dünya
görüşünü yansıtan iletişimsel alışkanlıklardır. Etkin bir iletişim için her toplumda sıklıkla
başvurulan iyi dilek ifadeleri, bireyler arası ilişkileri de koruma ve kuvvetlendirmede önemli
bir yer tutmaktadır. Türk dilini örnek alacak olursak, en temel sözel etkileşim süreçleri bile
iyi günler, iyi akşamlar, günaydın, hoşça kal(ın) gibi iyi dilek ifadeleriyle başlayıp,
bitmektedir. Bu ifadeler bazı durumlarda karşılıklı biçimde dilenirken (iyi günler, iyi
akşamlar, hayırlı sabahlar, iyi bayramlar, vs / sana da, size de), bazı durumlarda yalnızca
iletinin hedefindeki kişiye yöneliktir (geçmiş olsun, sıhhatler olsun, hayırlı olsun, güle güle /
iyi günlerde kullan(ın), başın(ız) sağ olsun, eline(nize) sağlık, Allah mesut etsin, vs).
Kalıplaşmış bu ifade biçimleri etkileşim sürecindeki konuşmacı ve dinleyicinin toplumsal,
kültürel, ruhsal birikimleriyle sınırlı olup, Vardar’ın (2007) bağlam tanımlamasına göre dil
dışı bağlama göndermede bulunur. Dil dışı kurallar olarak adlandırılan dilin kullanım
ilkelerine ana dili konuşucuları doğal bir biçimde yetkindirler. Bir başka deyişle ana dili
konuşucuları hangi ifadeyi, nerede, kime, hangi koşulda, ne tür bir dizgeyle aktaracakları
konusunda dilsel bir yetkinliğe sahiptirler. Buna karşın yabancı dil konuşucularının sıklıkla
karşılaştıkları zorluklardan biri gerçek yaşam durumlarında gereken dilsel edinci
gerçekleştirememektir. Bunun en önemli nedeni hedef toplumdaki sözel davranış biçimlerini
yeterince bilmemektir.
Her dil, kendi dünya görüşünü, kendi algıladığı dış gerçekliği, kendi kültürü, geçmişi ve yaşam
biçimine göre aktardığından kendine özgü bir dizge ve bağlam yapısına sahiptir. Bu nedenle
özellikle kalıplaşmış bir takım ifadeler dilden dile doğrudan aktarılamayabilir. Kimi zaman
dizgesel dönüşümlerden geçen söz konusu ifadeler, kimi durumlarda hedef dilde karşılık
bulmayabilir. Örneğin, Türkçede bir nezaket ifadesi olarak yaygın biçimde kullanılan güle
güle / iyi günlerde kullan(ın), hayırlı olsun, kolay gelsin gibi birçok sözce Fransızcada bire bir
karşılık bulmamaktadır. “Kolay gelsin” dileğinin Fransızcadaki kullanım biçimi “bon courage”
olup, bire bir Türkçeye çevrildiğinde cesaret dileği anlamı taşır. Oysa ki Türkçedeki sözel
ifadenin direk çeviri karşılığı “Que ce soit facile / Qu’il vienne facile” şeklindedir ve hedef
kültürde türk kültüründeki kullanım yaygınlığı yoktur. Yine Türkçede yaygın kullanımı olan
bir iyi dilek ifadesi olan “çok yaşa(yın)” fransız kültüründe aynı sıklıkta kullanılmamakla
birlikte sözel ifade olarak Türkçedekinden oldukça farklıdır. Bire bir çevirisi “vis / vivez
beaucoup / longtemps” olmasına karşın Fransızcadaki kullanım biçimi “à tes / vos souhaits”
dir. Sözcük olarak “souhait” nin Türkçe sözlük karşılığı “dilek, istek, arzu, temenni” olup “à
souhait” için “dilediğince, dileğince, gönlünce, istenildiği gibi” biçiminde verilmiştir. (Saraç,
1989, s. 1318) Bunun sonucu olarak edimbilimsel yetkinliği eksik olan yabancı dil
konuşucusu çeviri tekniğine başvurarak hedef dilde bağlama uygun anlam taşımayan, hatta
hedef kültürde kullanım karşıtlığı olmayan bir ifade kullanarak uygunsuz bir dilsel davranışta
bulunabilir, niyetini yanlış aktarabilir ve nezaket sergilemek isterken tersi bir duruma
düşebilir. Aynı biçimde kendisine hedef dilde söylenen bir ifadeyi kendi ana diline çevirerek
yorumlamaya çalışan bir dinleyici, anlam aktarımında zorluk çekebilir, iletiyi yanlış
yorumlayabilir ve partnerini kabalıkla suçlayabilir. Örneğin Fransızcada şans dileme ifadesi
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olarak kullanılan “bonne merde” söz kalıbı kelime kelime Türkçeye çevirildiğinde, bağlamsal
anlam yükünün farkında olmayan bir dinleyici için son derece kaba algılanabilir. “merde”
kelimesinin sözlük anlamı “insan ve bazı hayvanların dışkısı” olup, bağlamsal kullanıma göre
küfür, hakaret içerikli bir anlam yüklenebilir.
Yukarıda verilen örneklerden anlaşılabileceği gibi bir kültürün gündelik sözel etkileşiminde
yer etmiş iyi dilek ifadeleri başka bir kültürde bire bir karşılık bulmayabilir. Bu ifadeler hedef
dilde farklı bağlamlarda, farklı kalıplarla kullanılabildiği gibi, hiç kullanılmayadabilir. Bu
ayrımı yapabilmek araç dile ilişkin kültürel özelliklerin farkında olmanın ötesinde
edimbilimsel becerinin edinimiyle mümkündür. Günümüz yabancı dil öğretim yöntemleri dili
ait olduğu kültürün içinde edindirmeyi hedef alır. Ancak kültüre değgin sözedimlerinin
kullanımı, yani yabancı dil öğrenenin hedef dildeki bir etkileşim durumunda uygun dilsel
davranışta bulunabilmesi, düşüncesini, duygularını amacına ve niyetine uygun biçimde söze
dökebilmesi kültürlerarası deneyim engeline takılabilmektedir. Buradaki engel dilsel ya da
tam anlamıyla iletişimsel değil; kültürlerarası edimbilimsel olup, yabancı dil öğrenenin ana
dilindeki edimsel davranışları hedef dile aktarma eğilimiyle ilintilidir.
2. YÖNTEM
Hangi dil ya da kültür söz konusu olursa olsun, sözel ve sosyal bir gelenek olarak
tanımlayabileceğimiz iyi dilek ifadeleri bireyler arası sosyal bağların kurulup,
güçlendirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda Kerbrat-Orecchioni’nin (2005)
“bireyler arası ilişkilerde uyumu sağlamak ve sürdürmeye yönelik uzlaşmalı davranışlar
bütünü” olarak tanımladığı nezaket olgusuyla yakın ilişki içerisindedir. (s. 189) İyi dilek
ifadeleri, sosyokültürel olarak belirlenmiş durumlarda, kalıplaşmış biçimde kullanılan
nezaket göstergeleridir. Beklendik durumlarda kullanımları sevgi, saygı, değer, empati olarak
yorumlanırken, kullanılmamaları ya da yanlış kullanılmaları kabalık ve nezaketsizlik ifade
edebilir. İletişim sürecine uygun biçimde davranmaya yön veren kurallar sosyal düzen
tarafından belirlenmiş olup, diller ve kültürlerarası değişkenlikler göstermektedir. Bu
nedenle bu söz kalıplarını doğru kullanabilmek, sözcük ve dizge bilgisinin ötesinde bir sözel
davranış becerisi gerektirmektedir ki, bu da sosyal değerler, inançlar, toplumun genel bakış
açısı, gelenek, görenekleri tanımakla mümkündür. Kültürel beceri başlığı altında
toplayabileceğimiz yetkinliğin tek bir dil topluluğu içinde bile edinimi ve yönetimi oldukça
karmaşık ve güçtür. Her ne kadar her dilin yansıttığı, o dili konuşan toplumun ortak referansı
bir üst kültür varsa da, farklı ortak bileşenlerde buluşan, daha küçük grupların oluşturduğu
sosyokültürel çeşitlilik yadsınamaz. Bu çeşitliliğin temelini oluşturan coğrafi, ekonomik,
etnik, eğitsel, mesleki etmenler aynı dilin farklı kullanım biçimlerini ortaya koymaktadır.
Böylesi bir dilsel zenginlik, benzer ya da aynı durumlarda beklendik sözel tepkilerde
farklılıklara yol açarken nezaket olgusunun da içerik ve ifade biçimine şekil verebilmektedir.
Ortak dil konuşan topluluğun alt gruplarında bile belirgin biçimde kültürel sözel farklılıklar
gözlemlenebilirken, keskin çizgilerle ayırt edilebilen doğu – batı kültürlerinin iletişim süreci
oldukça karmaşık yapıdadır.
Söz kalıpları biçiminde kullanılan iyi dilek ifadelerinin, inanç, töre, gelenek ve göreneklerine
sıkı sıkıya bağlı kalmakla birlikte, batıya açılmış türk kültüründe ve tamamen batı kültürünü
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yansıtan fransız kültüründeki edimbilimsel farklılıkları nezaket çerçevesinde incelemeye
değer bir konudur. Kültürlerarası edimbilimsel bir yaklaşımla karşılaştırmalı biçimde ele
alınan iyi dilek ifade biçimleri anadili Türkçe olup, Fransızcayı yabancı dil olarak edinmiş
konuşmacılarda daha da farklı bir boyut kazanmaktadır. Uygun sosyal davranışlardaki
kültürel değişkenlikler nezaket açısından risk oluşturabilmektedir. Sorun her iki dildeki
nezaket stratejilerinin ve dil kullanım kurallarının bire bir örtüşmemesinden
kaynaklanmaktadır. Burada nezaket, öylesi hassas bir kantardır ki; fazlası hedef kişiyi
yüceltirken, kullanıcısını alçaltabilir. Esasen yücelen ve alçalan etkileşimdeki bireylerin
kendisi değil, toplum içindeki saygınlıklarıdır.
Günümüz dilde nezaket araştırmalarının büyük çoğunluğuna yön veren Brown ve
Levinson’un evrensel nezaket kuramı da konuşmacıların saygınlık, değer, sosyal imge gibi
niteliklerine göndermede bulunan ‘yüz’ olgusuna dayanır. Temelini Goffman’ın ‘olumlu ve
olumsuz yüz’ modelinden alan kuram, nezaketi bireyler arası ilişkileri uyum içerisinde
sürdürmeye yönelik bir kurallar bütüncesi olarak ele alır ve bu kurallar bütüncesi etkileşim
süreci boyunca katılımcıların karşılıklı olarak yüz koruma çabasına hizmet etmektedir. Her
bireyin etkileşim süreci boyunca kaybedilen, korunan, kurtarılan iki yüzü vardır. Bunlardan
olumlu olan toplumsal saygınlığı artıran imgeler bütününü, olumsuzu ise cismi, zamansal ve
uzamsal özelini koruma çabasıdır. Nezaket, her türlü etkileşimde katılımcıların her iki yüzü
de koruma ortak ilkesidir. Bu da, bir takım nezaket stratejilerinin karşılıklı kullanımıyla
mümkündür.
Sözeylem odaklı yaklaşım birçok sözedimin doğası gereği söyleyen ya da hedef kişi için yüz
tehdit edici potansiyelde olduğunu varsayıp, uygun stratejiler aracılığıyla ‘yüz yönetimi’nin
önemini vurgular. Burada sözü edilen, etkileşimi çevreleyen durum ve partnerle olan yakınlık
dercesine göre, özel alan sınırlarını dikkate alarak, onun yüzünü kızartmaktan kaçınırken,
aynı zamanda kendi saygınlığını da küçük düşürmeyecek bir sözel davranış kontrolüdür.
Kerbrat-Orecchioni (1996), emir, eleştiri gibi sözedimlerin özünde olumsuz etki, buna karşın
iltifat, teşekkür sözedimlerinin ise olumlu etki barındırdıklarının altını çizer. (s. 54)
Kişinin toplumsal saygınlığını zedeleyebilecek, yüz tehdit edici sözedimleri kullanmaktan
kaçınma, ya da çeşitli yöntemlere başvurarak olumsuz etkisini yumuşatma çabası ‘olumsuz
nezaket’ olarak tanımlanmıştır. Tehdit potansiyeline sahip bu sözedimlerin yanı sıra hedef
kişinin saygınlığını artıran, toplumsal imgesini yücelten sözedimleri herhangi bir telafi amacı
olmaksızın kullanma eğilimi ise ‘olumlu nezaket’ çabasıdır. (Kerbrat-Orecchioni, 2005)
Araştırmanın konusunu oluşturan iyi dilek ifadeleri hedef kişiyi önemseme, değer verme,
duygularını paylaşma belirtisi olarak kullanılıp, ‘olumlu yüzü’nü yüceltici nitelikli ‘olumlu
nezaket’ sözedimleridir. Belirli durumlarda, beklendik dilek ifadelerini kullanarak hedef
kişiye düşünüldüğü, acı ve mutluluklarının paylaşıldığı, kendisinin değerli, yaşadıklarının
önemli olduğu belirtilirken evrensel nezaket modeline göre olumlu yüzünü hedef alan,
olumlu nezaket gösterilmiş olur.
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Modelin evrenselliğine karşın, etkileşimdeki bireylerin farklı sosyokültürel birikimi davranış
farlılıklarını ortaya koymaktadır. Kendi kültüründe beklendik bir sözel davranış, partnerinin
kültüründe benzer durumda kullanılmıyorsa, ya da başka biçimde ifade ediliyorsa, olumlu
nezaket girişimi ne gibi olumsuzluklara yol açabilir, nezaketsizliğe kadar gider mi, bireyler
arasındaki ilişkiyi zedeler mi sorularına yanıt ararken, yabancı dil öğretiminde sözel
nezaketin yeri ve önemini irdelemek çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.
Araştırmanın bütüncesini oluşturan dilek ifadeleri Türkçe ve Fransızca olup, karşılaştırmalı
bir incelemeye olanak sağlaması açısından türk ve fransız vatandaşlarının katılımıyla elde
edilmiştir. Seçilmiş olan ölüm, hastalık ve kişisel temizlik (banyo, duş, saç, sakal traşı)
durumları 20 türk, 20 fransız vatandaşına sunulup, her bir durum için anadilindeki sözel
tepkileri sorgulanmıştır. Bir sonraki aşamada ise aynı durumlar Fransızcayı yabancı dil
olarak edinim sürecinde olan 20 türk öğrenciye sunulmuş, fransız partnerlerine araç dilde
hangi sözel davranışlarda bulunacakları araştırılmıştır. Elde edilen veriler evrensel nezaket
kuramı çerçevesinde incelendikten sonra sonuçlar yabancı dil öğretimi kapsamında
değerlendirilecektir.
3. BULGU VE YORUMLAR
Bütünceyi oluşturmak üzere seçilmiş ölüm, hastalık ve kişisel temizlik (banyo, duş, saç, sakal
traşı) durumları türk kültüründe günlük etkileşim süreçlerinde sıklıkla iyi dilek ifadelerine
başvurulan durumlardır. Sözel tepkileri kültürel bağlamda incelemek için, her bir gruba 1)
Yakınını kaybetmiş, 2) Hasta olan, 3) Banyo yapmış birine akıllarına ilk gelen sözel tepki
sorulmuştur.
Birinici durum için Türklerin kullandıkları dilek ifadeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
Başın(ız) sağ olsun
Allah rahmet eylesin
Tablo:1

19
1

Araştırmaya katılan 20 kişiden 19 tanesi ‘Başın(ız) sağ olsun” dileğinde bulunurken,
bunlardan iki tanesi ‘çok üzüldüm’ ve ‘sabır diliyorum’ ifadelerini ekleyerek partnerlerinin
acısını paylaştıklarını vurgulamışladır. Buna karşın tek bir kişi daha manevi bir ifadeyi tercih
ederek ‘Allah’ kavramına başvurmuştur. Her iki dizgede de ‘olmak’ ve ‘eylemek’ fiilleri emir
kipinde kullanılmıştır ve baskın bir çoğunlukla ‘-ın’ (sen), ‘-ınız’ (siz) ekleriyle söylenen odaklı
olarak sunulmuştur. Tek bir kişi tarafından kullanılmış olan ‘Allah rahmet eylesin’ dileği
söyleyen ve söyleneni dışarıda bırakarak, örtük biçimde vefat eden kişiyi hedef almaktadır.
Aynı durum için fransız katılımcırın kullandığı ifadeler:
Toutes mes condoléances
Mes condoléances
Je suis désolé(é)
Je suis triste

10
2
5
1
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1
1

Tablo: 2
Çoğunluklu olarak baş sağlığı dileği “condoléances” cins ismiyle, fiile başvurmaksızın
sunulmaktadır. Sözlük anlamı “baş sağlığı, taziye” olan cins isim her zaman çoğul olarak ve
birinci tekil şahıs iyelik sıfatı ‘mes’ ile birlikte kullanılır. Türkçedeki ifade biçiminin aksine
buradaki ifade biçimi dileğin sunulduğu kişi (sen, siz) değil, söyleyen (ben) odaklıdır.
Bütüncede de görüldüğü gibi ‘tüm, bütün’ anlamındaki ‘toutes’ sıfatıyla güçlendirilerek
kullanımı son derece yaygındır. İkinci yaygın kullanım ise üzüntü bildirmeye yönelik
ifadelerdir ve taziye bildirimlerinde olduğu gibi söyleyen odaklıdır. ‘olmak’ anlamındaki ‘être’
fiilinin birinci tekil sahış öznesiyle çekimlenerek (je suis), kederli (triste), üzgün (désolé) gibi
sıfatlarla vurgulanmaktadır.
Bunun dışında katılımcılardan bir tanesi ‘??? yap, çünkü bu en iyi ilaçtır’ (Fais ??? parce que
c’est le meilleur remède) şeklinde öğüt verirken, bir diğeri hiçbir şey söylemeyeceğini
belirtmiştir. Bu tercihler katılımcılardan birinin 19, diğerinin ise 16 yaşında olmasıyla
ilintilendirilebilir.
Türk ve fransız katılımcıların bir yakını vefat edene sundukları iyi dilek ifadeleri yukarıda
görüldüğü gibi bir dağılım gösterip, Fransızcayı yabancı dil olarak öğrenen türk öğrencilere
aynı durumda, fransız partnerlerine hangi Fransızca ifadeyi kullanacakları sorulduğunda
alınan yanıtlar tablodaki dağılımı göstermektedir:
Je souhaite qu’il ait beaucoup du sol.
Je suis désolé (8)
Je souhaite qu’il aille à paradise.
Je suis triste pour mourir de ton père, je
partage ta tristesse.
Désolé, Dieu se trouve à côté de toi.
Dieu ait son âme.
Je veux qu’il dorme dans les clairs.
Dieu lui donne une bonne place.
Je souhaite que le dieu lui invite à sa maison.
J’espère que tout ira bien.
N’est pas triste. Ce n’est pas fin de vie.
Quelque chose n’est pas être toi.
Il faut que tu es calme parce que tout le
monde mourront un jour. D’après moi, il sera
contente là-bas.
Tablo: 3

Toprağı bol olsun.
Üzgünüm.
Mekanı cennet olsun.
Babanın ölümüne üzgünüm, üzüntünü
paylaşıyorum.
Üzgünüm, Allah senin yanında olsun.
Ruhu Allah’ın olsun.
Işıklar içinde uyusun.
Allah ona iyi bir yer versin.
Dilerim ki Allah onu evine davet etsin.
Umarım her şey iyi olacak.
Üzülme. Bu hayatın sonu değil.
Sana bir şey olmasın.
Sakin olmalısın çünkü herkes bir gün ölecek.
Bence o, orada mutlu olacak.
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Yukarıdaki tabloda, sol kolon Fransızcayı yabancı dil olarak öğrenmekte olan türk
öğrencilerin bir yakını vefat etmiş fransız partnerlerine sundukları Fransızca dilek ifadelerini,
sağ taraftaki kolon ise bu ifadelerin Türkçedeki olası denkliklerini göstermektedir. Tabloda
Türkçeye özgü olup, kelime kelime çeviri yöntemine başvurulmuş, hedef dilde pek de anlam
aktarmayan ‘Je souhaite qu’il ait beaucoup du sol.’, ‘Quelque chose n’est pas être toi.’, ‘Je
souhaite qu’il aille à paradise.’ ve ‘Je veux qu’il dorme dans les clairs.’ ifadeleri dikkat
çekmektedir. Bu ifadelerden türk kültüründe ‘mekanı cennet olsun’ biçiminde kullanılıp,
Fransızcaya ‘dilerim ki cennete gitsin’ çevirisiyle aktarılmış olan ile ‘nur içinde yatsın’
kalıbının ‘ışıklar içinde uyumasını isterim’ biçiminde aktarılmış olanı söylem boyutunda
kültürel bağlamda örtüşmese de söylenene iyi niyet göstergesi olarak erişebilecek
niteliktedir. Hedef kişi bu iletiyi çözümleme sürecinde söyleyenin ne tür bir niyet içerisinde
olduğunu ve ne duygu aktarımında bulduğunu az çok algılayabilir. Ancak, ‘toprağı bol olsun’
dilek kalıbını olduğu gibi çeviri yöntemiyle ‘Dilerim ki çok toprağı olsun’ biçiminde ifade eden
konuşmacı hedef kültürde söz konusu bağlamda neredeyse hiçbir anlam içermeksizin,
İslamiyet öncesi Türk geleneklerine göndermede bulunan bir dilek sunmaktadır. Bu noktada
partnerinin olumlu yüzüne yönelik, olumlu nezaket girişiminde bulunan türk konuşmacı,
istemeden, hatta farkında olmadan anlaşılmama ya da yanlış anlaşılma gibi bir elverişsiz
durumla karşı karşıya kalabilir ve girişiminin aksine nezaketsizlikle yargılanabilir.
Benzer durum kelime kelime çevirildiğinde Türkçedeki ‘sana bir şey olmasın’ dileğinin
karşılığına denk düşen ‘Quelque chose n’est pas être toi.’ söylemi için söz konusudur. Gerek
söylemsel, gerekse kültürel bağlamda hedef kişiye anlamlı bir ileti aktarmayacak, ya da
niyetinin tam tersi ironik algılanmasına neden olacaktır. Bu sebeple potansiyel olarak hedef
kişinin olumlu yüzünü tehdit etme niteliği taşımaktadır. Kendi kültüründe bağlama değgin bir
anlam içermeyen iletiyi dilsel çözümlemeye yönelecek fransız partner iletiyi tamamen kişisel
algısına göre yorumlayacak ve değerlendirecektir. Bu noktada iletiyi bütün iyi niyetiyle
kodlayan türk öğrenci, uygunsuz bir sözel davranışta bulunmuş olma, karşısındakini,
hedefinin aksine, incitmiş, kırmış, hatta kızdırmış olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.
‘Babanın ölümüne üzgünüm, üzüntünü paylaşıyorum.’, ‘Üzülme. Bu hayatın sonu değil.’,
‘Sakin olmalısın çünkü herkes bir gün ölecek. Bence o, orada mutlu olacak.’ biçiminde
sunulmuş, -nın, -nü, -me, -sın ekleriyle ‘sen’ (‘ton’, ‘ta’, ‘toi’, ‘tu’) odaklı teselli ifadeleri dilek
yerine kullanılmış, yakını kaybeden kişinin acısını hafifletmeye yönelik dolaylı olumlu
nezaket ifadeleridir ve hedef kişiye verilen değerin sözel yansıması olarak yorumlanabilir.
Bütüncenin bu bölümünü oluşturan ifadelerden % 20’si Allah’a göndermede bulunmakta
olup, çoğunlukla vefat eden kişi odaklıdır. Dizgede dileği dileyen özne örtük olmakla beraber
dileğini emir kipiyle, o-nun, o-na, o-nu (‘il’, ‘son’, ‘lui’) ifadelerini kullanarak ölen kişiyi
belirten üçüncü tekil şahısta Allah’a havale etmektedir. Yalnızca ‘Allah senin yanında olsun’
dileği sen-in ve yan-ın (‘toi’) ikinci tekil şahıs odaklı olup, dinleyiciyi hedef almaktadır. Bu
ifade de diğerleri gibi dolaylı olarak kutsal bir güç olan Allah’a adanmıştır.
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Öte yandan % 40’lık bir kullanımla ‘je suis désolé(e)’ yani ‘üzgünüm’ ifadesi Fransızcayı
anadili olarak kullanan katılımcılarınkiyle örtüşen tek ifade olarak ortaya çıkmaktadır. Bir
başka dikkat çeken nokta ise türk öğrencilerin anadiline öykünerek kullandıkları ifadelere
türk katılımcılarda rastlanmamasıdır. Austin ve Searl’in geliştirdikleri sözedimleri kuramına
göre ‘edimsel sözceler’ grubuna giren ve gerçekleştirdikleri hareketi adlandıran dilemek
(souhaiter), ummak (espérer) ve istemek (vouloir) fiilleri çoğunlukla yazılı ve resmi dilde
kullanılmasına karşın % 25’lik bir kullanım göstermektedir. Bunun nedeni türk öğrenci
grubunun Fransızca edinim sürecinde dilek kipini bu gibi yardımcı fiillerle görmüş ve
kullanmış olmalarına bağlı olabilir.
İkinci durum olarak verilen hastalanmış birine hangi sözel tepkide bulunacakları sorusuna
ise türk katılımcılardan elde edilen yanıtların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
Geçmiş olsun.
Çok geçmiş olsun.
Neyin var?

18
1
1

Tablo: 4
% 95’lik kullanımıyla ‘geçmiş olsun’ ifadesi, türk kültüründe, hastalık durumunda en yaygın
biçimde kullanılan dilek ifadesi olarak ortaya çıkmaktadır. Dizgesel bağlamda ele alındığında
emir kipinde kurgulanan dilek formülü, sunulan kişiyi dolaylı olarak hedef almaktadır.
Burada geçmiş olması dilenen şey hastalık durumu olup, hasta kişinin başından geçip, gitmesi
dileği söz konusudur. Bu fiil kalıbının bütüncede de rastlandığı biçimde ‘çok’ belirtecinin
eklenmesiyle pekiştirilmesi her ne kadar edimsel bağlamda alışıldık bir durumsa da anlam
boyutunda ‘nicelik’ bildiren ‘çok’ ifadesi bir hastalığın geçmesi durumuna pek de uyumlu
görünmemektedir. Mantık çerçevesinde hastalığın ‘çok’ değil, ‘çabuk’ geçmesi olanaklıdır.
Buna karşın türk kültüründe yaygın, kabul görür ve olumlu nezaket aktaran bir kullanımdır.
Bunun dışında 20 kişiden 1 tanesi bir dilekte bulunmak yerine hasta olan kişiye nesi
olduğunu sormayı yeğlemiştir. Her ne kadar bu soru bir dilek niyeti içermese de hedef kişiye
ilgi gösterme, onun için endişe duyma belirtisi olarak olumlu nezaket stratejisi kabul
edilebilir.
Aynı durum için fransız katılımcıların verdiği sözel tepkiler daha zengin bir çeşitlilik
sunmaktadır.
Tu vas aller mieux.
J’espère que tu vas vite aller mieux.
J’espère que ça va mieux.
Bon rétablissement.
Prompt rétablissement.
Rétablis-toi bien.
Repose-toi bien.

1
1
1
8
2
3
1
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Remets-toi vite.
Rien.
Tablo: 5

1
2

Hastalık durumu için Fransızlar tarafından kullanılan en yaygın dilek ifadesi % 40’lık bir
oranla ‘bon rétablissement’ olarak ortaya çıkmaktadır. Türkçedeki karşılığı ‘iyi’ olan ‘bon’
sıfatı ile ‘iyileşme’ anlamındaki ‘rétablissement’ cins ismiyle dizgelenen dilek, söyleyeni ya da
hedef kişiyi değil, hastalığın iyileşme sürecini hedef alır. Bu dilek ifadesini % 15’lik kullanımla
‘rétablis-toi bien’ fiil kalıbı izlemektedir. Türkçede ‘sağlığına kavuşmak, iyileşmek’ anlamına
gelen ‘se rétablir’ fiilinin ikinci tekil şahısta, emir kipinde çekimiyle kurgulanmıştır ve ‘iyi’
anlamındaki ‘bien’ belirteci ile pekiştirilmiştir. ‘sen’ anlamındaki ‘toi’ adılının kullanılmasıyla
belirtik biçimde dileğin sunulduğu kişiyi hedef almaktadır.
Aynı katılımcı grubundan alınan sonuçlarda % 10’luk bir kesim ‘prompt rétablissement’ dilek
ifadesini kullanmıştır, ki bu, Türkçede kullanılan ‘acil şifalar’ dilek kalıbına en yakın olanıdır.
‘tez, hızlı, çabuk’ anlamında kullanılan ‘prompt’ sıfatıyla pekiştirilen ‘iyileşme’ anlamındaki
‘rétablissement’ cins ismiyle kurgulanmış olup, söyleyeni ya da dileğin hedefindeki kişiyi
değil, hastalık sürecinin kendisini hedef almaktadır. Aynı yüzdelik dilimindeki ‘rien’, yani
‘hiçbir şey’ yanıtı ise türk - fransız etkileşimi çerçevesinde ele alındığında, türk partner
tarafından umursanmamak, önemsenmemek olarak algılanabilir, bu da gerek etkileşim
sürecinde, gerekse ilişki bağlamında aksaklık yaratabilir. Bu sebeple her ne kadar bir söylem
durumu söz konusu değilse de, olumlu yüzü zedeleyici bir sözedim (FTA) olarak
yorumlanabilir. Çalışmanın temelini oluşturan model, nezaketi, etkileşim sürecinde
katılımcıların hem kendi, hem de karşısındakinin saygınlığını koruma çabası olarak
tanımlamaktadır. Buna göre hasta olan partnerine bir şey söylememek, ona ilgi göstermemek
olarak nezaketsiz karşılanabilir.
Bunun dışında % 5’lik oranlarda kullanılmış ‘Tu vas aller mieux.’ (Daha iyi olacaksın),
‘J’espère que tu vas vite aller mieux.’ (Umuyorum ki hızlı bir şekilde daha iyi olacaksın),
‘J’espère que ça va mieux.’ (Umuyorum ki daha iyi olacak.) dilek ifadeleri yakın gelecek
zamanda kullanılmış fiil kalıplarıdır ve kesinlik bildiren yakın gelecek zaman - cak ekiyle
hedef kişiyi cesaretlendirme işlevi taşır. ‘tu’ (sen) şahıs adılıyla dileğin sunulduğu kişi hedef
alınırken, ‘ça’ (bu) işaret adılı hastalık durumunu hedef almaktadır. Her ne kadar ‘espérer’
(ummak) fiilinin kullanımıyla dilek edimi adlandırılmışsa da, bu ifadelerde dilek, dolaylı
biçimde, hasta olan kişiye moral vererek sunulmuştur. Ummak fiili anlamsal olarak bir şeyin
olmasını istemek niyetini barındırır. Bu nedenle hasta kişinin iyi olmasını ummak, onun
iyileşmesini istemek, ümit etmektir.
Yine aynı sıklıkla kullanılan ‘Repose-toi bien.’ (iyi dinlen) ve ‘Remets-toi vite.’ (çabuk düzel,
çabuk iyileş) ifadeleri ise emir kipinde çekilmiş fiil kalıplarıdır ve ‘toi’(sen) adılıyla dileğin
sunulduğu kişiyi hedef almaktadır. ‘bien’ (iyi) ve ‘vite’ belirteçleriyle vurgulanmış ifadelerde
de dilek, öğüt biçiminde örtük sunulmuştur. Dilekte bulunan, partnerinin sağlığına kavuşması
için öğütlerde bulunarak onun iyi olması isteğini aktarır. Kaynak nezaket modeli doğrudan
emir sözedimlerinin hedef kişinin olumsuz yüzüne yönelik olumsuz nezaket girişimi
olduğunu vurgulamaktadır. Buna karşın tüm bu sözceler söyleyenin etkileşimde bulunduğu
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partnerinin sağlığına önem verdiğini, ilgi gösterdiğini ortaya koyduğundan hedef kişinin
saygınlığını koruyan olumlu yüzüne ilişkin, olumlu nezaket ifadeleridir.
Türk ve fransız katılımcıların kendi anadillerinde, hastalık durumunda yaygın biçimde
kullandıkları sözel ifadeler yukarıdaki biçimde dağılım gösterirken Fransızcayı yabancı dil
olarak edinim sürecinde olan türk öğrencilerin, fransız partnerlerine aynı durum için
kullandıkları kalıplar içerik ve dizgesel çeşitlilik sunmaktadır.

Le Dieu donne la santé. (2)
Je souhaite que tu ailles mieux. (2)
Je souhaite que tu serai bonne.
Je voudrais que tu ailles à l’hôpital.
J’espère que tu vas être en bonne santé immédiatement.
C’est événement qui est passé.
Dieu donne la guérison.
Je souhaite que tu sois bien. (3+1(tout de suite))
J’espère que tu vas aller mieux.
Je souhaite que tu devienne bien.
J’espère que tu auras bon santé en courte durée.
Il faut que tu ailles à l’hôpital.
J’espère que tu es en bonne santé!
Bois “aspirine” et bonne santé!
Tu voudrais quelque chose?
Tablo: 6

Allah sağlık versin.
Daha iyi olmanı dilerim
Dilerim iyi olacaksın.
Hastaneye git isterim.
Kısa
zamanda
sağlıklı
olacağını
umuyorum.
Geçmiş olsun.
Allah şifa versin.
(çabucak) iyi olmanı dilerim.
Daha iyi olacağını umuyorum.
İyi olmanı dilerim.
Kısa zamanda sağlıklı olacağını umarım.
Hastaneye gitmelisin.
Sağlıklı olmanı umarım!
“aspirine” iç ve iyi sağlık(lar)!
Bir şey istermiydin?

Türk öğrencilerin araç dilde sağlık dileğinde bulunurken yaygın biçimde edimsel sözcelere
başvurdukları gözlenmektedir. Eylemin kendisinin sözdiziminde kullanıldığı ‘dilerim’ (je
souhaite) ve ‘umarım’ (j’espère) edimsel fiilleriyle kurgulanmış dilek ifadeleri % 60’lık
yaygınlık oranına sahiptir. Sözcede dilek, ‘ben’ (je) ve ‘sen’ (tu) şahıs adıllarının birlikte
kullanımıyla belirtik biçimde dileyenden dilenene aktarılmaktadır. Edimsel fiillere eşlik eden
‘sen’ sahıs adıllı fiiller dilek kipinde ya da şimdiki zaman, yakın gelecek zaman ve gelecek
zamanda çekimlenmiştir.
Burada ifadeler fransız katılımcıların kullandığı dileklerle karşılaştırıldığında neredeyse tek
örtüşen % 5 kullanım oranıyla ‘J’espère que tu vas aller mieux.’ (Daha iyi olacağını
umuyorum.) edimsel sözcesidir. Diğer fiil kalıpları sözlü dilden çok yazılı dile yakın
durmaktadır. Anadili Fransızca olan katılımcıların % 50’lik yoğunlukla başvurdukları sıfat +
cins isim dizgesi (bon rétablissement, prompt rétablissement) kullanılmamıştır. Fiil
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kalıplarında ise fransızlar emir kipini (‘Rétablis-toi bien.’, ‘Repose-toi bien’, ‘Remets-toi vite’)
çoğunluklu bir oranda kullanırken türk öğrenciler Fransızca şifa dileklerinde neredeyse hiç
emir kipi kullanmamışlardır. Emir kipinde kurgulanmış tek sözce ‘bois “aspirine” et bonne
santé!’ (“aspirine” iç ve iyi sağlık(lar)!) olmakla birlikte buradaki içmek anlamında kullanılan
‘boire’ fiilinin Türkçeden çevirildiği varsayılmaktadır. Fransızcada ‘boire’ kelimesi yutulan
sıvılar için kullanılırken Türkçede ‘ilaç içmek’ biçiminde bir söz öbeği bulunmaktadır.
Fransızcada ilaç içmek eylemi ‘prendre’ (almak) fiiliyle ifade edilir. Bununla birlikte
aktarılmak istenen ileti çözümlenebilir anlaşılırlıktadır. Hemen ardından gelen ‘bonne’ (iyi)
sıfatı bile tek başına iyilik dileğini belirterek, emir kalıbının saygınlık tehdit etkisini
azaltmaktadır.
Bir başka Türkçeden çeviri yöntemiyle aktarıldığı düşünülen ifade ‘C’est événement qui est
passé.’ sözcesidir, ki hedef dilde bağlama ilişkin bir anlam bütününe varmak neredeyse
olanaksızdır. Burada aktarılmak istenen, bütüncede hastalık durumu için türk katılımcılar
tarafından baskın biçimde kullanılan ‘geçmiş olsun’ dileğidir. Bunu ‘olup biten, olay’ anlamı
taşıyan ‘événement’ kelimesi ile geçmiş zamanda kulanılmış ‘passer’ yani ‘geçmek’ fiilinden
anlamak mümkündür. Gerek dizgesel, gerekse kültürel bağlamda herhangi bir anlam
içermeyen bu sözce dileğin hedefindeki kişi tarafından çözümlenemeyeceği gibi,
önemsenmemek, hafife alınmak biçiminde yanlış yorumlara sebep olabilir. Bu da olumlu
nezakete ters düşen bir davranış olarak algılanır.
Bunun dışında hastalık durumu için Allah’tan şifa ve sağlık dilenen, manevi ifadelere
başvurulmuştur. ‘Le Dieu donne la santé’ (Allah sağlık versin), ‘Dieu donne la guérison’ (Allah
şifa versin) dilekleri her ne kadar hasta durumundaki kişiyi belirtik biçimde hedef almasa da,
Allah’tan dilenen sağlık hasta kişi içindir. Türkçede kullanımı yaygın olan bu ifade
biçimlerinin de türk kültüründen aktarıldığı varsayılmaktadır ve hedef kişinin olumlu yüzüne
yönelik, onun için Allah’tan bir şeyler isteyecek kadar güçlü bir olumlu nezaket girişimidir.
% 10’luk oranla kullanılmış ‘Je voudrais que tu ailles à l’hôpital.’ (Hastaneye git isterim.) ve ‘Il
faut que tu ailles à l’hôpital.’ (Hastaneye gitmelisin) ifadeleri, öğüt biçiminde sunulmuş örtük
dilekler olarak yorumlanabilir. Hasta durumdaki kişiye hastaneye gitmesini salık vermek
nezaket çerçevesinde olumsuz yüzü tehdit etmekle birlikte, sözcenin özünde onun sağlığının
önemli olduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu da dolaylı yollu bir olumlu nezaket tekniğidir. ‘Bir
şey istermiydin?’ anlamındaki ‘Tu voudrais quelque chose?’ soru kalıbı ise hastalık bağlamına
en uzak sözel tepki olarak görülmektedir. Bununla birlikte ‘vouloir’ (istemek) fiilinin şart
kipinde kullanımı Brown & Levinson’un evrensel nezaket kuramına göre gerek söyleyenin,
gerekse söylenenin saygınlığını korumaya yönelik bir nezaket stratejisidir. Söylem, bağlam
çerçevesinde ele alındığında söyleyenin bir yardımda, bir hizmette bulunma önerisi ortaya
çıkmaktadır. Bunu, türk kültürünün dayanışma özelliği ile ilintilendirmek mümkündür.
Mevcut durum için böylesi bir sözel davranış hedef kültürde pek alışıldık değilse de söylenen
kişiye önemli, değerli olduğunu sezdirecek niteliktedir.
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Aynı katılımcı gruplarına verilen üçüncü durum duştan ya da banyodan çıkmış birine hangi
sözel tepkide bulunacaklarıyla ilintili olup, Türkler’den gelen yanıtlar aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:
Sıhhatler olsun.
Sağlık suların olsun.
Hiçbir şey.

18
1
1

Tablo: 7
Araştırmaya katılan Türkler’in % 90’ı duştan ya da banyodan çıkmış birine sağlık dileğinde
bulunmuş, bu dileği ‘sıhhatler olsun’ ifadesiyle sunmuştur. Sağlık ve esenlik anlamında
kullanılan ‘sıhhat’ cins ismi çoğul olarak ve ‘olmak’ fiilinin emir kipinde çekimiyle kullanılır.
Türk kültürüne özgü bu söz kalıbı, yıkananlara ve traş olanlara söylenen bir nezaket
geleneğidir. Burada sözü edilen sağlık, suyun getireceği temizlikle açıklanabilir. % 90’lık
kullanım oranı ise Türkler tarafından son derece yaygın kullanıldığını göstermektedir. Dizge,
belirtik biçimde söyleyen ya da dileğin sunulduğu kişiyi hedef almıyorsa da, örtük biçimde
sağlığın, dileğin hedefindeki kişinin üzerine olması isteği anlaşılmaktadır. Benzer bir sağlık
dileği çok daha düşük bir oranla ‘Sağlık suların olsun.’ ifadesiyle sunulmuştur. Burada
dilenen, yıkanılan suyun sağlık getirmesidir ve bu da türk kültürüne özgü bir hayır dileğidir.
Dizgedeki sular-ın ifadesi belirtik biçimde dileğin sunulduğu kişiyi hedef almaktadır.
Aynı durum için Fransızlar’dan elde edilen sözel tepkilerin dağılımı aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir:
Rien.
Tu sens bon.
Ça fait du bien?
Maintenant tu es beau comme un camion.
Sèche-toi les cheveux!
Tablo: 8

14
3
1
1
1

Fransız katılımcılar % 70’lik bir çoğunlukla duştan ya da banyodan çıkan birine hiçbir şey
söylemeyeceklerini belirtmişlerdir. Türkler’de ise bu oran % 5’e denk düşmektedir. Buna
göre, bir kültürde % 95 oranında sözel tepkide bulunulan bir durum için bir başka kültürde
bu oran % 30’dur. Verilen tepkiler içerik açısından incelendiğinde ise hiçbir dilek
aktarmadıkları gözlemlenmektedir. % 15’lik orana sahip ‘Tu sens bon.’ ifadesi hedef kişiye
güzel koktuğu bildiren bir iltifattır. ‘tu’ (sen) şahıs adılının kullanımıyla belirtik biçimde
söylenen kişiyi hedef alır. ‘Hoş, güzel’ anlamında kullanılmış ‘bon’ belirteciyle söylenen
kişinin olumlu yüzüne yönelik, olumlu nezakek davranışıdır. Kerbrat-Orechhioni’nin Brown
ve Levinson’dan teslim alarak geliştirdiği evrensel nezaket kuramına göre söylenenin sosyal
saygınlığını okşayan, pohpohlama işlevli sözedimleri (FFA) grubundandır.
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‘Bu iyi geliyor mu?’ değerinde bir anlam taşıyan ‘Ça fait du bien?’ sorusu ise duştan ya da
banyodan çıkan kişinin bundan kazanımını sorgulamaktan öte değildir. Kendisini nasıl
hissettiğine ilişkin bir soru yöneltilmesi hedef kişiye duyulan ilgiyi göstermekte olup, bu
bağlamda bir olumlu nezaket girişimi kabul edilir. Bununla birlikte bir türk vatandaşı için
mevcut durumda beklendik bir sözel davranış olmadığından anlaşılmayabilir, yanlış
yorumlara neden olabilir.
% 5’lik kullanımıyla ‘Maintenant tu es beau comme un camion.’ (Şimdi bir kamyon kadar
güzelsin.) benzetmesi Fransızcada kullanılan bir abartı iltifatıdır. Kamyon benzetmesi ‘beau’
(güzel) sıfatının önemi vurgulamak için kullanılır. Fransız diline özgü bir benzetme olup,
dizgesel çözümleme tekniğiyle herhangi bir anlam aktarmaz. Bir başka % 5’lik kullanıma
sahip ‘Sèche-toi les cheveux!’ (Saçlarını kurut!) ifadesi ise belirtik biçimde buyurucu
niteliktedir. Emir kipinde çekilmiş fiile eşlik eden ‘toi’ (sen) şahıs adılı ile söylenen odaklı bir
söylemdir. Bir türk vatandaşı için annesi tarafından çocuğuna söylenmiş bir buyrum ifadesi
gibi algılanabilir. Buna karşın bağlam içerisinde üstlendiği öneri niteliği, hedef kişi için ‘ıslak
saçla hasta olursun, hasta olmanı istemem’ niyetini barındırmaktadır. Sözcenin buyurucu bir
edim gücü söz konusu değildir; hedef kişinin öneriye uyup uymama özgürlüğü
bulunmaktadır.
Fransız kültüründe duş ya da banyodan çıkan kişi için verilmiş sözel tepkiler hedef kişiye
gösterilen önemi vurgulayan olumlu nezaket davranışları olmakla birlikte hiçbirisi dilek
ifadesi değildir.
Türk ve fransız katılımcıların ifadeleri incelendikten sonra aynı durum için Fransızcayı
yabancı dil olarak edinim sürecindeki türk öğrenci grubunun verdiği tepkiler aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bonne santé.
Je te souhaite un bon sante. (2)
J’espère que tu es en bonne santé.
Je souhaite que tu aies sante.
Je souhaite que tu sois bien.
Tu sense bien. / très bon. (2)
Je souhaite que tu restes clair
comme maintenant.
J’espère que tu ne salis pas.
Maintenant, tu es blanche comme
un pain, realement!
Bonne douche.
Tu as été comme le bébé.
Son cheveux est comme la soie,
son odeur est comme le bébé.
Rien. (2)
Salis en riant.
L’eau prendra sa pein!
Habiller vite, n’être pas malade!

İyi sağlık(lar).
Sana iyi bir sağlık dilerim.
Umarım sağlıklı olursun.
Sağlıklı olmanı dilerim.
İyi olmanı dilerim.
(Çok) güzel, hoş kokuyorsun.
Şimdiki gibi temiz / parlak kalmanı dilerim.
Umarım kirlenmezsin.
Şimdi, gerçekten ekmek gibi beyazsın.
İyi duş(lar).
Bebek gibi oldun.
Saçların ipek, kokun bebek gibi.
Hiçbir şey.
Güle güle kirlen.
Su derdini / üzüntünü alacak!
Çabuk giyin, hasta olma!
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17 Tu es magnifique.
Tablo: 9

193

Göz kamaştırıcı / muhteşemsin.

Yanıtların oldukça çeşitli olması ve yorumdaki örneklemeyi kolaylaştırmak adına verilen
sözel tepkiler tabloda numaralandırılmıştır. Sol kolonda öğrencilerden gelen tepkiler, sağ
kolonda ise bu tepkilerin Türkçe karşılığı verilmektedir. Tepkilerde ilk dikkat çeken 1, 2, 3, 4
ve hatta 5 numaralı ifadelerde aktarılmak istenen sağlık dileğidir. Bunun, türk kültüründe
yaygın biçimde kullanılan ‘sıhhatler olsun.’ dileğinin yansıması olduğu düşünülmektedir. Her
ne kadar buradaki ifadeler ‘souhaiter’ (dilemek), ‘espérer’ (ummak) edimsel sözceleri
aracılığıyla dizgelenmekteyse de ‘santé’ (sağlık) kelimesi durumu açıklamaktadır. Je (ben) te
(sana), je (ben) ..... que tu (sen) biçiminde dizgelenmiş dilek ifadeleri de yabancı dil öğretim
kitaplarında gösterilen dileme, umut etme kalıplarından edinilmiş sözedimlerdir.
Bunun dışında belirgin biçimde özkültürüne öykünerek, hedef dile çeviri yöntemiyle
aktarılmış dilek ‘Salis en riant’ sözcesidir. Türkçede, dilek ifadelerinde sıklıkla kullanılan ‘güle
güle’ (güle güle kullan, güle güle eskit, güle güle giy, güle güle kirlen, vs.) ikilemesi
Fransızcaya ‘en riant’ (gülerek) biçiminde aktarılmıştır. Fransızcada ikilemelerle dizgelenen
dilek ifadeleri bulunmamakla birlikte, böylesi bir ifade için dilek kipi kullanmak
gerekmektedir. Türk kültürüne özgü bu dilek, hedef kültürde herhangi bir anlam aktarmadığı
gibi anlaşılmama ya da yanlış yorumlanma riski oluşturmaktadır.
9, 11, 12, 17 numaralı ifadelerde kullanılan ‘blanche comme un pain’ (ekmek gibi beyaz),
‘comme le bébé’ (bebek gibi), ‘comme la soie’ (ipek gibi) benzetmeleri hedef kişinin söyleyene
yakınlığına göre yorumlanabilmekle birlikte, belirli bir mahremiyet, özel bir yakınlık
içermektedir. Bu sebeple bireyler arası ilişki bağlamında oldukça hassas söylemler olup, her
ne kadar hedef kişiye yakınlık, ilgi gösterme çerçevesinde olumlu nezaket örneği gibi görünse
de kişisel alanına saldırı olarak algılanabilir, olumsuz yüzü tehdit eden bir davranışa
dönüşebilir.
Fransız katılımcılardan elde edilen verilerle karşılaştırıldığında yalnızca 6 ve 13 numaralar
örtüşmektedir. 20 fransızdan 14 tanesi bir şey söylemezken, bu sayı türk öğrenci grubunda
yalnızca 2’dir. Bu durum öğrencinin böylesi bir durumda Fransızcada ne dendiğini ya da nasıl
söylendiğini bilmemesinden kaynaklanmış olabilir. Bunun yanı sıra 16 numarada verilen öğüt
fransız grubunda verilen ‘Sèche-toi les cheveux!’ (Saçlarını kurut!) tepkisiyle benzerlik
göstermektedir. Burada da ‘Çabuk giyin, hasta olma!’ buyurucu sözcesi hedef kişinin üşütüp,
hastalanmasına ilişkin bir kaygı yansıtmaktadır ve olumlu nezaket örneği olarak kabul
edilebilir.
Türk öğrenci grubunun edinmekte oldukları yabancı dilde, bu dili anadili olarak konuşan
partnerlerine duş ya da banyo sonrası verdikleri sözel tepkilerin % 50’si dilek ifadesi olup, %
30’u iltifat niteliğindedir.
4. SONUÇ
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Bir dili edinmek, o dil aracılığıyla iletişim kurabilmek, yani belirli bir iletişim durumunda
uygun sözel davranışta bulunabilmektir. Bunun için de edimbilimsel becerinin dilsel
becerilerle eşsüremli biçimde gelişmesi gerekmektedir.
Her toplumda belirli durumlarda söylenmesi gelenek olmuş sözler vardır. Toplumların
duygu, düşünce, değer yargıları, gelenek, görenek, kısaca sosyokültürel yapılarını dile
yansıtan bu sözler bir dilden diğerine yapısal, işlevsel, anlamsal ve bağlamsal farklılıklar
göstermektedir. Dilek ifadelerini de kapsayan kalıplaşmış sözleri ve işlevlerini bilmek sosyal
etkileşimde ve bireyler arası ilişkileri güçlendirmede önemli rol oynamakta olup, yabancı dil
öğretimindeki yeri göz ardı edilemez. Dil topluluğunun yaşam biçimini, özünü yansıtmakla
birlikte, başka bir kültürde eş değeri bulunmayabilir ya da dile yansıması çok farklı olabilir.
İşlevlerini yerine getiremedikleri durumlarda ise iletişim aksaklıklarına, sosyal ilişkilerde
kopukluklara neden olabilmektedir.
Araştırmaya katılan türk öğrenci grubunun Fransızca dil düzeyi A2 olup, temel dil kullanıcısı
olarak tanımlanmaktadır. Çok dillilik, çok kültürlülük ilkesine dayanarak, yabancı dil
öğretiminde evrensel boyutta yararlanılmak üzere oluşturumuş Avrupa Dil Gelişim Dosyası
özdeğerlendirme ölçeğine göre yakın çevresi ve tanıdıklarıyla günlük konuşma dilindeki
bilindik sözel ifadeleri kullanma becerisini edinmiş varsayılmaktadır. Bütünceyi oluşturan
sözedimler, türk öğrencilerin her ne kadar Fransızcayı kültürel öğeleriyle bağıntılı biçimde
edinseler de kalıplaşmış sözler grubuna ait dilek ifadelerini temel dil becerilerinde
kullanmada zorluk yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Günlük etkileşim sürecinde sıklıkla
başvurulan, kullanılması beklendik ve hatta bazı durumlarda kullanılmaması kabalık,
nezaketsizlik olarak nitelendirilebilecek sözedimlerin kültürel ve söylemsel farklılıklarındaki
yetersizliğini Fransızca edinim sürecinde kullanılan yöntem kitaplarında gördüğü örnek
kalıplara başvurarak gidermeye çalışırken sözlü etkileşimle pek de örtüşmeyen yapay
sözedimler oluşturduğu saptanmaktadır. Etkileşimsel aksaklıkları ortadan kaldırmak için
başvurulan bir başka yöntem ise mevcut durumda anadilinde kullanılan ifadeleri kelimesi
kelimesine araç dile aktarma girişimidir. Çeviri tekniğiyle oluşturulmuş bu sözler hedef dilde
ve kültürde bağlama uymayabildiği gibi hiçbir anlam aktarmayabilir, anlaşılmama ya da
yanlış anlaşılma gibi aksaklıklara yol açabilir.
Bu bağlamda, Fransızca yabancı dil öğretiminde kullanılan ders kitaplarının hedef öğrenci
profilinin dilsel gereksinimlerini ve dilek ifadelerinin gündelik etkileşimde kullanım sıklığı ve
önemini göz önünde bulunduracak biçimde yapılandırılması, öğrenenin araç dilde kendini
doğru ifade etmesini ve etkileşimde bulunduğu bireyleri kolaylıkla anlamasını sağlayacaktır.
Yabancı dil öğretiminde, dil topluluğunun günlük etkileşim dilinde özgün biçimde kullandığı
benzetmeler, deyimler, atasözleri ve kalıplaşmış sözedimler, dil dizgesi ve kelime bilgisi
kadar önem taşımaktadır.
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STUDENTS’ RELATIONS WITH LINGUISTIC CODES, MEDIUM OF INSTRUCTION
AND FIELD INFORMATION
ÖĞRENCİLERİN DİL KODU, ÖĞRETİM EĞİTİM DİLİ VE ALAN BİLGİSİ İLİŞKİLERİ1
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ABSTRACT
It has scientifically been determined that the relation between academic success of students and their language
skills and abilities pose a problematic field in environments where partners from different languages and cultures
share an educational process and thus solutions are suggested. In our country, in comparatively homogenous
educational environments -such as primary schools- the issue of the relation between academic success of
students and their skills and abilities in mother language as well as how much these skills and abilities are
supported have not been considered appropriately. In this study, forms of producing linguistic texts and the
contexts of these texts will be analyzed descriptively. The necessity of supporting linguistic skills and abilities in
teaching field information will also be discussed in the study. As a result, the relation between linguistic codes
presented in sociolinguistics; basic linguistic skills and cognitive abilities presented in language acquisition and
linguistic forms and contexts of field information texts will be analyzed.
Key Words: Linguistic Codes, Literariness, Verbatim, Scaffolding

ÖZET
Öğrencilerin akademik başarıları ile dil yeti ve becerileri arasındaki ilişkinin bir problem alanını oluşturduğu farklı
dil ve kültürden paydaşların eğitim-öğretim sürecinde bir arada bulunduğu ortamlarda bilimsel olarak saptanmış
ve çözüm araçları öne sürülmüştür. Ülkemizde sanayileşmiş toplumlara kıyasla homojen olduğu kabul edilen
öğretim ortamlarında –ilköğretim okullarında- öğrencilerin akademik başarılarının anadil yeti ve becerileriyle ve
bu yeti ve becerilerinin desteklenme düzeyleriyle olan ilişkisi yeterli düzeyde ele alınmamaktadır. Bu çalışmada
dilsel metinlerin üretiliş formlarıyla bu metinlerin içerikleri betimsel olarak ele alınacak ve alan bilgisi
öğretiminde dilsel yeti ve becerilerin desteklenmesinin gerekliliği tartışılacaktır. Sonuç olarak sosyodilbilim
alanında öne sürülmüş olan dilsel kodlarla dil edinimi alanında öne sürülmüş olan temel dil yetileri ve bilişsel dil
becerilerinin alan bilgisi metinlerindeki dilsel içerik ve biçimleriyle ilişkisi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Dilsel Kodlar, Yazısallık, Sözellik, Scaffolding
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1. GİRİŞ
Bu çalışmada yabancı dil öğretimi konusunda ortaya çıkan problemlerin ele alındığı
sosyodilbilim ve dil edinimi alan çalışmalarında saptanan sorun ve çözüm önerilerinin ilk ve
ortaöğretim kurumlarımızda alan bilgisini aktarırken dil kodu engelinin aşılmasına yönelik
düşüncelerle ilişkilendirilmesi ve tartışmaya açılması amaçlanmıştır.
Öğrencilerin dil bilinçlerinin dil öğrenimlerine ve öğrenim başarılarına katkısı 1960 yıllardan
beri öğreticilerin ele aldığı konulardan biridir. Günümüz öğretim sürecindeki dil kodları
sorununa değinirken sosyodilbilim alanında konuyu ele almış olan Basil Bernstein’ın kod
kavramı konuya açıklı getirmektedir.
Dilsel kodlarının farklı olduğu öğrencilerin yazılı ifadelerindeki farklılıkları Ağaçsapan
İmer’in uygulamalı çalışmasının sesbilimsel değerlendirme ölçeğine dayanarak Mustafa
Kemal İlköğretim öğrencilerinin kompozisyonlarında yarı yapılandırılmış metinlerle-her
öğrenciye aynı konuda, eşit zaman diliminde ve sınıf ortamında kompozisyon yazdırılarak
elde etmiştir. 50 öğrencinin kompozisyonları ölçünlü dil Türkçenin kullanımında uyulması
gereken 5 başlıkta değerlendirilmiştir. Betimsel olarak incelenmiş kompozisyonlarda
sesbilimsel açıdan konuşma dilindeki tutumluluk ilkesinin ölçünlülük özelliği olan yazı diline
aktarılması bir olumsuzluk olarak saptanmıştır. Ünlü uyumunun, ünsüz benzeşmesi z>s
olarak dönüşümü, <ğ> sesinin nasal seslerde gereksiz üretilmesi ve >ğ< sesinin <y>
dönüşümünü ya da kendinden önceki ünlüyü uzatarak son seste düşmesi “barda” (bardağa)
kompozisyonlarda saptanmış olan sözün yazıya aktarımı olarak belirlenmiştir.
(Ağaçsapan,2014, s. 10)
Bu çalışmada yazılı ve sözlü dilin eğitim öğretimde alan bilgisini anlama ve anlatmada etkili
olduğu sayıtlısıyla öğretim ortamında kullanılan dilsel metinler biçim ve içerik açısından
tanımlanacaktır. Gabrielle Knifka’nın Almancanın 2. Dil olarak edinilmesi alanında yaptığı
çalışmada belirttiği gibi dilin medya ve bağlam olarak ele alındığı Gibbons’un yaklaşımındaGibbons metindilbilim alanına dayanarak dilsel bağlamı açıklar,-alan bilgisi aktarımında
ikinci dil ediniminde karşılaşılan zorluklar dil kodlamalarına dayanır. Konuşulan ve yazılan
dil metnin medyasını oluştururken, metnin yapısını yazılı ya da sözlü bağlam oluşturur.
Kniffka Koch ve Oesterreicher’e dayanarak bu kavramları şöyle açıklar:
“Metinler medya açısında ikili ayrıma sahipken, bağlam açısından süreç moduna sahiptir. Bu
demektir ki metinler bağlamsal olarak az ya da çok sözel ya da yazısaldır. Konuşulan ve
yazılan dil net ayrımlanabilir özelliklere sahipken, birbirinden tamamen ayırmak için
özellikler yoktur. Modern teknolojiler bu sınırlamayı zayıflatmaktadır: Bir E-Mail
gönderirken informel bir dil söz konusudur. Bu da konuşma dili ile pek çok ortak özelliğe
sahiptir. Fakat ileti yazılı dildedir.” (Kniffka ,2009, s.109)
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2. YÖNTEM
Farklı disiplinlerin bilgi transferi sürecinde dilin rolüne yaklaşımlarının sentezlenerek
değerlendirmesinin yapıldığı bu çalışmada hedef ilköğretim kurumudur. İnceleme konusu dil
ve dilin bilgi aktarımdaki rolüdür. Veriler dil edinimi, yabancı dil öğretimi-edinimi ve
sosyodilbilim disiplinlerinden elde edilmiş ve sentezlenerek alan bilgisi aktarımında dile
duyarlılık geliştirilmesinin önemi saptanmıştır. Sınıf ortamında kullanılan materyallerin dili,
içeriklerin aktarımı ve öğrencilerin bilgiye yaklaşırken dilsel transfer sürecine katılma
düzeylerinin farklılığı teorik düzeyde ele alınmıştır. Problem konusu bilgi transferinde dilsel
ürünlere yazısallık ve sözellik kavramlarıyla yaklaşılmış ve yazılı metinlerin yazısallığı ve
sözelliği, sözlü metinlerin yazısallığı ve sözlülüğünün eğitim ortamındaki metinlerin
üretiminde dil duyarlığını geliştireceği sayıtlısı ön görülmüştür.
BERNSTEIN’IN DİLSEL KODLARI
Konuşma ya da yazma edimi olarak özelleştirmeden dilsel üretimi sosyal katmanlara göre
formel ve günlük kodlar olarak açıklayan Bernstein bu yaklaşımı eksiklik, Overmann ise
farklılık kuramı olarak adlandırmıştır. Eksiklik kuramına göre öğrencilerin akademik
başarısını olumsuz etkileyen günlük kod formel kod ile desteklenmelidir. Bu kodların
Bernstein’a göre özellikleri aşağıdaki gibidir:(Schlieben-Lange,1991, s. 48)
Formel Dil
Öngörülmesi zayıf
Orta Katman
1-İfadeler grameri düzgün ve söz dizim
kurallarına uygun

Günlük Dil
Öngörülebilir
Alt Katman
Kısa, grameri basit, genellikle eksiltili yapısı
olan cümlelerden oluşmuş ifadeler

2-Bağlaç ve yan cümlelerden oluşmuş
kompleks
gramer yapılarıyla mantıksal üretimler

Seyrek yan cümleler, Sık tekrar edilen basit
bağlaç kullanımı(öyle,sonra, ve)
Sabit ve sınırlı sıfat ve zarf kullanımı

3-Sıfat ve Zarfların detaylı kullanımı
Seyrek kullanılan belgesiz zamir
---------------------------------------------------------

4-Sık kullanılan belgesiz zamir
5-Sık belirteç kullanımı

Kısa emir ve soru cümlesi kullanımı
6---------------------------------------------------------7-Bireysel yeterlik dilsel olarak cümle
ilişkileriyle belirtilmesi

Bireysel yeterlik cümlelerde dolaylı olarak
bulunur. Dolaylı anlamlar kullanılır.
Kısa özlü geleneksel ifadelerin bireysel
olarak kullanımı önemlidir.

8--------------------------------------------------------

Genel geçer basit sembollerin kullanımı
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10-Dil kullanımı kompleks kavram
hiyerarşisine dayanır
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-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

11-İfadelere eşlik eden açık semboller-jest ve
vurgular anlamı destekler

12---------------------------------------------------------

Konular ispatlar olarak açıklanır.

Tespitler dolaylı sorulardan oluşur.
Karşılıklı konuşmalarda muhatabın
sempatisi amaçlanır.

13------------------------------------------------------

Dar ve geniş kodları birbirinin zıttı olarak görmek doğru değildir. Geniş kodun içinde dar kod
kodun özellikleri, dar kod içinde geniş kodun özellikleri görülebilir. Ölçü ise iletişim yetisidir.
Ritualleşmiş iletişimde roller kalıplaşmıştır ve sonu başından öngörülebilir. Dar kodlu
iletişimde belli dilsel davranışlar belli sosyal davranışları gerektirirler ve iletişime
katılanların lehine bir durum oluşturmaz.(Müller, 1973, s.91)
Sosyal katmanların etkisiyle şekillenmiş dilsel kodlar öğrencilere farklı anlama ve anlatım
sınırlılıklarını sunmaktadır. Rolf Kruczinna, Vögeding’ den değiştirerek alıntıladığı tabloda
alan bilgisi dersini dil bilincine dayanarak gerçekleştirirken başvurulan yolları göstermiştir.
Bunlardan biri alan dilini metinler üzerinde öğrencinin karşılaşabileceği sorunları ortadan
kaldıracak şekilde çalışmaktır ki bu da sıfat tamlaması ve birleşik isimler düz ya da yan
cümlelere dönüştürülmektedir ve edilgen cümleler etken cümlelere aktarılmaktadır. Alan
dilinin yapılarına alıştırmalarla öğrenci yaklaştırılmaktadır. Kısaca alan dilinin aktarımı
öğrencinin dilsel koduna karşı koyarak ya da öğrencinin dilsel koduna uygun olarak (ilki
defensiv, ikincisi offensiv) iki şekilde gerçekleşmektedir.

Amaç
Metot

Defensiv
Alan yetisini dil engellerine
rağmen aktarmak
Alan içeriğini oldukça
basitleştirerek ve/veya
öğretmen dilinde; alan dili
alıştırmaları olmadan
aktarmak

Offensiv
Alan ve alan dili yetisini
aktarmak
Seviyeye uygun alan dilindeki
alan içeriğini aktarmak; alan
dili kavramlarını öngörerek
öğretim malzemesi olarak
planlamak
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Öğrenciye zorluk çıkaran
alan dili öğretmenin
kullandığı dil ile ya da seçilen
ders materyali ile bertaraf
edilir.
Doğa bilim konuları-belli
kavramlar dışında-alışılan dil
formunda-yabancı dil
dersinde aktarılan dil
formunda-ortaya konur

Öğrenci alan dilinin
zorluklarını kendisi aşacak
duruma getirilir.

Alan dili alan içeriğini ortaya
koyacak uygun formdur. Bu
nedenle gündelik dilden
ayrıdır.

BAĞLAMSAL YAZISALLIK-BAĞLAMSAL SÖZELLİK
Kniffka’ya göre ders konusu hem içerik olarak hem de dilsel olarak pek çok çalışma
düzeyinde içselleştirilmelidir. Bağlamsal sözellik ve bağlamsal yazısallık ayrımından
yararlanılmalı ve konulara giriş yapılırken bağlamsal sözellik tercih edilmelidir. Scaffolding
yaklaşımı öğrencilerin dersin başlangıcında kendi dil kaynaklarını kullanmaları, ilerleyen
aşamada yeni dilsel araca odaklanması demektir. Bu süreçlerle söylemle bağlam birbiriyle
ilişkilenir ve ortak çerçeveye girerler. Çocukların var olan anlama ve dil düzeyleri üzerine
bilgi oluştururlar ve öğrenilmiş olanlar güncel bilgilerle birleştirilirler. Öğrenciler metne
başarıyla yaklaşırken metinle derse başlamazlar.(Kniffka 2008,s.12)
Scaffolding kavramı Kniffka’ya göre dilbilim ve eğitimbilimlerinde aynı içerikte
kullanılmamaktadır. Birinci dil edinimi araştırmalarında yetişkininin çocukla etkileşiminde
kullandığı dilsel destek anlamındadır “Scaffolding”. Bu anlamıyla dil desteği çocuk dilsel
edimi gerçekleştirebilir hale geldiğinde bu destek geri çekilir. Bruner’in “Scaffolding” kavramı
Wygotsky’nin “Zone der proximalen Entwicklung” teorisine dayanır. Bu teori dilde yetkin
anne ya da eğitimcinin dilde daha az yetkin olan çocuğa etkileşimde destek olarak onun
bilişsel ve dilsel yetilerini kurmasında yardımcı olması anlamını taşımaktadır. İkinci dil
edinimi araştırmalarında “Scaffolding” kavramını 2002 de Gibbons kullanmış ve dile duyarlı
alan dersini destekleyen sistem anlamını kastetmiştir. Bu bağlamda ana dilli olmayan
öğrencilerin de bulunduğu sınıflarda öğrencilerin yeni içerikleri hem dilsel hem alansal
düzeyde kavrama yeteneklerini desteklemek demektir “Scaffolding”. Karma dilli sınıflarda
alan öğretmeni öğrencilerinin dilsel ve alansal ön bilgilerini tanıyabilmelidir. Öğretmen için
“Scaffolding” öğrencinin yapabildiği ile yapabileceği arasındaki boşluğu uygun ders planı ve
ders etkileşimi ile aşabilme yaklaşımıdır. (Kniffka, 2010, s.1)
Gibbons Scaffolding kavramını makro-mikro ayrımı yaparak ders planlamasını dört aşamalı
olarak desenler ve 1-İhtiyaç analizi, 2-Öğrenim düzey analizi, 3-Ders planlamasını makro 4Ders etkileşimini mikro scaffolding olarak adlandırır.
Sosyodilbilim açısından mikro Scaffolding’e bakıldığında Gibbons alışılmış soru cevap
etkileşiminin dışında bir sınıf etkileşimi önerir. Buna göre takip edilmesi gereken prensipler
şöyledir:
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“a-Öğrenci-öğretmen etkileşiminin yavaşlatılması: Öğretici yavaş konuşmalı ki iki dilli olanlar
öğretmenin dilsel iletilerini işleyebilsinler.
b-Öğrencilerin planlama yapmasına süre verilmeli: İki dilliler planlama yapmak için daha
fazla zamana ihtiyaç duyarlar. Öğretmenler genellikle sabırsız olup öğrenciye yanıt için 2-3
saniye verirler.
c-Etkileşim modellerinin çeşitlenmesi: Alışılagelmiş öğretmen sorusu- öğrenci yanıtıöğretmen yorumu çeşitlenmelidir. Otantik iletişim ortamlarının yaratılması ve öğretmenin
sahici sorular sorması ve öğrencilerin karmaşık ifadelere başvurarak yanıtlama çabasına
girmesi tek sözcüklü yanıta başvurmaması önemlidir.
d-Öğretmenin aktif dinleyici olması: Öğretmen öğrenciyi aktif dinleyerek amaçlanan içeriğe
ulaşmalı ve sahici tepkiler vermelidir. Bu da öğrencinin derste kendini ifade etmesi için
gerekli uyarıyı sağlayacaktır.
e-Öğretmen tarafından öğrenci ifadelerinin tekrar kodlanması: Tekrar kodlama öğrencinin
uygun alan sözcüklerini anlamasını ve bu sözcükleri ilgili bağlamda yerinde nasıl
kullanıldığını anlamasını sağlayacaktır.
f-Öğrenci ifadelerinin daha geniş bağlamlarla yerleştirilmesi: Öğrenci ifadeleri ile alan-tema
bağlamı ilişkilendirilir.(Kniffka, 2010, s.3-4)
Dilsel ürünleri sadece yazılı ve sözlü olarak ayırmak yeterli değildir. Sözlü ürünlerin geneline
metin adını verirsek metinler oluşturuldukları kodlara göre yazılı dilde ve sözlü dilde olmak
üzere iki gruba ayrılır. Bu iki tür metin her biri sözlü içerikli ve yazı içerikli metin olarak
üretilir. Buna göre
Sözlü içerikli metinler yazı ya da konuşma dilinde kodlanırlar. Yazı içerikli metinler aynı
şekilde ya yazı ya da konuşma dilinde kodlanırlar.
Sözlü içerikli metinlerin dilsel özellikleri:
-Çizgisel olmayan neden sonuç ilişkileri içerir.
-Tekrarlara yer verilir.
-Zihinsel sıçramalar vardır.
-Tamamlanmamış cümleler kabul görür.
-Gramer hataları normal karşılanır.
-Anlamlarının uygunluğu tartışılabilir sözcükler kullanılır.
-Dolgu sözcüklerine yer verilir.
Yazı içerikli metinleri özellikleri
-Çizgisel neden sonuç ilişkilerine yer verilir.
-Tekrarlar azdır.
-Zihinsel sıçramalar yoktur.
-Gramer hatasızdır.
-Sözcük kullanımı uygundur.
-Dolgu sözcükleri yoktur.(Neugebauer, Nodari 1999, s.3)
Sözlü içerikli metinler üretmek için bireylerarası temel iletişim becerilerinin gelişmesi
gereklidir. Günlük yaşamda kullanılan bu tip iletişim becerilerinin temel eğitimde
desteklenmesi gerekmektedir. Bilişsel akademik dil becerisine 4. Sınıftan sonra bir öyküyü
özetlerken, yorum yaparken, sunu hazırlarken ihtiyaç duyulur. Aşağıdaki tablolar
Neugebauer ve Nodari’den yorumlanarak oluşturulmuştur.(Neugebauer, C., Nodari C. ,s. 5)
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

202

Asuman AĞAÇSAPAN

Yeti ve Beceriler
Dinleme
Okuma

Yazma

Gramer

Sözcük Dağarcığı

Konuşma

Temel Bireylerarası
İletişim Yetisi
Günlük Sohbet, Emir, Talep,
Öyküler
Bilgilendirme Metinleri,
Kişisel Mektup, Kısa Öyküler,
Fıkralar
Not tutma, Alışveriş Listesi,
Kişisel Mektup, Günlük
Yazma, E-mail
Basit cümleler, basit fiil
yapıları,basit zarf ve sıfatlar
Günlük edim ve objeler, okul
objeleri ve edimleri,
Duyguların Dışa vurumu
Betimleme, Talep, Sohbet,
Açıklama, Anlatı

Bilişsel Akademik Dil
Becerisi
Haberler, Sunu, Konu
açıklamaları
Roman, Alan Metinleri,
Gazete Köşe Yazıları, Öyküler
Öykü, Yorum, Kompozisyon,
Sunu
Kompleks isim tamlamaları,
Edilgen cümleler, bileşik
zaman formları
Alan İfadeleri, Bileşik Kavram
ve Edimler, Soyut Kavram ve
Edimler
Konu açıklama, öykü
anlatma, Sunu, Konu Takdimi

3. BULGULAR VE YORUMLAR
Bernstein’ın saptamış olduğu dar ve geniş dilsel kodların farklılığı ve öğretim sürecine
olumsuz etkisi dilin kullanım alanında ölçülebilmektedir. Kamile İmer’in uygulamasını yapıp
saptamış olduğu dar ve geniş kod özellikleri günlük konuşma dilinin yazıya aktarımında
ifadesini bulmuştur. Alan bilgisinin aktarıldığı derslerde dar kodlu öğrenciler alan bilgisini
kavramada da zorluk yaşamaktadırlar. Almanya’da Almancayı edinmekte olan öğrencilerin
alan bilgilerini kavrama sürecinde yaşadıkları zorlukların dillerinden kaynaklandığı
saptandığında bilişsel gelişimin dilsel gelişimle desteklenmesi ve öğretim sürecinde
kullanılan dilin biçim ve içeriğinin yeniden yapılandırılması gereği ortaya çıkmıştır. Kniffka,
öğrencinin dil düzeyine indirgenmiş ders anlatımlarını öğrencilerin akademik dil kullanımını
sınırladığını belirtir. Öğrenci alan bilgisini kendi dil olanaklarında ifade ettikten sonra
zamanla öğretmenin dil desteğini alarak yazısal bağlamda sözlü ve yazılı metinlere
yaklaşabilmeli ve destek almadan üretebilmelidir. Rolf Kruczinna’nın önerdiği “Offensiv” alan
bilgisi aktarım biçimi gündelik dilden ayrı olan alan dilinin öğretimini alan bilgisi içeriğinin
öğretimi ile birleştirir.

4. SONUÇ
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Alan bilgisinin aktarımında kullanılan yazılı ve sözlü metinlerin öğretmen öğrenci ve
materyal dilinde bağlamsal yazısallığın ve bağlamsal sözelliğin dikkate alınmasıyla sınıf
etkinlikleri ve sınıf iletişiminde farklılığa gidildiğinde dar ve geniş kodlu öğrencilerin
akademik gelişim şartlarında adil rekabet koşullarının yaratılıp bilgi transferindeki dilsel
iyileşmeyle öğrencilerin temel iletişim yetilerinde ve bilişsel dilsel becerilerinde olumlu
gelişmeler sağlanabilir. Bu yaklaşımın uygulamalı çalışmalarla ölçülüp ilgili alan bilgisi ders
kitapları, öğretmen-öğrenci sınıf içi iletişimi, öğrencilerin kodlarının desteklenmesi için
modeller geliştirilebilir. Multidisipliner gerçekleştirilmesi gereken uygulamalı çalışmalara dil
edimini, metin dilbilimi, sosyodilbilim, söylem çözümlemesi, Türk dili ve alan bilgisi
öğretmen ve uzmanlarının destek vermesi gerekir.
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ANALYZING THE ATTITUDES OF 4th GRADE STUDENTS TOWARDS TURKISH LESSON IN
TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE AİT TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ1
Ayhan DİREK 2 & Kaya YILDIZ3 Volkan ERDOĞAN4 & Ali UZUN5
ABSTRACT
The most important and preferencial goals of Turkish lesson are listening, reading, writing and speaking. The attitudes and behaviours that
students gain at school during their education life are really important to reach these four principals. These four principals are the main carrier
that influence lots of basic skills from listening to speaking, from reading to writing and reading habits.So, adapting the attitudes of student
towards Turkish lesson will be useful to form the necessary datas to trace the course of action that will help us to determine the attitudes and
behaviours which must be gained by student. This research is done with the idea that it is important to state the effects of default different
variables may effect students’ attıtudes. The sample of the research is totally 148 4th grade students from 3 primary schools chosen randomly
in Akçakoca, Düzce. To evaluate the attitudes of students towards Turkish lesson, attitude scale prepared by the researchers is applied. To
analyze the datas SPSS 21.0 statistical software package is used. General attitudes are identified by percentage and frequecy. Whether there is a
difference between the attitudes according to the demographic datas such as sex, education level of parents, if there is a bookcase at home or
not, if they buy a daily newspaper or not, if he/she has got his/her own room or not the time she/he spends in front of TV/computer is tested
by independent samples of t-test and unidirectional analysis of variance. The level of confidence of the test is established Cronbach Alpha .87.
In terms of gender, female students’ attitudes are positive and female students’ attitude score is significiantly higher. There is no significant
difference between the ones having bookcase at home and the ones having no bookcase; but the ones having bookcase have higher attitudes.
There is no significant difference between the ones having their own room and the ones having no room; but the ones having a room have
higher attitudes. There is no significant difference between the ones who buy daily newspaper and the ones who don’t; but the ones buying
daily newspaper have higher attitudes.In terms of mothers’ educational level; the students who have university trained mothers have higher
attitudes than other groups, and in terms of fathers’ educational level; there is no difference. In terms of time spent in front of TV/computer;
the students who spend less than 2 hours have higher attitudes than the students who spend more than 2 hours. The results of the research
show that the students’ thoughts about their attitudes towards Turkish lesson is positive.
Key Words: Turkish Lesson, Basic Language Skills, Student Attitudes.
ÖZET
Türkçe dersinin en önemli ve öncelikli hedefleri dinleme, okuma, yazma ve konuşmadır. Bu dört temel hedefe ulaşabilmek için öğrencilerin
öğrencilik yaşamları boyunca okulda kazandıkları tutum ve davranışlar önemli yer tutmakta; dinlemeden, konuşmaya, okumadan yazmaya ve
okuma alışkanlığına kadar bir çok temel beceriyi etkileyebilecek ana taşıyıcıdır. Bu nedenle, öğrencilerin Türkçe dersine karşı tutumlarını
belirlemek, bundan sonra öğrenciye kazandırılması gereken tutum ve davranışların belirlenmesine yarayacak yol haritasını çizmek için
elimizde gerekli verilerin oluşmasına yarayacaktır. Bu araştırma, öğrencilerin tutumlarını etkileyebileceği varsayılan çeşitli değişkenlerin
etkisini saptayabilmenin önemli olduğu düşüncesiyle yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Düzce ili Akçakoca ilçesinde tesadüfî seçilen 3
ilkokulun 4. sınıflarında öğrenim gören toplam 148 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarının ölçülmesi
amacıyla, öğrencilere araştırmacılar tarafından geliştirilen tutum ölçeği uygulanmıştır. Verileri çözümlede SPSS 21.0 istatistik paket programı
kullanılmış, yüzde, frekans ile genel tutumlar belirlenmiş, cinsiyet, anne ve baba eğitim durumu, evinde kitaplık olup olmadığı, eve günlük
gazete alınıp alınmadığı, kendine ait çalışma odasının bulunup bulunmadığı, bilgisayar ve televizyon başında geçirdiği süre gibi demografik
verilere göre tutumlar arasında farklılık olup olmadığı, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Testin güvenirlik
düzeyi Cronbach Alpha .87 olarak saptanmıştır. Cinsiyet açısından bakıldığında, kız ve öğrencilerin tutumlarının olumlu olduğu, kız
öğrencilerin tutum puanlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu; evinde kitaplığı olanlarla olmayanların tutumları arasında anlamlı fark
bulunmadığı, kitaplık olanların daha yüksek tutuma sahip oldukları; çalışma odası olanlarla olmayanların arasında anlamlı fark bulunmadığı,
çalışma odası olanların daha yüksek tutuma sahip oldukları; günlük gazete alanlarla almayanların arasında anlamlı fark bulunmadığı, gazete
alanların daha yüksek tutuma sahip oldukları; annelerin eğitim durumu açısından üniversite mezunu anneleri olan öğrencilerin tutumlarının
diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksek olduğu; babalarının eğitim durumu açısından fark bulunmadığı,bilgisayar başında zaman geçirme
süreleri açısından da bilgisayar ve televizyon başında günde 2 saaatten az zaman geçiren öğrencilerin 2 saatten fazla zaman geçirenlere gore
anlamlı olarak yüksek tutuma sahip oldukları saptanmıştır. Araştırma sonuçları öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarının olumlu
olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe Dersi, Temel Dil Becerileri, Öğrenci Tutumları.
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1. GİRİŞ
Bireyin içinde bulunduğu sosyal ve kültürel ortamda edindiği inançları, değerleri ve
davranışlarıyla şekillenen tutumları eğitim sürecini de etkileyeceğinden eğitimciler
tarafından değerlendirilmelidir. Öğrencinin öğretilen derse ve konuya ilişkin tutumu dersi
amaçlarına ulaşma derecesini saptamada belirleyici olacağından öğrencinin derse karşı olan
tutumu, tutumunu etkileyen durumların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve önlemlerin
alınması, eğitimin istenilen amacına ulaşmasını kolaylaştırabilir.
Dil öğretimi genellikle öğrencilerin olumlu tutum geliştirdikleri derslerin başında
gelmektedir. Özellikle anadil veya kullanılan dil eğitimi bireyin ilk hecelerini söylemeye
başladığı yaşlardan itibaren ön bilgilenme dönemini de içerdiğinden dersler diğerlerine göre
daha zevkli geçmektedir. Hayatımızın her alanında ve her aşamasında kullandığımız dilin
kurallarının, örgün sistem içinde öğretimi zaman zaman derse karşı istekliliği azaltsa da
eğitimcilerin, özellikle de Türkçe öğretmenlerinin bu isteksizliği azaltmasını sağlayacak
önlemler alması gerekmektedir.
Öğrencinin okula karşı olumlu tutumlar beslemesi ile derslere kaşı beslediği tutumun ilişkili
olduğu söylenebilir. Derslere karşı olumlu tutum gösteren öğrenci okula karşı da olumlu
tutum gösterecektir. Derslere olumlu tutum gösteren öğrencinin, okul sistemine olan
yakınlığı artabilecek, okul sistemini daha fazla benimseme olasılığı da derslere olan ilgisini
artırabilecektir. Temel kazanımları arasında okuma, yazma, konuşma ve dinleme kurallarını
uygulama bulunan Türkçe dersine karşı tutum, öğrencilerin entelektüel bir kimlik
kazanmalarında önemli role sahiptir.
1.1.
Dil
Dış dünyayla iletişim kurabilmek için kullandığımız sistematik ses dizgesi olarak
tanımlayabileceğimiz dil, işlevlerine göre her disiplin tarafından ayrı veya benzer yönleri öne
çıkarılarak tanımlanmıştır. Doğumla beraber başlayan, çocuğun bilişsel becerilerinin
gelişmesi ve toplumsal etkileşimiyle edinilme süreci gelişen dil (Özüdoğru ve Dilman, 2014:
5) bilgi çağını yaşayan dünyamızda bu güce ulaşmanın en önemli anahtarı(Güneş, 2014: 1),
temel iletişim aracı olarak(Balcı, 2014: 1) görülmekte olup, Türk Dil Kurumu tarafından
“İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle
yaptıkları anlaşma, lisan, zeban” ve “düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir
anlatım aracı” (TDK, 2014) gibi tanımları ortaklaştıran Demirel, dilin bir sistem olduğunu,
belli kalıplara ve kurallara uyduğunu ve her dilin kendine özgü kodlama sistemi bulunduğunu
dile getirerek dilin iletişim, düşünce aracı olması ve toplumsal özelliğine vurgu
yapmaktadır(Demirel, 2004: 2-3).
Bir bebek, gerçekten, ırkının tohum plazmasına ekilmiş ve oradan kendiliğinden ve içgüdüsel
olarak uygun beden hareketleri yapmaya bir ön yatkınlık yaratacak bir sinir sistemi doğal
düzenine sahip olarak doğmaz(Childe, 1995 :13). İnsanoğlu dünyaya geldiği andan itibaren
sesin kullanımıyla ilgili kuralları taklit yoluyla da olsa öğrenmeden önce ağlayarak, gülerek,
tutunarak, tırmalayarak, sarılarak duygularını, düşüncelerini, isteklerini, ihtiyaçlarını
anlamlandırabilmektedir. Bu anlam dünyası aynı zamanda içinde bulunduğumuz kültürel ve
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sosyal bağlamdan ayrı düşünülemez. Çünkü o ana kadar öğrendiğimiz davranışlar, tepkiler,
düşünceyi anlamlandırma biçimleri çevremizden ve onların içinde bulunduğu sosyo-kültürel
ortamdan öykünerek edinilmiştir.
Anneden ve yakın aile çevresinden daha sonra da ilişkili olduğumuz çevrelerden öğrenilen,
bilinç altına inen ve bireylerin toplumla en güçlü bağlarını oluşturan ana dilinin(Aksan, 1977 :
81) öğrenimi kendiliğinden oluşan bir sürece işaret ediyormuş gibi algılansa da, dilin anlam
ve düşünce dünyasının insana açtığı yeni ufuklar; dil ve düşünce arasında döngüsel bir ilişki
olduğunu ortaya koymaktadır. Dilin düşünce üretmek ve ürettiğimiz düşünceleri açıklamak
için bir araç olduğu ileri sürülse de(Karabağ, 2010: 9) dilin düşünceyi, düşüncenin de dili
çoğalttığı tartışılmalıdır. Zihnen gelişmiş ancak dili gelişmemiş hiçbir toplum veya topluluk
bulunmadığı gibi, gelişmiş bir dile sahip olup da geri kalmış bir toplum/topluluk da
bulunmamaktadır. Kuşkusuz burada gelişmişlikle kastedilen sadece teknolojik gelişmeler
olmayıp insani gelişmişlik ölçüsü baz alınmaktadır. Chomsky, bir dili konuşan insanların o
dille ilgili muazzam bilgiye sahip olmalarını aynı zamanda öğrenecek bir şey olmadığı
hususunda tuzağa düştüklerini belirtmektedir(Aktaran: Aitchison1972, 25). Kendi kültürüne
ve kültürün en önemli taşıyıcısı dile önem vermeyen toplumların iç dünyalarını dünyaya
kapatmaları, zamanla kendi kendini bitiren bir virüs gibi dillerini ve kültürlerini yitirerek
başka bir kültüre ve dile eklemlenerek melezleşmesi beklenebilir.
Dili doğru kullanmak ile dili doğru öğrenmek, o dile karşı taşıdığımız tutumlarımızla da
ilgilidir. Şu anda 6000 civarında dilin konuşulduğu dünyamızda bu güne kadar 30 000 dil
doğmuş ve kaybolmuştur(Güneş, 2014 : 2). Dünya Dil Atlası’na göre konuşulan 6 000 dilin de
en az yarısının önümüzdeki yıllarda kaybolacağı varsayılmaktadır(Unesco, 2009). Aynı
kaynak, dilleri “ ölmek üzere olan diller, durumu çok kritik olanlar, ciddi tehlikede olanlar,
tehlikede olanlar ve şimdilik kullanılan diller” şeklinde sınıflamıştır. Dil bilimcilere göre her
yıl 10 dil, bazılarına göre her 15 günde bir dil ölmektedir(Aynı kaynak: 3). Bir dilin yok
olmasıyla ölen sadece sesleri sembolize eden harflerin, tümcelerin, cümlelerin
kullanılmaması değil; onlarla birlikte efsaneler, masallar, deyişler, o kültüre ait dünya görüşü,
dünyayı anlamlandırma biçimleri, inançları, bilgileri, anıları, duyguları, ağlayışları, gülüşleri
kısaca bir dilin ölümüyle bir dünya ölmektedir. O halde Türkçemizi canlı, üretken tutmanın
koşullarını ona karşı tutumlarımızın belirleyeceği unutulmamalıdır.
1.2.
Yasal Dayanak
İlköğretim okullarında Türkçe Dersi öğretimi yasal dayanağını İlköğretim Türkçe
Programı’ndan almaktadır. Bu programda,“Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan, eleştirel
ve yaratıcı düşünebilen, bilgiyi kullanabilen, üretebilen, girişimci, kişisel ve sosyal değerlere
önem veren bireyler yetiştirme amaçları”: “Günümüzdeki gelişmeler eğitimin her alanını
etkilemekte ve eğitim yaklaşımlarında köklü değişikliklere neden olmaktadır. Geleneksel eğitim
yaklaşımlarının yetersiz kaldığı bilgi ve teknoloji çağında, yapılandırıcı yaklaşım, çoklu zekâ,
öğrenci merkezli eğitim, beyin temelli öğrenme gibi yeni yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. Bu
yaklaşımlarla eğitim sürecinde öğrencinin davranışını değiştirmek yerine dil ve zihinsel
becerilerini geliştirmeye ağırlık verilmektedir.” şeklinde yer almaktadır. Bu gelişim sürecinde
öğrencilerin; “ Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve sunu yapma, düşünme,
anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz, sentez
yapma ve değerlendirme,bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde
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yapılandırma,iletişim kurma, arkadaşlarıyla iş birliği yapma, tartışma, sorun çözme, ortak
karar verme ve girişimcilik” gibi becerileri geliştirmeleri beklenmekte olduğu belirtilmektedir.
Günümüzün ve geleceğin öğrencilerini yetiştirecek bu programla; okumaktan ve
öğrenmekten zevk alan bireylerden oluşan bir toplum hedeflendiği iddia edilmektedir. Bu
anlayışla ilköğretim okulları 4. Sınıflar için düzenlenen ders kazanımları ise ana ve alt
başlıklar halinde sıralanmış olup, ana başlıklar; “Dinleme kurallarını uygulama, Konuşma
kurallarını uygulama, Okuma kurallarını uygulama, Yazma kurallarını uygulama, Görsel
okuma, Görsel sunu” şeklindedir.
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın kazanımları ile eşleşen ara disiplin alan kazanımları
belirtildikten sonra ise; “…. Öğrencinin okuma ilgisi onu bazen etkinleştirmekte bazen de
pasifleştirmektedir. Öğrencinin ilgisi bazen onu tutsak alabilmekte, kendinden geçirebilmekte
veya büyüleyebilmektedir. Öğrencinin okuma ilgisi onu etkinleştirerek ilgilendiği konulara
yönelik araştırmalar yapmasını ve bilgi toplamasını sağlamaktadır. Böyle durumlarda öğrenci,
ilgisine yönelik heyecan duyabilmekte ve büyük çabalar gösterebilmektedir. Bu nedenle aileler
ve öğretmenler, öğrencileri etkinleştiren okuma ilgilerine ağırlık vermelidir.” denilmektedir.
1.3.
Tutum
Birçok tanımı yapılan tutum, Atkinson’a göre, bireyin çevreye, kişilere, nesnelere, olaylara ya
da fikirlere duyulan hoşlanma ve hoşlanmama durumu(Atkinson, Atkinson, Hilgard, 1995),
Fisbein ve Ajzen’e göre bir objeye karşı olumlu ya da olumsuz bir şekilde karşılık vermeye
dönük öğrenilmiş bir eğilim (Fishbein & Ajzen, 1975), Hogg ve Vaughan’a göre, doğrudan
gözlenebilir olmasa da davranışı önceleyen, eyleme ilişkin seçim ve kararlarımıza yön veren
bir yapı (Hogg ve Vaughan, 2007), Plotkin’e göre olumsuzluktan olumluya uzanan bir
süreklilik çizgisi üzerinde bir nesne, birey veya olaylarla ilgili değerlendirmeyi içeren ve o
nesne, birey veya olay karşısında belli bir şekilde davranmaya yatkın hale gelme durumu
(Plotnik, 2009), Turgut’a göre, belli bir objeye karşı bireylerin olumlu veya olumsuz tepki
gösterme eğilimi(Turgut, 1978), Smith’e göre bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje
ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğiliminin (Smith,
1968; Akt. Kağıtçıbaşı, 2010) tutum olabilmesi için, bireyin o eğilimi oldukça uzun süreli
olarak göstermesi gerekir (Cüceloğlu, 1992). Bireyin doğduğu andan itibaren çevresine karşı
geliştirdiği tutumu yapısal ve işlevsel açıdan tanımlayan yukarıdaki açıklamalar
ortaklaştırıldığında tutum sürecini; tutumu gösteren, tutumun biçimi, tutum gösterilen
arasındaki etkileşim olarak tanımlayabiliriz. Tutumu gösteren birey ya da grup, tutumun
biçimi olumlu ya da olumsuz, tutum gösterilenler ise olay, obje, düşünce, inanç, birey, grup vb.
olarak açıklanabilir. Buna göre;
Şekil 1. Tutum Süreci
Tutum Gösteren
Etkileşim
Birey
Grup
Olumlu-Olumsuz

Tutum Gösterilen
Obje, Nesne, Olay, Düşünce, İnanç vb.
Birey, Grup

Yapılan tanımlardan yola çıkarak tutumun, bireylerin belli bir objeye, konuya, düşünceye,
başka bir birey ya da gruba, inanç sistemine vb. karşı bilişsel, duyuşsal veya davranışsal
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yoluyla kazandığı etkileşim biçimi olduğu söylenebilir. Bireyin dışsal çevreden öğrenme
yoluyla kazandığı tutumlarımızın kişiliği oluşturma sürecinde belirleyici olması, yeniden
öğrenme yoluyla değiştirilebilirliğini ve eğitimcilerin bu sürece müdahalesini tartışmaya
açmıştır.
1.4.
Aile ve Ev Ortamı
İlköğretim Türkçe Programı’nın, aileler ve öğretmenlere öğrencileri etkinleştirecek okuma
ilgilerine ağırlık vermelerini salık verdiği gibi; bireyin yaşama gözlerini açtığı, ilk sosyal
deneyimlerini yaşadığı, içinde yaşayacağı dünyayı anlamlandıran dili öğrendiği aile ortamının
bireyin tüm eğitim yaşamı boyunca etkili olduğu tartışılmazdır.
Ailenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik düzey, ebeveynlerin eğitim durumu, ailenin
yaşamını sürdürdüğü mekansal özellikler, ailenin sosyal, sanatsal, kültürel etkinliklere
katılım düzeyi, dini, inançları, değerleri, tutumları vb. değişkenler bireyin eğitim öyküsünün
belirleyicileri olmuştur. Bireyin ilk öğretmenleri olan ebeveynler, formal eğitim sürecinde de
öğretmenlerin en büyük yardımcıları olarak çocuklarının eğitime ilişkin başarıları kadar
kişilikleri, alışkanlıkları, inançları ve tutumlarının şekillenmesinde de etkili olmaktadır.
Fidan ve Türnüklü’nün “İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeylerinin
Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi” adlı araştırmasında, annenin eğitim düzeyi arttıkça
öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerinin de arttığını saptayarak, aile ve öğrenci başarısı
arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur(Fidan ve Türnüklü, 2010: 185-187).
Ayrıca
ebeveynlerin eğitim düzeyi, mesleği ve ekonomik düzeyi bu alışkanlıkların kazanılmasında
etkili olmaktadır.
Pisa matematik sonuçlarının karşılaştırılmasının yapıldığı “Sosyoekonomik ve Sosyokültürel
Değişkenler Açısından PISA Matematik Sonuçlarının Karşılaştırılması” çalışmasında Aydın
(Aydın ve diğerleri, 2012), lise mezunu olan veli oranını (35-44 yaş) Türkiye’de % 25 iken,
başarılı ülkelerde ise % 90’a yaklaşmakta olduğuna dikkat çekerek, ailenin eğitim düzeyinin
öğrenci başarısına etkisini vurgulamaktadır.
Kaysılı da (Kaysılı, 2008), “Akademik Başarının Arttırılmasında Aile Katılımı” adlı
çalışmasında bulunan farklı sonuçların çocukların yaşları, ailelerin sosyoekonomik düzeyleri,
ailelerin eğitim düzeyi, araştırmalarda ele alınan aile katılımı tanımının bileşenleri ile ilişkili
bulunduğunu vurgulamaktadır. Çocukların modelden öğrenebilecekleri ilk ve en önemli
ortamın aile olduğu(Dökmen,2004) düşüncesini destekleyecek biçimde, öğrencilerin özyeterliklerinin gelişimi açısından da eğitim-aile ilişkisinin önemi araştırmalarla
saptanmıştır(Çetin, 2009: 50-57). Kurulgan ve Çekerol’un aktardığına göre, Ogunrombi ve
Adio’nun (2005) özellikle çocukların okuldaki eğitimine destek olması için evde
kütüphanenin olması gerekliliği üzerinde durmuşlardır(Kurulgan ve Çekerol: 2008)
1.5.
Bilgisayar ve Televizyon
Öğrencilerin okul dışında serbest zaman etkinlikleri çerçevesinde yapılan araştırmalarda,
kitap okuma, televizyon seyretme ve bilgisayar başında zaman geçirdikleri yönünde
bulgulara ulaşılmıştır. Gönen ve diğerlerinin, Ankara ilinde ilköğretim öğrencileri arasında
gerçekleştirilen “İlköğretim 5.,6.,7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi”
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adlı çalışmasına göre(Gönen ve diğerleri, 2004), Ankara ilinde ilköğretim öğrencileri arasında
örneklem grubunu oluşturan çocuklar serbest zaman etkinlikleriyle ilgili sorulara %6,4 ü
bilgisayar, % 21,1’i tv izleme, % 44 ‘ü kitap okuma, okudukları kitap türünde %51,8 roman,
%22,5 hikaye ve %7,2 si şiir cevabı verilmiştir.
Doğan ve Göker’in Elazığ ilinde ilköğretim öğrencileri evreninde yaptıkları “ Tematik Tv ve
Çocuk: İlköğretim Öğrencilerinin Televizyon İzleme Alışkanlıkları” çalışmasında öğrencilerin
%21,7’ inin günde bir saatten az, % 29,4’ unun 1 saat, % 25,2’ sinin 2 saat, % 14,6’sının ise 3
saat civarında televizyon izledikleri, izleme saatlerinin de 17.00-20.00 ve 20.00-22.00
arasında yoğunlaştığı saptanmıştır(Doğan ve Göker, 2012).
Keskinkılıç Kara ve Çalık’ın araştırmasında, çocukların okul ve çalışmaktan arta kalan
zamanlarını değerlendirme şekillerine bakıldığında, internet kafeye gitmek (%26.74),
televizyon seyretmek (%24.41) ve arkadaşlarla dışarı çıkmak (%20.93) şeklinde yaptıkları
etkinlikleri belirtenler çoğunluğu oluşturmaktadır. Bunların yanında öğrencilerden
gerçekleştirmeleri beklenen kitap okumayı %9.30‟u, müzik dinlemeyi %10.47‟si, spor
yapmayı %8.14‟ü serbest zamanlarını değerlendirmek için gerçekleştirmektedir(Keskinkılıç
ve Kara ve Çalık, 2012).
Çakır’ın araştırmasına göre ailelerin %53,5’i bilgisayar oyunlarının çocuğun ders çalışmasının
önüne geçtiğine katıldığını, %47,4’ü bilgisayar oyunlarının çocuklarının yapacağı sosyal
aktivitelerin önüne geçme durumuna katılmakta, %43,9’u bilgisayar oyunlarının çocuğunun
zamanını boşa geçirmesine neden olduğun inanmakta, %45,6’sı bilgisayar oyunlarının
çocuğunun bilgi ve becerilerine katkı sağlama durumuna katıldıkları saptanmıştır(Çakır,
2013: 138-150).
İnternet gençliği üzerine yapılan Elazığ ilinde yapılan bir araştırmada, gençlerin internette
gezinmelerinin en önemli sebeplerinin bilgi arama (%58,2), oyun-eğlence (%50) ve iletişim,
tanışma, sohbet (%39) olduğu gözlenmiştir. Gençlerin, ödev için müracaat ettikleri
kaynakların başında %61,5 ile internet gelmektedir. İkinci sırada kütüphane (%17,9) ve
üçüncü sırada ev kitaplığı (%20,5) yer almaktadır. Bu araştırmaya göre, internet kullanımı ile
ödev için müracaat edilen kaynaklar arasında çok yakın bir ilişki bulunduğu
söylenebilir(Karaca, 2007). Diğer yandan Ayas ve Horzum’un Samsun ilinde ilköğretim
öğrencileri arasında gerçekleştirdiği çalışmada, sınıf seviyesinin artmasıyla birlikte internet
bağımlılık düzeyinin arttığı görülmektedir. Sekizinci sınıfa devam eden öğrencilerin
bağımlılık düzeyinin altı ve yedinci sınıftaki öğrencilerden daha yüksek olmasını bu
öğrencilerin bilgisayar kullanma becerilerinden ve teknolojik olanaklarının diğer sınıflardaki
öğrencilerden daha iyi olmasından kaynaklanıyor olabileceği dile getirilmiştir(Ayas ve
Horzum, 2013).
1.6.
Problem Cümlesi
Bu araştırmada, ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi tutumları ve bu tutumlara
etkileyebilecek bazı değişkenlerin etkisinin sınanması amaçlandığından, araştırmanın ana
problem cümlesi ve alt problem cümleleri aşağıya çıkarılmıştır: Problem cümlesi olarak,
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İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine ait tutum düzeyleri nedir? sorusuna cevap
aranmıştır. Ayrıca, öğrencilerin tutum düzeyleri arasında:
a)
Cinsiyetlerine göre,
b)
Evde kitaplık bulunup bulunmamasına göre,
c)
Evde ayrı bir çalışma odası olup olmamasına göre,
d)
Eve günlük gazete alınıp alınmasına göre,
e)
Bilgisayar başında geçirdikleri süreye göre,
f)
Annenin eğitim düzeyine göre,
g)
Babanın eğitim düzeyine göre anlamlı fark bulunmakta mıdır? sorularına da cevap
aranmıştır.
1.7. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarını
bazı değişkenler açısından tespit etmektir. Araştırma, ilkokul düzeyindeki öğrencilerimizin
Türkçe dersine karşı tutumlarını ve bu tutumlara etkisi olabilecek değişkenleri saptayarak,
alınabilecek önlemler konusunda fikir vermesi açısından önemlidir.
2. YÖNTEM
1.1.Araştırma Modeli
Araştırma, nicel özellikli tarama deseni üzerine oturtulmuştur. Bu çerçevede bağımlı ve
bağımsız değişkenler arasındaki nedensellik üzerine yoğunlaşıldığı için “nedensel
karşılaştırma modeli” kullanılmıştır. Çünkü nedensel karşılaştırma modeli, “bir davranış
kalıbının olası nedenlerini, bu kalıba sahip olanlarla olmayanları karşılaştırarak bulmayı ve
değişkenler arası neden-sonuç ilişkilerini araştırmayı amaçlayan” bir yaklaşımdır (Balcı,
2001: 281-282). Araştırmada 148 öğrenciye Türkçe dersine yönelik tutumlarını belirlemeye
yönelik tutum ölçeği uygulanmış, toplanan veriler SPSS 21.0 programında analiz edilmiştir.
1.2.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni Akçakoca ilçesinde eğitim gören 4. Sınıf öğrencileri olup, örneklem
olarak tesadüfi yöntemle belirlenen üç okulun 4.
sınıf öğrencilerinin tamamı
oluşturmaktadır. Örneklemin 71’i erkek, 77’si kız öğrencilerden oluşmaktadır.
1.3.
Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada, 4. Sınıf öğrencilerine uygulanacak anket ile bilgi veren yönerge kısmı,
araştırmaya katılan öğrencilere ait olgusal verileri içeren 2. Bölüm ve 20 sorudan oluşan
Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’ni içeren 3. Bölüm olmak üzere toplam üç bölümden
oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Hedef kitlenin iyi tanımlanması amacıyla gerçek
uygulamadan önce, bir başka okulda yapılan ön uygulamada 4. Sınıf öğrencilerinin 5’li
Lickert’e göre hazırlanan anketi cevaplamakta zorlandıkları tespit edildiğinden gerçek
uygulamada ankette yer alan sorulara (Evet-Hayır-Bazen) şeklinde cevap vermeleri istenerek
3’lü Lickert ölçeğine göre hazırlanan anket uygulanmıştır.
Buna göre;
1,00 - 1,66 Düşük
1,67 – 2,34 Orta
2,35 – 3,00 Yüksek tutum düzeyi olarak değerlendirilmiştir.
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Gerçek uygulamadan sonra yapılan ölçümde Cronbach Alpha Güvenirlik katsayısı .87 olarak
saptanmıştır.
1.4.
Verilerin Çözümlenmesi
Bu araştırmanın verileri “SPSS 21.0” programında çözümlenmiştir. Verilerin
çözümlenmesinden önce örneklemin dağılımının normalliğini tespiti amacıyla KolmogorowSmirnov testi yapılmış, verilerin normal dağılıma uygun olduğunun saptanmasından sonra,
frekans hesaplama, t-testi, ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi,
gruplar arasında farkı saptamak amacıyla Tukey_B testi uygulanmıştır.
3. BULGU VE YORUMLAR
Bu bölümde, öğrencilerin demografik özelliklerine göre dağılımları, problem ve alt
problemlere ilişkin istatistikî bulgular sunulmuştur.
Tablo : Öğrencilerin Demografik Özellikleri
ÖZELLİKLER
CİNSİYET
ANNE EĞİTİM

BABA EĞİTİM

KİTAPLIK
ÇALIŞMA
ODASI
GÜNLÜK
GAZETE
BİLGİSAYAR TV

Değişkenler
Erkek
Kadın
İlkokul Mezunu
Ortaokul Mezunu
Lise Mezunu
Üniversite Mezunu
İlkokul Mezunu
Ortaokul Mezunu
Lise Mezunu
Üniversite Mezunu
Var
Yok
Var
Yok
Alınıyor
Alınmıyor
1 saatten az
1-2 saat arası
2 saatten fazla

Sayı
71
77
32
43
43
30
19
41
35
53
101
47
118
30
51
97
58
72
18

Yüzde
48
52
21,6
29,1
29,1
20,3
12,8
27,7
23,6
35,8
68,2
31,8
79,7
20,3
34,5
65,5
39,2
48,6
12,2

Araştırmaya dâhil edilen öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri açısından dağılımına
bakıldığında örneklem dâhilinde; 71 erkek öğrenci v 77 kız öğrencinin bulunduğu,
öğrencilerin annelerinin eğitim durumu incelendiğinde %21,6’ sının ilkokul, %29,1’inin
ortaokul, %29,1’inin lise, % 20,3’ünün üniversite mezunu oldukları saptanmıştır. Öğrenci
babalarının eğitim düzeyi ise; ilkokul mezunu % 12,8, ortaokul mezunu 27,7, lise mezunu
23,6, üniversite mezunu %35,8 şeklindedir. Öğrencilere evlerinde kitaplık olup olmadığı
soruduğunda, 68,2’ sı olduğunu, 31,8’i ise olmadığını belirtmişlerdir. Öğrenciler kendilerine
ait çalışma odası olup olmadığı sorusunu %79,7 oranında çalışma odalarının olduğu, % 20,3
oranında olmadığı şeklinde cevaplamışlardır. Öğrencilerin %34,5’i evlerine günlük gazete
alındığını, % 65,5’i alınmadığını belirtmekte; öğrencilerden bilgisayar ve televizyon başında
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günde 1 saatten az zaman geçirenlerin oranı %39,2, 1-2 saat arası zaman geçirenler %48,6, 2
saatten fazla zaman geçirenlerin oranı ise %12,2 şeklindedir.
Tablo 1. 4.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Ait Tutum Ortalaması
Tutum Ortalaması
2,4973
p < .5

N
148

Std. Dev.
,2939

Tablo 1’e göre, 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine karşı tutumları yüksek düzeyde
gerçekleşmiştir. İlkokul seviyesinde öğrencilerin anadillerinin öğretildiği derse karşı olumlu
tutum beslemeleri doğal karşılanabilir.
Tablo 2. 4.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Ait Cinsiyet Değişkenine Göre Tutum
Ortalaması t-testi
Cinsiyeti
Erkek
Kadın
p < .5

N
71
77

X
2,4162
2,5721

SS
,30305
,027114

Sd
146

t
-3,302

p
,001*

4. sınıf öğrencilerin cinsiyetleri açısından aralarında fark olup olmadığına ilişkin Tablo 2’ye
bakıldığında, gruplar arasında anlamlı fark bulunmakta olduğu görülmekte olup, kız
öğrencilerin tutum düzeyleri daha yüksektir. Kız öğrencilerin eğitim sürecindeki başarıları
erkek öğrencilere göre diğer araştırmalarda da yüksek bulunmuştur. Bu nedenle Türkçe
dersine karşı besledikleri tutum düzeyinin yüksek saptanması, kız öğrencilerin başarılarıyla
uyumludur.
Tablo 3. 4.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Ait Evde Kitaplık Olup Olmamasına Göre
Tutum Ortalaması t- testi
Kitaplık
Var
Yok
p < .5

N
101
47

X
2,5183
2,4521

SS
,29923
,28816

Sd
146

t
1,267

p
,207

Öğrencilerin evlerinde kitaplık bulunup bulunmamasının Türkçe dersine karşı tutumlarını
etkileyip etkilemediklerine ilişkin olarak, evinde kitaplık olanların derse karşı tutum düzeyi
daha yüksek bulunmasına rağmen iki grup arasında anlamlı fark saptanamamıştır. Bu
sonuçlar, Kurulgan ve Çekerol’un aktardığına göre, Ogunrombi ve Adio’nun (2005) özellikle
çocukların okuldaki eğitimine destek olması için evde kütüphanenin olması gerekli olduğu
şeklindeki düşüncesini desteklemektedir.
Tablo 4. 4.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Ait Evde Çalışma Odası Bulunup
Bulunmadığına Göre Tutum Ortalaması t-testi
Çalışma
Odası
Var
Yok
p < .5

N

X

SS

Sd

t

p

118
30

2,5127
2,4367

,29951
,28037

146

1,257

,211
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4.sınıf öğrencilerinin evlerinde çalışabilecekleri bir oda bulunup bulunmamasının Türkçe
derine karşı tutumu etkileyip etkilemediklerine ilişkin olarak, çalışma odası olanların
olmayanlara nazaran derse karşı tutumlarının yüksek olduğu aralarındaki farkın anlamlı
olmadığı saptanmıştır.
Tablo 5. 4. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Ait Günlük Gazete Alınıp Alınmadığına
Göre Tutum Ortalaması t-testi
Günlük
N
X
SS
Sd
t
p
Gazete
Alınıyor
51
2,5196
,31322
146
,663
,509
Alınmıyor
97
2,4856
,28813
p < .5
Öğrencilerin evlerine günlük gazete alınmasının Türkçe dersine karşı tutumu etkileyip
etkilemediğine ilişkin olarak, evlerine günlük gazete alınan öğrencilerin tutum düzeyinin,
evlerine günlük gazete alınmayan öğrencilere göre daha yüksek bulunduğu, ancak
aralarındaki farkın anlamlı olmadığı saptanmıştır.
Tablo 6. 4.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Ait Annelerinin Eğitim Düzeyine Göre
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
Varyansın
Kareler
sd
Kareler
F
p
Kaynağı
Toplamı
ortalaması
Gruplararası
,366
3
,122
2,401
,001*
Gruplariçi
12,548
144
,087
Toplam
12,914
147
p < .5
4. sınıf öğrencilerinin annelerinin eğitim düzeyine göre derse karşı tutumlarının etkilenip
etkilenmediğine ilişkin olarak, annelerin eğitim düzeyine göre gruplar arasında anlamlı fark
olduğu saptanmıştır.
Tablo 7. 4.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Ait Annelerinin Eğitim Düzeyine Göre
Puan Ortalamaları Tukey-B
Anne Eğitim Düzeyi
N
Subset for alpha = 0.05
1
2
Üniversite Mezunu
30
2,5349
İlkokul Mezunu
32
2,2812
Lise Mezunu
43
2,4297
Ortaokul Mezunu
43
2,4663
İstatistiksel farkın hangi gruplar arasında gerçekleştiğini saptamak anmacıyla uygulanan
Tukey-B testi sonucunda üniversite mezunu anneleri olan öğrencilerle lise, ortaokul ve
ilkokul mezunu anneleri olan öğrenciler arasında anlamlı fark saptanmıştır. Bu durum,
üniversite mezunu annelerin çocuklarının eğitimi yaşantılarıyla ilgili oldukları ve çocukların
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hazır bulunuşluluklarının
yorumlanabilir.

yüksek

olmasının

tutumlarını

etkileyebileceği

şeklinde

Fidan ve Türnüklü’nün “İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeylerinin
Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi” adlı araştırmasında, annenin eğitim düzeyi arttıkça
öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerinin de arttığını saptayarak, aile ve öğrenci başarısı
arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur.
Pisa matematik sonuçlarının karşılaştırılmasının yapıldığı “Sosyoekonomik ve Sosyokültürel
Değişkenler Açısından PISA Matematik Sonuçlarının Karşılaştırılması” çalışmasında Aydın
(Aydın ve diğerleri, 2012), lise mezunu olan veli oranının (35-44 yaş) Türkiye’ de % 25 iken,
başarılı ülkelerde ise % 90’a yaklaşmakta olduğuna dikkat çekerek, ailenin eğitim düzeyinin
öğrenci başarısına etkisini vurgulamaktadır.
Kaysılı da (Kaysılı, 2008), “Akademik Başarının Arttırılmasında Aile Katılımı” adlı
çalışmasında bulunan farklı sonuçların çocukların yaşları, ailelerin sosyoekonomik düzeyleri,
ailelerin eğitim düzeyi, araştırmalarda ele alınan aile katılımı tanımının bileşenleri ile ilişkili
bulunduğunu vurgulamaktadır. Bu araştırmanın bulgularından biri olan, eğitim düzeyi
yüksek olan annelerin çocuklarının Türkçe dersine ait tutumlarını yüksek olduğu bulgusu
yukarıdaki çalışmaları desteklemektedir.
Tablo 8. 4.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Ait Babalarının Eğitim Düzeyine Göre
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
Varyansın
Kareler
sd
Kareler
F
p
Kaynağı
Toplamı
ortalaması
Gruplararası
,364
3
,121
1,393
,247
Gruplariçi
12,550
144
,087
Toplam
12,914
147
p < .5
İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine ait tutumlarının babalarının eğitim düzeyleri
açısından farklılık gösterip göstermediğine bakıldığında, babaların eğitim düzeyinin
öğrencilerin derse ait tutumlarını etkilemediği saptanmıştır. Bu bulgudan yola çıkarak,
babaların insani sermayelerinden biri olan eğitim düzeylerinin çocuklarının eğitim
yaşamlarını etkileyecek şekilde transfer edilmediğini, babaların çalışma yaşamları dışında
kalan zamanlarında çocuklarının eğitiminden farklı uğraşlar buldukları, çocukların eğitim
yaşantılarıyla ilgili sorumlulukları annelerin taşıdığı yorumunda bulunulabilir.
Tablo 9. 4.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Ait Bilgisayar Başında Geçirdikleri
Zamana Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
Varyansın
Kareler
sd
Kareler
F
p
Kaynağı
Toplamı
ortalaması
Gruplararası
,262
2
,131
1,502 ,026
Gruplariçi
12,652
145
,087
Toplam
12,914
147

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE AİT TUTUMLARININ
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

215

p < .5
Öğrencilerin bilgisayar ve televizyon başında geçirdikleri süreler açısından Türkçe dersine ait
tutumları karşılaştırıldığında, gruplar arasında anlamlı fark saptanmıştır.
Tablo 10. 4.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Ait Bilgisayar ve Tv Başında
Geçirdikleri Zamana Göre Tutum Ortalaması Tukey-B
Bilgisayar ve Tv Başında N
Subset for alpha = 0.05
Geçirdikleri Zaman (Günlük)
1
2
2 Saatten Fazla
18
2,2083
1-2 saat Arası
72
2,4847
1 Saatten Az
58
2,5405
Sig.
,154
Gruplar arasındaki anlamlı farkın hangi gruplar arasında gerçekleştiğini saptamak amacıyla
uygulanan Tukey-B testi sonuçlarına göre, bilgisayar başında günde 2 saatten fazla zaman
geçirenlerin derse karşı tutum düzeyleri, günde 1-2 saat ve bir saatten az zaman geçirenlere
oranla daha düşük düzeyde gerçekleşmiştir.
Bu bulgular, Keskinkılıç Kara ve Çalık’ın araştırmasında, çocukların okul ve çalışmaktan arta
kalan zamanlarını değerlendirme şekillerine bakıldığında, internet kafeye gitmek (%26.74),
televizyon seyretmek (%24.41) şeklinde yaptıkları etkinlikleri belirtenler çoğunluğu
oluşturduğu şeklindeki bulguları desteklemektedir.
Ayrıca, Çakır’ın, ailelerin %53,5’i bilgisayar oyunlarının çocuğun ders çalışmasının önüne
geçtiği düşüncesine katıldığını, %47,4’ü bilgisayar oyunlarının çocuklarının yapacağı sosyal
aktivitelerin önüne geçme durumuna katılmakta olduğu, %43,9’u bilgisayar oyunlarının
çocuğunun zamanını boşa geçirmesine neden olduğun inanmakta olduğu, %45,6’sı bilgisayar
oyunlarının çocuğunun bilgi ve becerilerine katkı sağlama durumuna katıldıkları saptadığı
çalışmasını da(Çakır, 2013: 138-150) destekleyici bulunabilir.
Bunların dışında, internet gençliği üzerine yapılan Elazığ ilinde yapılan bir çalışma
sonucunda, gençlerin internette gezinmelerinin en önemli sebeplerinin bilgi arama (%58,2),
oyun-eğlence (%50) ve iletişim, tanışma, sohbet (%39) olduğu gözlendiği bulgularını;
gençlerin, ödev için müracaat ettikleri kaynakların başında %61,5 ile internet geldiği. ikinci
sırada kütüphane (%17,9) ve üçüncü sırada ev kitaplığı (%20,5) yer aldığı(Karaca, 2007)
şeklindeki araştırma sonuçlarını desteklemektedir.

4. SONUÇ
Yukarıdaki bulgulara göre, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine ait tutumları yüksek
düzeyde gerçekleşmiştir. Öğrencilerin derse ait tutum düzeyleri arasında cinsiyet, anne
eğitim düzeyi ve bilgisayar başında geçirdikleri süre açısından anlamlı fark saptanmıştır. Kız
öğrencilerin erkek öğrencilere oranla; anneleri üniversite mezunu olan öğrencilerin anneleri
ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olan öğrencilere oranla daha yüksek düzeyde tutuma sahip
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oldukları; bilgisayar başında geçirdikleri süre açısından ise; günde iki saatten fazla zaman
geçirenlerin günde 1-2 saat arası ve bir saatten az zaman geçirenlere oranla daha düşük
tutuma sahip oldukları saptanmıştır.
Bu sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki öneriler sıralanmıştır:
* Okuma alışkanlığını daha da güçlendirebilmek adına bilgiye erişme konusunda uygulamalı
bir ders konulmalıdır.
* Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirebilmeleri için bilgi kaynaklarına daha
rahat ulaşmaları sağlanmalıdır. Eğiticiler tarafından kriz olarak algılanan bilgisayar başında
zaman geçirme olgusu fırsata dönüştürülerek bilişim kaynaklı bilgiye erişim yolları
öğretilebilir.
* Öğrenciler, derslerde ilgili içeriğe sahip derslerde, özellikle günlük gazete okuma
konusunda özendirilmelidir.
* Kitaplık Kulüplerinin etkin ve verimli bir biçimde çalışması sağlanmalıdır.
Olumlu tutumların geliştirilmesiyle ilgili olarak;
1. Erkek öğrencilerin ilgisini çekmek amacıyla grup çalışmaları ve film, drama gibi görsel
araçların kullanıldığı dersler planlanabilir.
2. Diğer derslerde de Türkçe dersine ilişkin olumlu tutum kazanmalarını sağlamaya dönük
çalışmalara yer verilebilir.
3. Türkçe öğretmenleri dil öğretimi alanındaki gelişmeleri takip ederek derslerinde yeni
yöntem ve materyalleri etkin olarak kullanmalıdır. Ayrıca öğretmen öğrencilerin dersine
yönelik tutumlarını geliştirecek öğretim stratejileri seçebilir.
4. Öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak için etkin
öğrenci katılımına dönük öğrenci merkezli eğitim programları düzenlenebilir.
Araştırmacılara Yönelik Öneriler
1. Sınıf seviyelerine göre tutum düzeylerinin karşılaştırılmasının yararlı olabileceği
düşüncesiyle, öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına yönelik olarak tüm sınıfları
içine alan kapsamlı bir araştırma yapılabilir.
2. Öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumları ile ilgili davranışların geliştirilebilmesi için
nasıl bir eğitim durumunun düzenleneceği araştırılabilir.
3. Öğrencilerin Türkçe dersine yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamada öğrenci
merkezli eğitimin rolü araştırılabilir.
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LANGUAGE AND LITERATURE LESSON
TÜRK DÜNYASINDA TÜRKÇE VE EDEBİYAT DERSLERİNDE KULLANILACAK METİN ANTOLOJİSİ
OLUŞTURMA ÜZERİNE ÖNERİLER1
Aylin ÇAKIR 2

ABSTRACT
Generally speaking, language is a tool providing communication between people. Another feature of the language is its function as a cultural
medium. This feature is at least as important as providing communication. Its function as a cultural medium is not only for different generations but
also for different clans. Turkish language and literature lesson aims to give listening, speaking, reading, writing and grammar practice skills along
with providing the education for creating individuals with a sense of national, ethical, social and international common values. Turkish language
and literature lesson, in this sense, is a lesson of cultural medium. The texts which we consider as tools for teaching the basics of Turkish language
and literature lesson are critically important for cultural transfer between the teacher, students, parents and also the society or different peoples.
Therefore, according to our opinion the texts to be used in Turkish language and literature lessons should have the following qualities:
1. In order to create or improve a sense of aesthetics the texts should be picked from the successful and nice examples of Turkish language.
2. The text selections should contain nice examples taken from other countries of the Turkish world in order to emphasize the fact that Turkish
language is not only a spoken language in our country, but a widely used cultural language in other parts of the world.
3. In order to teach the notion of “Turkish Culture”, the selected texts should be about common values of the Turkish world.
4. Texts from different parts but with the same themes and motifs should be chosen and used together.
5. To teach the different types of literature the texts should vary in kind.
6. The assembly of texts in this regard should contain the examples of the well-known communities of the Turkish world. More importantly a great
effort should be made to teach those texts in all the schools of Turkish communities, thus contributing the creation of a common sense and thought.
In time, an anthology of texts should be formed and handed out to the schools of the Turkish communities.

Key Words: Text, anthologies, Turkish world, Turkish teaching, literature teaching.

ÖZET
Genel bir ifade ile dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araçtır. Dilin diğer bir özelliği ise, bir kültür aktarıcısı olmasıdır. Kültür aktarıcısı
olma özelliği, en az anlaşmayı sağlayan araç olması kadar önemlidir. Bu kültür aktarıcılığı, hem farklı kuşaklar arasında hem de farklı boylar
arasında söz konusudur. Türkçe ve edebiyat dersleri; dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dilbilgisi kurallarını uygulayabilme becerilerinin
kazandırılmasının yanında, öğrencinin millî, ahlâkî, sosyal ve milletler arası ortak değerlere sahip birey olarak yetiştirilmesini sağlamayı da
amaçlar. Türkçe ve edebiyat dersleri bu anlamda bir kültür aktarımı dersidir. Türkçe ve edebiyat öğretiminde temel araç olarak gördüğümüz
metinler; öğretmen, öğrenci, veli ve hatta toplum veya toplumlar arası kültür aktarımı açısından büyük öneme sahiptir. Bu bakımdan, kanaatimizce
Türkçe ve edebiyat öğretiminde seçilecek metinlerin özellikleri şu şekilde olmalıdır:
1.Metinler, öğrencide estetik duygusunu oluşturabilmek veya geliştirebilmek için Türkçenin başarılı, güzel örnekleri arasından seçilmelidir.
2.Türkçenin sadece Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde değil, farklı coğrafyalarda da konuşulan önemli bir kültür dili olduğunu
öğrencilere kavratabilmek için, Türk dünyasından alınan metinlerin güzel aktarmalarına yer verilmelidir.
3.“Türk kültürü” kavramını öğrencilerde yerleştirebilmek için Türk dünyasının ortak değerleri ile ilgili metinler tercih edilmelidir.
4.Aynı temayı işleyen farklı sahalara ait metinler tespit edilmeli ve bu metinler birlikte kullanılmalıdır.
5.Değişik anlatım biçimlerini öğrenciye tanıtabilmek için değişik türlerde metinlere yer verilmelidir.
6.Bu düşünceyle bir araya getirilen metinlerin içinde Türk dünyasının belli başlı topluluklarına ait metinler bulunmalı, daha da önemlisi bu
metinlerin bütün Türk topluluklarındaki okullarda okutulması yönünde çaba harcanmalıdır. Böylece ortak duygu ve ortak düşünce oluşmasına
katkıda bulunulmalıdır. Zaman içinde bir metin antolojisi oluşturulmalı ve Türk topluluklarındaki okullara kullanılması için dağıtılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Metin, antoloji, Türk dünyası, Türkçe öğretimi, edebiyat öğretimi.
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1. GİRİŞ
Bu bildirimiz, sadece Türkiye’deki meslektaşlarımız tarafından değil, tüm Türk
topluluklarındaki meslektaşlarımız tarafından kullanılabilecek bir antoloji hazırlama
önerisinden ibarettir. Biz burada antoloji hazırlama prensiplerini ortaya koyacağız.
Türkiye’deki Türkçe veya edebiyat öğretmenimiz, konusu geldikçe bu antolojiden Anadolu
sahasına ait örnekleri bulduğu gibi başka Türk topluluklarına ait konu veya tema ile ilgili
örnekleri de bulup işleyip öğrenciye tanıtacaktır. Böylece öğrenci hem Anadolu sahası dışında
yaşayan Türk topluluklarından haberdar olacak hem de türlerin veya konuların, farklı
coğrafyalarda yaşamalarına rağmen, tüm Türk topluluklarında ortak olduğu bilincine
varacaktır. Teklif ettiğimiz bu antoloji “ucu açık” bir çalışma olacaktır. Dünyanın herhangi bir
yerinde yaşayan, herhangi bir Türk topluluğuna ait bir öğretmen, kendi edebi sahasına ait bir
şiirin, hikâyenin, destanın vs. bu antolojiye girmesi için teklifte bulunabilecektir. Bu sayede
antoloji giderek hacim kazanıp konu başlıklarının örnekleri bakımından çeşitlenecektir.
Zamanla olgunlaşacak olan bu antoloji ortaokul ve liselerde kullanılacak metinler yönünden
zengin bir muhtevaya sahip olacaktır. Elbette daha hafif, anlaşılması kolay metinler
ortaokullardaki öğrenciler için kullanılırken, biraz daha ağır, sembolleri fazla olan edebi türler
liselerde kullanılabilecektir.
Başlangıç için destanlardan ve Dede Korkut’tan alınacak metinler dışında, antolojide
bulunmasının uygun olabileceğini düşündüğümüz birkaç konu başlığı belirledik. Bu
belirlediğimiz başlıklar sadece Oğuz coğrafyasında değil tüm Türk topluluklarında ortak olan
konulardır. Bu konularda kullanılan Türk Edebiyatı kavramı “Türk Dünyası Edebiyatları”
anlamındadır.
Belirlediğimiz konu başlıkları şunlardır:
1. Türk Edebiyatında Na’at Yazma Geleneği
2. Türk Edebiyatında Tahir ile Zühre
3. Konusu Hz. Ali Sevgisi Olan Şiirler
4. Kahramanlık Şiirleri
5. Nasreddin Hoca Fıkraları

1.TÜRK EDEBİYATINDA NA’AT YAZMA GELENEĞİ
İslamî Türk Edebiyatı’nda na’at yazmak bir gelenektir. Bu, sadece divan şiirinin değil halk
şiirinin de önemli bir geleneğidir.
Hz. Muhammed sevgisini en iyi anlatan eserlere baktığımızda bunların hemen hepsine Ahmet
Yesevi’nin Hikmetlerinin kaynaklık ettiğini görebiliriz. Bu bakımdan söz konusu antolojide,
Türk Dünyası Edebiyatlarının ortak döneminin ürünü olan Ahmet Yesevi’nin na’atı mutlaka yer
almalıdır.
Gerçi çoktur günahım affedesin Allah’ım;
Sensin benim sığınağım ya Mustafa Muhammed.
Çıplaklık ve açlığa kanaatli Muhammed;
Asi, câfi ümmete şefaatlı Muhammed.
Geceleri yatıp uyumaz, tilâvetli Muhammed,
Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed.
Gönlüme koyup aşk sevdasını Allah’ım,
International Journal ofLanguages’ EducationandTeaching
UDES 2015

TÜRK DÜNYASINDA TÜRKÇE VE EDEBİYAT DERSLERİNDE KULLANILACAK
METİN ANTOLOJİSİ OLUŞTURMA ÜZERİNE ÖNERİLER

Eyle beni sen aşık-ı yekta-ı Muhammed.
Sen’den dileğim budur ey Halık,
Koy kulağıma benim gevga-ı Muhammed (Bice 1993: s.59)
Yukarıda sadece beş beyite yer verdik. Elbette Hoca Ahmet Yesevi’nin Hikmet’inden pek çok
beyite temel ilkemizi ortaya koyduğumuz antolojide yer verilebilir.
Na’at denilince Anadolu sahasından akıllara hemen Yunus Emre gelmektedir. Zaten Yunus
Emre, bütün Türk dünyasının değilse bile, Oğuz dünyasının ortak şahsiyetidir. Burada sadece
Yunus Emre’nin “Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed” adlı şiirinden ilk üç dörtlüğe yer vereceğiz.
Canım kurban olsun senin yoluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed,
Şefaât eyle bu kemter kuluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
Mü’min olanların çoktur cefası,
Ahirette olur zevk u sefâsı,
On sekiz bin âleminMustafâ’sı,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
Yedi kat gökleri seyrân eyleyen,
Kûrsûn üstünde cevlân eyleyen,
Mi’râcda ümmetin Hak’tan dileyen,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed.(Timurtaş 1972: s.172)
Na’atın en güzel örneklerinden biri de Azeri sahasına mensup olan Fuzuli’nin Su Kasidesi’dir.
……….
Seyyid-i nev’i beşer deryâ-ı dürr-i ıstıfâ
Kim sepüpdür mu’cizâtı âteş-i eşrâra su.
Kılmağ içün tâze gül-zâr-ı nübüvvet revnakın
Mu’cizinden eylemiş izhar seng-i hâra su.
Mu’cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim
Yetmiş andan min min âteş- hâne-i küffâra su.
……….
Hâk-i pâyine yitem dir ömrlerdür muttasıl
Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su.
………..
Yâ Habîba’llâh yâ Hayre’l beşer müştakınam
Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su. (Akar 2000: s 25-32)
Na’atın bir başka başarılı örneği de Türkmen edebi sahasından Mahtumkulu’ na aittir. Burada
Mahtumkulu’nun “Sevmişem Seni” adlı şiirine yer verilebilir.
Sevmişem Seni
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Ya Habib, Hakk Resulü sen,
Çın candan sevmişem seni.
Dervişler kadir gecesin,
Sever gibi sevmişem seni.
Eyleyip seyr u seyranı,
Kat etsem bütün İran’ı,
Sanki İbrahim Sara’yı,
Sever gibi sevmişem seni.
Yakup yurt etti Kenan’ı,
Oğludur Mısır sultanı,
Sanki Yusuf Züleyha’yı
Sever gibi sevmişem seni.
Tüm dünyayı tuttu adı,
Onlardır aşkın anıtı,
Mecnun Leyla perizadı,
Sever gibi sevmişem seni.
Deldi dağların zirini,
Bulamayan birbirini,
Aşık Ferhat o Şirin’i,
Sever gibi sevmişem seni.
Eğdi beni dünya malı,
Olmadı aşkım kemali,
Seyfelmelek Mahcemal’ı,
Sever gibi sevmişem seni.
Bastı muhabbet nişanı,
Gezip gördüm dört köşeyi,
Yemen’de Varka Gülşah’ı,
Sever gibi sevmişem seni.
Gitti elden ihtiyarı,
Kalmadı sabr u kararı,
Aşık Nevruz, Gül-Ferhat’ı,
Sever gibi sevmişem seni.
Bir gün rastladılar Hızr’a,
Durdular niyaza, nezre,
Birbirini Vamık, Azra
Sever gibi sevmişem seni.
Gezip Rum’un düzünü,
Yaydılar Hakk’ın sözünü,
Arzda Kanber Arzu’yu,
Sever gibi sevmişem seni.
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Tutmadı onlar dünyayı,
Kalmadı yari, yaranı,
Sanki o Tahir Zühre’yi,
Sever gibi sevmişem seni.
Bu dünya bırakmış kimi,
Hoş tutup beş günlük demi,
Aşık Garip Şahsenem’i,
Sever gibi sevmişem seni.
Mahtumkulu, dünya fani,
Rüstemler gelmişti, hani?
Ay günü, yer asumanı,
Sever gibi sevmişem seni. (Aşirov 2013: s.199-200)
2.TÜRK EDEBİYATINDA ORTAK HALK HİKÂYESİ: TAHİR İLE ZÜHRE
Mahtumkulu’nun yukarıda okuduğumuz dörtlüğünde, hatırlanacağı üzere “Tahir ile Zühre”
geçer. Bu halk hikayesi Oğuz coğrafyasında çok bilinen ve sevilen bir hikayedir. Bu sebeple
prensiplerini ortaya koyduğumuz bu antolojide Tahir ile Zühre hikâyesinin gerek Anadolu
gerekse farklı sahalarından örneklerine yer vermek faydalı olacaktır.
Hocamız Prof.Dr. Fikret TÜRKMEN’in “Tahir ile Zühre” adlı çalışmasının “Giriş” bölümünde
verdiği bilgilere göre, hikâye ile ilgili çalışmalar 19.yüzyılda başlamıştır. Konunun 15.-16.
yüzyıldan beri bilinmesine rağmen hikâyeden ilk defa H.Vambery 1867 yılında söz etmiştir. İlk
metin neşri ise Radloff tarafından Proben serisinin 4. cildinde (Tobol Metinleri içinde)
yapılmıştır. Radloff’ un daha sonra Tarançı Tatarlarından derlediği ikinci, Kırım Tatarlarından
derlediği üçüncü varyant da aynı seri içinde yayımlanmıştır. (Türkmen 1998: s.11-15)
Hocamızın verdiği bilgilere göre, Tahir ile Zühre Hikâyesi, Türkmenistan’da, Özbekistan’da,
Kazan’da, Kazakistan’da, Azerbaycan’da, Balkanlardaki Türkler arasında, hatta Türkçe’ den
tercüme ya da adaptasyon şeklinde Ermeniler ve Balkanlardaki diğer milletler arasında bile
bilinmektedir3.
Bu varyantlara baktığımızda hepsinde ortak bir yapı görülmektedir. Bu bakımdan önerdiğimiz
antolojiye bu hikâyenin varyantlarından metinler alınmalıdır.
Aşağıda, Anadolu sahasına ait Tahir ile Zühre Hikâyesinden kısa bir bölüme yer verilecektir.
....
Şahlar gözetir ahdın
İster ise eğer tahtın
Kulun olduk sadık
Düşüp dilbere bahtın.
Yine karşılıklı uygun türküler söylediler. Meğer o gece Tahir bir rüya görmüş. Rüyasında, bir
kara köpek, Zühre’nin önüne gelip Tahir’e geçit vermedi. Tahir ne kadar uğraştıysa da
Zühre’nin yanına varmaya muvaffak olamadı. Çaresiz kaldığı sırada bir de dişi köpek ortaya
çıktı ve iki köpek birden Tahir’e hücum ettiler. Tahir kaçtıkça köpekler kovaladılar. Tahir
rüyasını kendisi yorup bunu Zühre’ye şu türkü ile anlattı.

3

Fikret Türkmen, Tahir ile Zühre, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, s.11-15.
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Aldı Tahir:
Seyrimde gice gördüm
Zühre’ye varam dedim
İki kara kelp geldi
Menetti beni, durdum.
Kelpler bana kastetti
Gönlümü şikest etti
Aciz olup men kaçtım
Bu düş beni mest etti.
İki hane de Zühre söyledi:
Tahir karadır bu düş
Düşvar ola gibidir iş
Yârini görecektir
Elbette bu garip baş.
Agyar düşüp araya
Esrarımızı araya
Senden beni ayırıp
Zulmeder bîçareye.
Yine aldı Tahir:
Hicran ölümden beter
Cismim yanuben tüter
Bilmem ki bu rüzgâr
Beni ne yana atar.
Yine aldı Zühre:
Didelerim giryandır
Ciğerciğim püryandır
Tahir bu yalan dünya
Sensiz bana haramdır.
deyip kalktılar ve saraya döndüler. Padişah bunların dürüst ve sadık âşıklar olduğunu görüp,
kızını Tahir’e vermeye karar verdi. Meğer o şehirde bir hain sihirbaz vardı. Zühre’nin annesi o
sihirbazı çağırıp durumu anlattı. “Padişah Zühre’yi Tahir’e verecek, ben buna razı değilim.
Tahir vezir oğlu, benim kızım padişahlara lâyıktır. Sen bir ilaç ile padişahı Tahir’den
soğut.”deyip sihirbaza yüz altın verdi. “Gayret edersen bin altın daha veririm.”dedi. Sihirbaz
cadı, doğru evine gidip sihir torbasını önüne döktü, çeşitli sihirler yaptı, mezarlıktan toprak
alıp karıştırdı ve götürüp Zühre’nin annesine verdi. “Bu toprağı şerbetin içine karıştır ve
padişaha içir.”dedi. sultan toprağı alıp padişah şerbet isteyince içine o toprağı katıp kendi eliyle
padişaha götürdü. Padişah şerbeti içince hemen Tahir’den soğudu ve saraydan kovdurdu.
Verdiği sözden vazgeçti. Tahir ile Zühre birbirinden ayrılınca gece gündüz ağlaştılar. Zühre’nin
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aşkından deliye dönen Tahir, elinde sazını alıp bağlara ve bahçelere gidip türküler söylüyordu.
(Türkmen 1998 : s.219-220)
Na’at örneğini Türkmenlerden aldığımız için, Tahir ile Zühre Hikayesi’ nden bir bölümü de
Karaçay Malkarlardan Kazım Möçü’ nün anlatmasından almak uygun olacaktır.
……
Bir önceki gece Tahir kötü bir rüya görmüştü. O rüya aklına gelince hüzünlendi. Tahir sevinçle
Zühre’yle buluşmak için gidiyordu. Zühre de güzel bir ırmağın kenarında, bir gül bahçesinde
bekliyor, acele etmesini söylüyordu. Şimdi bir koşuda yetişirim derken, Tahir’in önüne siyah
bir köpek çıkarak yolunu kesti. Üzerine atlayıp yoluna devam etmesine imkan vermiyordu.
Tahir ne kadar uğraşsa da, bir çare arasa da köpek onu bırakmadı. Çaresiz kalıp çevresine
baktığında, başka bir taraftan kancık köpeğin geldiğini gördü. İki köpek Tahir’i ortaya alıp ona
saldırmaya başladılar. Tahir bu köpeklerden kurtulmak için bir tarafa kaçayım derken derin bir
bataklığa gömüldü. Oradan çıkmak için ne kadar uğraştıysa o kadar derine batıyordu. Tahir kan
ter içerisinde kalmış bir vaziyette uyandı.
Tahir can o gün orada derdine yeni bir dert eklendiğinin farkına vardı. Zühre’ye söylememeye
karar verdi. Fakat bu kötü rüyanın yorumunu içinde tutamayıp, sevdiğine şöyle söylemeye
başladı:
Bir düş göründü bana
Gideyim dedim sana
İki köpek önümü kesip
Gitmeme engel oldular
Gitmeme engel oldular
Kesildi benim yolum
Sarhoş etti bu düş beni
Bilmiyorum sağı, solu.
Zühre:
Tahir, kemdir düşün,
İyi değil gelişi
Yazanı görmeden
Kazana girmez kimse
Düşman girer araya
Oluruz avare
Seni benden ayırıp
Bırakır kalpte yâre.
Tahir:
Kaygı ile vakit geçiyor
Kül oldum yane yane
Nereye atar bizi
Bilmiyorum bu zamane
Giden dönmez geriye
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Rastlamaz huriye
Ağlama senden uzak
Bedenim yok oluyor.
Zühre:
Gözyaşım aka aka
Dert aldım cana
Tahir bu yalan dünya
Haramdır sensiz bana
Birlikte uçan iki kuş
Biri kalsa, biri yok
Koskoca dünyanın
Sensiz bana bir kıymeti yok
Han bunların aralarında güçlü bir aşk dışında bir şey olmadığını anlayıp, Haniçe’ nin sözüne
uyup, Allah’ın nazarında ettiği yemini bozmaya niyetlendiğine pişman oldu. “ Zühre’yi Tahir’e
vermek lâzım, vermezsek günahkâr oluruz.”diye düşündü. Haniçe’yi yanına çağırtıp, olan
biteni, bahçede gördüklerini, aklındakileri söyledi. “Bunların düğünlerini yapmak için
hazırlan.” diye buyurdu. Haniçe, hükümdarın söylediği sözleri beğenmeyip, kafasını sallayıp
burnundan solusa da, kocasını iyi bildiğinden, açıktan bir şey söyleyemedi, içinden öfke
kusarak oradan gitti.
O, Han’dan gizli kendi plânına yöneldi. O bölgede çok meşhur bir büyücü kadın vardı. Haniçe,
hizmetçilerini gönderip, onu saraya çağırttı. Yanında oturup durumu olduğu gibi anlattı. “Nasıl
olursa olsun, Han’ın Tahir’den nefret etmesini sağla.”deyip yüz altın verdi. İş benim istediğim
gibi olursa, yine yüz altının hazır.”deyip büyücü kadını uğurladı.
Büyücü kadın altınlara sevinerek, güle oynaya evine geldi. Sevinçli bir halde büyü torbasını
aldı. Sağa sola koşturarak büyü duaları okudu. Akşam yıldızlar meydana çıktıktan sonra gidip
yei bir mezardan toprak aldı. Bu toprağa yüz türlü büyü duaları okuyup üfledi. Büyücü kadın
kimsenin bilmediği bir bitkinin suyuyla karıştırdı. Sonra bunları götürüp Haniçe’ye verdi. “Han
susayıp şerbet istediğinde bu toprağı şerbetin içine katarak eritip içir, ondan sonra olacakları
seyret.” dedi. Haniçe çok sevinerek “Şimdi görelim bakalım kimin dediği olacak.”dedi. Büyülü
toprağı kocasına içirmek için uygun zamanı gözlemeye başladı. Bir gün Han susayıp şerbet
istedi. Haniçe neşeyle şerbet hazırladı. Büyücü kadının söylediklerini yaptı. Sonra oturup Han’ı
seyretmeye başladı. Fakat çatlak Haniçe büyüye güvense de o anda büyülü şerbetin Han’a pek
tesiri olmadı.
Günler geçti. Büyük hanlardan elçiler geliyordu. Zühre ise onları yanına yaklaştırmıyordu. Han,
hanlığını gösterdi, hanlarla akraba olmak istedi.
Bir gün sakalını titreterek bağırdı, şöyle buyurdu:
-Tahir ile Zühre’nin birlikte olmalarına mani olun. Tahir sarayın dışında, başka bir evde
yaşasın! Zühre’nin yanına gitmesin!
Sözünde durmayan, ihanet eden Han, bu emri verdikten sonra, iki sevgili birbirlerinden
ayrıldılar. Yeryüzü, bütün dünya, onlara karanlık oldu, dar geldi. Birbirlerini delice seven bu iki
zavallının aşkı onları ateş gibi yakıyor, bütün güçlerini tüketiyordu. Beraberken bile
birbirlerine doyamayan Tahir ile Zühre şimdi gökyüzünde kuşların, yeryüzünde otların dahi
acıyacağı hale düştüler. (Meçilanı 1999: s.151-230)
……
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İki anlatmaya da baktığımızda, hikâyenin iskeletinin büyük ölçüde ortak olduğunu
görmekteyiz.
Biz, burada bu antolojiye Anadolu ve Karaçay- Malkar edebi sahasından birer ikişer sayfalık
örnek almayı teklif ediyoruz. Özbek, Kazak, Tatar veya Balkanlardaki meslektaşlarımız kendi
edebi sahalarına ait Tahir ile Zühre Hikâyesi metinlerini birlikte kullanabilecekler, kendi
coğrafyalarındaki varyantların da antolojiye girmesi için teklifte bulunabileceklerdir.
3.KONUSU HZ. ALİ SEVGİSİ OLAN ŞİİRLER
Bilindiği gibi Hz. Ali ve çocuklarına duyulan sevgi bütün Müslüman Türklerde ortaktır. Ali,
Hasan, Hüseyin, Ümmü Gülsüm gibi isimler çocuklarımıza en çok koyduğumuz isimlerdendir.
Hz. Ali Türk kültüründe sadece bir din büyüğü değil, aynı zamanda bir destan kahramanıdır. O,
bir kahramanlık sembolüdür. Türk dünyasında onun kahramanlıklarını ve üstün niteliklerini
anlatan pek çok eser kaleme alınmıştır.
Burada çekirdeğini oluşturmaya çalıştığımız antolojide Türk coğrafyasının ortak değeri olan
Hz. Ali sevgisini anlatan şiirlerin de yer almasının uygun olacağı kanaatindeyiz.
Türkmen edebi sahasından Mahtumkulu’na ait olan “Gökçe Kepteri” adlı manzum hikayeden bir
bölüme yer verilebilir. Konu bütünlüğünü kaybetmemek için alıntı yapılacak bölüme kadar
geçen olayları birkaç cümle ile özetlemekte fayda vardır.
Gökçe Kepteri
Bir gün Hz. Ali mescitte otururken yanına bir gökçe güvercin gelir. Kendisini bir şahinin
kovaladığını söyler ve Hz. Ali’den yardım ister. Hz. Ali güvercini dinler ve onu salıverir.
Ardından mescite şahin gelir. Üç gündür aç olduğunu Hz. Ali’ye anlattıktan sonra avını
kendisine vermesini söyler. Bunun ardından yaşananları aşağıda verdiğimiz bölümde
Mahtumkulu şöyle anlatır:
………
O şir-i Perverdigâr,
O sahib-i Zülfikar,
O şah-ı Düldül-süvâr
Nida kıldı Kamber’i.
Kamber çün hazır oldu,
Lûtf ile kerem kıldı,
Dedi: “Hizmet ne oldu,
Çağırdınız bizleri”.
Dedi çark-ı çembere,
Misk katılmış ambere,
Ali dedi Kamber’e,
“Sen alıp gel hançeri”.
Bakın şimdi ne kıla,
İster o Kerem kıla,
Şahin dedi Ali’ye:
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“Ne yapacaksın hançeri?”
“Ey şahin, ben Haydar’ım,
Sahib-i lûtf-ı keremim,
Baldırımdan et verem,
Sen dileme güvercini.”
Hançer çıktı kınından ,
Tâ et kese budundan,
Şahin tuttu elinden,
Dedi: “Kesme,yâ Ali.
Senin işin keremdir,
Ellerin muhteremdir,
Bu et bize haramdır,
Ey sâki-i kevseri.
Şahin sanmayın beni,
Güvercin denmez ona,
Sınamak için seni,
Gelmiştik size doğru.”
Şahtan ruhsat aldılar,
Ayak üzre kaldılar,
Uçup pervâz kıldılar,
Gittiler göğe doğru.
Tamam oldu bu sözler,
Etseler gerek eser,
Mahtumkulu hâksar,
Şâh-ı Merdân kölesi.(Biray 1992:s.133-136)
Bu hususta bahsedilmeden geçilemeyecek örnekler arasında, Anadolu sahasından Yeminî’nin
Fazilet-nâme’ si ile Türkmen sahasından Andalıp’ın Baba Rövşen’inin kısa birer özetlerini de bu
antolojide yer almasını uygun gördük.
Yeminî: Fazilet-nâme, On Dördüncü Fazilet
Hz. Muhammed içlerinde Hz. Ali’nin de bulunduğu otuz üç sahabesi ile Mekke’ye gelir. Kâbe’yi
tavaf ettiği sırada Kâbe duvarının dibine çökmüş, ağlayan bir ihtiyar görür. Bunun üzerine Hz.
Muhammed Hz. Bilâl’i ihtiyarın yanına gönderir ve ağlayan ihtiyarı yanına çağırmasını söyler.
Hz. Muhammed’in yanına gelen ihtiyar başından geçenleri Hz. Muhammed’e anlatır.
Eskiden kendisinin oldukça zengin Horasanlı bir tüccar olduğunu, ticaret maksadıyla otuz üç
bin filori borca girerek Hindistan’a gitmek üzere bir gemiye bindiğini; ancak Umman
Denizi’nde geminin battığını, canını kurtardığını; ancak sahip olduğu her şeyini kaybettiğini
anlatır. Borcunu ödeyemeyeceği için çaresiz kalan ihtiyar, derdine bir çare bulmak ümidiyle
Kâbe’ye gelmiştir.
Hz. Muhammed ihtiyarın durumuna çok üzülür. Sahabelerine nu ihtiyara yardım edip
edemeyeceklerini sorar. Başlangıçta birkaç kişi gönüllü olur, ama sonradan onlar da vazgeçer.
Bunun üzerine Hz. Ali ihtiyara yardım edebileceğini söyler.
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Hz. Ali ihtiyarı sırtına bindirir, gözlerini açıp kapatmasını söyler. İhtiyar gözünü kapatıp
açtığında, kendisini, Hz. Ali ve atı Düldül ile birlikte ırmakların aktığı, çiçeklerin ve yeşilliğin bol
olduğu geniş bir meydanda bulur. Oraya yakın bir şehir vardır ki Hz. Ali buranın putperest bir
hükümdar tarafından yönetilen Keşmir şehri olduğunu söyler.
Hz. Ali, şehre girdiklerinde ihtiyardan kendisini çölde yağmalanmış bir tüccar olarak
tanıtmasını ve elinde satmak zorunda olduğu bir kölesinden başka bir şeyinin olmadığını
söylemesini ister. Horasanlı ihtiyar ve Hz. Ali şehrin pazarına giderler. İhtiyar, Hz. Ali’yi
pazarda satılığa çıkarır. Ancak çok pahalı olduğu için alıcısı çıkmaz. Pazarda satılığa çıkarılan
bu pahalı kölenin haberi Keşmir hükümdarının kulağına gider, ihtiyarı ve köleyi huzuruna
çağırtır. Hükümdar Hz. Ali’yi çok beğenir ve almak ister. İhtiyar kölenin ağırlığınca altın ister.
Hükümdar bu bedeli çok yüksek bulur. Ancak belirttiği üç şartı yerine getirirse köleyi satın
alacağını söyler. Hükümdarın şartları şöyledir: birincisi, şehre zarar veren ırmağın yatağının
değiştirilmesi; ikincisi, şehre zulmeden bir ejderhanın öldürülmesi; üçüncüsü ise Arap
ülkesinde ortaya çıkan Ali adındaki bir yiğidin yakalanıp getirilmesidir. Hükümdar, ayrıca Ali’yi
canlı bir şekilde getirdiği takdirde köleyi azat edeceğini, ona kıymetli hediyeler bağışlayacağını
ve hatta onu kızıyla evlendirip onu vezir yapacağını söyler. İhtiyar ve kölesi şartları kabul
ederler. İhtiyar, kölesi için çok miktarda altın ve deve aldıktan sonra oradan ayrılır.
Hz. Ali hükümdarın şartlarından birincisi yerine getirmek için ırmağın kenarına gider.
Zülfikar’ını çıkarıp “Allah” nidasıyla bir vuruşta dağı ikiye böler. Arkasından dağın bir parçasını
eliyle alıp ırmağın önüne koyar ve set yapar. Hükümdar, bunu kölenin Hz. İsa’nın himmeti
sayesinde gerçekleştirdiğini söyler ve köleyi tebrik eder.
İkinci şartı yerine getirmek üzere Hz. Ali, hükümdar ve hükümdarın yirmi bin adamı
ejderhanın bulunduğu yere giderler. Narasıyla dağları ve denileri titreten Hz. Ali ejderhayı
uykusundan uyandırır. Ejderha hücum eder, ancak Hz. Ali salavat getirerek Zülfikar’ıyla bir
vuruşta ejderhanın başını keser.
Köle, Ali adlı yiğidin eşsiz bir cihangir olması sebebi ile kendisine zincir, kelepçe ve demir kafes
gerektiğini söyler. Gerekli malzemeler hazırlanıp getirilir, Hz. Ali bu malzemelerin önce kendi
üzerinde denenmesini söyler. Bunun üzerine askerler, Hz. Ali’yi zincir ve kelepçelerle
bağlayarak demir kafesin içine hapsederler. Bu esnada Hz. Ali gerçek kimliğini açıklar.
Hükümdarın üç şartı da yerine getirilmiş olur.
Hükümdarı ve ahaliyi imana davet eder. Hz. İsa’ya Tanrı demeyi bırakmalarını ister. Hükümdar
Hz. Ali’ye eşsiz bir yiğit olduğunu, ancak akılsızlık edip kolayca ellerine düştüğünü söyler.
Hükümdar Hz. Ali’nin içinde bulunduğu demir kafesin çevresine odunlar yığdırıp ateşe
verdirir. Ancak bu sırada büyük bir fırtına başlar ve alevlerin her yana sıçraması üzerine bütün
şehri ateş sarar. Hükümdar ve şehrin halkı, dağa kaçıp sığınır. Yangın yedi gün boyunca devam
eder. Şehir yanıp kül olduktan sonra hükümdar ve adamları şehre geri dönerler. Hz. Ali’yi
demir kafesin içinde nur içerisinde ve canlı bir şekilde bulurlar. Bunun üzerine onun cadı
olduğuna hükmederler. Hükümdar, adamlarına Hz. Ali’yi öldürmeleri için emir verir. Hz. Ali
kuvvetli bir nara atar. Naranın şiddeti ile denizler kaynar, zelzele olur, demir kafes parçalanır,
oradaki insanların birçoğu telef olur. Hz. Ali vücudundaki zincir ve kelepçeleri kırıp
hükümdarın karşısına çıkar. Aklı başından giden hükümdar Hz. Ali’nin ayaklarına kapanarak
aman diler.
Hz. Ali, onları tekrar imana davet eder. Orada bulunan bir rahip, Hz. Ali’de Hz. İsa’nın
mucizelerine denk kerametlerin olduğunu, bu yüzden onu inkâr etmenin doğru olmayacağını
söyler. Ancak son olarak, Hz. Ali’den, Hz. İsa’nın ölüyü diriltme mucizesini gerçekleştirmelerini
ister. Eğer bunu da yaparsa Hz. Ali’nin isteğinin yerine getirileceğini söyler. Bunun üzerine Hz.
Ali çok eski bir mezarın yanına gelip, ayağıyla mezardaki toprağı eşeleyerek, Allah’ın emriyle
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ayağa kalkıp, Hz. Muhammed mucizesine şahadet etmesini emreder. Mezardaki ölü birden bire
ayağa kalkar ve kendisini tanıtır: Hz. Nuh’un torunu, Farsların ve Türklerin atasıdır. Parmağını
kaldırarak Hz. Muhammed dinine şahadet eder ve tekrar mezarına döner.
Bütün bu olup bitene şahit olan hükümdar ve şehir halkı, Müslüman olup Hz. Ali’nin ayaklarına
kapanır. Hükümdar, Hz. Ali’ye çok miktarda altın, mücevher ve çeşitli hediyeler verir. Hz.
Muhammed’e bağlılık sözünü iletmesini söyler. Hz. Ali’nin dönmesiyle, Hz. Muhammed çok
mutlu olur, Keşmir hükümdarının verdiği hediyeleri halka dağıtırlar. (Temizkan 2008: s.168170)
Nurmuhammed Andalıp: Baba Rövşen
Hz. Muhammed zamanında, Medine şehrinde, Baba Rövşen adında fakir bir adam vardır. Baba
Rövşen’in bir Musevi’ye bin altın borcu vardır. Bu Musevi, bir gün gelip Baba Rövşen’den
borcunu ödemesini ister. Aksi takdirde, ya kendisine köle olmasını ya kızını kendisine
vermesini ya da kendi dinine girmesini söyler. Bunun üzerine Baba Rövşen, bir gün mühlet
mühlet ister. Bir gün sonunda borcunu ödeyemezse, Musevi’nin bu üç isteğinden birini kabul
edeceğini söyler.
Baba Rövşen, Medine mescidinde Hz. Muhammed Peygamber ile karşılaşır ve ona içinde
bulunduğu durumu anlatır. Hz. Muhammed oradaki cemaate üç defa “Baba Rövşen’in derdine
çare olabilecek kimse var mı?” diye sorar. Kimseden ses çıkmayınca, Hz. Ali ayağa kalkıp “Bir
çare bulmaya çalışırız inşallah.” diyerek Baba Rövşen’e yardımcı olacağını bildirir.
Hz. Ali, Baba Rövşen' e sırtına binmesini ve gözlerini kapatıp "Elham" ı (Fatiha Suresi' ni)
okumasını söyler. Baba Rövşen gözlerini kapatıp Fatiha Suresi'ni okur. Gözlerini açtığında
başka bir yere geldiklerini görür. Burası Medine' ye altı ay uzaklıkta "Şehr-i Berber" adında bir
şehirdir. Hz. Ali, Baba Rövşen' in sarığının bir ucunu boyuna bağlar, bir ucunu da Baba Rövşen'
in eline tutturur. Hz. Ali, Baba Rövşen' e kendisini "Kaşamşam"adıyla şehrin pazarında, köle
olarak satmasını söyler. Baba Rövşen, Hz. Ali' yi köle olarak satmak üzere şehrin pazarına
gider. Pazarda herkes Hz. Ali'ye hayran kalır; fakat bir köle değerinde olduğundan alıcı çıkmaz.
Pazarda herkesin hayranlığını kazanan bu yeni kölenin namı, şehrin hükümdarı olan Mergup
Şah' ın kulağına kadar gider. Mergup Şah' ın isteği üzerine, Baba Rövşen ve kölesi Kaşamşam
hükümdarının huzuruna çıkarlar. Mergup Şah, Baba Rövşen' e kölenin değerini sorar. Baba
Rövşen kölesinin bin köle değerinde olduğunu söyleyince Mergup Şah, köleye istenen bedelin
çok olduğunu; ancak üç şartı yerine getirmeyi kabul ettiği takdirde köleyi satın alacağını
bildirir. Mergup Şah, şartlarını şöyle sıralar: 1. Sık sık taşması sebebiyle tarlalara ve ürünlere
zarar veren büyük bir ırmağın önüne set yapmak, 2. Şehre ziyan veren ve başından kuyruğuna
kadar on iki fersah uzunluğu olan bir ejderhayı öldürmek, 3. Medine şehrinde türeyen Ali
adındaki bir yiğidi yakalayıp canlı olarak getirmek. Baba Rövşen' in kölesi Kaşamşam, Mergup
Şah' ın bu şartlarının hepsini yerine getireceğini söyler. Bunun üzerine Mergup Şah da bin köle
değeri karşılığında Kaşamşam' ı Baba Rövşen' den satın alır. Baba Rövşen, Medine' ye dönüp
borcunu ödemek üzere oradan ayrılır.
Kaşamşam (Hz. Ali), Mergup Şah' ın şartlarından birincisini yerine getirmek üzere taşkın
ırmağın bulunduğu yere gider. Burada bin kadar köle ırmağın önüne set çekmek için
uğraşmakta; ancak bir türlü muvaffak olamamaktadır. Bunun üzerine Kaşamşam, oradaki bir
dağın eteğine gider ve kılıcıyla bir vuruşta dağı ikiye böler. Dağın bir parçasını alır, onunla
ırmağın çıktığı kaynağı tıkar. Sonra beş parmağıyla yere hat çeker. Parmaklarının izinden on
sekiz tane ırmak akmaya başlar Bu durum, Mergup Şah' ı çok memnun eder.
Kaşamşam, ikinci şartı yerine getirmek için ejderhanın karşısına çıkar. Kuvvetli bir nara atarak,
uyumakta olan ejderhayı uyandırır. Fakat ejderha öfkelenip öyle bir nefes alır ki, Kaşamşam
onun bu nefesinin gücüne dayanamaz ve ejderhanın ağzına doğru sürüklenir. Kaşamşam, bu
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esnada Hz. Muhammed' den medet diler ve Zülfikar' ını çekerek, önünde çapraz şekilde tutar.
Bu şekilde ağzından girip kuyruğundan çıkmak suretiyle ejderhayı ikiye böler. Ejderhanın
derisinden bir parça keser ve nişan olarak Mergup Şah' ın önüne koyar.
Mergup Şah, Kaşamşam' ın ikinci şartı da yerine getirmesinden çok memnun kalır. Üçüncü şartı
da yerine getirdiği takdirde, toy-düğün yaparak kendisini azat edeceğini söyler. Bunun üzerine
Kaşamşam, Mergup Şah' a Ali denen yiğidin çok güçlü olduğunu, bu sebeple kırk pehlivan ve
yedi deve yükü zincir gerektiğini söyler. Kaşamşam, istediği şeyler temin edildikten sonra yola
çıkar. Şehirden uzaklaşıp bir hayli yol alındıktan sonra, Kaşamşam yanındaki adamlara gerçek
kimliğini açıklayarak, Mergup Şah' a verdiği sözün yerine gelmesi için kendisini zincirlerle
bağlamalarını söyler. Ancak, oradaki pehlivanlar, zaten çok kuvvetli olduğunu bildikleri
Kaşamşam' ın bir de gerçek kimliğinin Hz. Ali olduğunu öğrenince, korkup kaçarlar (Temizkan
2008: s.168-170).
Yine burada Azeri edebi sahasına mensup Hatayi’den de çeşitli örnekler verilebiliriz:
Ne hoş yerde makâmın var
Senin hey Murtaza Ali
Kanden gelür acap senin
Kokun hey Murtaza Ali
Seni seven serden geçti
Hem namus u ardan geçti
Div işitti aklı şaştı
Ünün hey Murataza Ali
Yattığın yer Kerbela’dır
Çevresi burc-i kaledir
Yolun cümleden a’lâdır
Senin hey Murtaza Ali
Sûr çalınsın halk çekilsin
Yezid meydana yığılsın
Senin aşkına dökülsün
Kanım hey Murtaza Ali
Hatayi’m mürvete kalmam
Hak Muhammed Ali Selman
Seni sevenlere kurban
Canım hey Murtaza Ali. (Özmen 1998: s.168)
KONUSU KAHRAMANLIK OLAN ŞİİRLER
Milletlerin tarihleri boyunca karşılaştığı zorluklar, sıkıntılar elbette edebiyatın en önemli
konularının başında gelir. Milli mücadele dönemimizi konu alan şiirler bunun en güzel ispatı
niteliğindedir. Konuyla ilgili örneklere, sadece Anadolu sahasında değil, tüm Türk boylarının
edebiyatlarında da rastlayabiliriz.
Ayrı coğrafyalarda yaşasalar da Türk boyları birbirlerinin gördüğü zorluklardan, zulümden
ızdırap duymuşlar ve bu duygularını kaleme almışlardır.
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Bu bakımdan hazırlamayı teklif ettiğimiz antolojide, konusu kahramanlık olan şiirlere de yer
verilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz.
Burada, Türkiye sahasından Orhan Şaik GÖKYAY’ın “Bu Vatan Kimin?” adlı şiirine, Kazakistan
edebi sahasından Mağcan CUMABAY’ın Anadolu’daki kardeşlerinin verdiği kurtuluş
mücadelesine atfen 1918-1919 yıllarında yazdığı “Uzaktaki Kardeşime” adlı şiirine, Azerbaycan
sahasından Bahtiyar VAHAPZADE’nin 1918’de Ermeni işgaline maruz kalan Azerbaycan
halkının yardımına geldiği sırada şehit olan Türk askerine itafen yazdığı “Tenha Mezar” adlı
şiiri ile Türkmen edebi sahasından Mahtumkulu’nun “Türkmenin” adlı şiirine yer verdik.
Bu Vatan Kimin?
Bu vatan, toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır;
Bir tarih boyunca, onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir...
Tutuşup: kül olan ocaklarından,
Şahlanıp: köpüren ırmaklarından,
Hudutlarda gaza bayraklarından,
Alnına ışıklar vuranlarındır...
Ardına bakmadan yollara düşen,
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,
Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır...
İleri atılıp sellercesine,
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine,
Şu kara toprağa girenlerindir...
Tarihin dilinden düşmez bu destan:
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı bir yakut olan bu vatan,
Can verme sırrına erenlerindir...
Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil,
Bu sevgi bir kuru ifade değil,
Sencileyin hasmı rüyada değil,
Topun namlısında görenlerindir... (Gökyay 1994: s.11-12)

Tenha Mezar

Yolun kenarında tenha bir mezar
Üstünde ne adı var ne soyadı.
Ey yolcu, arabanı eyle bu yerde
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Soruş kimdir yatan tenha yerinde
O bir Türk zabiti kahraman, metin
Doğma kardeşine yardıma geldi.
Kırgına tutulan milletimizin
Haklı savaşına yardıma geldi.
Uzakdan hay verip senin sesine
Geldi, geldi dönmedi öz ülkesine.
Düşman saflarını o, soldan sağa
Biçip destesiyle cepheyi yardı.
Toprağın uğrunda düşüp toprağa
Senin toprağını sana gaytardı.
Özü koruduğu, hem can verdiği
Yolun kenarında defnedildi o.
Uğrunda canını kurban verdiği
Toprağı özüne vatan bildi o,
Yolcu arabanı bu yerde durdur.
O mezar önünde sen tazim eyle
Saygı duy, dua ver onun ruhuna,
Ayak bastığın yer borçludur ona. (www.yagmurdergisi.com.tr ET 25.04.2015)

Uzaktaki Kardeşime
Uzakta ağır azap çeken kardeşim
Solmuş laleler gibi kuruyan kardeşim
Etrafını sarmış düşman ortasında
Göl gibi gözyaşı döken kardeşim
Önünü ağır kaygı örtmüş kardeşim
Ömrünce yaddan cefa görmüş kardeşim
Hor bakan, yüreği taş, kötü düşman
Diri diri derini soymuş kardeşim
Ey Pirim! Değil miydi Altın Altay
Anamız bizim? Bizlerse birer tay
Bağrında yürümedik mi serazat
Yüzümüz değil miydi ışık saçan ay?
Alaca altın aşık atışmadık mı?
Tepişip bir döşekte yatışmadık mı?
Anamız olan Altayın ak sütünden
Beraber emip, beraber tadışmadık mı?
Akmadı mı bizim için dupduru bulak
Şarıldayıp, gürül-gürül dağdan inerek
Hazırdı uçan kuş, kopan yel gibi
Dilesek bir bir atlar, tıpkı Burak
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Altay’ın altın günü nazlanarak
Gelende sen pars gibi bir er olarak
Akdeniz, Karadeniz ötelerine
Kardeşim, gittin beni bırakarak
Ben kaldım yavru balaban, kanat açamam
Uçsam diye davransam bir türlü uçamam
Yön bulduran, yol gösteren can kalmadı
Yavuz düşman koyar mı şimdi beni vurmadan
Kurşunlar genç yüreğime saplandı
Günahsız temiz kanım su gibi aktı
Kansız kalıp kuruyup bayıldım
Karanlık hapse sıkıca kapattı
Görmüyorum gece gezdiğimiz ovayı
Gündüz güneşi, gece gümüş nurlu ayı
Nazlı nazlı ipek kundaklara sarmalayıp
Bizi büyüten altın anam Altay’ı
Ey Pirim! Ayrıldık mı ulu bütünden?
Dağılıp yılmayan yağan oklardan
Türk’ün pars gibi yüreği varken
Korka kul mu olduk düşmandan sinen
Kudrete hamle eden Türk’ün canı
Gerçekten hasta mı, bitti mi hali?
Ateşi söndü mü yürekteki, kurudu mu
Kaynayan damarındaki atalar kanı
Kardeşim sen o yanda, ben bu yanda
Kaygıdan kan yutuyoruz, bizim adımıza
Layık mı kul olup durmak? Gel gidelim
Altay’a, ata mirası altın tahta (Budak 2001: s.53-54)
Türkmenin
Ceyhun ile Bahr-ı Hazar arası,
Çöl üstünden eser yeli Türkmenin.
Gül goncası, kara gözüm karası,
Kara dağdan iner seli Türkmenin.
Hakk kayırmış vardır onun sayesi,
Oynaşır çölünde neri- mayası,
Rengarenk gül açar yeşil yaylası,
Gark olmuş reyhana çölü Türkmenin.
Al yeşil bürünür, çıkar perisi,
Dört yana yayılır, amber kokusu,
Baş olmuştur yurda beyi, kocası,
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Oba tutmuş güzel ili Türkmenin.
O merdin oğludur, merttir pederi,
Köroğlu kardeşi, esriktir seri,
Dağda düzde kovsa avcılar diri
Alamazlar, arslan oğlu Türkmenin.
Gönüller, yürekler, bir olup başlar,
Çekse ordu, erir topraklar, taşlar,
Bir sofrada hazır kılınsa aşlar,
Parlayacak, ak ikbali Türkmenin.
Gönül havalanır ata çıkınca,
Dağ tü’lüye döner, o kaş çatınca,
Bal getirir, ırmak coşup akınca,
Bent tanımaz, gelse seli Türkmenin.
Gafil olmaz, savaş günü har olmaz,
Kargışa, zorbaya giriftar olmaz,
Bülbülden ayrılıp, sararıp solmaz,
Daim amber saçar gülü Türkmenin.
Boyları kardeştir, soylar yârıdır,
Talihi ters düşmez, Hakk’ın nurudur,
Mertler ata binse harp yolludur,
Düşman üzre varır yolu Türkmenin.
Sarhoş olur çıkar, ciğer dağlanmaz,
Taşları sındırır, yolu bağlanmaz,
Gözüm gayre düşmez, gönül eğlenmez,
Mahtumkulu, söyler dili Türkmenin. (Aşirov 2013: s.8-9)

5.NASREDDİN HOCA FIKRALARI
Bireylerin ve toplumların hayatında mizahın önemli bir yeri vardır. Her bölgenin kendi mizah
tipleri ve şöhreti kendi bölgesini aşan mizah tipleri vardır. Bazı mizah tipleri ise çok daha geniş
alanlara yayılmıştır.
Nasreddin Hoca şöhreti bütün Türk dünyasına yayılmış bir mizah tipidir. Nasreddin Hoca Türk
dünyasının çok büyük bir kısmında dalgalanan mizah bayrağımızdır. Bu bakımdan hem
Nasreddin Hoca’yı tanıtmak hem de Türk dünyasında ortak olan fıkraları göstermek önemli
olacaktır. Bu maksatla Hoca’nın çeşitli Türk boylarında aynı şekilde anlatılan (ortak olan)
fıkraları da metinler arasına alınmalıdır.
Biz bu bölümde “Efendi” adı ile diğer Türk boylarında da tanınan Nasreddin Hoca’nın Uygur ve
Türkiye edebi sahalarına ait iki fıkrasını vereceğiz.
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İlk fıkra Uygur edebi sahasına, ikinci fıkra ise Türkiye edebi sahasına aittir.
Efendi’nin Turnası
Efendi tarladan bir turna yakalamıştır. Turnaya şöyle bir bakmış ve turnanın pek çirkin
olduğunu düşünmüş. Turnaya çekidüzen vermek isteyen Efendi, önce turnanın kuyruğunu
kırkmış. Turnanın bu yeni halini de beğenmemiş. Bunun üzerine ayağını kesmiş, bakmış ki
boynu da pek uzun görünüyor, boynunu da kesip:
-İşte gönlümdeki gibi oldu, bir şeye benzedi, demiş.
Hocanın Leyleği
Hoca yolda bir leylek bulmuş. Almış onu evine götürmüş. Daha önce hiç leylek görmemiş.
Leyleğin
uzun
gagası
ve
bacakları
çok
tuhafına
gitmiş.
Tutup
bir
güzel kesivermiş onları. Sonra da yüksekçe bir yere koymuş. Karşısına geçmiş. Yaptığı işten
memnun,
seslenmiş:
- Bak şimdi kuşa benzedin.

SONUÇ
Türk dünyasında, Türkçe ve edebiyat derslerinde kullanılabilecek bu antolojide metinlerin başarılı
bir şekilde hem orijinallerinin hem de karşılarında aktarmalarının olması oldukça önemli olacaktır.
Bu sayede öğrenci Türk dünyasında kullanılan alfabeler hakkında bilgi sahibi olduğu gibi, Türk
dilinin lehçeleri hakkında da fikir sahibi olabilecektir.
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ABSTRACT
Considered as a tool for communication languages have to be taught in a communicative way. That’s why language teaching in
today’s educational context means at the same time to develop communicative skills in the target language. Thus communicative
language teaching and the importance of developing communicative skills seems to be undisputed. However throughout the
history of language teaching various methods and principles were used to teach languages. Different perceptions of language and
its meaning in life lead to new language teaching practices. Language learning course books are developed within this context.
Thus coursebooks are reflecting language learning approaches of their time. With the change of these approaches also
coursebooks change. The interrelation between language teaching approach and coursebook is a continuing process. Therefore
course book evaluation within different aspects contributes to the continuing developmental process. Within this context it is
important to evaluate Turkish as a foreign language course books in a critical way to contribute to its renewal. The aim of this
study is to identify the underlying language teaching approach and the methods used in the course books of Turkish as a foreign
language. For this purpose. unit, text, exercise and grammar items of “Yeni Hitit Yabancılara Türkçe Öğretimi” and “ İstanbul
Yabancılara Türkçe Öğretimi Seti” are analyzed and evaluated in view of methods.

Key Words: Turkish as a foreign language, coursebook evaluation, method, language teaching, communicative language skills.

ÖZET
Dil bir iletişim aracıdır. İletişim kurmayı sağlayan bu aracın öğretiminde de iletişimsel bir öğretim anlayışının olması
gerekmektedir. Bu nedenle günümüz yabancı dil eğitim ve öğretimi üst amaç olarak iletişim becerisini geliştirmeyi
hedeflemektedir. Ancak tarihsel süreç içerisinde ele alındığında, dil öğretimine ilişkin farklı yaklaşımların olduğu görülmektedir.
Farklı dil anlayışları farklı yöntemlerin kullanılmasına neden olmuştur. Yabancı dil öğretimi kitapları da ilgili anlayışa uygun bir
şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle yabancı dil öğretimi ders kitapları içinde bulundukları dönemi ve dil öğretim anlayışını
yansıtmaktadır. Tarihsel açıdan bakıldığında ders kitapları da yabancı dil eğitim ve öğretim anlayışı gibi belli bir gelişim çizgisi
içinde günümüze kadar sürekli yenilenerek gelmiştir. Yabancı dil öğretimi ders kitaplarının incelenmesi, bu gelişimin
devamlılığının sağlanması içindir. Bu bağlamda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarının da eleştirel bir yaklaşımla
ele alınarak incelenmesi, ilgili kitapların yenilenmesine katkı sunacaktır. Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimi ders
kitaplarının hangi yabancı dil eğitim ve öğretim anlayışına göre oluşturulduğunun saptanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Yeni
Hitit Yabancılara Türkçe Öğretimi ve İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretimi Seti yöntem açısından incelenmiştir. İncelemeye esas
olan konular ünite, metin, alıştırma ve dil bilgisi başlıkları altında ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe, ders kitabı incelemesi, yöntem, dil öğretimi, iletişim becerisi.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Arş. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Alman Dili Eğitimi, e-posta: aysel.deregozu@mu.edu.tr
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1. GİRİŞ
Türkiye’nin uluslararası alanda yürüttüğü kültürel ve ticari çalışmalarının sonucu, Türkiye’ye
ve Türkçe’ ye olan ilgi artmıştır. Özellikle son yıllarda bu ilgiye karşılık verebilmek ve
Türkçe’nin öğrenilmesini yaygınlaştırmak için, yabancı dil olarak Türkçe eğitim ve öğretim
alanında yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Ancak Tapan’ın (1993) da ifade ettiği gibi
“yabancı dil öğretimi çok yönlü, geniş kapsamlı bir uğraştır” (s.191). Dolayısıyla farklı
boyutlarıyla ele alınması ve incelenmesi gerekmektedir. Bu boyutlar altında yabancı dil
eğitim ve öğretimi ders kitapları da yer almaktadır. Yabancı dil eğitim ve öğretiminde ders
kitapları yardımcı kaynak olarak kullanılmaktadır. Bu kaynaklar ise belli bir yabancı dil
öğretim anlayışı temel alınarak oluşturulmaktadır. İlgili anlayış doğrultusunda yöntemler
kullanılmaktadır. Genel olarak “belirli bir amaca ulaşabilmek için izlenen yollar bütünü
(Tapan, 1993, s.191)” olarak ifade edilen yöntem, yabancı dil eğitiminde “(…) yabancı dili
düzenli bir biçimde sınmak üzere, parçaları birbirleriyle çelişkiye düşmeksizin ve belirli bir
yaklaşıma tümüyle dayalı olarak geliştirilmiş bir gidiş yolları dizisi, bir genel plandır (Tapan,
1993, s.191)”. Bu tanım doğrultusunda, yabancı dil ders kitapları belli bir yöntemi kullanarak
öğrenen için yabancı dili düzenli bir biçimde sunmayı ve anlamlı hale getirmeyi
amaçlamaktadır. Parçaların birbirleriyle çelişkiye düşmemesi ifadesi ise, bütünün varlığının
göz önünde bulundurulmasını dile getirmektedir. Bütünün parçaları ise, ilgili yaklaşıma bağlı
olarak belirlenmektedir.
1.1. Yabancı Dil Eğitim ve Öğretiminde Yöntemler
Tarihsel açıdan incelendiğinde yabancı dil öğretimi ders kitaplarında kullanılan başlıca dil
öğretim yöntemleri sırasıyla; dilbilgisi - çeviri, konuşsal - işitsel ve iletişimsel yöntemdir
(Tapan, 1993). Bunların dışında da bir takım yöntemlerin olmasına karşın, söz konusu
yöntemler yabancı dil ders kitaplarında daha yoğun bir şekilde işlenmiştir. 19. yüzyılın
başlarında yabancı dil eğitim ve öğretiminde dilbilgisi – çeviri yöntemi eski Yunanca ve
Latince gibi konuşulmayan, diğer bir ifadeyle ölü dillerin öğretiminde kullanılmıştır. Adından
da anlaşıldığı gibi, yabancı dil eğitim ve öğretiminde esas olan dilbilgisi kurallarının
öğretimidir. Bu yöntemde öğrenen, bir yabancı dili konuşabilmesi için dilbilgisi kurallarını
hatasız bir şekilde bilmesi gerekmektedir. Kullanılan alıştırmalar ise daha çok bir dilden diğer
bir dile çeviridir (Neuner & Hunefeld, 1993, ss.19).
Konuşsal - işitsel yöntem ise dilbilgisi - çeviri yönteminin, yaşayan dillere uygulanmasının
zorluğu fark edilince ortaya çıkmıştır. Konuşma diline artan talep, dilbilgisi ve çeviri üzerine
kurulu bir yabancı dil eğitim öğretim anlayışından öte yeni bir yaklaşımı gerekli kılmıştır.
Konuşsal – işitsel yöntemde, gündelik konuşma durumları ve kalıpları kullanılmaktadır.
Ancak bu yöntemin altında yatan davranışsal ve yapısalcı bir öğrenme anlayışıdır. Dolayısıyla
öğrenilmesi gereken yapılar sürekli tekrar yapılarak öğretilmeye çalışılmaktadır. Bu ise
öğrenci boyutunun ve konuşma dilinde var olan özgün biçimin göz ardı edilmesine neden
olmaktadır (Tapan, 1993).
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İletişimsel yöntemde ise, konuşsal - işitsel yöntemde göz ardı edilmiş olan gündelik yaşamda
kullanılan gerçek dilin öğretimine önem verilmektedir. Bir dilde iletişim kurabilmek, birçok
dilsel beceriyi gerekli kılmaktadır. Bunlar farklı başlıklar altında ele alınmaktadır (Avrupa
Konseyi, 2013). Ancak yabancı dil eğitim ve öğretiminde dinleme, konuşma, okuma ve yazma
becerisinin geliştirilmesi önceliklidir. Öğrenci merkezli bir yaklaşımla içerikler seçilmektedir.
Kullanılan alıştırmalar ise, ilgili becerilerin gelişimini destekler bir niteliktedir (Tapan, 1993).
1.2. Yabancı Dil Öğretimi Ders Kitaplarında Yöntem
Yabancı dil öğretimi ders kitapları belli bir dil eğitim ve öğretim anlayışına göre
oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda öğrenme hedefleri belirlenerek üniteler kurgulanmaktadır.
Metinler, alıştırmalar ve dilbilgisi konularının seçimi ve sunuş biçimi ilgili yabancı dil eğitim
ve öğretim anlayışına ilişkin ipuçları sunmaktadır (Neuner & Hunefeld, 1993, s.21).
Dilbilgisi – çeviri yönteminde, bir yabancı dili bilmek, ancak ilgili dilin dilbilgisi kurallarını
bilmek ile mümkündür. Bundan dolayı dilbilgisi - çeviri yöntemine göre oluşturulmuş bir
kitapta, dilbilgisi kurallarının öğretimi önceliklidir. Bundan dolayı dilbilgisi kuralları ayrıntılı
bir şekilde verilmektedir. Bu kuralların ezberlenmesini sağlayacak alıştırmalar
kullanılmaktadır. Asıl amaç dilbilgisi öğretimi olduğu için farklı becerilere yer
verilmemektedir. Kullanılan metinler edebi metinlerdir. Özgün olmalarına rağmen, gündelik
yaşam dilini işlememektedir. Dolayısıyla metinlerin seçiminde konuşma dili esas
alınmamaktadır. Kullanılan alıştırmalar arasında bir dilden diğer bir dile çeviriler yer
almaktadır (Neuner & Hunefeld, 1993, s.27).
Konuşsal – işitsel yönteme göre hazırlanmış bir ders kitabında ise asıl amaç konuşma
kalıplarının öğretimidir. Gündelik yaşamda var olan ifade kalıpları metinlere giydirilerek
öğretilmeye çalışılmaktadır. Bundan dolayı metinler özgün değildir. Diyalog şeklinde
olmalarına rağmen, içerdikleri kalıp ifadelerden dolayı gündelik yaşam dilinden uzak
görünmektedir. Asıl geliştirilmeye çalışılan beceri dinleme ve konuşma becerisidir. Bundan
dolayı dinletilere yer verilmektedir. Dinletilere yönelik alıştırmalar bulunmaktadır. Ancak
daha önceden söz edildiği gibi her aşamada ifade kalıplarının öğretimi esastır. Bundan dolayı
dilbilgisi kurallarının bilinmesi önemli değildir. Gündelik yaşamda kullanılan kalıp ifadelerin
dil öğrenmede yeterli olacağı düşünülmektedir (Neuner & Hunefeld, 1993, s.61).
İletişimsel yöntemde ise, iletişim kurmayı sağlayan beceriler geliştirilmeye çalışılmaktadır
(Larsen-Freemann, 2000, s.131). Üniteler bu becerilerin gelişimini sağlayacak şekilde
oluşturulmuştur. Dolayısıyla her ünitede dinleme, konuşma, okuma ve yazma bölümleri yer
almaktadır. Bu becerileri geliştirecek alıştırmalar bulunmaktadır. Her alıştırma bağlı
bulunduğu beceriyi destekler niteliktedir. Alıştırmalar bir bütün olarak ele alındığında, belli
bir sıralamanın olduğu görülmektedir. Kullanılan metinler ise gündelik yaşamdan kesitler
sunan özgün metinlerdir. Dilbilgisi ise işlevsel yönüyle ele alınmaktadır. Kuralların öğretimi
önemli olmadığı için, dilbilgisi ile ilgili alıştırmaların sayısı oldukça azdır. Buna karşılık eşli ve
grup çalışmalarına daha fazla yer verilmektedir. Konuşma etkinliklerinin düzenlenebilmesi
için gerekli yardım sunulmaktadır (Larsen-Freemann, 2000, ss.129).
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2. YÖNTEM
Bu araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Ankara Üniversitesi TÖMER
tarafından hazırlanan Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe
Öğretim Seti Ders ve Çalışma Kitaplarının A1 düzeyleri yöntem açısından incelenmiştir.
2.1. Sınırlılıklar
Araştırma, İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretimi Seti ve Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe
Ders ve Çalışma Kitaplarının A1 seviyesi ile sınırlıdır.
2.2. Veri Analizi
Veri analizi sürecinde kategoriler oluşturulmuştur. Kategorilerin oluşturulmasında Neuner ve
Hunefeld’in (1993) çalışması temel alınmıştır. Veriler ünite, metin, alıştırma ve dilbilgisi
başlıkları altında ele alınmıştır. Yabancı dil eğitim ve öğretiminde uzun yıllar kullanılan
dilbilgisi - çeviri, konuşsal - işitsel ve iletişimsel yöntemin ne ölçüde yabancı dil olarak Türkçe
ders kitaplarına yansıdığı incelenmiştir.
3. BULGU VE YORUMLAR
3.1. Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı’nda Yöntem Kullanımı
Yabancı dil öğretimi ders kitaplarında içindekiler bölümü kitabın genel kurgusuna ilişkin bir
önbilgi sunmaktadır. Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı’nın içindekiler bölümü
incelendiğinde ise, her ünitenin konu başlıkları ve ilgili dilbilgisi konularının yer aldığı
görülmektedir. İçindekiler bölümünün büyük bir kısmı dilbilgisi başlıklarından oluşmaktadır.
Bu başlıkların renkli bir şekilde vurgulanmış olması, dilbilgisi konularına verilen önemi
göstermektedir. Becerilere yer verilmemiştir. Bundan dolayı ünitelerin dilbilgisi ağırlıklı
olması beklenmektedir. Dilbilgisi kuralları ünitelerde tablolar halinde sunulmaktadır.
Kullanılan alıştırmalar ise ilgili dilbilgisi yapılarının öğrenilmesine yöneliktir. Metinler
incelendiğinde ise, bunların da ilgili dilbilgisi konularının işlenmesini sağlayacak bir nitelikte
olduğu görülmektedir. Dilbilgisi konuları metinlere giydirilmiş bir şekilde işlenmektedir. Bu
şekilde öğrenen, dilbilgisi yapılarını metinler içerisinde görmektedir. Metinler ile gündelik
yaşam dili yansıtılmaya çalışmaktadır. Ancak belli bir amaç için oluşturulmuş, özgün olmayan
bir yapıdadır. Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı’nda öne çıkan öğenin dilbilgisi
olduğu hem alıştırmalardan, hem metinlerden anlaşılmaktadır. Ayrıca kitabın sonunda yer
alan “dilbilgisi destek” sayfası her ünitede işlenen dilbilgisi yapılarının ayrıntılı açıklamasına
yer vermektedir. Yapılan açıklama ise anlaşılması güç ve Türkçe dilbilgisi terimleri ile
doludur. Kuralın tam olarak bilinmesine önem verilmektedir. Bunun için Türkçe dilbilgisi
terimleri İngilizce karşılıkları ile sunulmaktadır. Öğrenen bu şekilde anlamadığı Türkçe
dilbilgisi terimlerini başka bir dilde görme imkânı bulmaktadır. Ancak başlangıç düzeyinde
Türkçe öğrenmeye çalışan öğrenen, seviyesinin çok üzerinde bir açıklama ile dilbilgisi
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kuralları ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu yönüyle Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders
Kitabı’nın dilbilgisi – çeviri yönteminde var olan, “Bir yabancı dili bilmek, ancak o dilin
dilbilgisi kurallarını bilmek ile mümkündür (Neuner, 1993, s.31)” ilkesine yakın olduğu
görülmektedir. Metinlerde özellikle ilgili dilbilgisi konularına girişi sağlamak için kullanılan
kalıp ifadeler, konuşsal - işitsel yöntem’ de kullanılan kalıp ifadelere benzemektedir. Bu
nedenle Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı konuşsal - işitsel yöntemden izler
taşımaktadır. Esasen dilbilgisi konularının öne çıktığı, bundan dolayı dilin iletişimsel
yönünün göz ardı edildiği görülmektedir. Metinlerde kullanılan örtük bir dilbilgisi, ilerleyen
aşamalarda açık bir dilbilgisi sunuşuna dönüşmektedir. Dilbilgisi konularının seçiminde ise
ilgili öğenin konuşma dilindeki işlevi göz önünde bulundurulmaktadır. Buna örnek olarak
günlük hayat konusunun şimdiki zaman yapısı ile birlikte verilmesi gösterilebilir. Dilbilgisi
yapılarının iletişim dilindeki işlevi ile birlikte sunulması, bu yapıların öğretimini anlamlı hale
getirmektedir. Bu şekilde öğrenilen dilbilgisi yapıları gündelik yaşam dilinde bir karşılığa
sahip olmaktadır. Ancak konuşma dilinde var olan düzensizliklerin de göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Bu ise katı bir dilbilgisi öğretimi anlayışından uzak bir eğitim
ve öğretim anlayışı ile mümkündür.
Kullanılan alıştırmalar incelendiğinde ise, büyük ölçüde dilbilgisi konularının işlenmesine
yönelik olduğu görülmektedir. Bunların yanı sıra kelime öğretiminde kullanılan alıştırmalar
da yer almaktadır. Bunun için eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama gibi alıştırmalar
kullanılmaktadır. Ancak bazı alıştırmaların hangi amaca yönelik olduğu tam olarak
anlaşılmamaktadır. Buna örnek olarak “yazalım konuşalım” veya “bir diyalog yazalım”
yönergeleriyle verilen alıştırmalar gösterilebilir. Kullanılan yöntemin, dil öğretim yaklaşımını
yansıttığı düşünüldüğünde, alıştırmaların da belli bir yaklaşıma, dolayısıyla da bir amaca
yönelik olması gerekmektedir. “Yazalım konuşalım” yönergesi incelendiğinde, aslında
yönergenin “yazalım okuyalım” olması gerektiği görülmektedir.
Çünkü alıştırma
incelendiğinde yapılması gereken, boşluk doldurma yoluyla yazılmış olan yazının
okunmasıdır. Okuma ve yazma birbirini tamamlayan iki beceridir. İkisinde de yazı dil
işlenmektedir ve yazı dili konuşma dilinden birçok yönden farklıdır. İkisi arasındaki farklılık,
yazı ve konuşma dilinin ayrı ele alınmasını gerektirmektedir. Yine aynı şekilde “bir diyalog
yazalım” yönergesi yerinde bir yönerge olmamaktadır. İlgili yönerge altında yer alan
alıştırma incelendiğinde ise, bir diyaloğun boşluk doldurma yoluyla oluşturulmasıdır. Diyalog
iki kişi arasında geçen bir konuşmadır. Bir diyalog yazılarak nihai hedef olan konuşma
becerisinin geliştirilmesi, ancak devamında bir eşli çalışma ile mümkün olabilmektedir.
Konuşma becerisinin geliştirilmesi için diyalogların kurulması gerekmektedir. Ancak diyalog
oluşturmada kullanılan alıştırmalar ve yönergeler konuşma becerisine uygun ve konuşmayı
teşvik eden bir yapıda olmalıdır. Bu açıdan bakıldığında Yeni Hitit Yabancılara Türkçe
Öğretimi ders ve çalışma kitabında yer alan alıştırmalar öncelikli bir şekilde dilbilgisi ve
sözcük öğretimi için oluşturulmuştur. Bunun dışında kalan alıştırmalar ise, ilgili ünitede
geçen ifade kalıplarının öğretimini sağlamaya yöneliktir. İletişim becerisini geliştirecek
alıştırmalara yer verilmemiştir. Ünite içinde eşli çalışmayı gerektirecek alıştırmaların sayısı
beşi geçmemektedir. Grup çalışmasını gerektirecek alıştırmalara ise yer verilmemiştir.
Ünitelerin sonunda yer alan “karşılıklı konuşma” bölümü her ünite için bir konuşma etkinliği
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sunmaktadır. Ancak on iki ünite için oluşturulmuş olan alıştırmanın iki tanesinin okuduğunu
anlamaya yönelik olduğu, iki tanesinin de sözcük ve dilbilgisi öğretimine yönelik olduğu
görülmektedir. Karşılıklı konuşma bölümünün ünitelerin sonunda yer alması, konuşma
becerisine yeteri kadar önem verilmediği izlenimini oluşturmaktadır.
3.2. İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretimi Seti’nde Yöntem Kullanımı
İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretimi Seti’nin A1 ders ve çalışma kitabının hazırlanmasında
Avrupa Ortak Dil Çerçevesinin esas alınmış olduğu ifade edilmiştir (Bölükbaş vd., 2013, s.3).
İçindekiler bölümü incelendiğinde, ünitelerin açık ve anlaşılır bir şekilde düzenlendiği
görülmektedir. Başlangıç düzeyindeki bir öğrencinin ünite içeriklerini kolay anlayabileceği
bir yapıdadır. İşlenen konular açısından ele alındığında ise, öğrenci merkezli bir anlayışın
hâkim olduğu görülmektedir. Konular öğrencinin gündelik yaşamda karşılaşabileceği
konuşma durumlarını yansıtmaktadır. Ünite başlarında, işlenen konulara, becerilere, gerekli
olan dilbilgisi yapılarına ve öğrenilecek olan kelimelere değinilmiştir. Üniteler okuma,
dilbilgisi, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerine ayrılmıştır. Bu ise dört beceri gelişiminin
esas alındığı iletişimsel bir eğitim anlayışını yansıtmaktadır. Ancak her ünitenin “dinleme”
yerine “okuma” bölümü ile başladığı görülmektedir. Özellikle başlangıç seviyesinde dersler
dinletiler ile başlamaktadır. Bu şekilde öğrenen yeni dili dinleyerek algılamaktadır. Konuşma
dilinin öğretimi için yazı dilinin kullanılması, daha önceden söz edildiği gibi iletişimsel dil
öğretimi açısından uygun olmamaktadır. Ancak okuma ile ilgili bölümler incelendiğinde,
okuma metinlerinin konuşma dilinde hazırlanmış olduğu görülmektedir. Bu metinlerde
kişiler kendilerinden söz etmekte, iki kişi arasında geçen konuşma yazılı bir biçimde
verilmektedir. Bu nedenle ilgili bölümün okuma değil, konuşma olarak adlandırılmasının
daha uygun olacağı düşünülmektedir. Konuşma metinlerinin dinletiler şeklinde sunulması
iletişim dilinin öğretimi için daha uygundur. Öte türlü öğrenci henüz yeni karşılaştığı bir dilde
okuma zorunda kalmaktadır. Bu durumda Türkçe telaffuzu yazı diline bağlı, konuşma
dilinden uzak bir şekilde gelişecektir. Bunun önüne geçebilmek için özellikle başlangıç
seviyesinde derslerin dinletiler ile yürütülmesi gerekmektedir. Kitapta kullanılan metinler
incelendiğinde ise, bir kısmının ilgili dilbilgisi yapısını, diğer kısmının ise gündelik yaşam
konuşmalarını içerdiği görülmektedir. Ancak metinler özgün bir nitelikte değildir. Diğer bir
ifadeyle gerçek hayat kesitleri sunmamakta, ancak ders kitabını hazırlayanlar tarafından
özgüne yakın bir şekilde oluşturulmuştur. Özgün metinler öğrenciye ilgili dili gerçek hayatta
var olduğu şekliyle sunmaktadır. Ünitelerin ikinci bölümü dilbilgisi konularına ayrılmıştır. Bu
ise konuya verilen önemi göstermektedir. Ancak katı bir dilbilgisi öğretim anlayışının söz
konusu olmadığı görülmektedir. Dilbilgisi konusunun okuma bölümünden sonra yer alması,
okuma parçalarına giydirilmiş olan dilbilgisi yapılarının ele alındığına işaret etmektedir. Bu
şekilde bir sunum biçimi, ilgili dilin dilbilgisi kurallarının bilinmesinin zorunluluğunu ifade
etmektedir. Bu ise dilbilgisi- çeviri yönteminin ders kitaplarına yansımalarıdır. Bu bölümün
ünitelerin sonlarında yer alması, dilbilgisini konularını ikincil bir konuma düşürmektedir.
Alıştırmalar incelendiğinde ise, bunların bağlı bulundukları beceriye uygun ve uyumlu olduğu
görülmektedir. İlgili alıştırmalarda kullanılan yönergeler alıştırmaların yapısına uygundur.
Boşluk doldurma, cümle tamamlama, cümle kurma, eşleştirme gibi alıştırma türlerine yer
verilmektedir. Konuşmayı teşvik eden alıştırmalar bulunmaktadır. Konuşma konuları ise,
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öğrenci merkezli bir anlayışla öğrencilerin ilgi ve düzeyine uygun bir biçimde
oluşturulmuştur. Ünitelerin sonunda yer alan öz değerlendirme bölümü öğrencilere öğrenme
hedefine ulaşılıp ulaşılmadığını göstermektedir. İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretim Seti
yöntem açısından ele alındığında, iletişimsel yönteme yakın olduğu görülmektedir. Ancak
becerilerin ünite içerisindeki yerlerinin değiştirilmesi, dinleme - konuşma ve okuma - yazma
becerilerinin birbirleriyle ilişkili bir biçimde işlenmesi ve dilbilgisi bölümünün arka kısımlara
atılması, iletişimsel bir eğitim ve öğretim anlayışı için daha uygun olacağı düşünülmektedir.
4. SONUÇ
Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe için hazırlanmış olan iki ders kitabı yöntem açısından
incelenmiştir. Ders kitaplarının hazırlanmasında Avrupa Ortak Dil Çerçevesinin esas alındığı,
A1 ve A 2 düzeyine uygun bir şekilde oluşturulduğu ifade edilmiştir. Bu durum ise en üst
öğrenme hedefin ilgili dilde iletişim kurma olduğunu göstermektedir. Ancak elde edilen
bulgular Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı’nın dilbilgisi temelli bir dil öğretim
anlayışına sahip olduğunu göstermektedir. Dilbilgisi konularının sunuş ve işleniş biçimi
kuralların eksiksiz bilinmesinin önemini göstermektedir. Bu durum ise dilbilgisi – çeviri
yöntemi temelli bir düşünceyi yansıtmaktadır. Dilsel beceriler açısından ele alındığında ise
Avrupa Ortak Dil Çerçevesinin (2013) öngördüğü bir düzenlemeye sahip olmadığı
görülmektedir. Ünitelerde dilsel beceriler gerektiği gibi yer almamaktadır. İfade kalıplarının
öğretimine önem verilmesi, konuşsal - işitsel yönteme işaret etmektedir. Kullanılan metinler
ise özgünlük açısından yeniden ele alınması gerekmektedir. Alıştırmalar ise ilgili beceri ile
uyumlu ve bunları destekler bir nitelikte olmalıdır. Ünitelerde işlenen konular başlangıç
düzeyindeki bir öğrencinin konuşma ihtiyacına karşılık gelmektedir. Ancak yukarıda tespit
edilen noktalarda yeniden ele alınması ve geliştirilmesi önerilmektedir.
İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretimi Seti incelendiğinde ise, dilsel becerilerin öne çıktığı
görülmektedir. Ancak becerilerin sıralanış biçimi yeniden ele alınması gerekmektedir.
İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretimi Seti Yeni Hitit Yabancılara Türkçe Öğretimi ders kitabı
ile karşılaştırıldığında belirgin farklıklar göze çarpmaktadır. Birincisi dilsel becerilerin
gelişimini öncelikli olarak ele almaktadır, ancak ikincisi bu becerilerini gelişimini sağlayacak
alıştırmalara gerektiği gibi yer vermemektedir. Bu konuda daha önceden ifade edildiği gibi,
bütün ve parça ilişkisi göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Üst amaç ilgili dilde
konuşabilmek ise, bu amaç doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bunun için
ünitelerin kurgusu, kullanılan metinler, işlenen dilbilgisi konuları ve alıştırmalar öğrenme
hedeflerine ulaştıracak bir nitelikte olması gerekmektedir.
Günümüz yabancı dil eğitiminde dilbilgisi öğretimi temelli bir yabancı dil eğitim ve öğretim
anlayışından uzaklaşılması ve öğrenciye katı kurallara bağlı olmadan konuşabilme
rahatlığının sunulması zorunludur. Bu nedenle her iki kitabın bu doğrultuda yeniden
düzenlenmesi gerekmektedir. Gündelik yaşam dilinin gerektirdiğinden fazla kuralların
öğretilmeye çalışılması ve ünitelerin bu doğrultuda hazırlanması, kitapları ilk dönem yabancı
dil öğretimi ders kitaplarına yakınlaştırmaktadır. Dilbilgisinin işlevsel yönünün göz önünde
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bulundurularak işlenmesi ise, günümüz çağdaş yabancı dil öğretimi ders kitaplarının belirgin
özelliklerindendir. Her şeyden öte yabancı dil eğitim ve öğretimi ile ilgili ders kitapları, içinde
bulundukları zamanın gerekliklerine cevap verebilmek için sürekli bir yenilenme çabası
içerisindedir. Bu nedenle yabancılara Türkçe öğretim ders kitaplarının da bu sürecin
içerisinde yer alarak geliştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılacak olan çalışmalar
Türkçe’nin etkin öğretimine katkı sunması beklenmektedir.
KAYNAKÇA
Ankara Üniversitesi TÖMER (2009). Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı 1. Temel
Düzey. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
Ankara Üniversitesi TÖMER (2009). Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Çalışma Kitabı 1. Temel
Düzey. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
Avrupa Konseyi (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi. Öğrenim, Öğretim ve
Değerlendirme. Frankfurt am Main: telc GMBH.
Bölükbaş, F. , Keskin, F. Gedik, E. ve Özenç, F. (2012). İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim
Seti. Ders Kitabı. (Edit.) Ferhat Aslan. İstanbul: Kültür Sanat Basımevi.
Bölükbaş, F., Keskin, F., Gedik, E. ve Özenç, F. (2012). İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim
Seti. Çalışma Kitabı. (Edit.) Ferhat Aslan. İstanbul: Kültür Sanat Basımevi.
Larsen-Freemann, D. (2000).Techniques and principles in language teaching (2.edit.). New
Jork: Oxford.
Neuner, G., Hunefeld, H. (1993). Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Eine
Einführung. Berlin: Langenscheidt.
Tapan, N. (1993). 20. Yüzyıl Almanca Öğretiminde Yöntem Arayışları. Alman Dili ve Edebiyatı
Dergisi, 8, 191-206.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

International Journal of Languages’ Education and Teaching
ISSN: 2198 – 4999, Mannheim – GERMANY
UDES 2015 p. 245-255

SEA IN HAYALI’S DIVAN
HAYÂLÎ BEY DİVANI’NDA DENİZ1
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ABSTRACT
Sea, covering much of the earth’s surface, is called bahr, bihâr, ebhâr, ebhur, buhûr, deryâ, kulzüm, muhît, ummân, yemm in the Classical
Turkish Literature. In the literary texts, sea is used in the form of phrasal words such as bahr ü berr yed-i deryâ, deryâ-yı derd. Moreover,
the literary texts refer to the seven seas, namely Bahr-i Muhît, Bahr-i Sîn, Bahr-i Lût, Bahr-i Rûm, Bahr-i Nitâş, Bahr-i Hazer ve Bahr-i
Kulzüm. Sea means metaphorically greatness, wideness, eternity, depth, wealth and abundance. It symbolizes generosity. Sea contains
important minerals such as pearl, coral and mother of pearl, and also insignificant things like waste. This dual characteristic of the sea is
represented in the poetry as a form of contradiction. In Sufism, sea signifies unity, and wave and drops signify abundance. In the Classical
Turkish Literature, many poets refer to sea to make a metaphorical and figurative expression. In particular, Hayali, one of the poets of the
sixteen century, made an extensive use of the word sea. This study determines the metaphorical and figurative uses of sea in Hayali’s
Divan and presents a general evaluation.

Key Words: Hayali Bey, Classical Turkish Literature, Sufism, Sea, Pearl.

ÖZET
Yeryüzünün büyük bir bölümünü kaplayan deniz, Klasik Türk Edebiyatı’nda “bahr, bihâr, ebhâr, ebhur, buhûr, deryâ, kulzüm, muhît,
ummân, yemm” sözcükleriyle ifade edilir. Edebî metinlerde deniz, “bahr ü berr” ve “yed-i deryâ”, “deryâ-yı derd” gibi tamlamalarla da
anılır. Ayrıca “Bahr-i Muhît, Bahr-i Sîn, Bahr-i Lût, Bahr-i Rûm, Bahr-i Nitâş, Bahr-i Hazer ve Bahr-i Kulzüm” olmak üzere yedi denizden
söz edilir. Deniz mecazen “büyüklük, genişlik, sonsuzluk, derinlik, bolluk, bereket” gibi anlamlara gelir ve cömertliği sembolize eder.
Denizde inci, mercan, sadef gibi değerli madenlerin yanı sıra çer çöp gibi değersiz şeyler de vardır. Bütün bunlar şiirde tezatlık
oluşturacak şekilde ele alınır. Tasavvuf söz konusuyken, deniz vahdeti, dalga ve damlalar kesreti temsil eder. Klasik Türk şiirinde deniz,
birçok şair tarafından çeşitli benzetme ve mecazlarla anılmakla birlikte özellikle 16. yüzyıl şairlerinden Hayâlî Bey tarafından yoğun bir
şekilde kullanılmıştır. Çalışmada Hayâlî Divanı’ındaki denizle ilgili benzetme ve mecaz unsurları tespit edilip, genel bir değerlendirmeye
tâbi tutulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hayâlî Bey, Klasik Türk Edebiyatı, Tasavvuf, Deniz, İnci.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, e-posta:
aysunsungurhan@hotmail.com
1

246

Aysun SUNGURHAN

GİRİŞ
16. yüzyılın önemli şairleri arasında yer alan Hayâlî Bey, Klasik Türk Edebiyatının diğer şairleri
gibi tabiat unsurlarını çeşitli benzetme ve mecazlarla birlikte Divan’ındaki şiirlerde işlemektedir.
Deniz bu unsurlardan sadece biridir. Klasik Türk Edebiyatı’nda deniz “bahr, bihâr, ebhâr, ebhur,
buhûr, deryâ, kulzüm, muhît, ummân, yemm” sözcükleriyle ifade edilir ve “bahr ü berr” (deniz ve
kara), “deryâ-yı derd” (dert denizi), “deryâ-yı eşk” (gözyaşı denizi), “deryâ-dil” (deniz gönüllü;
kalender), “deryâ-nevâl” (lutfu deniz gibi çok olan) gibi tamlamalarla anılır.
Edebî metinlerde “Bahr-i Muhît (Atlas Okyanusu), Bahr-i Ahder/Bahr-i Sîn (Hint Okyanusu),
Bahr-i Lût (Lut Gölü), Bahr-i Mutavassıt/Bahr-i Rûm / Bahr-i Sefîd (Akdeniz), Bahr-i Nitâş/Bahr-i
Siyâh (Karadeniz), Bahr-i Hazer (Hazer denizi), Bahr-i Ahmer/Bahr-i Kulzüm (Kızıldeniz, Şap
denizi)” olmak üzere yedi denizden söz edilir (Devellioğlu, 1986: 81; Pala, 1989: I/234). Büyük
Okyanus ile Kızıldeniz yerine Aral ve Tabariye göllerini sayanlar da vardır (Pala, 1989: I/234).
Kur’ân-ı Kerim’de bir ayette deniz “Eğer yerde bulunan ağaçlar kalem ve deniz, ondan sonra yedi
deniz daha ona yardım ederek mürekkeb olsa, yine Allah’ın kelimeleri tükenmez” (Lokman/28)
olarak geçmektedir.
Çalışmada Hayâlî Divanı’ndaki deniz ile ilgili benzetme ve mecaz unsurları genel bir
değerlendirmeye tâbi tutularak verilmektedir.
HAYÂLÎ BEY DİVANI’NDA DENİZ İLE İLGİLİ BENZETME VE MECAZ UNSURLARI
Hayâlî Bey, Divan’ındaki şiirlerde yedi denizden söz ederken onların etrafında çeşitli hayaller
oluşturur (Tarlan, 1945: 283/G27-43). Âşığın cevherler saçan gözüyle Atlas Okyanusu
kıyaslandığında, o toprakla oynayan yaşına yeni giren bir çocuktan farksızdır (Tarlan, 1945:
344/G3-34) ve bu durum kuru bir efsaneden ibarettir (Tarlan, 1945: 157/G71-45). Âşığın
etrafı gözyaşıyla Atlas Okyanusu’na döndüğünden beri gözüne uyku girmeye korkar (Tarlan,
1945: 424/G68-56). Göz, gözyaşlarıyla Atlas Okyanusu’nu kederlendirirken, kana bulanmış
kirpik mercanın pençesini büker (Tarlan, 1945: 257/G41-47). Hatta o âşığın gözyaşına dil
uzatmasaydı, ah rüzgârı da onun kulağını bükmeyecekti (Tarlan, 1945: 398/G15-28). Âşığın
gözyaşı, Atlas Okyanusu’na ulaşınca güzel meşrebini temize çekmiş gibi olur (Tarlan, 1945:
149/G56-59). Kızıldeniz’in de kendisini dökülen kanlı gözyaşlarıyla kıyaslamaya çalışması
boşunadır. Çünkü yağmur damlası derya ile yarışamaz. Kendisini sevgilinin amber kokulu
saçına benzeten deryanın da kuru sevdayla başa çıkması mümkün değildir (Tarlan, 1945:
379/G72-210, 411). “Bahreyn”, “iki deniz, Basra körfezi ile Hint Denizi. Bazı rivayetlere göre
“Muhît-i aşkta ben ol neheng-i ejdehâ-kamem/Yedi deryâyı lerzân eyledim her geh ki dem çektim”
“Çeşm-i gevher-bârıma nisbet benim bahr-i Muhît/Tıfldır hâk ile oynar şimdi girdi yaşına”
5 “Olanlar lücce-i bahr-i Muhît emvâcına nâzır/Gözüm yaşına nisbet bir kuru efsânedir derler”
6 “Gelmege havf eder hâb Hayâlî gözüne/Olalı yaşı ile bahr-i Muhît etrâfı”
7 “Gözüm bahr-i ter düşürdü telh-kâm etti/Bu hûn-âlûde müjgân pençesini burdu mercânın”
8 “Bahr-i Muhît yaşıma diller uzatmasa/Ahım yeli burar mıydı anun kulağını”
9 “Azm-i deryâ-yi Muhît etti Hayâlî eşkim/Lâ-cerem pâk olan meşrebini pâke çeker”
10 “Bahr-i Kulzüm yaşıma kendiyi nisbet etmesin/Katre-i bârân ne mümkin dem ura deryâ ile”
11 “Zülf-i anber-bârına benzetti deryâ kendiyi/Anı bildim başa çıkmaz bu kuru sevdâ ile”
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Akdeniz ile Hint Denizi veya Karadeniz ile Akdeniz”dir. Ayrıca “iki büyük, esas, temel şey”
anlamlarına da gelir (Devellioğlu 1986: 82). Derya, âşığın yüzünde inci saçan, denize
benzeyen iki gözü görünce kıskançlıkla ıztıraba düşer (Tarlan, 1945: 102/G11-312). Nil denizi
Mısır Yusuf’una şeref verdikçe; sevgilinin hayalinin âşığın gözünden gitmemesi istenir
(Tarlan, 1945: 261/G6-513).
Deniz ile birlikte “el üstünde tutmak”, dil uzatmak, ekmek tuz hakkı, iki yakası bir araya
gelmek, derya gönüllü olmak; iyilik et denize at, balık bilmezse Hâlik bilir” gibi bazı deyim ve
atasözleri de kullanılmaktadır. Kadir, kıymet bilmek anlamına gelen “el üstünde tutmak”
deyimi “Bu nasıl bir şereftir, temiz olduğu için toprak denizleri el üstünde tutar” sözleriyle
anılır. Bazen de “el üstünde tutulmak”, şairin isteği, beklentisi olarak karşımıza çıkar (Tarlan,
1945: 253/G32-114; 409/G37-115). Derya, sürekli elinde gemi ayağını tuttuğu için ıztıraptan
bir türlü kurtulamaz (Tarlan, 1945: 322/G48-716). Âşık, deniz gibi iki yaka sahibi olmak
istiyorsa, bu dünya sahrasından dağ gibi elini eteğini çekmelidir (Tarlan, 1945: 419/G57-217).
Rüzgâr/zaman, bela dalgasını âşığın gözüne açıkça gösterir; o çekilen acılarla derya gönüllü
olmuştur (Tarlan, 1945: 123/ G2-218). Derya bazen âşığın gözyaşına dil uzatır (Tarlan, 1945:
129/G15-519) ve dertleşir (Tarlan, 1945: 393/G6-420); deryaya derdini döken ırmaklardır
(Tarlan, 1945: 355/G25-121). Âşığın gözyaşları denizleri birbirine karıştırır; bu durumda
ırmaklar aşığın gözünün macerasından başka bir şey değildir (Tarlan, 1945: 143/G43-222).
Âşık gözyaşıyla bütün âlemi denize çevirdiği gibi ahıyla da yeri göğü titretir (Tarlan, 1945:
178/G112-523). “Ekmek, tuz hakkı” sözü duruma uygun olarak kullanılır ve “Aramızda tuz
hakkı var iken, deniz o inciyi kenara, sahile atmış. Ayrılığın derdinden denize ağlasam, balık
yedi deryayı kan görürdü” denir (Tarlan, 1945: 247/G21-224, 425).
Denizde birçok canlı yaşamını sürdürmektedir. Balıklar bunlardan biridir. Ancak balıklar,
denizde yaşadıklarının farkında bile değildir (Tarlan, 1945: 125/7-126). Onlar kudret
denizinin gönlü (Tarlan, 1945: 362/G40-427); mavi renkli deniz kumaşına uygun elbise biçen
terzi gibidir (Tarlan, 1945: 65/K23-528). Sabah rüzgârı, âşığa sevgilinin güzel yüzünden haber
getirdiğinde, deniz dalgalar ile göğsünü döğer; balıklar deli, divane âşık gibi dolaşmaya başlar
(Tarlan, 1945: 239/G5-229); Kanlı gözyaşından zaman zaman ırmaklar akar ve onlardan
“Görüp yüzümdeki Bahreyni çeşm-i lülü-bâr/Key ıztırâba düşer reşk edip bana deryâ”
“Dur olmasın Hayâli gözlerimden nâkş-ı dost/Yûsuf-ı Mısra şeref verdikçe bu deryâ-yi Nîl”
14 “Ne şereftir ki olduğıyçün pâk/Eli üzre tutar denizleri hâk”
15 “Öldüğümde seyl-i eşkim ilte bî-pervâ beni/İhtirâm edip el üstünde tuta deryâ beni”
16 “Deryâ tutar elinde sefîne ayağını/Olmaz halâs anun içün ıztırâbdan”
17 “Kûh-veş çek dâmenin sahrâ-yi âlemden gönül/İki yaka ıssı olmak istesen deryâ gibi”
18 “Rûzgâr etti belâ mevcini çeşmimde ayân/Acılıklar çeker ol kimse ki deryâ-dil olur”
19 “Çûnkim Hayâli eşkine deryâ uzattı dil/Üşüp bulutlar üstüne kökden uçurdular”
20 “Başlar üzre yer ider ol aşiyanın yügrügü/Katı gönlünden senin derdin döküp deryâlara”
21 “Gözlerim yaşı revân olmuş akar sahrâlara/Gûyiyâ ırmaklar derdin döker deryâlara”
22 “Yaşım biri birine katıptır denizleri/Irmaklar da şu gözümün mâcerâsıdır”
23 “Hayâlî görsem ol yârı yaşımdan bahr olur âlem/Eğer hecrinde âh etsem zemîn ü âsumân titrer”
24 “Ol dürü bahr der-kenar etmiş/Var iken aramızda hakk-ı nemek”
25 “Derd-i hicrândan ağlasam bahre/Yedi deryâyı kan görürdü semek”
26 “Cihân-ârâ cihân içindedür arayı bilmezler/O mâhîler ki deryâ içredür deryâyı bilmezler”
27 “Deryâ-yi kudret içre gönüldür o mâhî kim/Bahr-i Muhîti nûş ede kursağı şişmeye”
28 “Mâhiler mıkrâz olup mâ’i kumâşa girdiler/Kesdi deryâ kaddine lâyık libâs-ı nâzenîn”
29 “Bir nefes yârın cemâlinden haber vermiş sabâ/Mevc ile göğsün döger deryâ yürür şeydâ semek”
12
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balıklara kanlı denizler oluşturulur (Tarlan, 1945: 412/G43-230). Gönül, sevgi deryasında
balık gibi yüzmelidir (Tarlan, 1945: 374/G63-431).
Âşık, gözyaşı denizinde cihan tuzağından kurtulmuş timsah gibidir (Tarlan, 1945: 114/G6132). Bir süre derya beyliği yapan Hayâlî, bunu “Hayâlî, gözyaşı dalgalarım sevgiliye el sallayıp
‘gel, hükm et, sana derya beyliği verildi’ dedi.” diyerek ifade eder (Tarlan, 1945: 401/G22533). Âşığın gözyaşları kadar okyanusun da yaşı vardır (Tarlan, 1945: 214/G5-334). Göz
denizinde belalar, her bir kirpiği tavaf eyler; balıklar, İbn-i Edhem’in iğnesini bulmuş gibidir
(Tarlan, 1945: 250/G27-435). Âşığın gözyaşlarıyla deryalar bir araya gelince başlarından
geçen maceralarını konuşurlar ve duydukları karşısında deryaların her biri utanç içinde
gitmek zorunda kalır (Tarlan, 1945: 224/G2-236); ırmaklar da âşığın gözyaşlarını kıskanarak,
derya yerine taşlarla döğünmeye başlar (Tarlan, 1945: 371/G57-237).
Âşığın gönül kanı, sevgilinin ayağının altında çölü denize çevirir; dağ kekliğinin bu kanı
gösterip göstermediği söylenir (Tarlan, 1945: 314/G33-438).
“Su kuşları” deniz canlılarındandır. Deryanın dilini su kuşları, şarabın zevkini de sarhoşlar iyi
bilir (Tarlan, 1945: 170/97-139; 387/G88-140). Vahdete ulaşmak isteyen âşık, doğan kuşunu
salıp, denizdeki diğer kuşları avlar (Tarlan, 1945: 355/G26-341). Bu yüzden âşığın âhının
kıvılcımını ve gözyaşını gören su kuşu denizi, semender de ateşi terk etse yeridir (Tarlan,
1945: 399/G18-342).
Deniz söz konusuyken suda yetişen çiçekler de anılır. Durgun tatlı suda yetişen, sarı ve beyaz
renkli Nilüfer’in su üstünde kalan yaprakları yuvarlak ve kalp şeklindedir. Bu şekli ve rengi
dolayısıyla âşığı temsil eder. Klasik Türk şiirinde sevgilinin baygın ve şehla bakan gözü ise
“Nergis”tir. Mitolojide Nergis/Narsis (Narkisos) da çok yakışıklı ve aşktan anlamaz bir
delikanlının adıdır. O, Tanrıların verdiği bir ceza sonucunda suda aksini görüp kendine âşık
olur. Bir gün kendini seyrederken suya düşüp boğulur ve göz şeklinde bir çiçeğe dönüşür.
Nergis, kıyamet gününe kadar ayrılık ve intizar çekmeye mahkûm edilir. “Nurdan nilüfer
çiçeğini bir baş aşağı denizde gör; nice yüzbinlerce nergis ile süslenmiş bahçeye bak” (Tarlan,
1945: 226/G1-243) ifadesinde Nergis ve Nilüfer ile âşıklar kastedilir.
Denizin içinde inci, mercan gibi çok değerli cevherler vardır. İnciyi çıkarabilmek için oldukça
derinlere dalmak gerekir. İncinin vatanı deniz, sevgilinin inciye benzeyen dişlerinin hayaliyle

“Akıdıp kanlı yaşımdan dem-be-dem ırmaklar/Bahr-i hûn-âb eyledim mâhîlere deryâları”
“Deryâ-yi mahabbetde yürür mâhi iken dil/Eşkâl dahi unsur idi sâhil içinde”
32 “Gözyaşı bahrinde oldum âşık-ı sevdâ-perest/Bir nehengem fâriğ-i dâm-ı cihân deryâ-perest”
33 “Mevc-i eşkim dîdeden yâra Hayâlî el salıp/Dedi gel hükm et sana verildi deryâ begligi”
34 “Yaş anılsa merdüm-i çeşmim kadar görmüş geçer/Gözlerim yaşınca ummânın da yaşı var imiş”
35 “Bahr-i çeşmimde belâlar her müjem eyler tavâf/Sûzenin bulmuş gibi mâhiler İbn-i Edhemin”
36 “Yaşımla deryâlar gelip çok mâcerâ söyleştiler/Şerm ile tutup yüze kef her biri oldu ber-taraf”
37 “Reşk edip yaşıma kûyunda nigârâ nice bir/Cûylar taşlar ile dögüne deryâ yerine”
38 “Deşti bahr eyleyicek hûn-ı dilim pâyında/Sana göstermedi mi kebk-i derî kanımdan”
39 “Zevk-i bâde neydiğin mest-i harâbîler bilir/Lâ-cerem deryâ zebânın murg-ı âbîler bilir”
40 “Mest-i aşk olanlara arz eyleme peymâneyi/Bahr içinde murg-ı âbîler ne bilsin dâneyi”
41 “Bahr-i sîmâbîdeki murgan-ı zer-peykerleri/Şâhbâz-ı himmetim salıp şikâr etmek nice”
42 “Lem’a-i âhımla yaşım içre ârâm etdiler/Murg-ı âbî bahrı terk etdi semender âteşi”
43 “Nûrdan nîlûferi bir ser-nigûn deryâda gör/Nice yüzbin nergis ile zeyn olan gülzâra bak”
30
31
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dökülen gözyaşlarınınki ise gözdür (Tarlan, 1945: G103-244). Sevgilinin dişinin inciye
benzetilmesi durumunda, gözyaşı çıkardığı fırtınalarla denizi birbirine katar, karıştırır
(Tarlan, 1945: 403/G25-545); âşık kendi gözyaşları içerisinde korkuya kapılmadan
boğulmalıdır. Çünkü iri inci tanesini isteyen denize dalmalıdır (Tarlan, 1945: 307/G19-346).
Denizin timsahından korkup, denizden el çekmek doğru değildir (Tarlan, 1945: 287/G35-547).
Vahdete ulaşabilmek için timsaha benzeyen kesretle yılmadan mücadele etmek gerekir.
Gözyaşları denize döndüğünden beri aşığın başından bu cihanın kavgası, gürültüsü hiç eksik
olmaz (Tarlan, 1945: 414/G48-248; 416/G51-249). Âşık, bedeninde binlerce göz oluşturmayı
ve bunların her birini de sevgilinin inciye benzeyen dişlerinden ayrı kaldığı için deryaya
benzetebilmeyi ister (Tarlan, 1945: 271/G3-150). Ayrıca “İyilik yap, denize at; balık bilmezse
Hâlik bilir” atasözü incinin oluşumuyla dile getirilir (Tarlan, 1945: 162/G80-351).
Hayâlî, “Kasîde Berây-i Şehzâdegân Sultân Mehemmed ve Sultân Selîm Han” başlıklı
kasidesinde sultanı yüce inciye, okyanusları toprağa dökülen tortuya benzetir (Tarlan, 1945:
63/K22-652). Âlemin ayağının altında toprak, denizin de tuzlu oluşu kişileştirme ve hüsn-i
talil sanatıyla “denizin başında tuz” sözüyle ifade edilir. Denizin tuzlu olması ve içinde inci
barındırması hüsn-i talil sanatıyla “Ukba zevkinin lezzetine ulaşmak istersen acı çek; çünkü
derya, acılı olduğu için inci madenidir.” sözleriyle verilir (Tarlan, 1945: 97/G1-153). Klâsik
Türk şiirinde sultan cömertliğiyle denize benzetilir (Tarlan, 1945: 53/K17-854; 130/G17-155) ve
eğer bir sultan sonsuz ihsanda bulunmazsa; sadefler de deryada iri inci tanesi oluşturamaz.
Onun için derya katreden utanmaz (Tarlan, 1945: 445/Mukattaat256). Hayâlî, “Kasîde-i Bahâr
Berây-i Sultân Süleyman Hân” başlıklı kasidede, sultanı överken “Yıldız ordusunun ayı, yedi
kat gökyüzünün güneşi, cömertlik denizi, vakarlı dağ desem yeridir” der (Tarlan, 1945: 9/K21357). Sultanın cömertliği deryaları kıskandırır, utandırır niteliktedir (Tarlan, 1945: 63/K221758; 80/Trcb 1/II-159).
Âşık, sevgilinin mercana benzeyen dudağını güzellik madeninde gördükten sonra döktüğü
gözyaşlarıyla denizin genişlemesine sebep olur (Tarlan, 1945: 243/G13-260). Bazen kirpik,
âşığın kanlı gözyaşlarıyla mercanın pençesine döner; ummanın dalgası ah rüzgârıyla karışır
“Hayâl-i dürr-i dendânın bu çeşm-i eşk-bârımda/Aceb midir vatan tutsa çü dürrün yeri deryâdır”
“Ey Hayâlî benzetirlerse dürü dendânına/Eşk-i çeşmim biri birine koyar deryâları”
46 “Fikr-i dendânınla olsam nola gözyaşına gark/Girdi deryâ ka’rına lülü-yi şehvâr isteyen”
47 “Hayâlî umkuna gavs eyle bul şol dürr-i yektâyı/Hazer edip nehenginden deme deryâdan el çektim”
48 “Hayâl-i dürr-i dendân edelden yaşımı deryâ/Başımdan eksik olmadı cihânın şûr u gavgası”
49 “Gözyaşı içre cânı revân eyledim gama/Deryâya girse bir kişi verir selâmeti”
50 “Keşki cisminde de bin bin dîde peydâ eylesem/Her birin lü’lü dişin hecrinde deryâ eylesem”
51 “Kıl eyligi sal suya ki deryâlar eder dür/Şol katreyi kim ebr atâ-yi sadef eyler”
52 “Sen ol âlî-gühersin Husrevâ kim bezm-i hâsında/Bir ednâ cur’adan add ettiler deryâ-yı Ummânı”
53 “Acı çek ister isen lezzet-i zevk-i ukbâ/Telh-kâm olduğiçün ma’den-i dürdür deryâ”
54 “Pâdişâh-ı bahr ü ber Sultân Süleymân Şâh kim/Bir kemîne çâkerin Cemşîd ü Hâkân eyledi”
55 “Şol gedâ kim kûyunun çeşmiyle âb-efşânıdır/Pâdişâh-ı berr ü bahr olmuş cihân sultanıdır”
56 “Lutf-ı bî-pâyân ne mümkün ger ola bir şâhdan/Her sadef deryâda şahım dürr-i şehvâr
eylemez/Kendi lutfundan vücûda geldiğin lâ-büd bilir/Katreden deryâ anunçün lâ-cerem âr eylemez”
57 “Meh-i encüm-sipeh ü mihr-i felek-mertebesin/Sana dersem yeridir bahr-i sehâ kûh-i vekâr”
58 “Kefin deryâsının emvâcı erdi çarh-ı gerdûna/Ne gam bahr-i Muhîtin reşkden var ise buhrânı”
59 “La’l ederdi âfitâb-ı himmeti hârâları/Kılmış idi dest-i ihsânı hacil deryâları”
60 “Mercân lebini kân-ı melâhatde görelden/Gözyaşı ile bir nice deryâyı büyüttük”
44
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(Tarlan, 1945: 346/G8-261). Şair, cömertlik madeninin eteğini tutan, deryanın eteğinde biten
mercan pençesi gibidir (Tarlan, 1945: 27/K8-2062).
Denizde sadece inci, mercan değil çer çöp de bulunur. Âşığın gözünde sevgilisiz bu cihan
bahçesi, deniz kenarındaki çer çöpten farksızdır (Tarlan, 1945: 349/G14-263). Vahdete
ulaşmak isteyen sâlik kişi, kesret olan her şeyi terk etmelidir. Bu durum “Gözyaşı, ırmağı eline
alıp ummana ulaştırsa ne çıkar; gönlüm, cihan bahçesini terk eden çalı çırpıdır.” (Tarlan,
1945: 276/G14-464) ifadesiyle verilir ve bir taraftan da gönül sele kapılıp giden çer çöpe
benzetilir. Şâir bazen kendisini “tahkîk denizi”ne benzetir ve “Biz tahkik deniziyiz, araştırıp
soran çer çöp bizim derinliğimizi nereden bilsin” der (Tarlan, 1945: 206/G24-565).
Deniz ile birlikte sevgilinin saç, kaş, göz, yanak gibi güzellik unsurları da anılır. Sevgilinin, dişi
inci, dudağı mercan, yanağı güzellik denizi, saçı timsah, kaşı afet dalgasıdır (Tarlan, 1945:
125/G5-166). Timsah vahdete giden yolu kesen kesrettir. Nemli gözlerin üstünde yer eden
kaşların her biri gam denizinin girdabının gemisini çeker (Tarlan, 1945: 347/G10-367).
Sevgilinin saçının hayali, denizdeki timsaha yüzme öğretecek kadar da ustadır (Tarlan, 1945:
305/G15-368). Sevgilinin hayalini avlamada göz tıpkı bir kaplan gibidir (Tarlan, 1945:
145/G47-169). Güzelin saçının kıvrımının arzusu, denize coşku vereli; her balık bedenini
ayrılığın yarasıyla doldurur (Tarlan, 1945: 238/G3/270). Karınca, bir damla su içinde
boğulurken, bir anda yedi deryayı içebilecek susamış gönüller vardır (Tarlan, 1945: 138/G33371). Güzelin yanak suyundaki ayva tüyleri de âşığa Hızır gibi yetişir; kısacası zaman İlyas’ının
ayağı denizdedir (Tarlan, 1945:140/G36-272).
Şairler, şairlik yeteneklerini çeşitli benzetme ve mecazlarla değerlendirirler. Hayâlî de şiir
dilini, şairlik gücünü denize, dalgaları satıra (Tarlan, 1945: 98/G3-573), diğer şairleri ırmağa
benzetir ve “Şairler, yoksa denizin ayağına sürekli yüz süren ırmaklar gibi Hayâlî’nin şiirine
nazire mi söyler.” der. Klasik Türk şiirinde önemli bir yere sahip olan nazirecilik geleneği,
ırmakların denize ulaşmaya çalışmasıyla verilir (Tarlan, 1945: 176/G108-574). Hayâlî inci
kadar değerli şiirlerini Necef denizine benzetir (Tarlan, 1945: 187/G131-575). Şiir denizine
dalabilmek için bir dalgıç gibi mutlaka baş aşağı olmak gerekir (Tarlan, 1945:140/G36-576).
Yoksa denize dalmak mümkün değildir. Lala incisi, deryanın dilinde/gönlünde Hayâlî’nin
inciye benzeyen şiirlerinin söylendiğini görünce ona köle olmak ister (Tarlan, 1945:

“Kan yaşla döndü pençe-i mercâna kirpigim/Ahım yeliyle lücce-i Ummân girih girih”
“Tutmuşam destim ile dâmenin ey kân-ı kerem/Zeyl-i deryâda biten pençe-i mercân-şekil”
63 “Sensiz ey gül bu cihân gülşeni çeşmimde benim/Benzer ol bahr kenârında olan hâr u hase”
64 “Yaşım cûyu elin alıp ne var ummâna ergürse/Cihân gülzârının terkin uran hâşâktır gönlüm”
65 “Biz Hayâlî bahr-ı tahkîkız ne bilsin umkumuz/Zeylimizde cüst ü cû eden has ü hâşâkimiz”
66 “Dişin lü’lü lebin mercân ruhun bahr-i melâhattir/İki zülfün neheng ol bahre kaşun mevc-i âfettir”
67 “Her biri bir keştî-i girdâb-ı bahr-i gam geçer/Kaşların kim yer edipdir çeşm-i nemnâk üstüne”
68 “Ey hayâl-i zülf-i yâr ettin gözümden çün güzer/Var neheng-i bahre ta’lîm et şinâverlik yolun”
69 “Eşkimle aks-i zülfün bahr-ı nehenge benzer/Sayd etmede hayâlin çeşmim pelenge benzer”
70 “Zülfünün kullâbı şevki bahre sûriş vereli/Dâğ-ı hasretlerle endâmın pür etdi her semek”
71 “Mûrçe bir katre su içre vücûdun gark eder/Teşne-diller var ki bir demde yedi deryâ çeker”
72 “Hattın erdi Hızr-veş âb-ı izârındı bana/Lâ-cerem İlyâs-ı vaktin ayağı deryâdadır”
73 “Hayâlî’nin dili deryâya benzer/Sutûr-ı şi’ridîr emvâc-i deryâ”
74 “Bu nezâ’ir kim Hayâlî şi’rine der ehl-i nazm/Pâyına bahrın dem-â-dem yüz sürer cûlar mıdır”
75 “Seng-i dilimi la’l edeli kân-ı Medîne/Nazmım dür-i şehvârını bahr-i Necef eyler”
76 “Ser-nigûn olsun Hayâlî ol kim ol gavvâs-vâr/Bahr-i nazmın seyr ederken bulmaz ol deryâdadır”
61
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105/G17-577). Denizin içindeki incinin büyüyebilmesi için nasıl güneşe ihtiyacı varsa, şiir
denizinin içinde iri inci tanesine benzeyen şairin de sultanın lütfuna ihtiyacı vardır (Tarlan,
1945: 104/G16-578). Hayâlî, “Kaside Berây-i Sultân Süleymân Hân” (Tarlan, 1945: 47/K151479) başlıklı kasidesinde Anadolu’daki şairler arasındaki başarısını “Ben Anadolu’da söz
feyzini saçanım ki kalemimin damlası ummanın dalgasına kerem eder.” ifadesiyle verir.
Kendisini denizde güneş ışığıyla büyümüş inci tanesine, söz denizine dalmış dalgıca (Tarlan,
1945: 61/K21-1580; 337/G79-581); her bir sözünü de sır deryasının incisine benzetir (Tarlan,
1945: 227/G4-582). Hayâlî, yaşam ve ölümün Allah’ın emriyle olduğunu dile getirirken
(Tarlan, 1945: 445/Mukattaat383), küçük yaşta yetim kaldığına değinir ve kendisini deryanın
derinliklerinde güneş ışığıyla büyüyen bir inci tanesine benzetir (Tarlan, 1945:
445/Mukattaat 584). Ayrıca “Dürr-i Yetîm” tamlamasıyla Hz. Muhammed hatırlatılır. Hayâlî
“Kasîde Berây-i Sultân Süleymân Hân” başlıklı şiirinde Sultan Süleyman’ı “Hakikat denizinin
incisi, tarikat ülkesinin sultanı; hidayet çarhının ayı, mürüvvet tahtının hanı” olarak anar,
kendisini onun lütuflarıyla büyüyen inciye benzetir (Tarlan, 1945: 61/K21-985, 1586).
Deniz ile birlikte gökyüzü cisimleri anılır. Gökyüzüne gözyaşı denizinde yüzmeyi bile âşık
öğretmiştir (Tarlan, 1945: 288/G38-487). Özellikle denize hilalin yansıması, çeşitli benzetme
ve mecazlarla birlikte söz konusu edilmekte ve “mâhî” kelimesi “ay” ve “balık” anlamlarına
gelecek şekilde kullanılır. “O gül yüzü, gözyaşım acıtacak; hilal şeklindeki ay (balıklar) denize
hançer üşürdü” denirken (Tarlan, 1945: 379/G73-188), denize yansıyan hilal, şekil itibariyle
hançere benzetilir. Bazen de deniz içindeki balık, Aslan burcundaki hilaldir (Tarlan, 1945:
19/K6-2089). Şafak vakti kanlı denize, hilal de batmış gemiye benzetilir (Tarlan, 1945:
318/G41-190). “Kasîde-i Şekil Berây-i Sultân Süleymân Hân” başlıklı şiirde derya, hilalin aksini
keçkül edinip, padişahın kapısına gelen bir dilenci gibidir (Tarlan, 1945: 27/K8-1991).
İbrahim Paşa’nın öldürülmesi üzerine yazılan “Murabba Der Katl-i İbrahim Paşa” adlı
mersiyede feleğin kan döktüğü, gam denizinin hilale benzeyen dalgaları çıkardığı; dönem
rüzgârının âşüftelik yaparak vücut kayığını dalgalar arasında sağa sola savurduğu ifade edilir

“Dürr-i nazmım gördü deryâlar dilinde söylenir/Ey Hayâlî bende oldu lülü-i lâlâ bana”
“Bahr-i nazm içre Hayâlî göricek dürr-i yetîm/Verdi fer terbiyet-i mihri ile Şâh sana”
79 “Ben hem ol bâzil-i feyz-i suhanem Rumda kim/Reşha-i kilkim eder lücce-i ummâna kerem”
80 “Ben ol dürrem ki hurşîd-i kıdemden perveriş buldum/İnâyet mevci salmadan cihâna bahr-i
Ummânı”
81 “Hayâlî bahr-i kelâmın olalı gavvâsı/Habâb gibi nice dügmeler döker yelden”
82 “Yaraşır gûş-ı Şâhîden cihâna zîb ü fer verse/Hayâlî her sözün bir gevher-i deryâ-yi râz ancak”
83 “Ölmek dirilmek emr-i İlâh idigin bilir/Şol kimsenin ki fehm ile tab’-ı selîmi var/Deryâ revâne
oldugına olmasın melûl/Âlemde bir senin gibi dürr-i yetîmi var”
84 “Bir Hayâlî-zâde benden vardır ey Şah-ı Kerîm/Anası Hak rahmetinde kendi kalmıştır
yetîm/Dergehin derya senin zâtın güneş rûşen bu kim/Ka’r-ı deryâda güneşten nûr alır dürr-i yetîm”
85 “Hakîkat bahrinin dürri tarîkat mülkünün Şâhı/Hidâyet çarhının mâhı mürüvvet tahtının Hânı”
86 “Ben ol dürrem ki hurşîd-i kıdemden perveriş buldum/İnâyet mevci salmadan cihâna bahr-i
Ummânı”
87 “Sipihre bahr-ı eşkümden şinâverlik ben öğrettim/Nigâra mihr ü mâhı göğsüme iki kabag ettim”
88 “Acıdıcak yaşım ol gül-çehre/Mâhiler hançer üşürdü bahre”
89 “Bahr içre mâhi bürc-i esedde hilâldir/Şol dem ki alsan ol kef-i deryâ-nişâna tîğ”
90 “Pür harâret mihr ü meh sevdâ-yi gerdûn bî-sükûn/Mâh-ı nev gark-âbda keştî şafak deryâ-yı hûn”
91 “Mâh-ı nev aksini keçkül edinip deryâlar/Oldu kapında gedâ lücce-i ummân-şekil”
77
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(Tarlan, 1945: 73/Murabba1-292). Dalgalarla hilal arasında şekil bakımından benzerlik
kurulurken, vücut rüzgârın etkisiyle savrulan kayığa benzetilir.
İnsan bedenindeki can, Zat denizinin nurlarının ışığıdır; görünenin arkasındakileri anlamak o
kadar kolay değildir (Tarlan, 1945: 71/Muaşşer1/III-493). Hayâlî’ye göre “mutluluk” gussa
dostluğuyla, “karanlık” (keder) nûr yakınlığıyla mümkündür (Tarlan, 1945: 448/Kıta17-2794).
Zat denizinin gemisi tevhid, Hz. Nûh da deryayı bilen pîrdir (Tarlan, 1945: 153/G62-295).
“Kasîde Berây-i Sultân Süleymân Hân” başlıklı şiirde Hz. Yûnus’un balığın karnında yaptığı
yolculuğa “Yoksa sen, Allah’ın emriyle dünyanın kenarına, Hz. Yûnus’u getiren balık mısın”
ifadesiyle telmih yapılır (Tarlan, 1945: 59/K20-496).
Riyazet ehli, bir mürşidin yönlendirmesiyle vahdet yolunda ilerler. Yağmur tanesine
benzeyen mürid, ırmak mürşidinin yardımıyla vahdet denizine ulaşır (Tarlan, 1945: 126/G9297). Vahdet denizine dalabilmek için âşık, bir dalgıç gibi başını öne eğmelidir; gerekeni
yapmazsa deryaya dalması mümkün değildir (Tarlan, 1945: 106/G21-498). Her riyazet ehli,
bedenin zayıflaması sonucunda belirginleşen kaburga kemikleriyle coşkulu birer denize
döner. Riyazet ehlinin aşk denizine dönen neşe ve istek dolu gönlü olmasaydı; nakış gibi
kaburga kemiklerinden dalgalar meydana gelmezdi (Tarlan, 1945: 234/G17-299). Onun
vahdete ulaşması “Nice dökülen gözyaşı aşk içinde yok oldu; ırmaklar sanki deryanın
koynuna girdiler” ifadesiyle verilir (Tarlan, 1945: 367/G49-5100). Kal ehli/zahitler, Allah’ı
bulduklarını sanırken, ırmağa benzeyen rintler deryaya ulaşıp durulmuşlardır bile (Tarlan,
1945: 124/G3-2101, 3102). Coşkun ırmağa benzeyen sâlik kişinin denize ulaşınca durulması,
Hz. İsa’nın dördüncü kat feleğe yükselişi inancına telmih yapılarak verilir (Tarlan, 1945:
382/G78-4103). Deryaya benzeyen rintlerin çer çöp gelecek diye bir korkuları yoktur (Tarlan,
1945: 198/G8-1104). Çünkü onlar denizin üstünde yer eden çer çöpün elemini asla çekmezler
(Tarlan, 1945: 305/G14-3105). Yokluk denizine dalan riyazet ehli, ölümden korkmaz ve
tabutun adını dahi anmaz; deryayı bilen, tanıyan tahta parçasıyla asla ilgilenmez (Tarlan,
1945: 441/G100-3106).
Deniz dert ile ağlayıp, inleyen her nehre hal diliyle bazı şeyler anlatan riyazet ehline de
benzetilir (Tarlan, 1945: 379/G73-4107). “İlahi aşk şarabını içip derya gibi coşan, onunla
gönlünü hoş eden, can curasını içip ten kadehini boşaltan, Hızır’ın elinden ölümsüzlük suyunu
“Bana çün âşüftelik ergürdü devr-i rûzigâr/Bahr-i gamsın eyledin mevc-i hilâli âşikâr/Fülk-i cismim
eyledin ol mevc birle bî-karar/Neyledin ey çarh-ı hûnî neyledin kan eyledin”
93 “Tende cânım pertev-i envâr-ı bahr-i Zâtdır/Mâverâ-yi sûretim fehm eylemek heyhâtdır”
94 “Şâdî enîs-i gussa vü zulmet karîn-i nûr/Ber pâymâl-i âlem ü bahrin başında şûr”
95 “Bahr-i zâta sefînedir tevhîd/Pîri deryâ-şinâs Nûhumdur”
96 “Ya kenâr-ı âlem-i gabrâya emr-i Hak ile/Yûnus-ı izzet getirmiş mâhi-i Ummân mısın”
97 “Bir pîre eriş katre-i bârân k’ola tâlib/Irmaklar ol katreyi deryâya çekerler”
98 “Ser-fürû kıl zât-ı Hak fikrinde kim gavvâsı gör/Olmayınca ser-nigûn deryâya olmaz âşinâ”
99 “Üstühândan mevcler olmazdı pehlûm üzre nakş/Bu dil-i pür-sûr u pür-şevk olmasa deryâ-yi aşk”
100 “Nice gözyaşı Hayâlî aşk içinde oldu mahv/Girdiler ırmaklar gûyâ ki deryâ koynuna”
101 “Üstühân-ı sîneden emvâc peydâ ettiler/Her rıyâzet ehli bir derya-yi pür-cûş oldular”
102 “Hakkı biz bulduk deyu zann etmesin ashâb-ı kâl/Cûylar çün erdiler deryâya hâmûş oldular”
103 “Çarh-ı çârümde Mesîhâ eremez pâyesine/Yaşımın cûyu hamûş oldu görüp deryâyı”
104 “Sanma sen cûy bizi biz akıcak deryâyız/Hâr u hasler götürüp gitmede bî-pervâyız”
105 “Vechi üstünde yer etse hâr ü has çekmez elem/Âferîn ol rinde kim kullandı deryâ-meşrebin”
106 “Bahr-i fenâ garîkine tâbûtu anmanız/Deryânın âşinâsı nider tahta-pâreyi”
107 “Bunu der hâl diliyle deryâ/Derd ile nâle eden her nehre”
92
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bile istemez” (Tarlan, 1945: 86/Thm3-6108). Aşk şarabının tortusunu yiyen rindin aklı
başında değildir; o uçsuz, bucaksız deniz gibidir. Onun can u gönülden coşması gerekir.
Nasihat akıl kulağıyla dinlenmeli, vahdet meclisinde aşk kadehi içilmelidir. Elest meclisi
sarhoşu gönül ehli, üzüm şarabına ihtiyaç duymaz (Tarlan, 1945: 74/Tahmis1-5109); o bezm-i
elestte aşk sarhoşu olmuştur (Tarlan, 1945: 314/G32-5110).
Tasavvufta her şeyin Allah’ın bir parçası olduğuna inanılır. Vahdet anlayışı bazen güneş-zerre,
katre-derya ile “Zerrenin içindeki âlemi aydınlatan güneşi gör; katreye kendini teslim eyleyen
deryaya bak” (Tarlan, 1945: 230/G8-5111) denilerek verilir. Âşık, katreden deryaya varmış
dalgalı denize benzetilir; ancak bu âşığın sonunu bilen yoktur (Tarlan, 1945: 408/G35-5112).
Durgun deniz vahdeti (Tarlan, 1945: 290/G41-5113), dalgalı deniz kesreti temsil eder. Akıl
timsahı derinliklere inemezken, aşk dalgasına benzeyen âşık, bütün sahilin sahibidir (Tarlan,
1945: 289/G39-4114). Eğer âşığın başında deniz gibi havalar varsa, gönül kayığı ıztıraplarla
dolacaktır. Kişinin kendini beğenmesi, kibirli olması vahdetten uzaklaşmasına, kesrete
düşmesine neden olacaktır (Tarlan, 1945: 322/G49-5115). Her kimin gözyaşı varsa, bu
cihanda kara ve denizlerin sultanı odur; doğru olan da budur. Gözyaşı var iken dünyaya kim
bakar; ah kıvılcımları âleme ateş, ışık, aydınlık salar; güneşi zerre yerine bile koymaz, o parlak
ayı bile istemez (Tarlan, 1945: 86/Tahmis3-5116). Deniz, katre tezatlığı aşkın makamının
olmayışıyla verilir. Ancak gafil kişiler, aşkın makamını kıyaslamaya kalkar. Bu kıyaslama
doğru değildir. Çünkü orada güneş zerre, katre deryadır (Tarlan, 1945: 164/G84-4117). Bu
makamda sivrisinek file, katre denize, zerre güneşe denktir (Tarlan, 1945: 204/G20-2118).
Hayâlî “Cihan ten gemisini boğan bir derya, habab bela dağı, karışıklık ve kargaşa da onun
dalgasıdır.” der (Tarlan, 1945: K1/14119). Habab kendisini himmet deniziyle kıyaslar (Tarlan,
1945: 234/G17-3120).
Eşyanın sırrını anlamak isteyenler, o sonsuz denize dalmalıdır (Tarlan, 1945: Trcb 1/IV-3121).
Beden, sevgi denizi; elif şeklindeki yaralar, dalgalar; o cana can katan la’le benzeyen dudak
“Bâde-i aşkı içip deryâ gibi cûş eyleyen/Ey Hayâli anın ile hâtırın hoş eyleyen/Cür’a-i cândan çekip
ten câmını boş eyleyen/Ey Muhibbî yâr elinden bir kadeh nûş eyleyen/Ger ölürse Hızr elinden Âb-ı
Hayvân istemez”
109 “Rind-i dürd-âşâm-ı ışk olup dili bî-hûş kıl/Bahr-i bî-pâyân olur cân ile dilden cûş kıl/Gûş-ı hûş ile
bu nush u pendi ya’ni gûş kıl/Bezm-i vahdetde Hayâlî aşk câmın nûş kıl/Ehl-i dil mest-i Elest olmaz
mey-i engûrdan”
110 “Ol Hayâlîyem ki oldum aşk ile bî-nam ü neng/Ummânız idrâk ben rusvâ-yi mâder-zâddan”
111 “Zerrenin içindeki hurşîd-i âlem-tâbı gör/Katreye kendiyi teslîm eyleyen deryâya bak”
112 “Ey Hayâlî katreden deryâya varmış âşıkın/Bahr-i zehhârın benim kimdir bilen pâyânımı”
113 “Ey Hayâlî her bahâr-ı hüsne karşı nice bir/Bulanıp ırmak-veş deryâ gibi cûş eyleyem”
114 “Ka’rıma ermez neheng-i akl ey sâhil-nîşin/Lücce-i aşkem bu deryâlar kenarımdır benim”
115 “Deryâ gibi başımda olaldan havâlarım/Hâli degil sefîne-i dil ıztırâbdan”
116 “Eşk-i çeşmi her kimin kendiye huşg ü ter yeter/Hak budur oldur cihânda pâdişâh-ı bahr ü ber/Eşki çeşmi var iken dünyâya kim eyler nazar/Şu’le-i âhı kimin kim âleme pertev salar/Zerreye almaz günü
ol mâh-ı tâbân istemez”
117 “Makâm-ı aşk kıyâsî degildir ey gâfil/Ki bunda zerre durur mihr katre deryâdır”
118 “Etmeziz peşşeye biz pîlden eksik nazarı/Zerreyi mihr görür katreyi deryâ biliriz”
119 “Cihân sefîne-i ten gark edici deryâdır/Habâbı kûh-ı belâ mevcidir onun şer ü şûr”
120 “Himmeti bahrinde bir ednâ habâb eyler kıyâs/Âsumânın haymesin sultân-ı istiğnâ-yı aşk”
121 “Tâlib olmuş sırr-ı eşyâyi kemâhi bilmege/Dalmış ol deryâ-yi bî-pâyâna himmet eylemiş”
108
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hakkı için gönül belâ madenidir (Tarlan, 1945: 437/G94-4122). “Belâ”, “bela, musibet, kötülük,
belî/evet” anlamlarına gelecek şekilde tevriyeli kullanılır ve “Kâlu belâ”ya telmih yapılır.
Sevgi denizi taç, hırka gibi kaba yüklerden vazgeçen kişileri kabul eder. Dünya malını temsil
eden “taç, hırka” kaba yüke; sevgi, denize benzetilir. Allah’a kavuşabilmek için bunlardan
arınmak gerekir (Tarlan, 1945: 331/G67-2123).
Hayâlî’ye göre denizin dalgası gibi her esintiye kapılıp dalgalanmak yerine, dünya kayığına
çapa olmak daha iyidir (Tarlan, 1945: 259/G2-2124). Dalgaların kıyıya vuruşu hüsn-i talil
sanatıyla “Deryanın her bir dalgası, sahilde gönül alan, selvi boylu güzeli gördükçe
(kucaklamak istedikçe), el sallar.” olarak ifade edilir (Tarlan, 1945: 248/G22-4125). İlahi aşk
söz konusu olduğunda Hayâlî kendini bazen derya içindeki dalgaya, bazen de bilinçsizce
yüzen bir balığa benzetir (Tarlan, 1945: 285/G31-2126). Arzu, istek ve nur denizinin içinde
boğulan sâlik kişi, Tur dağının ateşini fark edemez (Tarlan, 1945: 407/G34-2127). İlahi aşk,
ateş denizine benzetilirken, her gece gökyüzünde beliren şafak dalga olur (Tarlan, 1945:
336/G78-2128). Her ah kıvılcımından bir ateş denizi ormanı meydana gelir; Bî-sütûn (temelsiz,
asılsız) dağını delen Ferhad’ın kazmasının ateşler içinde yanması istenir. Böylece kesretin
İlahi aşk ateşiyle yanıp yok olacağı ifade edilir (Tarlan, 1945: 404/G27-1129).
Riyazet ehli feleğin eyvanına bakıp hayret denizine de dalar (Tarlan, 1945: 340/G6-2130).
Âşığın gözyaşı tufanını gören her bir deniz, hayret vadisinde sahil tutar (Tarlan,
1945:181/G119-2131). Vahdet ile kesret arasında geliş gidişlerin yaşandığı Hayret makamına
telmih yapılır ve “hayret” sözcüğü tevriyeli kullanılır. Sadece gönüle meyleden sevgili, âşığını
bir kez bile anmaz ve onu uçsuz, bucaksız gam denizinde kimsesiz bırakır (Tarlan, 1945:
228/G5-4132; 380/G74-2133). Bazen gözbebeği gözyaşı denizine düşer ve girdaba kapılır; asla
karaya çıkamaz (Tarlan, 1945: 356/G28-6134). Zamane insanı tamamen mutlu, neşeli iken
âşık melal denizinde boğulur gider (Tarlan, 1945: 33/K10-5135). Hayâlî, şarap ile İlahi aşk
şarabını kasteder ve “Eğer, elem denizi şarap kayığıyla geçilseydi, biz gül renkli şarap içerek
gam yemeden ölürdük.” der (Tarlan, 1945: 349/G13-1136). Eğer Allah’ın iltifat denizinden
nem isteniyorsa, bulut gibi mateme girerek gözyaşı dökmek gerekmektedir (Tarlan, 1945:
92/K24-8137). Deniz ile birlikte Allah’ın asli sıfatlarından biri “Kıdem”, “Kıdem denizinin
derinliklerinden nehirler aktı. Bu nehirlerin kenarında binlerce gönül alan güzeller buldum”
(Tarlan, 1945: 291/G44-3138) ifadesiyle anılır.
“Mahabbet bahrıdır cismim elifler anun emvâcı/Belânın kânıdır gönlüm o la’l-i cân-fezâ hakkı”
“Gider tâc ile hırkan kim bunun gibi kaba yükle/Kabûl etmez seni bahr-i mahabbet dalabilmezsin”
124 “Bahr emvâcı gibi uyma havâya her nefes/Zevrak-ı bî-revnak-ı dünyâya yani lenger ol”
125 “Kenâr etmek diler var ise bir serv-i dil-ârâyı/Güzeller gördüğünce el salar her mevci deryânın”
126 “Geh hazîze gâh evce seyrime yok intihâ/Mevc-i deryâyem geh deryâ içinde mâhiyem”
127 “Şol kadar müstağrak-ı deryâ-yi eşvâka bugün/Nûrdan fark etmezem Tûr-ı mahabbet nârını”
128 “Her şeb felekde mevclerim aksidir şafak/Gelme sakın kenârıma deryâ-yi âteşin”
129 “Her şererden oldu bir deryâ-yi ateş bîşesi/Bî-sütûn Ferhâdının odlara yansın tîşesi”
130 “Bakıp eyvân-ı gerdûna tahayyür bahrine dalma/Binâ-yı aşka nisbet yeryüzünde bir temeldir bu”
131 “Tûfân-ı eşkümi göricek telh-kâm olup/Her bahr tuttu vâdi-i hayrette bir kenâr”
132 “Yâd-ı miyânın ile yaşım cihânı tuttu/Deryâ-yi aşka düşdüm hergiz kenâra yer yok”
133 “Unuttun âşinâyı bahr-ı gamda eylemezsin yâd/Hemîşe meylin ey şûh-ı cefâ-pîşe senin yâda”
134 “Göz merdümü Hayâlî düşüp bahr-ı eşkime/Girdâba düştü çıkmadı hergiz karasına”
135 “Zamâne âdemisi cümle hurrem ü handân/Ve lîk olmuş idim ben garîk-i bahr-i melâl”
136 “Gam yemeden öldük mey-i gül-reng içilse/Deryâ-yi elem zevrak-ı bâdeyle geçilse”
137 “Ebr gibi giriben mâteme dök gözyaşını/Bahr-i eltâf-ı Hudâdan eger istersen nem”
138 “Kıdem deryâsının ka’rından oldu nehrler cârî/Kenârında bu enhârın hezârân dil-sitân buldum”
122
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SONUÇ
Hayâlî Divanı’nda inci, mercan, sadef gibi cevherlerin yanı sıra çer çöpü içinde barındıran deniz ile
birlikte balıklar, su kuşları, su da yetişen çiçekler, kayık, dalgalar vs. ele alınmakta; arzu, istek,
sevgi, gam, tahkik, himmet ve nur denize benzetilmektedir. Medhiyelerde deniz, övülen kişinin
cömertliğini temsil etmekte; büyüklük, genişlik, sonsuzluk, derinlik, bolluk, bereket anlamlarına
gelmektedir. Deniz ile birlikte gökyüzü cisimleri arasında ilgi kurulurken, özellikle denize
hilalin yansıması, çeşitli benzetme ve mecazlarla söz konusu edilmektedir. Ayrıca denizin
etrafında oluşturulan hayallarle birlikte Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. Yusuf, İbn-i
Ethem, İlyas ve Hızır da anılmaktadır.
Kimi zaman deniz kendisini âşığın gözyaşlarıyla kıyaslamakta ve bu durum kıskançlığa kadar
gitmekte, acıyla göğsünü döğmektedir. Deniz, âşığın içinde bulunduğu bela yeridir. Âşık, uçsuz,
bucaksız denizde hayat mücadelesini verirken, bazen dalga bazen de bilinçsizce yüzen bir balık
gibidir. Deniz söz konusu olduğunda sevgili, el, gönül, göz, dil ve saçla ilgili çeşitli benzetme ve
mecazların yapıldığı görülmektedir.
Hakikat ehli Allah’ı deniz, kâinatı deniz dalgası olarak görmekte; deniz, katre tezatlığı aşkın
makamının olmayışıyla verilmektedir; durgun deniz vahdeti, dalgalı deniz ise kesreti temsil
etmektedir. Hayâlî şiirlerinde daha çok deniz ile birlikte İlâhî aşk yolunda ilerleyen âşığın vahdete
ulaşma mücadelesine değinmektedir.
Hayâlî, şairlik yeteneğini değerlendirirken şiir dilini, şairlik gücünü denize benzetmekte;
Klasik Türk şiirinde önemli bir yere sahip olan nazirecilik geleneğini, ırmakların denize
ulaşmaya çalışmasıyla vermekte; şiir denizinin içinde iri inci tanesine benzeyen şairin
sultanın lütfuna ihtiyaç duyduğunu dile getirirken hamilik sisteminin önemine dikkat
çekmektedir.
Kısacası Hayâlî deniz ile ilgili hayallerin oluşumunda gökyüzünü, insanları, deniz canlılarını,
onlara ait unsurları, deyim ve atasözlerini vs. kullanmaktadır. Bu tarz çalışmalar, şairlerin
orijinal söyleyişin peşinde koştuklarını, iyi bir gözlemci ve zengin hayal dünyasına sahip
olduklarını açıkça göstermesi bakımından önem arz etmektedir.
KAYNAKÇA
Devellioğlu, F. (1986). Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara: Aydın Kitabevi.
Pala, İ. (1989). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Tarlan, A. N. (1945). Hayâlî Bey Divanı, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

International Journal of Languages’ Education and Teaching
ISSN: 2198 – 4999, Mannheim – GERMANY
UDES 2015 p. 256-273

AN EVALUATION ON THE MOBILE APPS DEVELOPED TO TEACH THE
FOREIGNERS TURKISH
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETMEK AMACIYLA GELİŞTİRİLEN MOBİL
UYGULAMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME1
Ayşe BECEL2
ABSTRACT
In this study, which aims to review mobile apps, that appear in the mobile app stores and are developed to teach foreigners
Turkish, in terms of functionality, scope, method and medium of instruction; a total of 94 applications from App Store and Google
Play are chosen and examined as samples by taking the data of usage of mobile operating systems into consideration. In the
consequence of the review, it is observed that almost all of the apps are prepared by foreign developers and a notable proportion
of them are prepared by regarding translation and ear-tongue habit methods. In the most of the apps, it is determined that the
source language is used as the medium of instruction, the common speech patterns and words are provided through translation.
As a result, it is found out that the apps promising the users an easy, quick, time and place independent language learning are in
the status of temporary and partial function focused materials with their methods and contents in place.
Key Words: Mobile learning, mobile application, foreign language education, teaching foreigners Turkish

ÖZET
Mobil uygulama marketlerinde yer alan ve yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla geliştirildiği ifade edilen uygulamaların
geliştirici, kapsam, yöntem ve öğretim dili açısından değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışmada, mobil işletim sistemleri
kullanım istatistikleri dikkate alınarak App Store ve Google Play’de bulunan toplam 94 uygulama örneklem olarak seçilmiş ve
incelenmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda, uygulamaların tamamına yakınının yabancı geliştiriciler tarafından hazırlandığı,
önemli bir kısmının doğrudan çeviri ve kulak-dil alışkanlığı yöntemi dikkate alınarak hazırlandığı görülmüştür. İncelenen
uygulamaların çoğunda öğretim dili olarak kaynak dilin kullanıldığı, yaygın konuşma kalıpları ve sözcüklerin çeviri yoluyla
sunulduğu görülmüştür. Kullanıcılara; kolay, hızlı, zaman ve mekândan bağımsız olarak dil öğrenme vaadi sunan uygulamaların
mevcut yöntem ve içerikleriyle geçici ve tikel çözüm odaklı materyaller durumunda olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mobil öğrenme, mobil uygulama, yabancı dil öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimid
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1. GİRİŞ
Belirli bir konuda bilgi, beceri ve yeterliklerin elde edilmesi için elektronik aygıtlardan
özellikle bilgisayarlardan yararlanıldığı öğrenme ortamlarını anlatmak üzere kullanılan eöğrenmede bilgisayar; öğrenme ortamı, aracısı ya da öğrenme materyali sağlayıcısı rollerini
üstlenmektedir (Sanalan, 2011:380). E-öğrenme; öğrenenlere zaman ve mekânda esneklik
sağlaması, farklı yerlerdeki öğrenenleri bir araya getirmesi, kolay güncellenebilmesi,
bireylere kendi ihtiyaçlarına göre eğitim uygulamaları sağlaması (Altunay, 2011: 231)
sebebiyle çağdaş eğitimin önemli bir parçası hâline gelmiştir. Öğrenenlere zaman ve mekânda
esneklik sağlayan e-öğrenme, eğitimi okul sınırlarının dışına taşımış, öğrenme eylemine farklı
bir boyut kazandırarak uzaktan eğitimin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu durum öğrenenin,
öğrenme sürecini istediği yer ve zamanda başlatıp sürece müdahale etme özgürlüğünü
beraberinde getirmiştir (Bulun, Gülnar ve Güran, 2004:166).
Uzaktan eğitimin öncüsü teknoloji tabanlı eğitimin sahip olduğu bazı avantajları ve
öğrenenlere sağladığı yararları Oran ve Karadeniz (2007:169) şöyle sıralamaktadır:
-Yaşam boyu öğrenme
-Zaman ve mekândan bağımsız öğrenme
-Kendi istediği anda öğrenme
Bireysel öğrenmenin kapılarını aralayan ve sınırsız bilgi evreninde bireylere yaşam boyu
öğrenme olanağı sunan e-öğrenme, “çağdaş insan profilinin girişimci, kendi kendini yöneten,
bağımsız etkinlikte bulunabilen, yaratıcı düşünen ve düşündüğünü eyleme dönüştürebilen
nitelikler gerektirmesi”nin (Uşun, 2004:16) sonucudur. Çağdaş eğitim yaklaşımlarının
odaklandığı yaşam boyu öğrenmenin en önemli ögesi kendi kendine öğrenmedir. Kendi
kendine öğrenme; öğrenenlerin eğitim sürecinde aktif olarak rol alması, sürecin
sorumluluğunu alması, öğrenme hedeflerine uygun kaynakları bulması, öğrenme ve
değerlendirme yöntemlerine karar vermesidir( McManus ve Sieler, 1998;Russel, Comerro ve
Wright, 2007’den aktaran Aydede ve Kesercioğlu, 2012:38).
E-öğrenme, bilgisayar teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü hızla birlikte nitelik
değiştirmiş ve eğitimde m-öğrenme (mobil öğrenme) kavramı varlık göstermeye başlamıştır.
M-öğrenmeyi “taşınabilir elektronik aygıtların öğrenme amacı ile kullanıldığı durumları
anlatan bir kavram” olarak tanımlayan Sanalan (2011:379) m-öğrenmeye olanak tanıyan
aygıtlar olarak cep telefonları, akıllı telefonlar, avuç içi bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar,
netbook ve dizüstü bilgisayarları gösterir.
Eğitim teknolojisindeki dönüşüm dil öğretimine de benzer etkilerle yansımıştır. Başlangıçta
bilgisayar destekli dil öğrenimi (computer assisted language learning/CALL) olarak
adlandırılan öğrenme biçimi daha sonra mobil destekli dil öğrenimi (mobile assisted language
learning/MALL) olarak anılmaya başlanmıştır. Üstelik Jarvis ve Krashen (2014) bilgisayar
destekli dil öğrenimi ve mobil destekli dil öğrenimi kavramlarının eskidiğini ileri sürerek
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dönüşümün hızla devam ettiğini ileri sürmektedir. Onlara göre, bilgisayar destekli dil
öğrenimi bilgisayarla sınırlı bulunmaktadır ve bilinçli olarak girişilen öğrenme etkinliklerini
ifade etmektedir. Mobil destekli dil öğrenimiyle de temelde kast edilen bilinçli öğrenmedir
ve bu nedenle bugünün öğrenme biçimlerini yeterli düzeyde tanımlayamamaktadır. Çağdaş
toplumlarda bireyler mobil cihazları dili edinmek için değil doğrudan kullanmak için tercih
etmektedirler. Hedef dille oluşturulmuş ve iletişim, eğlence, haber paylaşımı kapsamında olan
uygulamaları kullanan öğreniciler
dil edinimini, doğrudan kullanma biçimine
dönüştürmüşlerdir. Bu nedenle artık mobil destekli dil öğrenimi yerine mobil destekli dil
kullanımı ifadesi daha doğrudur (Jarvis ve Krashen, 2014:5).
Yaşanılan hız çağında mobil destekli dil öğrenimi farklı boyutlara taşınmışken, Türkçenin
yabancı dil olarak öğretiminde mobil teknoloji uygulamalarına dair bir durum tespiti
yapmak gerekli görünmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla geliştirilerek mobil uygulama
marketlerinde satışa sunulan uygulamaları geliştiriciler, kapsam, yöntem ve öğretim dili
açısından incelemektir. Amaca uygun olarak şu sorulara cevap aranacaktır:
- Uygulamalar yerli/yabancı geliştiriciler tarafından mı hazırlanmıştır?
-Mobil uygulamaların öğretim amacı açısından kapsamları nedir?
-Mobil uygulamalar dil öğretim yöntemlerinden hangileri temel alınarak hazırlanmıştır?
-Uygulamaların öğretim dili nedir? Uygulamalar kaynak dil/ hedef dil seçeneklerinden
hangisi ile öğretim yapmaktadır?
Araştırmanın Sınırlılıkları
-Araştırma, uygulama marketlerinin arama motorlarına girilen anahtar sözcükler sonucunda
tespit edilen uygulamalarla sınırlıdır.
-Araştırma, tespit edilen uygulamaların bilgi kısımlarında yabancılara Türkçe öğretme
amacıyla hazırlandığı belirtilen uygulamalarla sınırlıdır.
-Araştırmada, ana dili Türkçe olanların yabancı dil öğrenmek üzere kullanabilecekleri sözlük
türü uygulamalar kapsam dışında bırakılmıştır.
2. YÖNTEM
Araştırma Modeli
Çalışma, tarama modelidir. Tarama modeli, geçmişte ya da halen varolan bir durumu
varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan
olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar,
2011:77).
Evren ve Örneklem
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Araştırmanın evreni, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla geliştirilen mobil
uygulamalardır. Mobil işletim sistemlerinin uluslararası kullanım istatistikleri incelendiğinde
Android (%46,38) ve iOS (44,23) işletim sistemlerinin en çok kullanılanlar olduğu tespit
edilmiştir (www.netmarketshare.com). Bu nedenle araştırmada, sözü edilen işletim
sistemlerinin uygulama marketleri olan Google Play ve App Store’da yer alan mobil
uygulamalar örneklem olarak alınmıştır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmanın örneklemini oluşturan mobil uygulamalara erişebilmek için uygun işletim
sistemine sahip cihazlar kullanılmıştır. Google Play’de yer alan uygulamaları incelemek üzere
Android işletim sistemli telefon-tablet (phablet), App Store’da yer alan uygulamaları
incelemek üzere ise iOS işletim sistemli tablet bilgisayar kullanılmıştır. Arama işlemi
herhangi bir programlama dili kullanılmaksızın, araştırmanın konusuna uygun Türkçe ve
İngilizce anahtar sözcükler kullanılarak yapılmıştır. Bu yolun seçilmesinin sebebi, dünyanın
herhangi bir noktasında Türkçe öğrenmek isteyen bireyin karşılaşacağı tabloyu simule
etmektir.
Veri Analizi
Uygulama marketlerinde araştırmanın konusuna uygun Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler
kullanılarak arama gerçekleştirilmiş, tespit edilen uygulamalara yönelik içerik analizi
yapılmıştır. Mobil marketlerdeki uygulamalar, kullanıcılara uygulamanın içeriği ve amaçları
hakkında fikir verebilecek yapıda oluşturulmuştur. Kullanıcılar uygulamayı cihazlarına
indirmeden önce içeriğe dair ekran görüntüleri, geliştiricinin uygulamaya ilişkin sunduğu
bilgiler ve uygulamayı deneyimlemiş kullanıcıların yorumlarını görebilme şansına sahiptir.
Araştırmaya konu olan uygulamalar öncelikle sözü edilen bu bilgiler ışığında incelenmiş,
araştırmayla ilgili olmadığı düşünülen uygulamalar kapsam dışı bırakılmıştır. Uygulamalar
cihaza indirilmeden önce yapılan önizlemede kullanıcıların karşısına çıkan bilgiler;
uygulamaların ne amaçla geliştirildiği, vaatleri ve hedef kitleleri hakkında fikir vermektedir.
Sözü edilen bu bilgiler ile içeriğin ne denli uyumlu olduğuna dair değerlendirme yapılmış; bu
bilgilerin ve ücretsiz kullanım kesitlerinin yeterli olmadığı durumlarda uygulamalar
araştırmacı tarafından satın alınmıştır.
3. BULGU VE YORUMLAR
Yapılan incelemede App Store’da 51, Google Play’de 43 adet uygulama tespit edilmiştir.
Uygulamalar geliştiriciler açısından değerlendirildiğinde App Store’da yer alan 5 (%9,8)
uygulamanın yerli; 46 (%90,2) uygulamanın ise yabancı geliştiriciler tarafından hazırlandığı
saptanmıştır. Google Play’de ise 4 (%9,3) uygulamanın yerli; 39 (%90,7) uygulamanın
yabancı geliştiriciler tarafından hazırlandığı belirlenmiştir.
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Grafik 1. Uygulamaların geliştiriciler açısından dağılımı

Türkçeyi yabancı dil olarak öğretecek kişinin Türkçeyi ana dili olarak öğrenmiş olması
gerekliliğini vurgulayan Tosun (2005:24) buna sebep olarak Türk dilinin incelik ve
özelliklerini,
Türk kültürünü bilmeyen bir öğretmenin başarılı olamayacağını
göstermektedir. Bireysel öğrenme materyali olan mobil uygulamaların büyük çoğunluğunun
yabancı geliştiriciler tarafından hazırlanması, bir anlamda dile hakim olmayan öğreticiyi ve
öğrenicinin maruz kalacağı anlamlı girdinin azlığını işaret etmektedir. Aşağıda yer alan ve
yabancı geliştiricilerin ürünü olan uygulamaların ekran görüntüleri bu durumu
desteklemektedir:

Resim1. Yabancı geliştirici ürünü olan uygulamaya ait ekran görüntüsü
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Resim 2. Yabancı geliştirici ürünü olan uygulamaya ait ekran görüntüsü

Yerli geliştiriciler tarafından bireysel girişim ve çabalarla hazırlanan uygulamaların da
çoğunluğu test formunda olup eğitsel yeterlilikten uzak görünmektedir:

Resim 3. Yerli geliştirici ürünü olan uygulamaya ait ekran görüntüsü

Bununla beraber, çağdaş yabancı dil öğretim ilke ve yöntemleri dikkate alınarak
oluşturulmuş iki adet uygulamadan biri yerli geliştiriciler tarafından hazırlanmıştır. Hedef
dille öğretim yapan, seçmeci yöntemin benimsendiği, üye profili sistemiyle işleyerek
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öğrenicinin gelişim ve ilerlemesinin izlenebildiği uygulamanın ekran görüntüleri araştırmacı
tarafından ardışık biçimde dizilerek aşağıda sunulmuştur:

Resim 4. Yerli geliştirici ürünü olan uygulamaya ait ekran görüntüleri

Uygulamalar kapsam açısından incelendiğinde App Store’daki 1 (%1,9) uygulamanın dil
bilgisi öğretimi, 9 (%17,6) uygulamanın sözcük öğretimi amacıyla geliştirildiği; 21 (%41,3)
uygulamanın ise konuşma/seyahat kılavuzu niteliğinde hazırlandığı görülmektedir. Google
Play’deki 11 (%25,6) uygulama sözcük öğretimi amacıyla geliştirilmiş, 4 (%9,3) uygulama ise
konuşma/seyahat kılavuzu niteliğinde hazırlanmıştır. App Store’daki 20 (%39,2) uygulama
ile Google Play’deki 28 (%65,1) uygulama ise başlık, açıklamalar bölümü ve içerik açısından
değerlendirildiğinde bu uygulamaların belirli bir öğrenme alanına odaklanmayıp genel
anlamda dil öğretimini hedeflediği görülmüştür.
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Grafik 2. Uygulamaların kapsam açısından dağılımı

Mobil uygulamaları geleneksel yabancı dil öğretim yöntemleri açısından değerlendirmek
üzere
gerek yöntemleri adlandırmada gerekse uyarlamada birtakım düzenlemeler
yapılmıştır. Dil bilgisi öğretimine yoğunlaşan ve söz dizimsel yapıların doğrudan çevirisi
esasına dayanan dil bilgisi-çeviri yöntemi yerine, dil bilgisi öğretimine yer vermeyip sözcük
ve kalıpların doğrudan çevirisinin sunulduğu uygulamalar için çeviri yöntemi adı
kullanılmıştır. Konuşma ve seyahat kılavuzu formunda olan uygulamalar sadece dinleme ve
konuşma alanlarına yönelik olduğundan bu uygulamalar kulak-dil alışkanlığı yöntemi
çerçevesinde değerlendirilmiştir. Dört temel öğrenme alanının hedeflendiği, sözcük
öğretiminin gerçekleştirildiği ve birden çok yöntemin sentezlendiği interaktif uygulamalar
seçmeci yöntem; dil öğreniminde çocukların dil edinimini model alan yaklaşımın temel
alındığı yöntem ise doğal yöntem olarak adlandırılmıştır.
Uygulamaların temel aldığı dil öğretim yöntemleri değerlendirildiğinde App Store’da 27
(%56,2) uygulamanın kulak-dil alışkanlığı, 15 (%31,2) uygulamanın çeviri, 2 (4,2)
uygulamanın dolaysız, 2 (4,2) uygulamanın seçmeci, 1 (%2,1) uygulamanın telkin, 1 (2,1)
uygulamanın ise doğal yöntemi benimsediği görülmüştür. 3 uygulama ise test sorularından
oluşmuştur. Google Play’deki 12 (%27,9) uygulama kulak-dil alışkanlığı, 25 (%58,2)
uygulama çeviri, 3 (%7) uygulama seçmeci, 2 (%4,6) uygulama dolaysız, 1 (%2,3) uygulama
ise doğal yöntemle hazırlanmıştır.
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Grafik 3. Uygulamaların yöntem açısından dağılımı

Learn Like Kids vurgusuyla yabancı dil öğreniminin, çocukluk döneminde ana dili edinimine
benzer bir yolla sağlanabileceğini ileri süren uygulama doğal yöntem esasına uygun
hazırlanmıştır:

Resim 5. Doğal yöntem ekran görüntüsü
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Resim 6. Doğal yöntem ekran görüntüsü

Dil öğrenme alanlarından sadece dinleme ve konuşma alanlarına yönelik içeriğe sahip olan
uygulamalar ses dosyalarından ve bu kayıtların metinlerinden oluşmaktadır. Yapılan
değerlendirmede bazı uygulamalarda ses ikonu bulunmasına karşın herhangi bir ses
dosyasının aktive olmadığı; bazılarında ise seslendirmenin Türkçe ana dili konuşucuları
tarafından yapılmadığı belirlenmiştir. Kulak-dil alışkanlığı yöntemini temel alan
uygulamaların genel yapısı aşağıdaki gibidir:

Resim 7. Kulak-dil alışkanlığı yöntemi ekran görüntüsü
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Uygulamalardan biri Lozanov’un suggestopedia (telkin) yöntemiyle geliştirilmiştir. Temel
konuşma kalıplarını içeren diyaloglar, arka planda yer alan müzikle bütünleştirilmiş ve
böylelikle müziğin etkisiyle etkin ve zahmetsiz dil öğreinimi amaçlanmıştır.

Resim 8. Telkin yöntemi ekran görüntüsü

Nesnelerin gösterilmesi ve hareketlerin canlandırılması yoluyla, nesne ve hareketin kaynak
dildeki karşılığı verilmeksizin dil öğretimini gerçekleştirme esasına dayanan dolaysız yöntem
(Sülükçü, 2011:76) sayılar ve meyve adlarının öğretilmesi amacıyla hazırlanmış olan
uygulamalarda benimsenmiştir.

Resim 9. Dolaysız yöntem ekran görüntüsü

Çeviri yöntemi flashcard, wordpic, tutor gibi adlandırmalarla sunulan ve sözcük öğretimini
amaçlayan uygulamalarda kullanılmıştır.
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Resim 10. Çeviri yöntemi ekran görüntüsü

Resim 11. Çeviri yöntemi ekran görüntüsü

Yabancı dil öğretiminde bir yöntemin yeterli olamayacağı düşüncesinden hareketle, temel
öğrenme alanları, dil bilgisi ve sözcük öğretimi için farklı yöntemlerin sentezini öngören
seçmeci yaklaşım; yabancı geliştiricilerin hazırlamış olduğu bir uygulamada etkin bir biçimde
kullanılmıştır. İncelenen uygulamalar içinde Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde
benimsenen basamaklı kur sistemine sahip yegâne örnek olan uygulama, üye profiliyle
işlemekte ve hedef dille öğretim gerçekleştirmesi yönüyle de diğerlerinden ayrılmaktadır.
Uygulamayı farklı kılan bir başka özellik, sahip olduğu interaktif yapıdır. Özellikle yazma
etkinliğinde ön plana çıkan interaktivitenin sınanması için araştırmacı tarafından oluşturulan
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biri hatalı olmak üzere iki metin sistem üzerinden topluluğa gönderilmiş, kısa süre içerisinde
bir ana dili konuşucusundan dönüt almıştır:

Resim 12. Seçmeci yöntem/ hatalı metin dönütüne ait ekran görüntüsü

Resim 13. Seçmeci yöntem /metin dönütüne ait ekran görüntüsü

Uygulamalar öğretim dili açısından incelendiğinde App Store’da 4 (%7,8) uygulamanın;
Google Play’de ise 3 (%7) uygulamanın hedef dil kullanılarak hazırlandığı belirlenmiştir.
App Store’da 46 uygulamada kaynak dil İngilizce, 1 uygulamada ise kaynak dil Almancadır.
Google Play’de 36 uygulamanın kaynak dili İngilizce olup geri kalan 4 uygulamanın kaynak
dili Fransızca, Japonca, Almanca ve Arapçadır.
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Grafik 4. Uygulamaların öğretim dili açısından dağılımı

Hedef dille hazırlanan uygulamalarda yönergeler ve açıklamalar da dahil olmak üzere bütün
yapıların Türkçe ile oluşturulduğu tespit edilmiştir. Görüntü, ses, hareket ve grafiklerin bir
arada kullanılması olanağını sunan çoklu ortamın (multimedya) bütün avantajlarını
barındıran bu mobil uygulamalar, birden çok duyunun kullanımına uygun yapısı ile
öğretimin baştan sona hedef dil yoluyla sağlanabileceği gerçeğiyle tasarlanmıştır. Ayrıca,
incelenen 94 adet uygulama içerisinde eğitsel kaygılar gözetilerek hazırlanan ve çağdaş dil
öğretim ilke ve yöntemlerini temel alan çok az sayıdaki uygulamanın öğretim dilinin hedef dil
Türkçe olması, bu gerçeğin önemli bir göstergesidir.
4. SONUÇ
App Store ve Google Play’de yer alan ve yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla geliştirlen 94
adet mobil uygulama incelendiğinde, dikkati çeken en önemli özellik yabancı geliştiricilerin
egemenliği olmuştur. Türkçenin talep gören bir yabancı dil olduğunu ortaya koyan ve nicelik
olarak ciddi bir hacme sahip olan uygulamalar, yabancı geliştiricilerin ticarî kaygıları
güdümünde ve eğitsel niteliklerden uzak bir biçimde hazırlanan bireysel materyaller
durumundadır.
Paylaşılan ekran görüntülerinden de anlaşılacağı üzere hemen hepsinde yoğun reklam
içeriğinin bulunduğu uygulamalar, bilgi bölümlerinde yer alan vaat ve kazanımlardan
yoksundur. Çokluortamın avantajlarını barındırması gerektiği düşünülen bu materyallerin
bazılarında ses dosyasının bulunmaması, ses dosyası bulunanların bazılarında ise
seslendirmenin ana dili konuşucusu olmayanlarca yapılması sözü edilen ticarî kaygıları
ortaya koymaktadır.
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Yabancı geliştiricilerin egemenliği, Türkçenin zenginlik ve inceliklerine hakim olmayan
kişilerce hazırlanmış içeriğe sebep olduğu gibi, öğretim dilinin ve yöntemin de bu doğrultuda
belirlenmesi sonucunu doğurmuştur. Uygulamaların büyük çoğunluğunun kaynak dil
ekseninde doğrudan çeviriye dayanması, çağdaş yabancı dil öğretim ilkelerine aykırıdır.
Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde ikinci dil ya da yabancı dil öğrenmenin nasıl
gerçekleşeceği sorusuna getirilen açıklamalardan bazıları şöyledir:
-Öğrenilen dilin özgün kullanımına doğrudan maruz kalarak:
Öğrenilen dili ana dil olarak konuşanlarla bir araya gelerek
Öğrenilen dili eğitim programında yer alan başka derslerde anlatım dili olarak kullanan
derslere katılarak
-Öğrenilen dilde özel olarak seçilmiş ve derecelendirilmiş anlaşılabilir girdi olarak
nitelendirilen sözlü ifadeler ve yazılı metinlere maruz kalarak
-Sınıf yönetiminde ve açıklamalarda ana dilin kullanılması ile sunumların, açıklamaların,
alıştırmaların ve etkinliklerin bir bileşkesi yoluyla
-(c) de yer alan etkinliklerin sınıf içi tüm amaçların gerçekleştirilmesinde sadece öğrenilen dil
kullanılarak yapılmasıyla( Council of Europe, 2001:134-135).
Dil öğreniminde esneklik sağlanması vurgusu yapan Ortak Başvuru Metni, ana dilin kullanım
zorunluluğunun bulunduğu durumlarda ana dili kullanımının aşamalı olarak azaltılması
gerektiğine dikkat çekmektedir (CE, 2001:135).
Ortak Başvuru Metni’nde değinilen anlaşılabilir girdi Krashen (2002) tarafından yabancı dilin
öğreniminde, ana dilin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel
ögedir. Duskova (1969), yabancı dil öğrenenlerin yazılı anlatım hatalarının ana dilinden
birebir çeviri yapmaktan kaynaklandığını saptamıştır( Aktaran:Krashen 2002:65). Dulay ve
Burt (1974 ) ile Gillis ve Weber (1976) tarafından yapılan deneysel çalışmalarda ise dil
bilgisi-çeviri yönteminin kullanıldığı öğretim etkinliklerinde ana dilden kaynaklanan
hataların arttığı ortaya konmuştur (Aktaran: Krashen 2002:65-67) Bu bilgilerden hareketle
Krashen, başlangıç düzeyinde dil eğitimini etkileyen en önemli etken olarak anlaşılabilir
girdiyi işaret ederek dil öğrenimindeki başarının, hedef dille alınan anlaşılabilir girdinin
niteliği ve niceliğine bağlı olduğu sonucuna varmıştır. Şahin (2005:30) yabancı dil
öğretiminde ana dili konuşucularının öğretici olmasının öğrenme üzerindeki olumlu
etkilerinin altını çizerek bu yolla, dil bilgisi-çeviri yönteminin devre dışı bırakılarak etkin
öğrenmenin sağlandığını belirtir.
Tespit edilen uygulamaların tamamına yakınının öğretim dili olarak kaynak dili benimsediği,
önemli bir bölümünün temel konuşma kalıplarını ve sözcük öğretimini kapsadığını göz
önünde bulundurarak bu uygulamaların Türkçe öğrenmek isteyen yabancılara kısa vadede
hızlı ve tikel yararlar sağlamak amacıyla geliştirildiği ortaya çıkmaktadır. Öğrenmede
motivasyonun rolü ile ilgili çalışmalarında Gardner ve Lambert (1972) araçsal motivasyon ve
bütünleştirici motivasyon kavramlarına işaret eder. Yabancı dil öğrenme açısından araçsal
motivasyon, kişiye sağlayacağı yararların (iş bulma, terfi etme vb.) tetiklediği öğrenme isteği
anlamına gelmektedir. Bütünleştirici motivasyon ise öğrenenin yabancı dili sadece hedef dilin
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konuşulduğu ve kullanıldığı toplumla başarılı bir şekilde bütünleşebilmek amacıyla
öğrenmesi anlamına gelmektedir (Aktaran: Acat, 2002:316). Bütünleştirici motivasyon, hedef
dili konuşan toplumla ve hedef dilin sosyo-kültürel yapısıyla entegre olabilmek için bireyi o
dili öğrenmeye iten güçtür. Yabancı dilde kalıcı öğrenme ve etkin kullanım, bireyin
pragmatik sebeplerle bir dilin belirli yönlerini öğrenmesi değil, dili pek çok sosyo-kültürel
ögenin oluşturduğu anlamlı bir bütün olarak kavrayabilmesiyle gerçekleşecektir. Yabancı dil
öğreniminde motivasyonu sağlayan stratejilerde de yoğun biçimde hedef dile maruz
kalmanın altı çizilmektedir (Şahin ve Koçer, 2012:43). Kullanıcılara; kolay, hızlı, zaman ve
mekândan bağımsız olarak dil öğrenme vaadi sunan söz konusu uygulamalar mevcut yapı ve
içerikleriyle öğrenenlere ancak pragmatik gerekçeleri besleyen yardımcı materyaller
olmaktan öteye gidememektedir.
Yabancı dil olarak talep gören Türkçenin öğretimi, öncelikle ticarî kaygılardan sıyrılarak,
akademik ve bilimsel ölçekte ele alınmalıdır. Uygulamaların yerli geliştiriciler tarafından
hazırlanmış olanlarından iki adedi, geliştirici bilgi ve profili açısından üniversite destekli
olduklarını düşündürmüşse de yapılan araştırma ve görüşmeler sonucunda söz konusu
uygulamaların bireysel çalışma ürünü olduğu anlaşılmışır. Bir dilin yabancı dil olarak
öğretilmesi, her şeyden önce devletin sahip çıkması gereken bir konudur (Tosun, 2005:24)
Bu bağlamda; eğitim kurumları, öğretim programı, eğiticiler, ihtiyaç/beklentilerin tespiti ve
yönlendirilmesi ile ilgili sistematik çalışmalar yapılmalıdır. Uygulama marketlerinde
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi amacıyla geliştirilen uygulamaların bulunması,
konuyla ilgili arz-talep döngüsünün varlığını göstermektedir. Bu uygulamalar yoluyla Türkçe
uluslararası bir düzlemde görünür ve fark edilir duruma gelmiştir. Ancak, uygulamaların
yabancı geliştiricilerin tekelinde bulunması ve eğitsel açıdan yetersiz olması bu konuda
ulusal ve bilimsel düzeyde adımlar atılmasını zorunlu kılmaktadır.
Türkiye’nin giderek artan uluslararası gücünden dolayı Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanımak
için yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısının arttığı bu dönemde
Türkçe artık ilgi gören bir yabancı dil olarak ele alınmaya başlamıştır. Bu nedenle, hayat
boyu öğrenme ve kendi kendine öğrenme ilkelerini desteklediği kabul edilen mobil öğrenme
düzleminde Türkçenin öğretilmesine yönelik yerli, bilimsel ve sistemli çalışmaların
yapılmasının önemli bir ihtiyaç hâline gelmiştir.
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EDUCATIONAL TEACHING OF PRONUNCIATION SKILLS WITH SONGS FOR FOREIGN
LANGUAGE GERMAN
YABANCI DİL ALMANCA DERSİNDE SESLETİM BECERİSİNİN ŞARKILARLA ÖĞRETİMİ 1
AYŞE UYANIK2 & Mustafa ÖZDEMİR3

ABSTRACT
Listening and speaking skills which are classified as oral language skills in foreign language education are among the main
faculties of oral communication. The pronunciation during the speech is amond the necessities of being understood. However, in
our country, written skills (reading and writing) are given more attention during the foreign language teaching process and as
foreign language learners do not want to involve in these studies during the lessons especially in young and mature groups,
pronunciation studies are hardly ever used. Because of this, auditory perception does not improve in thelearners. The students
who cannot use German in its own pronunciation during communications in the target language, have problems about being
understood. In this study, by emphasizing the importance of auditory perception and pronunciation teaching, it will primarilly
be tired to Show foreign language learners how auditory perception can be gained and pronunciation can be tought by German
songs. A lesson dapplication example will be presented about how the pronunciation of the learners can be improved by singing
and learning hoztosing German songs in theLesson. At the end of the study, the learners will learn the pronunciation of target
language by entertaining with songs and without getting shy in the learner group. At the same time, they willl earn the music of
the target culture, will be able to percieve the lyrics of the songs, and by this way, will be able to use correct pronunciation while
expressing them selves in a communication vesituation.
Key Words: Pronunciationskills, auditoryperception, foreignlanguage teaching with songs.

ÖZET
Yabancı dil öğretiminde sözlü dil becerileri olarak sınıflandırılan dinleme ve konuşma becerisi sözlü iletişimin temel
yetilerindendir. Konuşma esnasındaki sesletim de anlaşılabilmenin gereklerindendir. Ancak ülkemizde yabancı dil öğretim
sürecinde yazılı beceriler (okuma ve yazma) daha ön planda tutulmakta ve özellikle genç ve yetişkin gruplarında yabancı dil
öğrenenlerin derslerde bu çalışmalara katılmak istemedikleri belirtilerek, sesletim çalışmalarına neredeyse hiç yer
verilmemektedir. Bu yüzden öğrenenlerde işitsel algı gelişmemektedir. Erek dildeki iletişim durumlarında Almancayı kendi
sesletimiyle kullanamayan öğrenciler, anlaşılma problemleri yaşamaktadır. Bu çalışmada öncelikle yabancı dil öğretiminde
işitsel algı ve sesletim öğretiminin önemi vurgulanarak, yabancı dil öğrenenlere Almanca şarkılarla işitsel algının edinilebileceği
ve nasıl sesletim öğretimi yapılabileceği gösterilmeye çalışılacaktır. Öğrenenlerin telaffuzlarının, Almanca şarkıları ders
ortamında birlikte söyleyerek ve söylemeyi öğrenerek nasıl geliştirilebileceği konusunda bir ders uygulaması örneği
sunulacaktır. Çalışmanın sonunda yabancı dil öğrenenlerin öğrenen grubu içerisinde birbirlerinden çekinmeden, şarkılarla
eğlenerek erek dilin sesletimini öğrenecek. Aynı zamanda yine erek kültürün müzik türünü tanıyacak, şarkının sözlerini dinleme
yoluyla algılayabilecek, bu sayede gerekli iletişim durumlarında kendini sözlü ifade ederken doğru sesletimi kullanabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sesletim becerisi, İşitsel algı, Şarkılarla yabancı dil öğretimi.
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1. Giriş

Yabancı dil öğretiminde amaç her ne kadar yabancı dil öğrenenlerin iletişimsel
yetisini geliştirmek, iletişim durumlarında kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak
olsa da, okuma ve yazma becerilerindeki gelişmeye karşın, konuşma becerilerinin
arzulanan düzeye erişemediği görülmektedir. “Yabancı dil biliyor musunuz?”
sorusuna sıkça “anlıyorum ama konuşamıyorum” cevabı alınır. Herhangi bir şekilde
erek dil ülkesine yolu düşmemiş bir yabancı dil konuşmacısı çoğu zaman bu dilin
telaffuzunu yani sesletimini tam olarak yansıtamadığı ve bunun da farkında olduğu
için, sözlü iletişimden kaçınır. Yine ders ortamında yabancı dil öğretenler en çok
öğrenen grubunu ders ortamında konuşturamadıklarından şikâyet ederler. Aynı
şekilde yeni öğrenilen dilin telaffuzuna yabancı olan öğrenenler, özellikle yetişkin
grupları, kalabalık önünde hata yapmaktan ve gülünç duruma düşmekten çekinirler.
Zaten günümüze değin öğrenilen yabancı dilin sesletimi öğretim sürecinde yer
bulamamış, bu eksikliğin saptanması üzerine gerek ders ortamında gerekse ders
kitaplarında ancak 1990’lı yıllardan sonra (Hirschfeld U. , 2011, s. S.10)sesletim
alıştırmaları görülmeye başlanmıştır. Dinleme metni olarak, günlük yaşamda
karşımıza çıkabilecek iletişim durumlarına uygun diyaloglar, özellikle de tekerlemeler
ve şarkılar (Delfin, Genial ve Der GrüneMax) Almanca ders kitaplarına konulmuştur.
Kitaplardaki bu etkinliklere paralel anadil konuşmacıları tarafından seslendirilmiş
CD’ler hazırlanmıştır. Fakat bu sesletim alıştırmaları ya ders süresinin
yetersizliğinden ya da öğreticinin de sesletiminin çok iyi olmamasından veburada
sayamayacağımız birçok nedenden ya üstün körü veya hiç yapılmadan geçilmektedir.
Oysa bu alıştırmaların sık sık yapılan tekrarı ile öğrenenlerin işitsel algıları
geliştirilerek duyduklarını anlamaları ve özgün iletişim ortamlarında kendilerini
sözlü olarak ifade etmeleri sağlanabilir.
Yabancı dil öğretim becerilerinden olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma
becerileri; algısal ve üretimsel beceriler olarak sınıflandırıldığı gibi sözlü ve yazılı
beceriler olarak ta sınıflandırılmaktadır (Huneke & Steinig, 1997, s. 91).Sözlü iletişim
durumlarında “dinleme ve konuşma ana aktivitelerdir” (Hirschfeld, 2011, s. 12).
“Yabancı dil öğretiminde iletişim yetisinin kazandırılması ya da dilin kullanımsal
yönünün öğretilmesi fikri ‘Dinle-Konuş’ yöntemiyle başlamıştır” (Uslu, 2005, s. S.38).
İletişim durumlarında yalnız konuşma becerisi sözlü bir beceriymiş gibi görünse de
temelinde dinleme becerisi vardır. “Dinleme, günlük yaşamda iletişimin
gerçekleşebilmesi aynı zamanda eğitim ortamında öğrenmenin sağlanabilmesi için
gereksinim duyulan bir dil becerisidir” (MEB Almanca Öğretim Programı, 2011, s.5).
Öğretim sürecinde özellikle dinleme ve konuşma alıştırmalarına daha çok yer
verilmesi öğrenenlerin sözlü iletişim durumlarında daha cesur ve özgüvenli
olmalarını sağlayacaktır (Modiri, 2010). Fakat ilk etapta karşılıklı konuşma veya soru
cevap şeklindeki konuşma alıştırmaları bir yandan bilişsel beceri gerektirmekte, bir
yandan da öğrenenlerde telaffuz henüz tam olarak yapılamadığından, oluşan çekinme
artmaktadır. Ayrıca sınıflar genelde çok kalabalık olduğundan her öğrenen ile bire bir
çalışmak imkânsız. Erek dile yakın bir sesletim için bilişsel becerileri geliştirmekten
çok erek dildeki şarkıların sesletimini taklit ederek bu becerimizi daha eğlenceli
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şekilde mükemmelleştirebiliriz. Ders ortamında hep birlikte şarkı söyleyerek bütün
sınıfla birlikte sesletim çalışması yapabiliriz.
Müzik, nerdeyse her ortamda herkes tarafından kabul görmekte ve müzikteki
ritmin insan üzerindeki olumlu etkileri eskilerden beri bilinmektedir. Öğretim amaçlı
yapılan “müzik etkinlikleri, bedensel ve zihinsel olmasının yanı sıra, konuşmaya ve
dinlemeyi öğrenmeye, dikkati bir noktada yoğunlaştırmaya katkıda bulunur (Modiri,
2010, s. S. 508) . Müziğin bu katkısından yola çıkarak, belli sesletim şekillerişarkılarla
öğretilmeye başlanabilir. Böylece hem öğrenenlerin kulakları sesleri ayırt edebilir,
hem de anadildeki seslerle olan benzer ve farklı sesleri tespit edebilirler. Modiri
müziğin “ duyuları” ve öğrenmeyi gerçekleştiren “algılama, tekrarlama, dikkat,
dinleme gibi duyusal ve bilişsel becerilerini geliştirdiğini” vurgulamaktadır. Ona göre
“Şarkı söylemeyle […] dil becerileri gelişir güvensizlik, çekingenlik gibi davranışları
yok olur”. Başka bir deyişle müzik, […] sosyalleşme sürecine katkıda bulunur”.
Sesletim becerisine etkisi bakımından “müzik; işitsel algı eğitimiyle” […] yabancı dil
öğrenenlerin“dikkatini bir konuya yoğunlaştırmasını, dinlemeyi öğrenmesini, sesleri
tanımasını ve ayırt etmesini destekleyerek zihinsel gelişime katkı
sağlamaktadır”(Gültek’ten aktaran Modiri, 2010, s. S.509). Bazen zihnimizi
rahatlatmak, ruhumuzu dinlendirmek, bazen ortamı neşelendirmek için dinlediğimiz
müziği yabancı dil öğreniminde güdülenmeyi artırmak ve ders ortamını keyifli hale
getirerek, sesletim becerisini geliştirmek amacıyla kullanamazmıyız? Çalışmanın
devamında bu soruya cevap aramak üzere, müzik aracılığı ile yabancı dil öğretimi
konusunda daha önce yapılmış çalışmaların ışığında şarkılarla sesletim becerisinin
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
2.

Dinleme Becerisi ve İşitsel Algı GelişimininSesletime Katkısı

Dil bilim alanında ve birçok yabancı dil öğretim programının müfredatında
“Telaffuz” olarak da adlandırılan sesletim kavramı konuşma esnasında kullanılan
sözcüklerin, hecelerin, harflerin ifade edilişi, seslerin söyleyişe dönüşümü olarak
tanımlanabilir. Sesbilgisi veya daha çok fonetik kavramı ile de ifade edilir. “Sesbilgisi
(Phonetik): Bir dilin seslerini; oluşmaları, boğumlanma özellikleri, kelimelerdeki
sıralanışları, yüklendikleri görevler ve uğradıkları çeşitli değişmeler açısından
inceleyen dil bilgisi dalına denir” (Orta Öğretim Almanca Dersi Öğretim Programları,
2011).Aynı zamanda “sesbilgisi, ses ve ses dizilerinin, onların algılanmasının ve yankı
yapılarının oluşumunu inceler. Sesbilgisinin birimleri sesliler (ünlü ve ünsüzler),
sözlü ifadelerin analiz edilebilen en küçük söyleyiş, işitsel ve akustik birimleridir
(Hirschfeld, 2011, s. 11).“İnsanların çıkarabildikleri ses sayısı 60 civarındadır. Her
dilin bu sesleri dizme konusunda kendine özgü bazı kuralları vardır” (Akerson, 2008,
s. 106) ve yine her sesin bulunduğu sözcük içinde kendine özgü bir “melodisi, ses
gücü, süresi, konuşma hızı ve konuşma aralığı” (Hirschfeld, 2011, s. 12) mevcuttur.
Kaynak dilde olduğu gibi erek dilin doğru sesletiminde de bu özelliklerin hâkimiyeti
sağlıklı bir iletişimin gereklerindendir.Çünkü yabancı dil öğrenenlerin konuşma
becerilerini geliştirememeleri bu “sesbirimleri akıcı ve doğru biçimde
sesletememeleri ve özellikle aynı sembollerin kendi dillerindekinden farklı sesletimi
ya da kendi dillerinde hiç görmedikleri farklı sembollerin sesletiminin olması ve […]
iletişim kurmalarını etkilemesi” dir(Tüm, 2014, s. S.264). Bu olumsuzlukları ortadan
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kaldırmanın koşullarından en önemlisi, yanlış anlamaları ortadan kaldıracak olan
“doğru işitmek”, daha doğrusu işitileni doğru algılamaktır.
İşitme eylemi her ne kadar yalnız işitme organları ile gerçekleşiyor gibi görünse
de, işitsel algı ve işitsel hafıza aracılığı ile gerçekleşmektedir. Weber işitsel algı ile
ilgili çalışmasında işitsel hafızanın sözlü bilgilerin işlenmesi ile ilgili olduğundan
bahseder. “Dil gelişimi bakımından özellikle ritimlerin tanınması ve hatırlanmasının
anlamı büyüktür. Dildeki söz-ses uyumsal ve ritimsel unsurların hafızalanması
dilbilgisel kuralları türetmede olduğu gibi kelimelerin yapımı ve tanınmasında da bir
zorunluluktur” (Weber, 2004, s. S. 45).
“Yabancı dilin telaffuzunda, dil algısı ana dildeki seslerin yansımasına odaklı
olduğundan, algılama sorunları ortaya çıkmaktadır. Yeni ses ve vurgu özellikleri ana
dildeki süzgeç tarafından kaydedilir ve işlenir(Hirschfeld U. , 2001, s. S.873)”.
“Yabancı dil öğrenen öğrenciler de bilerek ya da bilmeyerek anadillerindeki
sesbirimlerini öğrenmekte oldukları dile taşıyarak konuşmayı gerçekleştirirler”
(Tüm, 2014, s. S.256). Ancak karşılıklı dillerin telaffuzu farklı olduğundan bu
esnadaSesletimbozuklukları ortaya çıkar. Erek dilin telaffuz şeklini sık sık dinlemek
ve tekrar etmek bu bozuklukları azaltmanın yollarından biri olabilir. Fakat genelde
olduğu gibi, işitileni taklit etmek, yinelemek yerine, öğretilmek istenilen sesletimin
uygun şarkılar seçilerek tekrar ettirilmesi bir yandan ders ortamını eğlenceli hale
getirirken, diğer yandan öğrenenlerin ders ortamında değilken de bu tekrar
alıştırmalarını yapabilmelerini sağlayabilir. Öğrenenler, “Sesler arasındaki aynı ve
ayrı olanları bulur. Kuvvetli ve hafif, uzun ve kısa, ince ve kalın sesleri eşleştirir”
(Uçan, 2001, s. S. 25). Bu sayede yabancı dili öğrenenler ana dilleri ile erek dil
arasındaki sesletim farkını görüp, şarkıyı tekrar ederken hatalarını düzeltmeye, erek
dilin telaffuzuna benzetmeye çalışır. Dinleme esnasında kısa süreli bellekte bulunan
bilgi tekrarlar aracılığı ile uzun süreli belleğe aktarılarak kalıcı öğrenme sağlanacaktır
(Öğrenme Psikolojisi). “Örtüşen bir tekrarın gerçekleşebilmesi ve evde devam
edebilmesi için, dinleme çalışmaları bir banttan yapılmalıdır(Hirschfeld U. , 2001, s. S.
872)”. Günümüzde teknolojinin sağladığı imkânlardan yaralanarak hem öğreticilerin
hem de öğrenenlerin rahatlıkla uygulayabileceği bir yöntem. Yabancı dil öğrenenlerin
erek dilin sesletimini öğrenebilecekleri ilk yer ders ortamında ve öğretici tarafından
olmalıdır. Hirschfeld’e göre Öğreticiler bu esnada;
-

Sesletim yanlışlarının farkına varıp düzeltebilmeli
Gerektiğinde bilgi ve kurallar aktarmalı
Gerektiğinde seslerin oluşumu ile ilgili yol göstermeli
Edimleri kontrol etmeli ve değerlendirmeli
Alıştırmaları seçmeli, özellikle de kendisi geliştirmeli
Ders aracı olarak amaca uygun uygulamalı

Tüm harflerin kendine özgü bir sesletimi olduğundan teker teker veya önce
seslilerin daha sonra sessiz harflerin sesletimini öğretmek daha kolay olabilir.
Yukarıdaki saptamaları da göz önüne alarak çalışmanın devamında
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“EinBisschenFrieden” adlı şarkı seçilerek, içinde en çok geçen (i) ünlüsünün sesletimi
üzerinde durulacaktır.

3. Almanca Dersinde “EinBisschenFrieden”adlı Şarkıyla (i) Ünlüsünün Sesletim
Çalışması

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak Yabancı dil Almanca dersinde sesletim
çalışması yapabilmek için erek dilde ders ortamına uygun bir şarkı seçildi. 1982
yılında Almanya’yı Eurovision Şarkı yarışmasında temsil ederek birinci olan, Nicole
Flieg’in “EinBisschenFrieden” adlı barış şarkısı. Şarkının sözlerine bakıldığında en çok
ince ünlülerden (i) ünlüsünün bulunduğu görülmektedir. Bu yüzden yalnız (i)
ünlüsünün sesletimi verilecektir. Dersin başında öğrenenlere şarkı hakkında kısaca
bilgi verilip ve bu şarkı ile onlara Almancada (i) ünlüsünün sesletiminin öğretileceği
söylenebilir. Böylelikle öğrenenlerin şarkıyı dinlerken (i) harfine dikkat etmeleri de
sağlanabilir. Ardından şarkının orjinali bir kez dinletilir. Öğrenenlerden ikinci kez
dinleyecekleri şarkının içinde (i) harfi geçen kelimeleri yazmaya çalışmaları istenir.
Bu sayede önceden sesletimini bildikleri kelimeleri tespit edebilirler. Daha sonra
öğretici yazdıkları kelimeleri sesletmelerini isteyip yukarıda önerildiği gibi doğru
sesletimleri onaylayıp, yanlışları düzeltmelidir. Ardından Almancada (i) ünlüsünün
kelime içinde hangi şekilde bulunabileceğini ve bu durumlarda nasıl telaffuz edilmesi
gerektiğini aktarmalıdır.
-

Almancada (i) kelimenin başında ise, aynı Türkçedeki gibi sesletilir.

Almanca
interessant
İllegal
İmitation
-

ilginç
illegal
imitasyon

Almancada (i)’nin önüne yine bir ünlü olan (e) gelirse; Türçedeki – ay gibi sesletilir.
Örneğin:

Almanca
Eifersucht
Speise
Geschrei
-

Türkçe

Türkçe

aydınlanma
sayma - cayma
dolunay – saray –çay

Almancada (i)’den sonra yine bir ünlü olan (e) gelirse; Türkçede uzun sesletilen – i
veya ardından gelen yumuşak ğ ile uzatılan – i gibi sesletilir. Örneğin:
Almanca

Ziege
Tier
Wie

Türkçe

Kaside
Hazine
çiğ

Öğrenenlere bu öneriler aktarıldıktan sonra şarkının sözleri (ders ortamının
imkânlarına göre) yansıtım cihazı ile yansıtılmalı veya fotokopi olarak dağıtılmalıdır.
Sonrasında metnin içinde (i) harfi geçen tüm kelimelerin işaretlenmesi veya yazılması
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istenmeli ve (i) harfinin hangi şekilde bulunduğu birlikte tespit edilmelidir. Örneğin:
tek başına, önünde (e) var, sonunda (e) var gibi.
(i)
bisschen
Winter
beginnt
Wind
im
ich
Mich
sind
singe
nichts
bin
wir
mir
hilflos
beginnt

(ei)
ein

(ie)
eisigen

keiner
weinen
Schreie
weiss

wie
die

Frieden
Lied
nie

verlier
viel
geschiet
Liebe

Metinden çıkarılan bu kelimeler sınıf ortamında önce öğretici; ardından
öğrenenler tarafından sesletilmeli. Şimdi şarkı yeniden dinletilmeli ve öğrenenlerin
özellikle bu kelimelere dikkat etmeleri istenmeli. Sonra öğretici şarkının karaokesini
(fonda şarkının müziği ve görüntüde sözleri) yansıtmalı/çalmalı/dinletmeli ve
öğrenenlerle birlikte şarkı tekrar söylenmelidir. Öğrenenleri daha iyi güdülemek ve
ders dışında da çalışmalarını sağlamak için ev ödevi olarak kendi karaoke videolarını
bireysel veya grup olarak çekip sınıfta izleterek veya sosyal medya ortamında sınıf
için bir sayfa açıp orada izlenerek, sözlü performans olarak değerlendirilebilir.

Sonuç
Günümüz teknolojinin sunduğu kolaylıklarla erek dilde seçilmiş şarkılarla
dinleme çalışması yapılarak sesletim becerisi geliştirilebilir. Şarkıları dinlerken
dikkatlerini seslere vererek dinlemeyi öğrenebilirler, sesleri tanıyıp ayırt edebilirler.
Dinleme esnasında ana dilleri ile öğrendikleri yabancı dilin sesletimi arasındaki
benzerlik ve farklılıkları belirleyerek erek dilin sesletimini sıkılmadan, şarkı
söyleyerek ve eğlenerek öğrenebilirler. Bu sayede sözlü iletişim durumlarında
kendilerinden emin bir şekilde sesletim yapabilirler.
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EK-1- Örnek Şarkı
EİN BİSSCHEN FRİEDEN
WieeineBlume am Winterbeginnt
UndsowieeinFeuer im eisigenWind
WieeinePuppe, diekeinermehrmag
Fühlichmich an manchemTag
DannsehichdieWolken, dieüberunssind
UndhöredieSchreie der Vögel im Wind
IchsingeausAngstvor dem DunkelmeinLied
Undhoffe, dassnichtsgeschieht
EinbisschenFrieden, einbisschenSonne
Fürdiese Erde, auf der wirwohnen
EinbisschenFrieden, einbisschenFreude
EinbisschenWärme, daswünschich mir
EinbisschenFrieden, einbisschenTräumen
UnddassdieMenschennichtsooftweinen
EinbisschenFrieden, einbisschenLiebe
DassichdieHoffnungniemehrverlier
Ichweiß, meineLieder, dieändernnichtviel
Ich bin nur einMädchen, dassagt, was es fühlt
Allein bin ichhilflos, einVogel im Wind
Der spürt, dass der Sturmbeginnt
Sing mit mir einkleinesLied
dassdieWelt im Friedenlebt
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ABSTRACT
Elif Şafak, an internationally renowned author, has penned some of her works in English, which later have been translated into
Turkish. In this study, her novel titled The Saint of Incipient Insanities, written originally in English, will be considered as the
source text and its Turkish translation, Araf, by Aslı Biçen as the target text, and the socio-cultural elements in both texts will be
analyzed within the context of translation applying an ethnomethodological approach. Focusing on how cultural phenomenon
shapes intersubjective relations, ethnomethodology argues that cultural characteristics, rules and rituals underlying everyday
interactions should be understood in order to maintain the meaning in individuals’ lives. At this point, paths of
ethnomethodological studies and translation activity cross since the transfer of cultural items along with linguistic elements
arises as one of the most important problems of translation. From the standpoint of translation, this study aims to examine the
dialogues, the subjective expressions used by the author, the cultural norms reflected and their contextual meanings in source
and target texts. To do this examination, ethnomethodology will guide us with two concepts, “indexicality” and “accountability”,
the former referring to natural language use and the latter aiming to describe anthropological, regional and cultural properties.
Key Words: Cultural transfer, ethnomethodology, translation act, Elif Şafak, Araf

ÖZET
Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen kalemlerinden Elif Şafak kırk dile çevrilmiş yapıtlarıyla uluslararası üne sahip
yazarlarımızdandır. Yazarın çift dilli olması kimi zaman yapıtlarını İngilizce olarak kaleme almasına ve daha sonra çeviri
aracılığıyla Türkçeye kazandırmasına yol açmıştır. Bu çalışmada, Elif Şafak’ın The Saint of Incipient Insanities adıyla İngilizce
yazmış olduğu romanı “kaynak metin”, Aslı Biçen’in Araf adını taşıyan Türkçe çevirisiyse “erek metin” olarak ele alınacak ve
romanın içerdiği sosyo-kültürel öğeler etnometodolojik bir yaklaşımla çeviri kapsamında irdelenecektir. Toplumsal olgular
bütünü olan "kültürel olgu" nun öznelerarası ilişkileri boyutlandırmasına odaklanan etnometodolojik inceleme, bu ilişkilerdeki
anlam ve imge alanlarının anlaşılabilmesi gerektiğini savunur. Bu noktada etnometodolojik inceleme yöntemleriyle çeviri
ediminin yolları kesişir; çünkü yazınsal metin çevirisi kapsamında dilsel öğelerin yanı sıra kültürel öğelerin de aktarımı çeviri
ediminin en önemli sorunsallarından biri olarak karşımıza çıkar. Bu düşünceden yola çıkılarak çalışmamızda kaynak ve erek
metinde yer alan diyaloglara ya da yazarın kullandığı öznel ifadelere, yansıtılan kültürel normlara ve bu normların
anlamlandırıldığı bağlamsal ilişkilere odaklanılmaktadır. Bu bağlamda etnometodoloji doğal dil kullanımına yönelik
“dizinleme/bağlama-gönderimlilik” (indexicality) ile antropolojik, yöresel, kültürel özellikleri betimlemeye odaklanan
betimlenebilirlik/aktarılabilirlik (accountabilty) kavramlarıyla bize rehberlik edecektir.
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1. GİRİŞ
Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen kalemlerinden Elif Şafak kırk dile çevrilmiş yapıtlarıyla
uluslararası üne sahip yazarlarımızdandır. Yazarın çift dilli olması kimi zaman yapıtlarını
İngilizce olarak kaleme almasına ve daha sonra çeviri aracılığıyla Türkçeye kazandırmasına
yol açmıştır. Bu çalışmada yazarın bu tür bir metni ele alınmaktadır. Buna göre Elif Şafak’ın
The Saint of Incipient Insanities başlığıyla İngilizce yazmış olduğu romanı “kaynak metin”, Aslı
Biçen’in Araf adını taşıyan Türkçe çevirisiyse “erek metin” olarak ele alınmakta ve romanın
içerdiği sosyo-kültürel öğeler etnometodolojik bir yaklaşımla çeviri kapsamında
irdelenmektedir. Bu çalışmayla amacımız bir çeviri eleştirisi yapmak değil, çağdaş bir
yazınsal metinden yola çıkarak, kültür aktarımının çeviri aracılığıyla ne denli
gerçekleştirilebildiğini etnometodolojik yöntemlerden yararlanarak ortaya çıkarmaktır.
Etnometodoloji nedir?
1960’lı yıllarda sosyolojiyi görgül bir araştırmaya dönüştüren Amerikalı sosyoloji profesörü
Harold Garfinkel tarafından ortaya atılan ve gündelik hayatı mercek altına alan
etnometodoloji, toplumsal eylemi insanların gerçekte yaptıkları şeyleri düzenleme biçimleri
olarak tanımlayan bir “toplumsal biliş” teorisidir (Craib, 1992, s.5). “Garfinkel oluşturduğu
kuramda bireysel eylemin fenomenolojisini çıkış notası olarak alır ve ‘üye’ kavramı
bağlamında, gündelik yaşantımızda egemen olan bilişsel, dilsel, toplumsal öğelere yoğunlaşır.
“Üyelik” terimiyle dünya hakkında paylaşılan bir bilgi stokuna sahipliği ima eden bir
kollektiviteye üyelik anlaşılmalıdır”(Haleva, 2014, s.155). Buna göre her toplum kendi
kültürel değerleri ve amaçları doğrultsunda bir kültürel model oluşturur ve üyelerinden bu
modele uymasını bekler. Etnometodolojinin görevi üyelerin metotlarının neye benzediklerini
betimlemektir (Cuff, Sharrock ve Francis, 1990, s.7). Dolyısıyla etnometodoloji insanların
gündelik yaşantılarından yola çıkmış, toplumsal düzenin ‘lokal üretim’ini ampirik
araştırmalarla inceleyerek kuramsal bir alt yapı oluşturmuş ve çözümleme yöntemleri
geliştirmiştir. Buna göre bir etkinlik ya da ortamın tanınabilir özellikleri nasıl ortaya çıkarsa
çıksın, o “lokal olarak” üretilir; bu fikir etnometodolojinin temel fikridir (Cuff, Sharrock ve
Francis, 1990, s.4).
Garfinkel, Talcott Parsons’ın “toplumsal düzen problemi” üzerine görüşlerinden ve Edmund
Husserl’ın öğrencisi olan sosyolog Alfred Schutz’un fenomenolojik yazılarından yola çıkmıştır.
Parsons, toplumsal hayatın sistematik karakterini bireylerin “normatif değer bağlılığı”
özelliklerine dayandırır; bunlar bireysel seçimlerin toplumsal olarak yapılmalarını sağlayan
özelliklerdir. Bireyler hangi tür eylem seçimlerinin hangi durumlarda uygun oldukları
konusunda ortak bilgiye sahiptirler. Bu ortak bilgi paylaşılan bağlılıklardır ve bireyler bu
bağlılıkları paylaştıkları için onların meydana getirdikleri toplumun gereklerine uyma
eğilimindedirler (Cuff, Sharrock ve Francis, 1990, s.1).
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Mevcut egemen değer sistemleriyle biçimlendirilmiş gerçekliğe bilinç faktörünü kullanarak
yaklaşmanın önemini vurgulayan Husserl’sa bilincin yapısı ve işleyişiyle ilgilenen
fenomenolojinin kurucusudur. Onun görüşlerini izleyen öğrencisi Schutz, toplumsal
gerçekliği yaratıcı ve etkin rolleri olan bireylerin günlük eylemleri içinde sürekli yeniden
kurulan bir süreç olarak açıklar. Sosyolojinin görevi bireylerin bu davranışlarını
yorumlamaktır ve bu görevi yerine getirebilmek için de yaşam dünyası (life-world)
kavramından yola çıkılmalıdır. Bu yaşam dünyası içinde üretilen bireylere ait niyet ve
amaçlar temel inceleme konusu olmalıdır. Bunu yapabilmek için de genel bir anlayış ve bilgi
birikimi gerekir. Genel anlayış ve bilgi birikimi, toplumsal dünyayı yapılaştırma olanağı
sağlayacaktır. Nitekim Schutz’un “anlam bağlamları” adını verdiği şeyler, bireylerin
tecrübelerini anlamlı bir dünyayı dönüştüren bilgi birikimleridir. Böylece eylem ve toplumsal
eylem, bilinç içinde meydana gelen şeyler haline gelir (Craib, 1992, s.2). İşte bu fenomenolojik
bakış açısından yola çıkarak bireylerin günlük yaşam sürecini nasıl ussallaştırdıklarını,
günlük toplumsal yaşam düzeninin hangi yöntemlerle kurulduğunu ve günlük toplumsal
etkileşimin altında yatan gizli anlayışların neler olduğunu araştıran sosyolojik bakış açısı
etnometodolojidir. Başka bir deyişle “etnometodoloji terimi insanların etrafındaki dünyayı
anlamak için kullandıkları metotları anlatır. O gündelik hayatın, insanların gündelik işlerini
sürdürmekte kullandıkları rutinler ve kuralların, (…) diğer insanlarla alışverişleri ve
ilişkilerinde kullandıkları normlar ve değerlerin araştırılmasıdır” (Slattery, 2007, s.223).
Bireylerin nesneleri ve gerçekleşen olayları anlama biçimleri ile bu biçimlerin eyleme
dönüşme sürecini inceleyen etnometodolojinin içeriği, öznel ifadeler ve gündelik yaşamın
pratik eylemleridir. Bu öznel ifadeler birey için, olayları günlük yaşamın içine dâhil etmede
kılavuz görevi görürler. Garfinkel, metodunu, günümüz sosyolojisine getirdiği eleştiriler
bağlamında oluşturur. Ona göre sosyoloji, nesnel ifadeler kullanarak öznel ifadeler bütünü
olan toplumsal yapıyı tanımlamaya çalışmakta, ancak tam da bu noktada çıkmaza
girmektedir. Etnometodolojinin yapmaya çalıştığı şey her şeyi kendi bağlamında
değerlendirmektir; çünkü tüm değerler ve anlamlar duruma bağlıdır. Anlaşılmalarının yolu
da nesnel doğruların kabulü değil, kendi bağlamlarında incelenmeleridir (Giddens, 2008,
s.243-253).
Garfinkel, bireylerin kendi sosyal dünyalarını bir düzene sokmak ya da anlamlandırmak için
başvurdukları yöntemin psikolojik bir süreç olduğunu ileri sürer ve bu yönteme “belgesel
yöntem” (documentary method) adını verir. Bu süreç, toplumsal duruma ait ve belli bir
örüntünün parçası olan gerçekliklerin saptanması ve bunların var olan ortak örüntü
kapsamında anlamlandırılmasını içerir. Belgesel yöntemin önemli özelliklerinden biri
dizinlemedir (indexicality). Garfinkel bunu, bireylerin bir söz, işaret ya da belli bir hareketi
ortaya çıktıkları bağlam içinde anlamlandırmaları, başka bir deyişle belli durumlara göre
dizinlemeleri şeklinde açıklar. Garfinkel, belgelendirmeci yöntemi günlük hayatta sürekli
kullandığımızı, çünkü “içinde yaşadığımız dünyayı biliyor ve anlıyor olma” ihtiyacı içinde
olduğumuzu belirtir. Sosyal dünyayı günlük hayatımızda karşılaştığımız çeşitli durumları
anlamlandırmak ve onlarla baş edebilmek için oluşturduğumuz bir dizi değişmez örüntü
yardımıyla algılarız. Aynı duruma ait yeni gerçekliklerin yorumlanması, oluşturulan bu
örüntü çerçevesinde gerçekleştirilecektir Sosyolojik bir inceleme yapan ve dünyayı
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tanımlamaya çalışan araştırmacı, Garfinkel’e göre sorularına yanıtı, “sağduyu” düşüncesinin
hâkim olduğu gündelik yaşantıda yer alan pratik eylemlerin düzenlenişindeki ayrıntıyı ortaya
çıkaracak incelemelerde bulacaktır (Garfinkel, 2007, s.28-29). “Sağduyu” kavramı “aktörlerin,
toplumsal dünyaya ilişkin sıradan gündelik dünyaları içinde yaşamaları ve onun bir parçası
olmaları nedeniyle sahip oldukları bilgileri anlatır” (Cuff, Sharrock ve Francis, 1990, s.3). Söz
konusu pratik eylemlerin düzenlenişini ortaya çıkarmak için bir dedektif gibi iz sürmek,
yinelenen davranışların arka planını ortaya çıkarmak gerekir. Bu izler Garfinkel’e göre
gündelik davranışlarda, gündelik konuşmalarda gizlidir.
Etnometodoloji, etkileşim sırasında iletilen bilgiyi değil, etkileşimin nasıl gerçekleştirildiğini
araştırır; tüm anlamlandırmaların öznel ve üzerinde çalışılacak tek nesnel toplumsal
gerçekliğin ortak bir anlayışın ürünü olan iletişim yöntemleri olduğunu ileri sürer.
Etnometodolojinin “gerçek” dediği şey, bu anlamlandırma süreci sorgulandığı zaman ortaya
çıkar. Garfinkel yaptığı deneylerde, deneklerin rutin diyaloglarını sorgular ve aldığı tepkiler,
anlam dünyası sarsılan deneğin, durumu anlamlandırma ve tekrar düzene ulaşma çabalarıyla
sonuçlanır. Burada etnometodolojinin anlamaya çalıştığı süreç, insanların toplumsal
durumlardan anlam çıkarmakta kullandıkları yorumlardır (Garfinkel, 1992, s.150-185).
Garfinkel’e göre, bu yöntem gerçek bir görünümü varsayımsal gizli bir örüntünün belgesi,
işareti ve temsilcisi olarak ele almayı içerir. Garfikel’in bu yöntemi, aslında Husserl’dan bu
yana fenomenologlar tarafından irdelenen temel bir fikre dayanmaktadır. Fenomenologlar
tüm bilinç eylemlerinin belgesel bir süreç içerdiğini kabul eden algısal ve bilişsel eylemler
analizi geliştirmişlerdir. Garfinkel bilişsel eylemlerin fenomenolojik ele alınma tarzını onaylar
ve belgesel yöntemin tüm olağan algısal ve bilişsel eylemlerin değişmez ve kaçınılmaz bir
niteliği olduğunu ileri sürer (Herritage, 2008, s. 84-85).
Toplumsal düzen içerisinde, temelde farklı olan anlatım biçimleri, fenomenolojik anlamda bir
üstün gerçekliğe dönüştükleri için kısaltılmış şekilde karşımıza çıkar. Bir diyalog sırasında
karşıdan gelen sözlerin kısaltılmış haliyle kabulü, dışarıda bırakılan sözcüklerin ve oluşmuş
bir ortak anlayışın kabulü anlamına gelir. Karşılıklı anlayış gerektiren ve normlar aracılığıyla
düzene hâkim olan bu ifadeler, “öznel ifadeler” (indexical expressions) olarak adlandırılır. Bu
ifadeler bireyin olan biteni anlamlandırması ve anlatması için kullandığı ifadelerdir ve bu
bağlamda bir kılavuz görevi görürler. “Birey” ifade ettiği için özneldirler, ancak kılavuz
olmaları toplumsal bir düzenliliğe ulaşma çabasına gönderme yapar (Giddens, 2008, s.243253). Bu düşüncenin bir uzantısı olarak değerlendirilebilecek doğal dil kullanımına yönelik
karşılıklı konuşma analizi üyelerin toplumsal etkinlikleri konuşma aracılığıyla nasıl
başardığına odaklanır. Betimlenebilir antropolojik, yöresel, kültürel özellikler olarak
çevirebileceğimiz “accountabilty” kavramı da toplumun kültürel yapısına yoğunlaşır ve
bireylerin kültürel davranış biçimlerini irdeler. Etnometodolojinin ortaya attığı önemli
görüşlerden biri de “anlamın içkin indeksselliği/bağlama gönderimliliğidir. Dil, aynı konudaki
başka çalışmalara ya da bir yazarın çeşitli çalışmalarına gönderimlerde bulunan kütüphane
indeksleme sistemi gibi işler; bir dil içindeki her terimin anlamı bizi onun bağlamına,
kullanıldığı duruma ve etrafındaki sözcüklere gönderir” (Craib, 1992, s.4).
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2. YÖNTEM
Yukardaki açıklamalardan da görülebileceği üzere, dil kullanımının irdelenmesi,
etnometodolojinin başlıca hedeflerinden birini oluşturur. Yaşam biçimleri üzerinde
temellenen dil, bireyin toplumsal hayatı anlamlı bir biçimde organize etmesini sağlayan
araçtır; böylece pratik toplumsal eylemlerin rasyonel bir şekilde açıklanmasına da aracılık
etmiş olur. Toplumsal etkileşim sürecini inceleyen etnometodolojinin sohbet çözümlemesi,
söylem incelemesi ve karşılıklı görüşme tekniklerini kullanması bunun en önemli
göstergesidir. Diğer yandan toplumsal olgular bütünü olan "kültürel olgu" nun öznelerarası
ilişkileri boyutlandırmasına odaklanan etnometodolojik inceleme, bu ilişkilerdeki anlam ve
imge alanlarının anlaşılabilmesi gerektiğini savunur. Bu noktada etnometodolojik inceleme
yöntemleriyle çeviri ediminin yolları kesişir; çünkü yazınsal metin çevirisi kapsamında dilsel
öğelerin yanı sıra kültürel öğelerin de aktarımı çeviri ediminin en önemli sorunsallarından
biri olarak karşımıza çıkar.
Bu düşünceden yola çıkılarak çalışmamızda kaynak ve erek metinde yer alan diyaloglara ya
da yazarın kullandığı öznel ifadelere, yansıtılan kültürel normlara ve bu normların
anlamlandırıldığı bağlamsal ilişkilere odaklanılmaktadır. Bu bağlamda etnometodoloji doğal
dil kullanımına yönelik “dizinleme/bağlama-gönderimlilik” (indexicality) ile antropolojik,
yöresel, kültürel özellikleri betimlemeye odaklanan betimlenebilirlik/aktarılabilirlik
(accountabilty) kavramlarıyla bize rehberlik edecektir. Dolayısıyla bu kavramlar
doğrultusunda oluşturulacak dizinler çalışmanın yöntemsel çerçevesini oluştururken, bir
yandan kaynak metinde yer alan kültürel öğelerin saptanmasına, öteki yandan söz konusu
öğelerin erek metne aktarımının incelenmesine olanak tanıyacaklardır.

3. BULGU VE YORUMLAR
Araf Hakkında Kısa Bilgi
Elif Şafak’ın 2004 yılında ‘Farrar, Straus and Gioux’ yayınevi tarafından Amerika’da
yayımlanan The Saint of Incipient Insanities başlıklı romanı Aslı Biçen tarafından Türkçeye
çevrilerek Araf başlığıyla 2004 yılında Metis Yayınları tarafından Türkiye’de yayımlanmıştır.
Romanın İngilizce adı olan “The Saint of Incipient Insanities” (Gelip Giden Deliliklerin
Evliyası) delilik vurgusu taşırken Türkçesi için seçilen “Araf” başlığının göndergeleri
biraradalık, eşiktelik ve aidiyetsizlik duygusudur. “Eşik” anlamına gelen “Araf”, iki şeyin
arasında olma ya da eşikte kalma haline göndermede bulunmakta, bu da roman
kahramanlarının ruhsal durumlarını ve özellikle roman kahramanlarından biri olan Gail’in
gelgitlerini yansıtmaktadır. “Bir kültüre ait olmamak” ile “çok kültürlü olmak” arasındaki
ilişkinin açımlanmasını hedefleyen Araf, farklı ülkelerden gelen ve farklı din, dil ve kültür
üçgeninde buluşmuş bir grup gencin Boston’da birlikte geçirdikleri zaman dilimini
anlatmaktadır. Bu gençlerin kendi kültürlerine yabancı bir uzamsal düzlemde yaşadıkları
olaylar ve duygular, yabancılık-yerlilik, dindarlık-dine uzaklık, ait olma-aidiyetsizlik,
normallik-delilik vb. karşıtlıklar çerçevesinde sunulmuştur. Romandaki karakterler
birbirlerinin dillerine, dinlerine ve kültürlerine yabancı olduklarından ortak yaşama
alanlarında birbirlerine rağmen yaşayabilme çabasını göstermektedirler (Özkan, 2004).
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Dizinleme (Indexicality) Bağlamında Doğal Dil Kullanımı Örnekleri ve Deyişler
Garfinkel öznel ifadelerin ve anlamlandırmaların gerçekliğin anlaşılmasında vazgeçilmez
olduğunu savunur. Farklı kültürlerden gelen roman karakterlerine ait yöresel dil örnekleri ve
deyişler, bu tür doğal dil kullanımı örneklerinden yola çıkılarak yapılacak etnometodolojik
incelemede, tam anlamıyla, bir uygulama alanı sunmaktadır. Amaç, kaynak metinde yer alan
kültürlere bağlı dil kullanımlarının ya da deyişlerin ait oldukları kültürel bağlamları göz
önüne alarak erek kültüre nasıl aktarıldıklarını mercek altına almaktır.
Kaynak metinde özellikle Fas’lı Abed’in ve onu Amerika’ya ziyarete gelen annesi Zehra’nın
evdekilerle sohbetleri sırasında söyledikleri deyiş ve atasözleri doğal dil kullanımı
kapsamındaki örnekleri oluşturacaktır.
Örnek:1
Shafak, Elif, The Saint of
Incipient Insanities, Farrar,
Straus and Giroux, New
York, 2004. KM
Şafak, Elif, Araf, (Çev. Aslı
Biçen), Metis Yayınları,
İstanbul, 2004. EM

Abed: “A good friend is better than milk.” s. 17

Abed: “ İyi bir dost sütten iyidir.” s. 21

Çözümleme:
Fas kültüründe sütün beyaz renginin gerçek dünyadaki göndergesi saflık ve temizliktir. Bu
deyişte insanın içinin saflığı ve temizliği sütle özdeşleştirilmekte, saf ve temiz insan kavramı
da “iyi bir dost”un özelliği olarak vurgulanmaktadır. Dolayısıyla, iyi bir dostun değerinin
vurgulanması için dost ve süt arasında bir koşutluk ilişkisi oluşturulmaktadır. Ancak, kaynak
ve erek kültürlerde bu iki sözcük arasında benzer bir ilişki bulunmadığından bu tür bir
aktarım kaynak ve erek dillerde anlamlandırma sorununa yol açmaktadır.
Örnek:2
Shafak, Elif, The Saint of
Incipient Insanities, Farrar,
Straus and Giroux, New
York, 2004. KM
Şafak, Elif, Araf, (Çev. Aslı
Biçen), Metis Yayınları,
İstanbul, 2004. EM

Abed: “Why the rush?... As they say, we are not eating egg-plant,
are we?” s. 88
Abed: “Aceleye ne lüzum var?... Derler ya, patlıcan yemiyoruz,
değil mi?” s. 91

Çözümleme
Kaynak metinde ‘acele etmek’ kavramıyla ‘patlıcan yeme’ eylemi arasında kurulan ve Fas
kültürüne ait olan koşutluk ilişkisi kaynak ve erek dillerin kültürlerinde bulunmamaktadır.
Şöyle ki, Fas kültüründe yemek yeme eylemi patlıcan hariç tüm yiyecekler için oldukça
yavaştır. Patlıcansa son derece basit ve içine hiçbir şey katılmadan pişirildiğinden hızla
yenilen bir yiyecektir. Bu nedenle hem kaynak hem de erek dilde sözcüğü sözcüğüne
aktarılan bu deyim her iki kültürün okurunda da Fas kültüründeki etkiyi yaratamamaktadır.
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Örnek:3
Shafak, Elif, The Saint of
Incipient Insanities, Farrar,
Straus and Giroux, New
York, 2004. KM
Şafak, Elif, Araf, (Çev. Aslı
Biçen), Metis Yayınları,
İstanbul, 2004. EM

Abed: “Speak the truth, even if it’s as tough as the feet of an old
retired washing-lady, they say” s. 91
Abed: “Derler ki ihtiyar bir çamaşırcı kadının ayaklarının derisi
kadar katı da olsa gerçek, sen gerçeği söyle.” s. 94

Çözümleme
Gerçeği söylemekten taviz vermemenin önemini vurgulayan bu deyim, içerdiği somut ve
evrensel benzetmeyle Fas kültürüne yabancı olanlara da bir anlam ifade etmektedir. Bu
bağlamda söz konusu deyimin hem kaynak, hem de erek metinde ifade ediliş biçimi anlamın
aktarılmasında büyük bir kayba yol açmamaktadır.
Örnek:4
Shafak, Elif, The Saint of
Incipient Insanities, Farrar,
Straus and Giroux, New
York, 2004. KM
Şafak, Elif, Araf, (Çev. Aslı
Biçen), Metis Yayınları,
İstanbul, 2004. EM

Zahra: “The guest eats what the host offers.” s. 182

Zehra: “ Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.” s. 185

Çözümleme:
Bu deyişin erek dile aktarımında, erek dilin kültüründe bulunan eşdeğer bir atasözünün
kullanılması anlamın tam olarak aktarılmasını sağlamıştır.
Örnek:5
Shafak, Elif, The Saint of
Incipient Insanities, Farrar,
Straus and Giroux, New
York, 2004. KM
Şafak, Elif, Araf, (Çev. Aslı
Biçen), Metis Yayınları,
İstanbul, 2004. EM

Zahra (to Debra Ellen Thompson): “If your friend is honey, don’t
eat it all.” s. 202
Zehra (Debra Ellen Thompson’a): “Arkadaşın bal bile olsa
hepsini yeme.” s. 204

Çözümleme:
Fas kültüründen gelen ve “arkadaşın da olsa mesafeyi koru ve ondan sürekli bir şey isteme ki
daha sonra tekrar istemeye yüzün olsun” anlamına gelen bu deyiş, erek metne sözcüğü
sözcüğüne aktarılmış ve anlam alanının belirlenmesi okurun yorumuna bırakılmıştır.
Örnek:6
Shafak, Elif, The Saint of
Incipient Insanities, Farrar,
Straus and Giroux, New
York, 2004. KM
Şafak, Elif, Araf, (Çev. Aslı
Biçen), Metis Yayınları,

“... they were not in that kind of biz...” s. 211

“... onların o tür taraklarda bezi yoktu...” s. 213
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İstanbul, 2004. EM
Çözümleme:
Kaynak metindeki “onlar bu tür işleri yapmazdı” anlamındaki ifade, erek dile aktarılırken
erek kültürde yer alan bir deyim kullanılarak yerlileştirilmiştir.
Örnek:7
Shafak, Elif, The Saint of
Incipient Insanities, Farrar,
Straus and Giroux, New
York, 2004. KM
Şafak, Elif, Araf, (Çev. Aslı
Biçen), Metis Yayınları,
İstanbul, 2004. EM

“Once bitten twice shy.” s. 264

“Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.” s. 265

Çözümleme:
Kaynak metindeki ‘Bir kez ısırılan iki kat ürkek olur,’ anlamındaki ifade, erek dile aktarılırken
erek kültürde yer alan bir deyim kullanılarak yerlileştirilmiştir.
Sonuç olarak, seçilen örneklerden yola çıkarak elde edilen bulguları özetleyelim: Fas
kültürüne ait doğal dil kullanımı örnekleri ve deyişler önce kaynak dilde yazar tarafından
İngilizce olarak ifade edilmiş, daha sonra erek dile yani Türkçeye çevrilmiştir. Yukardaki
örneklerden de görülebileceği üzere, Fas kültüründe kabul gören normlara koşut olarak
üretilen söylemlerin farklı bir kültürün diliyle ifade edilmesi aynı etkileşimi sağlayamamıştır.
Paylaşılan toplumsal normların ve beklentilerin aynı olmadığı bir durumda, anlayan ya da
anlatan öznenin dil çözümlemesi de farklı olmuştur. Benzer kültürel özellikleri yansıtanlar
hariç, Fas kültürüne ait deyiş ya da dilsel ifadeler erek metin okuruna aynı anlam evreninin
kapılarını açamamıştır.

Antropolojik ve Kültürel Özellikler (Accountability)
Bu kategoride farklı kültürel ve geleneksel öğelerin oluşturduğu betimlemeler incelenecektir.
Kültür, ekip biçmeden oturup kalkmaya, yemek yapma ve sofra kurallarından söylenlere ve
inançlara varıncaya değin, insan etkinliklerini kapsayan her şeydir. Kültürü temellendiren
büyük ölçüde toplumsal olgulardır. Her kültür bizi somut gözlemler sonunda betimlenip
anlaşılabilecek durumlarla karşı karşıya getirir. Bunlardan biri de simgesel biçimler altında
kuşaktan kuşağa aktarılan anlatılardır. Bu bağlamda, ikinci kategoride seçilen örnekler kültür
ve geleneklerle ilgili öğeleri yansıttığından, toplumsal işleyişin nedenlerini ortaya çıkarmaya
yardımcı olacaklardır. Böylece insan düşüncesinin kimi etkinlik biçimlerini belirleyebilmek
ve antropolojik özelliklerden yola çıkarak karmaşık anlam ve imge alanlarını
çözümleyebilmek mümkün olabilecektir.

Örnek:1
Shafak, Elif, The Saint of
Incipient Insanities, Farrar,
Straus and Giroux, New
York, 2004. KM

“They changed the names of the ones on their deathbeds to give
them a second chance to live.”
“They whispered into a newborn baby’s soft ears what her name
would be, echoing the name three times to ensure that it sank
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Şafak, Elif, Araf, (Çev. Aslı
Biçen), Metis Yayınları,
İstanbul, 2004. EM

deeply onto her soul.” s. 23
“Ölüm döşeğinde yatanların isimlerini değiştirirlerdi
[=Yahudiler], ikinci bir hayat şansı verebilmek için onlara.”
“Yeni doğan bebeğin henüz açılmamış kulaklarına adını
fısıldarlardı [=Müslümanlar], ruhuna iyice işlesin diye ismi üç
kere tekrar ederek.” s.28

Çözümleme:
“İsim verme” ile ilgili toplumsal kabuller kültürden kültüre değişim göstermektedir. Burada
yer alan örnek de, Müslüman ve Yahudi kültüründe isim verme geleneğini temellendiren
anlayışın farklılığını ortaya koymaktadır. Müslüman kültüründe bir bebeğe verilen ismin
bebeğin kulağına üç kez fısıldanması gerekmektedir; böylece bebeğin ismini tanıması ve
içselleştirmesi amaçlanmaktadır. Yahudi kültüründeyse isim “yaşam” demektir; her “isim
verme” eylemi yaşamayı, yaşatmayı beraberinde getirmektedir. Bu nedenle ölüm döşeğindeki
bir insana verilen yeni isim ona yeni bir yaşam şansı sağlayacaktır.
Erek metinde söz konusu edilen gelenek ait olduğu kültürler belirtilmeden okuyucuya
sunulurken, erek metinde çevirmenin ayraç içinde ilgili kültürleri belirtmesiyle aktarılmış ve
böylece okurun söz konusu bilgiyi bilmediği varsayılmıştır.
Örnek:2
Shafak, Elif, The Saint of
Incipient Insanities, Farrar,
Straus and Giroux, New
York, 2004. KM
Şafak, Elif, Araf, (Çev. Aslı
Biçen), Metis Yayınları,
İstanbul, 2004. EM

“Ömer had absorbed the cultural ethos in which he was raised;
an ethos that deemed it no good to laugh too much, or too loud,
for fear that a deluge of gaity would be followed by a deluge of
agony. If you laugh so much that tears come from your eyes, the
Eastern ethos advises you not to forget the simple fact that
“tears of laughter” are closer to tears than to laughs.” s.107-108
“Ömer içinde büyüdüğü kültürel ethosu bilerek ya da
bilmeyerek içine sindirmişti.
Çok gülenin çok ağlayacağına inanan, fazla ya da yüksek sesle
gülmenin iyi olmadığını, hatta uğursuz olduğunu öğütleyen, zira
bu neşe sağanağını bir elem sağanağının takip edeceğinden
korkan bir ethos. Gözlerinden yaşlar gelene kadar gülersen sana
şu basit gerçeği unutmamanı tavsiye eder bu öğreti: “göz
yaşarana kadar gülmek” gülmekten ziyade ağlamaya yakındır.”
s. 111

Çözümleme:
Kaynak metinde Ömer’in kültüründe yer alan ‘çok gülenin çok ağlayacağı’ şeklindeki
toplumsal öğretinin açıklandığı bu bölümün erek dile aktarımı sırasında anlamı güçlendirmek
amacıyla yukarıda altı çizili olarak gösterilen eklemeler yapılmıştır.
Örnek: 3
Shafak, Elif, The Saint of
Incipient Insanities, Farrar,
Straus and Giroux, New
York, 2004. KM
Şafak, Elif, Araf, (Çev. Aslı

“Creepy crawl cinnamon bites, grave shaped brownies, skullshaped mozzarellas, ...” s.171
“... kanrevan makarna, kopmuş parmak kurabiyesi, içinde gözler
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yüzen çorba...” s.174

Çözümleme:
Kaynak metinde kaynak kültürdeki Cadılar Bayramı kavramına özgü 13 ayrı yemek çeşidi
sıralanmıştır. Bu ürkütücü yemek listesi, erek kültüre aktarılırken daha kolay
anlamlandırılabilmesi için hem kısaltılmış hem de erek kültürde daha güçlü etki uyandıracak
yemek isimlerine dönüştürülmüştür. Böylece erek metinde kaynak metinde yer almayan 6
çeşit yemekten söz edilmiş, diğer bir deyişle yerlileştirme yoluna başvurulmuştur.
Örnek:4
Shafak, Elif, The Saint of
Incipient Insanities, Farrar,
Straus and Giroux, New
York, 2004. KM
Şafak, Elif, Araf, (Çev. Aslı
Biçen), Metis Yayınları,
İstanbul, 2004. EM

“Why don’t you tell Zahra to make donations?” s. 197

(Alegre Abed’e): “Zehra’ya söylesene madem bir hayır yapmak
istiyor bağış yapsın.” S.199

Çözümleme:
Kaynak metinde yer almayan ve erek kültüre özgü ‘hayır yapmak’ ifadesi erek metne
eklenerek hem anlam güçlendirilmiş hem de yerlileştirme yapılmıştır.
Örnek 5:
Shafak, Elif, The Saint of
Incipient Insanities, Farrar,
Straus and Giroux, New
York, 2004. KM
Şafak, Elif, Araf, (Çev. Aslı
Biçen), Metis Yayınları,
İstanbul, 2004. EM

“Zahra back in her house in Marakesh poured melted lead into a
pan of cold water to protect the apple of her eye against the evil
eye.” s.205
“Zehra gözbebeğini kem gözlerden korumak için bir tencere
soğuk suyun içine erimiş kurşun döktü.” s.206-207

Çözümleme:
Kaynak metinde Fas kültürünün bir öğesi olarak bahsedilen ‘kurşun dökme’ geleneği, erek
kültürde de yaygındır. Bu nedenle açıklamaya gerek duyulmaksızın, sözcüğü sözcüğüne
yapılan çeviri, anlamın aktarımında sorun yaratmamaktadır. Oysa kaynak kültüre yabancı
olan bu olgunun kaynak metinde açıklamaya yer verilmeden okuyucuya sunulmasının,
anlamlandırma kapsamında sorun yaratacağı açıktır.
Örnek: 6
Shafak, Elif, The Saint of
Incipient Insanities, Farrar,
Straus and Giroux, New
York, 2004. KM
Şafak, Elif, Araf, (Çev. Aslı
Biçen), Metis Yayınları,

“... a dead squirrel outside the window...” s. 295

“... pencerenin önündeki ölü bir serçe... ” s. 294

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

292

A.Zeynep KIVANÇ & Beki HALEVA

İstanbul, 2004. EM
Çözümleme:
Kaynak kültürde yaygın olarak rastlanan bir sokak hayvanı olan ve kaynak metinde sözü
edilen ‘sincap (squirrel)’ sözcüğü erek dile aktarılırken, erek kültürde sık rastlanan ve
sempati duyulan bir sokak hayvanı olan ‘serçe’ ile değiştirilmiştir.
Sonuç olarak bu kategoride irdelenen örneklerin çözümleri, bizi bir önceki kategoridekilerle
benzer bulgulara ulaştırmıştır. Çevirmen, açıklama, yerlileştirme, anlamı güçlendirmeye
yönelik eklemeler yapmak vb. çeviri stratejileri kullanarak kültürel farklılıklardan
kaynaklanan aktarım zorluklarını aşmaya çalışmıştır.

4. SONUÇ
Etnometodoloji ışığında kültürel öğelerin aktarılması ve anlamlandırılması söz konusu
olduğunda kaynak ve erek metin arasında nasıl bir ilişki bulunduğunu saptamak amacıyla
yapılan bu çalışma için, farklı kültürlerden gelen karakterleri bir arada bulunduran yazınsal
bir metin seçilmiştir. Sosyo-psikolojik bir yaklaşımı gerektiren etnometodolojik inceleme,
toplumsal yapının kurallarının nasıl işlediğini ve mevcut toplumsal yapının devinimi içinde
“anlam çıkarma” sürecinin nasıl geliştiğini saptamaya çalışır. Özellikle gündelik hayat
bağlamında, özneler arası ilişkilerin yansıması olan karşılıklı konuşmaların çözümlenmesi,
karmaşık anlam ve imge alanlarını anlaşılır kılar. Etnometodoloji kapsamında doğal dil
kullanımı ile antropolojik ve kültürel öğeler açısından yapılan bu inceleme sonucunda kaynak
metinde yer alan kaynak kültüre ait bazı öğelerin erek dilde tam yansıtılamadığı saptanmıştır.
Ayrıca kaynak metinde yer alan ve hem kaynak kültüre, hem de erek kültüre yabancı olan
başka bir kültüre (Fas kültürüne) ait deyişlerin aktarılmasında da anlam boşluklarının
oluştuğu görülmüştür. Farklı kültürel olguların, farklı anlam alanları yarattığı ve bunun da
anlam aktarımında engelleyici olabileceği gerçeği kültürel olguların saptanmasında ve çeviri
edimiyle aktarımında etnometodolojik çözümlemenin önemli bir çıkış noktası olduğunu
göstermektedir.
Denilebilir ki, dile yansıyan toplumsal ve kültürel unsurlar adeta dilin “geçirgenliği”ni
azaltma işlevi görmekte ve diller arası anlam aktarımını üstlenen çeviri ediminde aşılması
gereken engellere dönüşebilmektedirler.
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RESEARCHING LINES OF DESCENT REFLECTING TURKISH PROVERBS
AT PART OF RELATIONSHIP OF LANGUAGE-CULTURE
TÜRK ATASÖZLERİNE YANSIYAN AKRABALIK İLİŞKİLERİNİN DİLKÜLTÜR BAĞLANTISI KAPSAMINDA İNCELENMESİ 1
Bade TABAR2
ABSTRACT
Culture can be defined as a life style,material and moral value of a society and realizes oneself by way of language. The language
of a society is the main component which reflects and forms culture of the society.For this reason, culture demonstrates itself
especially in vocabulary.Vocabulary reflecting material and moral culture of individuals speaking a language, their relationships
other societies, standard of judgements,priorities involves not only words of language but also a lot of phraseologies like slogans,
idioms,terms and proverbs. In this regard,it is natural reflecting the culture of the society which is in vocabulary, involves
experiments of the society about various issues and generates also proverbs embodying eloquence of that language.
Affinity name isn’t only denotation form. That is a factor of language and culture categorising , defining relationships of
individuals being an environment in which familiy ties is formed or families and relationships with other families. Lines of
descents corresponding to a rich vocabulary in Turkish can be interpreted as a reflection cultural features of Turkish society.
In this study; in Turkish vocabulary,it will be tried to identify proverbs involving affinity names and be categorised from various
aspects; the proportion of lines of relationships redounding up language will be evaluated as part of relationship of language –
culture. The examples which will be examined in this study, consist of proverbs involving affinity names in Proverbs Dictionary.

Key Words: Proverbs, affinity names, lines of descent, relationships of language – culture, vocabulary.

ÖZET
Kültür; bir toplumun yaşam biçimi, maddi ve manevi değerleri şeklinde tanımlanabilir ve dil aracılığıyla kendini gerçekleştirir.
Bir toplumun dili, o toplumun kültürünü oluşturan ve yansıtan en önemli unsurdur. Kültürün oluşumu, korunması ve aktarımı
dil ile gerçekleşir. Bu nedenle kültür, kendisini özellikle söz varlığında gösterir. Bir dili konuşan bireylerin maddi ve manevi
kültürünü, başka toplumlarla ilişkilerini, değer yargılarını, önceliklerini yansıtan söz varlığı; sadece dildeki sözcükleri değil kalıp
sözler, deyimler, terimler, atasözleri gibi birçok anlatım kalıbını içerir. Bu bağlamda, söz varlığı içinde yer alan, toplumun türlü
konulardaki deneyimlerini içeren ve o dilin anlatım gücünü somutlaştıran atasözlerinin de üretildiği toplumun kültürünü
yansıtması doğaldır.
Akrabalık adları, salt bir adlandırma biçimi değil; aile bağlarının biçimlendirdiği bir ortamda yer alan bireylerin ya da ailelerin
birbiriyle ve başka ailelerle ilişkisini tanımlayan, sınıflandıran bir dil ve kültür ögesidir. Akrabalık ilişkilerinin Türkçede zengin
bir söz varlığı ile karşılanması, Türk toplumuna ilişkin kültürel özelliklerin bir yansıması olarak yorumlanabilir.
Bu çalışmada; Türkiye Türkçesinin söz varlığında, akrabalık adlarının yer aldığı atasözleri belirlenmeye ve türlü yönlerden
sınıflandırılmaya çalışılacak; akrabalık ilişkilerinin dile yansıyan boyutu, dil-kültür ilişkisi kapsamında değerlendirilecektir.
Çalışmada incelenecek örnekler, Atasözleri Sözlüğü (Aksoy, 1993)’nde akrabalık adlarının yer aldığı atasözlerinden
oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Atasözleri, akrabalık adları, akrabalık ilişkileri, dil-kültür ilişkisi, söz varlığı.
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1. GİRİŞ
Kısaca yaşam biçimi olarak tanımlanabilen kültürün, bir toplumun maddi ve manevi
değerlerinden oluşan zaman içerisinde değişen, şekillenen sürekli bir evrim geçiren canlı bir
varlık olduğunu söylenebilir. Kültürü oluşturan bu değerler arasında bulunan dil, kültüre yön
vermesinin yanında kültürden etkilen bir kültür taşıyıcısıdır. Bu noktada kültürdeki evrimin
yansımalarını da dilde görmemiz kaçınılmazdır. Özkan ve Gündoğdu’nun da ifade ettiği gibi
dil “kültürel örüntünün belleği”dir. (Özkan; Gündoğdu, 2011, 1134).
Sözvarlığı bir “dili konuşan toplumun kavramlar dünyası, maddi ve manevi kültürün
yansıtıcısı, dünya görüşünün bir kesiti” (Aksan, 2006, 7) dir ve sözvarlığı sadece dildeki
sözcükleri değil kalıplaşmış sözleri, deyimleri, terimleri, atasözleri gibi birçok anlatım kalıbını
içerir. Dil-kültür bağlamında düşünüldüğünde “her dilden, o dili konuşan ulusun karakterini,
kültürünü, dünya görüşünü çıkarmak” (Akt. Akarsu, 1998, 81) mümkündür. Yine bu
bağlamda sözvarlığı içinde yer alan ve “toplumun uzun yüzyıllar boyu belirlenen
deneyimlerinin, dünya görüşünün, yaşam biçiminin ve anlatım gücünün sergilendiği” (Aksan,
2006, 181) atasözlerinin de ait olduğu toplumun kültürünü yansıtması olağandır.
Nihayetinde bir dilin sözvarlığını etkileyen en önemli öğelerden biri, toplumların kültürel
yapısıdır. Bu bakımdan, Türk atasözlerinin incelenmesi Türk kültürü açısından önemli
bulgulara ulaşmayı sağlayacaktır.
“Dillerdeki yerli sözcüklerin bir bölümü, çekirdek sözcükler, kalıt sözcükler (miras kelimeler)
ya da temel sözvarlığı olarak adlandırılır. Her dilde kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşayan bu
öğeler, insan yaşamında birinci derecede önemli olan, insana ve çevresine ilişkin önemli
kavramları yansıtan sözcüklerdir.” (Aksan, 1998, 17). Temel söz varlığı içinde toplum ve
toplumun kültürü hakkında bilgi veren önemli gruplardan biri de akrabalık ilişkilerini
tanımlayan akrabalık adlarıdır.
Bu çalışmada; akrabalık adlarının yer aldığı atasözlerini belirleme ve değerlendirme çabasına
girilecektir. Belirlenen örnekler üzerinden akrabalık ilişkilerinin atasözleri aracılığıyla söz
varlığına yansımaları ve ortaya koydukları kültür somutlaştırılmaya çalışılacaktır.
1.2. Akrabalık Kavramı ve Akrabalık İlişkilerinin Adlandırımı
Akraba sözcüğü “kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler” (TDK, 2011, 72); akrabalık ise
“birbirlerine karşı birtakım toplumsal, ekonomik, kültürel ilişki ya da yükümlülükleri olan
akrabaların
oluşturdukları
düzen.”
(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat) şeklinde tanımlanmıştır. Akraba
olma durumu temelde biyolojik ve evrensel bir olgu olmasına rağmen akrabalık ve akrabalık
ilişkileri toplum tarafından bazı görevler atfedilen statü bildiren bir oluşum, sınırları çizilmiş
bir ilişki ağı ve toplumdan topluma önemi ve işlevi değişen bir kültür öğesidir. Köksal’ın da
belirttiği gibi bu bağlamda “hısımlık yalnızca bir adlandırma düzeni değildir. Hısımlık adlarını
kullanan bireyler hısımlarına karşı birtakım davranışlarla tutumları göstermek
zorundadırlar” (Köksal, 2003, 209). Bu bakımdan akrabalık adlarının incelenmesi Türk
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kültürü hakkında bilgi verirken kültürün dile ve anlatım gücüne, dilin kültüre etkisini
gösterecektir ki “dil ile kültür birbirinden ayrılamazlar” (Akarsu, 1998, 85).
Türk dillerinin akrabalık adları bakımından dünyanın en zengin dillerinden olduğunu; birçok
dilde iki hatta üç akrabalık adının tek bir sözcükle karşılanırken Türk dillerinde her tür
akrabalık için ayrı terimler bulunduğunu (Li, 1999, 319) belirten Yong-Sŏng Li, akrabalık
adlarını “kan yoluyla akrabalık bildiren terimler, evlilik yoluyla akrabalık bildiren terimler,
üveylik bildiren terimler” olmak üzere üç başlık altında sınıflandırmıştır.
Türkiye Türkçesinde Türkçe ya da alıntı çok sayıda akrabalık terimi bulunduğunu bu
terimlerin, basit, türemiş, birleşik sözcük yapısındaki kullanımlarıyla ya da sözcük grubu
kurarak Türkiye Türkçesinin atasözü, deyim, ikileme, kalıp söz, terim gibi değişik söz varlığı
ögelerinde ve argoda çok sık yer aldığını belirten Ergene, çalışmasında Türkiye Türkçesindeki
akrabalık terimlerini Balaman uyarınca ele alarak soya dayalı akrabalık terimleri (84),
evliliğe dayalı akrabalık terimleri (56), sonradan kazanılan, düzmece akrabalık terimleri (14)
olmak üzere üç grupta incelemiş ve Türkiye Türkçesi ölçünlü dilinde toplam 154 akrabalık
terimi tespit etmiştir. (Ergene, 2008, 1599-1601).
Atasoyluluğu temel alan bir akrabalık sistemine sahip olan Türkler akrabalık adı konusunda
birçok dile göre çok zengin bir söz varlığına sahiptir. Bu söz varlığının oluşumunda detaylı bir
adlandırma söz konusudur. Nitekim Türkçe bir akrabalık adından kişinin akrabalık derecesi,
cinsiyeti ve hatta medeni durumu gibi özelliklerini belirlemek mümkündür. Bu dâhi Türk
kültüründe akrabalık ilişkilerine önem verildiği, Türklerin akrabalığı toplumsal bir bağ olarak
algıladığı gibi çeşitli çıkarımlar yapılmasına kâfidir. Bu bağlamda akrabalık adlarının bir dilin
özgünlüğünü, zenginliğini, büyüklüğünü, tarihî tecrübelerini, geleneklerini ve kültürünü
ortaya koyan bir ölçüt olduğunu ifade eden Emiroğlu Türkçe Sözlükte akrabalık adları
kapsamında sevgi ifadeleri, argo kullanımlar, ses değişimine uğramış biçimler, çeşitli
yakıştırmalar, saygı bildiren kalıp ifadeler, cinsiyeti belirten sözcükler, modern kullanımlar
ve akrabalığa dönüşmeyen ifadeler hariç eş anlamlıları ile birlikte 150 kadar akrabalık adı
tespit etmiştir. (Emiroğlu, 2012, 1705). Emiroğlu bu sözcükleri “eş anlamlılık, yaşa bağlı
büyüklük-küçüklük, cinsiyet, akrabaların birbirine yakınlık dereceleri, öz-üvey olma durumu,
kültürel yakınlaşma ve geleneklere göre, kadına ve erkeğe göre, baba, anne ve kardeşler
tarafından oluşmasına göre, medeni duruma göre, birden fazla akrabalık adını karşılama
durumuna göre, çokluk ve teklik anlamıyla kullanımına göre, yapısına göre ve Türkçe,
yabancı, karışık olma durumuna göre” sınıflandırmıştır. (Emiroğlu, 2012, 1691).
1.3. Atasözleri ve Atasözlerinin Nitelikleri
Günümüzde tekil olarak atasözü ve atalarsözü, çoğul olarak atasözleri şeklinde kullandığımız
kavram geçmişte çeşitli dönemlerde ve bölgelerde “ ata sözü, ata sözleri, atalar sözleri, atalar
sözü, büyükler sözü, darb-ı mesel, deme, demece, deyiş, dimece, durub-ı emsal, eskiler sözü,
hikmetü’l-avam, mesel, meşhur sözler, pend, sanıka, oranlama, özlü söz, özlü sözler,
teselleme, ulular sözü” (Zülfikar, 1988, 328) olarak adlandırılmıştır.
Psremioloji alanında incelenen (Aksan, 2006, 171) atasözleri “başta Şinasi’nin Durub-i Emsali Osmaniyye’si olmak üzere bütün derlemeler, atasözleri adı altında verilen deyimlerle, deyim
adı altında verilen atasözleriyle ya da ne atalarsözü, ne deyim olan birtakım laflarla doludur.
Bu karışıklık sürüp gitmektedir. Her iki söz çeşidinin ortak niteliği olan “özlü, kalıplaşmış,
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hoşa giden bir anlatım aracı olmak”, bu sözleri birbirine karıştırmanın başlıca nedenidir.”
(Aksoy, 1993, 13). “Büyük Türkçe Sözlük’te, atasözleri maxim ve proverb ayrımlarına tabi
tutulmuştur. Maxim, ‘eski kuşakların denemelerinden kalma yol gösterici, akıl verici yargı ve
öğüt’ olarak tanımlanırken, proverb ‘halkın, doğal ve toplumsal olaylarla ilgili kanıtlarını
belirleyen özlü, kısa, geleneksel; uyaklı, benzer, karşıt anlamlı, eş sesli sözcüklerle sözcük
oyunlarından oluşabilen halk anlatımı’ olarak tanımlanmıştır. Türkçede her iki tanım da
atasözü olarak ele alınmaktadır.” (Özkan; Gündoğdu, 2011, 1135). Aksoy’un tanımına göre ise
atasözleri “atalarımızın uzun denemelere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya
da öğüt olarak düsturlaştıran ve kalıplaşmış biçimleri bulunan kamuca benimsenmiş
özsözlerdir.” Atasözleri başta bir kişi tarafından söylenmiş olsa da zaman içerisinde değişerek
yaygınlaşmış ve son haliyle anonimleşmiştir. Bu süreçte günümüze kadar ulaşabilmesi de
ancak çoğunluğu yansıtması ve genelin kabulüyle mümkündür. Atasözleri, ve deyimler “her
milletin kendi öz malı olmak özelliğini taşır. Bunlar, her türlü yabancı etkisinden en çok uzak
olan varlıklardan sayılır.” (Hatiboğlu, 1964, 471). Bu sebepledir ki bir milletin dünya
görüşünü, toplumsal kurallarını; kısacası yaşam biçimine dair her türlü özelliği atasözlerinde
bulmak mümkündür ve “her atasözü, kendi ulusunun damgasıdır.” (Aksoy, 1993, 27).
Aksan söz dizimsel ve anlamsal olarak atasözlerini “Söz dizimi açısından: yalın tümce
biçimindeki atasözleri, girişik tümce biçimindeki atasözleri, sıralı tümce biçimindeki
atasözleri, sorulu-yanıtlı, öykü içeren atasözleri; anlam açısından: sözcükleri göndergesel
anlamlarında olan atasözleri, deyim aktarmaları (somutlaştırma türü), ad aktarmaları,
eksiltili anlatıma yönelen atasözleri, şiir öğelerinden yararlanan atasözleri” (Aksan, 2006,
183-187) şeklinde sınıflandırmıştır.
Atasözleri sözdizimsel yapıları dışında biçim ve kavram bakımından çeşitli nitelikler taşırlar.
Bu nitelikler “kalıplaşmış (klişe durumuna gelmiş)”, “kısa ve özlü” genelde “ bir, iki cümle”
olmaları; “sosyal olayların nasıl olageldiklerini –uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak-,
doğa olaylarının nasıl olageldiklerini –uzun bir gözlem sonucu olarak-, “töre ve gelenekleri”,
“kimi inanışları” bildiren; “toplumsal olayların nasıl olageldiklerini uzun bir gözlem ve
deneme sonucu bildirirken bundan ders almamızı (açıkça söylemeyip dolayısıyla) hatırlatan”,
“denemeler ya da mantığa dayanarak doğrudan doğruya ahlâk dersi ve öğüt veren”, “birtakım
gerçekler, felsefeler, bilgece düşünceler bildirerek (dolayısıyla) yol gösteren” (Aksoy, 1993)
sözler olmaları olarak sıralanabilir.
2. YÖNTEM
Yapılan çalışmada belirlenen amaç doğrultusunda var olan veriler üzerine tespitte
bulunulduğundan tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama yöntemi ise Karasar’a (2000) göre
geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle ortaya koymayı amaçlayan
araştırma yaklaşımlarıdır. Bu yöntemde araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi
koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır.
3. BULGU VE YORUMLAR
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Bir toplumun ortak düşünce yapısını, tutumunu ve çeşitli konulardaki deneyimlerini yansıtan
atasözleri sözdizimsel ve anlamsal olarak kimi nitelikler taşır. Akrabalık ilişkilerinin
belirleneceği boyut anlamsal nitelikleri ile ilgilidir.
Atasözleri Sözlüğü (Aksoy, 1993) içerdikleri akrabalık adları bakımından tarandığında anne,
baba, evlat, can, kız, oğul/oğlan, çocuk, kardeş, dede, teyze, hala, emmi, amca, dayı, gelin,
kaynana, elti, görümce, er, karı, avrat, koca, kadın, erkek, yiğit, güvey, iç güveyi, kuma/ortak,
eloğlu, analık sözcüklerinin kullanıldığı görülmüştür.
3.1. Atasözlerinde Somutlaşan Akrabalık İlişkileri
Bandura’nın Sosyal Bilişsel Kuramı açısından bakıldığında da model almanın
toplumsallaşmadaki yeri ve önemi görülmektedir. Hayatımıza, nasıl bir insan olacağımıza etki
eden, bizi şekillendiren model aldığımız çevrenin çekirdeği şüphesiz anne-baba, ailedir. Bu
durum atasözlerinde de yer almış, çocukların olumlu veya olumsuz özelliklerini ailelerinden
aldıkları, ailenin bir nevi etiket olduğu anlatılmıştır. Bu bağlamda anne ile babanın evlatları
için bir kimlik niteliği taşıdığı ve çocukların olumlu veya olumsuz özelliklerini ailelerinden
aldıkları vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra tespit edilen atasözleri incelendiğinde toplumda
anne-babanın güç, güven göstergesi olarak kabul edildiği, evlatları ile kopmaz bağlara sahip
oldukları belirtilmiştir.
Allah verince kimin oğlu, kimin kızı demez. (Aksoy, 1993, s. 140).
Alma soysuzun kızını, sürer anası izini. (Aksoy, 1993, s. 142).
Ana gezer, kız gezer; bu çeyizi kim düzer? (Aksoy, 1993, s. 145).
Anadan gören inci dizer; babadan gören sofra yazar. –Oğlan babadan öğrenir…- (Aksoy, 1993,
s. 145).
Ananın bahtı kızına (Aksoy, 1993, s. 147).
Ananın çıktığı dala kızı salıncak kurar (Aksoy, 1993, s. 147).
Anasına bak kızını al, kenarına (kıyısına, tarağına) bak bezini al (Aksoy, 1993, s. 147).
Atanın sanatı oğla mirastır. –Babanın sanatı oğla mirastır.- (Aksoy, 1993, s. 159).
Baba eder, oğul öder. –Baba koruk yer…- (Aksoy, 1993, s. 173).
-Baba himmet. –Oğul hizmet. (Aksoy, 1993, s. 173).
Baba koruk (erik, ekşi elma) yer, oğlunun dişi kamaşır. (Baba eder, oğul öder.) (Aksoy, 1993,
s. 173).
Babanın (atanın) sanatı oğula mirastır (Aksoy, 1993, s. 174).
Balcı kızı daha tatlı (Aksoy, 1993, s. 177).
Bey oğlu kulluk, kul oğlu beylik. (Aksoy, 1993, s. 188).
Çerçi kızı boncuğa âşıktır. (Aksoy, 1993, s. 217).
Oğlan atadan (babadan) öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi. (Aksoy, 1993,
s. 398).
Atasözlerin kimisinde ise anne-babanın –özellikle annenin- evladını iyi yaşatmak istese de
kaderine müdahale edemeyeceğini ifade edilmiştir.
Ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar. –ana kızına taht kurmuş…- (Aksoy, 1993, s.
146).
Ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış (kurmamış). (Aksoy, 1993, s. 146).
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Atalar çıkarayım der tahta, döner dolaşır gelir bahta. –ana kızına taht kurmuş…-(Aksoy, 1993,
s. 158).
Oğlumu (evlâdı) ben doğurdum amma gönlünü ben doğurmadım. (Aksoy, 1993, s. 399).
Atasözlerinde anne kutsal sayılmış, emeği ön planda tutulmuş, annenin yerini kimsenin
alamayacağı, anne ile evladının birbirinden ayrılamayacağı vurgulanmıştır.
Ağlarsa anam ağlar, başkası (kalanı) yalan ağlar (Aksoy, 1993, s. 122)
Ana besler hurmayla, eloğlu karşılar yarmayla (Aksoy, 1993, s. 144)
Ana gibi yâr olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz (Aksoy, 1993, s. 145).
Ana hakkı Tanrı hakkı (Aksoy, 1993, s. 145).
Ana ile kız, helva ile koz (Aksoy, 1993, s. 146).
Ana, yürekten yana (Aksoy, 1993, s. 148).
Anadan olur daya, hamurdan olur maya (Aksoy, 1993, s. 145).
Analı kuzu, kınalı kuzu (Aksoy, 1993, s. 146).
Ananın bastığı yavru (civciv) incinmez (ölmez). (Aksoy, 1993, s. 147).
Doğan anası olma, doğuran anası ol. (Aksoy, 1993, s. 243).
Kaçanın anası ağlamamış (Aksoy, 1993, s. 339).
Anne, atasözlerinde kadının yüceleştirildiği tek kavram olarak karşımıza çıksa da anneyi
olumsuzlayan, evladı ile arasının açılabileceğini veya eşin tercih edilebileceğini anlatan
atasözleri de vardır.
Ana yılan, sözü yalan, karı çiçek, sözü gerçek (Aksoy, 1993, s. 148).
Anayı kızdan ayıran para (Aksoy, 1993, s. 148).
Atasözlerine yansıyan “baba, ata” kavramları genellikle evlat ile ilişki ve miras konusu
üzerinedir.
Akıllı oğlan neyler ata malını, akılsız oğlan neyler ata malını, (Hayırlı evlat neylesin malı,
hayırsız evlat neylesin malı), (Oğlum deli malı neylesin, oğlum akıllı malı neylesin). (Aksoy,
1993, s. 129).
Ata malı mal olmaz, kendin kazanmak gerek (Aksoy, 1993, s. 159).
Atasını tanımayan Allah’ını tanımaz. (Aksoy, 1993, s. 159).
Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana (Aksoy, 1993, s. 173).
Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş (Aksoy, 1993, s. 174).
Babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sanır (Aksoy, 1993, s. 174).
Bir baba dokuz oğlu (evlâdı) besler, dokuz oğul (evlât) bir babayı beslemez (Aksoy, 1993, s.
193).
Sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana; baba malı tez tükenir evlat gerek kazana.
(Aksoy, 1993, s. 418).
Atasözlerinde baba ile evlat arasındaki miras ilişkisi, evlat ve oğul kavramlarıyla da benzer
şekilde ele alınmıştır.
Hayırlı evlat neylesin malı, hayırsız evlat neylesin malı (Aksoy, 1993, s. 304).
Mal istersen bedeninden, evlat istersen belinden (Aksoy, 1993, s. 386).
Oğlum deli malı neylesin, oğlum akıllı malı neylesin (Aksoy, 1993, s. 399).
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Atasözlerinde kız ve erkek çocuk daha çok ayrı ayrı yer almakla birlikte cinsiyet farkı
gözetmeksizin “evlat, can” kavramlarıyla da ifade edilmiştir. Erkek evlat “oğul, oğlan”
sözcükleri ile karşılanırken kız evlat “kız” sözcüğü ile karşılanmıştır.
Buyurmadan tutan evlat, gün doğmadan kalkan avrat, deh demeden yürüyen at. (Aksoy,
1993, s. 208).
Can ciğerden tatlı (Aksoy, 1993, s. 211).
Evladı (oğlumu) ben doğurdum, ama gönlünü ben doğurmadım. (Aksoy, 1993, s. 278).
Evladın var mı, derdin var. (Aksoy, 1993, s. 278).
İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder. (Aksoy, 1993, s. 335).
Ya evlat bir, ya ocak kör (gerek). (Aksoy, 1993, s. 463).
Kız veya erkek fark etmeksizin evlattan yakınılan, evladın anne babaya yardımcı
olmayacağını anlatan atasözlerinin yanında toplumumuzda erkek çocuk ve kız çocuğa bakış
açısının aynı olmadığını, erkek çocuğun daha çok istendiğini ve önemsendiğini ifade eden
atasözleri vardır.
Balın âlâsı (tazesi) oğulun tazesinden. (Aksoy, 1993, s. 178).
Devlet oğul, mal tahıl, mülk değirmen (Aksoy, 1993, s. 241).
Kızın var, sızın var (Aksoy, 1993, s. 362).
Kızını dövmeyen dizini döver (Aksoy, 1993, s. 362).
Oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası (Aksoy, 1993, s. 398).
Oğlan doğur, kız doğur; hamurunu sen yoğur (Aksoy, 1993, s. 399).
Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün (Aksoy, 1993, s. 398).
Oğlan doğurdum, oydu beni; kız doğurdum, soydu beni (Aksoy, 1993, s. 399).
Oğlan olsun deli olsun, ekmek olsun kuru olsun (Aksoy, 1993, s. 399).
Oğlan yetir, kız yetir; yine şeleği sen götür (Aksoy, 1993, s. 399).
Oğlanınki oğul balı, kızınki bahçe gülü (Aksoy, 1993, s. 399).
“Kız” sözcüğünün yer aldığı atasözlerinin çoğunluğu evlilik eksenindedir. Evlenilecek kızın
nitelikleri, kızın evlenme durumunda neyin nasıl olması gerektiğine dair öngörü ve öğütler ön
plana çıkmaktadır:
At beslenirken, kız istenirken. (Aksoy, 1993, s. 160).
Bez alırsan Musul’dan, kız alırsan asilden. (Aksoy, 1993, s. 188).
Bir ev (gemi) donanır, bir kız (çıplak) donanmaz. (Aksoy, 1993, s. 195).
Bir kızı bin kişi ister (de) bir kişi alır. (Aksoy, 1993, s. 197).
Çobana verme kızı ya koyun götürür ya kuzu. ( Lafın azı, uzu çobana verme kızı, ya koyun
götürür ya kuzu). (Aksoy, 1993, s. 220).
İven kız ere varmaz, varsa da baht bulmaz. (Aksoy, 1993, s. 335).
Kendinden küçükten kız al, kendinden büyüğe kız ver. (Aksoy, 1993, s. 358).
Kız beşikte (kundakta) çeyiz sandıkta. (Kız kucakta, çeyiz bucakta.) (Aksoy, 1993, s. 362).
Kız evi naz evi. (Aksoy, 1993, s. 362).
Kız kucakta, çeyiz bucakta. (Aksoy, 1993, s. 362).
Kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya varır (kaçar), ya zurnacıya. (Aksoy, 1993, s. 362).
Komşu kızı almak, kalaylı kaptan (tastan) su içmek gibidir. (Aksoy, 1993, s. 368).
(Lafın azı, uzu) çobana verme kızı, ya koyun güttürür ya kuzu. (Aksoy, 1993, s. 383).
On beşindeki kız, ya erde gerek ya yerde (Aksoy, 1993, s. 400).
Tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün (ineğin) başlısı (Aksoy, 1993, s. 442).
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Tarlayı düz al, kadını kız al (Aksoy, 1993, s. 442).
Tarlayı taşlı yerden, kızı kardaşlı yerden (Aksoy, 1993, s. 442).
Kız çocuğun –özellikle anne tarafından- istendiğinin ve olması gerektiğinin fakat birden fazla
kız çocuğunun olumsuz sonuçlar doğurabileceğini anlatan atasözleri de vardır:
Bir anaya bir kız, bir kafaya bir göz. (Aksoy, 1993, s. 192).
Bir evde iki kız, biri çuvaldız biri biz. (Aksoy, 1993, s. 195).
Çocuk kavramının yer aldığı atasözlerinde genellikle çocuğun anne-babanın, büyüklerin
yardımına ihtiyaç duyduğu anlatılmıştır. Bunun dışında çocuğun büyütülmesi konusunda
öğüt verilen atasözleri vardır:
Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez. (Aksoy, 1993, s. 109).
Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider (çocuğu işe sal, ardınca sen var). (Çocuğa iş, ardına
sen düş). (Uşağı işe koş, sen de ardına düş). (Aksoy, 1993, s. 221).
Çocuğa iş, ardına sen düş (Aksoy, 1993, s. 220).
Çocuğu işe sal, ardınca sen var (Aksoy, 1993, s. 221).
Çocuğun bulunduğu yerde kov (dedikodu, gıybet) olmaz (Aksoy, 1993, s. 221).
Çocuğun yediği helal, giydiği haram (Aksoy, 1993, s. 221
Çocuk düşe kalka büyür (Aksoy, 1993, s. 221).
Kardeş kavramının geçtiği atasözlerinin genelinde kardeşlerin birbirinden farklı kısmet ve
kadere sahip olmaları ve kardeşlik bağının kuvveti vurgulanmıştır:
Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış. (Aksoy, 1993, s. 139).
İki kardeş savaşmış, ebleh buna inanmış. (Aksoy, 1993, s. 322).
Kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş. (kardeş kardeşi bıçaklamış, dönmüş yine
kucaklamış.) (Aksoy, 1993, s. 344).
Kardeş kardeşi bıçaklamış, dönmüş yine kucaklamış. (Aksoy, 1993, s. 344).
Kardeş kardeşin (hısım hısımın) ne öldüğünü ister, ne onduğunu. (Aksoy, 1993, s. 344).
Kardeşi kardeş yaratmış, rızkını ayrı yaratmış. (Aksoy, 1993, s. 344).
Kardeşim olsun da kanlım olsun. (Aksoy, 1993, s. 344).
Kişinin eşinin (karısının) kardeşinden yakın olacağı belirtilen atasözleri de vardır:
Karın kardeşten yakın (Aksoy, 1993, s. 346).
Kardeşten karın yakın (kulaktan burun yakın), (Karın kardeşten yakın) (Aksoy, 1993, s. 345).
“Bugünkü Türkiye Türkçesi ölçünlü dilinde evlenme, evlilik ve eşlerin niteliklerine, karşılıklı
ilişkilerine değinen çeşitli atasözleri bulunmaktadır.” (Aksan, 2008, 54). Bu atasözlerinde
kadın eş “avrat, karı” sözcükleriyle karşılanmış, kadının davranış ve tutumunun eşine göre
olması gerektiği vurgulanmıştır. Erkek eş ise “er, yiğit, koca” sözcükleriyle karşılanmış ve
eşini koruma görevi ön planda tutulmuştur. Aynı zamanda bir kadın için eşinin gelirini
harcamasının babasının gelirinin harcamasından daha rahat hissettirdiğini, yani eşine
babasından daha yakın olduğunu anlatan atasözleri de mevcuttur.
At ile avrat yiğidin bahtına (Aksoy, 1993, s. 162).
At kudümü, yurt kudümü, avrat kudümü (Aksoy, 1993, s. 162).
Atta, avratta uğur vardır (Aksoy, 1993, s. 164).
Avradı boşayan topuğuna bakmaz (Aksoy, 1993, s. 165).
Avradı eri saklar, peyniri deri (Aksoy, 1993, s. 165).
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Avrat (kadın) malı, kapı mandalı (Karı malı hamam tokmağıdır) (Aksoy, 1993, s. 166).
Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar (Aksoy, 1993, s. 166).
Avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var, buğday unundan keş yapar (Aksoy, 1993, s. 166).
Baba (evlat, oğul) ekmeği zindan ekmeği, koca (er) ekmeği meydan ekmeği (Aksoy, 1993, s.
173).
Baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk (Aksoy, 1993, s. 174).
Boşanıp kocana varma, sevişip dostuna varma (Aksoy, 1993, s. 204).
Buyurmadan tutan evlat, gün doğmadan kalkan avrat, deh demeden yürüyen at (Aksoy, 1993,
s. 208).
Dumansız baca olmaz, kahırsız koca olmaz (Aksoy, 1993, s. 249).
El ağzına bakan, karısını tez boşar (Ele uyan eşini boşar.) (Aksoy, 1993, s. 259).
Er ekmeği, meydan ekmeği (Aksoy, 1993, s. 267).
Erim er (yiğidim yiğit) olsun da yerim (durağım) çalı (kaya) olsun (Aksoy, 1993, s. 268).
Erine göre bağla başını, tencerene göre kaynat (pişir) aşını (Aksoy, 1993, s. 269).
Erkek sel, kadın (avrat) göl (Aksoy, 1993, s. 269).
Eti ciğer eden de avrat, ciğeri et eden de (Aksoy, 1993, s. 276).
Evi ev eden avrat (yurdu şen eden devlet) (Aksoy, 1993, s. 278).
Evine göre pişir aşını, erine göre bağla başını (Aksoy, 1993, s. 278).
Gül dalından odun, beslemeden kadın olmaz (Aksoy, 1993, s. 294).
Gündüz yağar gece açar, yıl bozgunluğu; kadın söyler erkek susar, ev bozgunluğu (Aksoy,
1993, s. 295).
Halayıktan kadın olmaz, gül ağacından odun (Gül dalından odun, beslemeden kadın olmaz)
(Aksoy, 1993, s. 300).
İki karılı bitten, iki analı sütten ölür (Aksoy, 1993, s. 322).
İlk avrat çarık, sonraki sarık (Aksoy, 1993, s. 323).
Kadın kocasını isterse vezir, isterse rezil eder (Kocasını vezir eden de rezil eden de karısıdır.)
(Aksoy, 1993, s. 340).
Kadın kocasının çarığı, anasının sarığıdır (Aksoy, 1993, s. 340).
Kardeşim ağa, avradı hatın, almaz beni kulluğa satın (Aksoy, 1993, s. 344).
Karı (kadın) malı kapı mandalı (hamam tokmağıdır) (Aksoy, 1993, s. 346).
Karı koca bir sözle yakın, bir sözle uzaktır (Aksoy, 1993, s. 346).
Kesmez bıçak ele, iş bilmeyen avrat dile (Aksoy, 1993, s. 358).
Kişiyi vezir eden de karısı, rezil eden de (Aksoy, 1993, s. 366).
Kocana göre bağla başını, harcına göre pişir aşını (Aksoy, 1993, s. 366).
Kocanın kabı ikiyse birini kır (Aksoy, 1993, s. 366).
Kocasını vezir eden de rezil eden de karısıdır (Aksoy, 1993, s. 366).
Kör (kesmez) bıçak ele (yavuz), iş bilmeyen avrat dile (yavuz) (Aksoy, 1993, s. 373).
Oynaşına inanan avrat, ersiz kalır (Aksoy, 1993, s. 404).
Sevip (sevişip) dostuna, boşanıp kocana varma (Aksoy, 1993, s. 426).
Yaman komşu, yaman avrat, yaman at; birinden göç, birin boşa, birin sat (Aksoy, 1993, s.
466).
Yiğidim yiğit olsun da yerim çalı dibi olsun (Aksoy, 1993, s. 476).
Gelin kavramının kullanıldığı atasözlerinde kader anlayışı ve gelinin ailedeki yeri,
davranışları söz konusudur.
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Dadandırma kara gelin, dadanırsa yine gelir (Aksoy, 1993, s. 226).
Gelin altın taht (kürsü) getirmiş, çıkmış (üstüne) kendisi oturmuş (Aksoy, 1993, s. 285).
Gelin atta buyruk Hak’ta (Aksoy, 1993, s. 285).
Gelin eşikte oğlan beşikte (Aksoy, 1993, s. 286).
Gelin halı getirir, serer kendi oturur (Aksoy, 1993, s. 286).
Gelin olmaya[n] kızın vebali amcası oğlunun boynuna (Aksoy, 1993, s. 286).
Geline “oyna” demişler, “yerim dar” demiş (Aksoy, 1993, s. 286).
Kaldın mı oğul eline, müdara eyle geline (Aksoy, 1993, s. 341).
Kızı kızken görme, gelinken gör; gelinken görme, beşik ardında gör (Aksoy, 1993, s. 362).
Üveye etme, özünde bulursun; geline etme, kızında bulursun (Aksoy, 1993, s. 456).
Atasözlerinde kaynana kavramı gelin-kaynana ilişki temeliyle ele alınmış ve bu ilişkideki
olumsuzluklar, anlaşamama durumu dile getirilmiştir. Bunun yanı sıra kaynana ve
kayınbabanın anne-baba ile eş tutulması “ata” sözcüğü kullanılarak ifade edilmiştir.
Dört atanın dördü de hak. (Aksoy, 1993, s. 249).
Kaynana öcü, oğlu cici (Aksoy, 1993, s. 351).
Kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinim başını yarar (Aksoy, 1993, s. 352).
Elti ve görümce kavramları da gelin olmak bakışıyla ele alınmış, eltiler –gelinler- arasındaki
ilişki konu edinilmiştir ve bu ilişkiye görümce de eklenmiştir.
Elti eltiden kaçar, görümceler bayrak açar (Aksoy, 1993, s. 265).
Elti eltiye eş olmaz, arpa unundan aş olmaz (Aksoy, 1993, s. 265).
Ortak (kuma) gemisi yürümüş, elti gemisi yürümemiş (Aksoy, 1993, s. 401)
Güvey akrabalık adı atasözlerinde araç olarak kullanımının yanında “içgüveyi” şeklinde
damadın misafir olarak görülmesi anlayışını yansıtma amacıyla kullanılmıştır.
İçgüveysi iç ağrısı (Aksoy, 1993, s. 320).
“Teyze, hala, amca, emmi, dayı” akrabalık adları araç olarak kullanılmalarının dışında
akrabalar arası yakınlık açısından da atasözlerinde yer almıştır.
Amca baba yarısı (Aksoy, 1993, s. 144).
Amcam (emmim) dayım herkesten (hepsinden) aldım payım (Aksoy, 1993, s. 144).
Emmim, dayım hepsinden aldım payım (Aksoy, 1993, s. 267).
Emmim, dayım kesem; elimi soksam yesem (Aksoy, 1993, s. 267).
Oğlan dayıya, kız halaya çeker (Aksoy, 1993, s. 398).
Teyze, ana yarısıdır (Aksoy, 1993, s. 448).
Kimi atasözlerimizde akrabalık ilişkileri hayvanlar aracılığıyla aktarılmıştır. Bu tarz
atasözlerinde genellikle anne-babanın çocukları ile ilişkileri, tutum ve davranışları konu
edinilmiştir.
Aç kurt yavrusunu yer. (Aksoy, 1993, s. 113).
Ağanın gözü öküzü (ineği) semiz eder. –ana baba çocuklarına iyi bakarsa…- (Aksoy, 1993, s.
120).
Ayı sevdiği yavrusunu hırpalar. (Aksoy, 1993, s. 168).
Ayıyı (maymunu) fırına (ateşe) atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış. (Aksoy, 1993, s.
168).
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Karga dermiş ki: “Çocuklarım olalı burnumu göme göme bok yiyemedim.” (Aksoy, 1993, s.
345).
Karga mandayı (saksağan danayı) babası hayrına bitlemez (Aksoy, 1993, s. 345).
Karga yavrusuna bakmış, “benim ak pak evladım” demiş (Kuzguna yavrusu anka görünür.)
(Aksoy, 1993, s. 346).
Katıra “baban kim?” demişler, “dayım at” demiş (Aksoy, 1993, s. 349).
Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar (Aksoy, 1993, s. 353).
Kedi, yavrusunu yerken sıçana benzetir (Aksoy, 1993, s. 355).
Kuşa süt nasip olsa anasından olurdu (Aksoy, 1993, s. 380).
Maymunu fırına (ateşe) atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış (Aksoy, 1993, s. 388).
Saksağan danayı babası hayrına bitlemez (Aksoy, 1993, s. 421).
Taşa çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olur (Aksoy, 1993, s. 443).
Atasözlerinin bir kısmında akrabalık adları araç olarak kullanılmıştır. Bu atasözlerinin
kimisinde akrabalık ilişkileri açısından benzetmeler yer alırken kimisinde de sadece anlatımı
güçlü kılma amacıyla kullanım söz konusudur.
Aç anansa (atansa) da kaç (Aksoy, 1993, s. 109).
Adam olacak çocuk bokundan belli olur. (Aksoy, 1993, s. 117).
Ağlamayan çocuğa meme vermezler (Aksoy, 1993, s. 122).
Analık fenalık (kara yamalık) (Aksoy, 1993, s. 146).
Analık usta, yumağı ufak yapar; çocuklar usta, ekmeği çifte kapar (Aksoy, 1993, s. 146).
Anam babam kesem, elimi soksam yesem (Aksoy, 1993, s. 146).
Anamın (babamın) öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım (acı soğana değişirdim)
(Aksoy, 1993, s. 147).
Anan güzel idi, hani yeri, baban zengin idi, hani evi (Aksoy, 1993, s. 147).
Azrail gelince oğul, uşak sormaz (Aksoy, 1993, s. 171).
Babamın (anamın) öleceğini bilseydim, kulağı dolu darıya satardım (Aksoy, 1993, s. 174).
Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı (Aksoy, 1993, s. 175).
Çocuk seversen beşikte, koca seversen döşekte (Aksoy, 1993, s. 221).
Dilsizin dilinden anası (sahibi) anlar (Aksoy, 1993, s. 243).
Doğmadık çocuğa don (kaftan) biçilmez (Aksoy, 1993, s. 244).
Doğuran avrat Azrail’i yenmiş (Aksoy, 1993, s. 245).
Ergene karı (avrat) boşaması kolay(-dır) (Aksoy, 1993, s. 268).
Erinenin oğlu kızı olmamış (Aksoy, 1993, s. 269).
Erken kalkan (çıkan) yol alır, er evlenen döl alır (Aksoy, 1993, s. 269).
Gelin girmedik ev olur, ölüm girmedik ev olmaz (Aksoy, 1993, s. 286).
Gelini ata bindirmişler, “ya nasip” demiş (Aksoy, 1993, s. 286).
Giden gelse dedem gelirdi (Aksoy, 1993, s. 288).
Görmemişin oğlu olmuş, çekmiş çükünü koparmış (Aksoy, 1993, s. 292).
Her sakallıyı baban mı sanırsın? (Aksoy, 1993, s. 312)
Herkes sakız çiğner ama (çıtlatamaz), Kürt (Çingene) kızı tadını çıkarır (Aksoy, 1993, s. 311).
İncir babadan, zeytin dededen (Aksoy, 1993, s. 324).
Kâr, zararın kardeşidir (ortağıdır) (Aksoy, 1993, s. 348).
Kazanırsan (sen) dost kazan, düşmanı anan da doğurur (Sen dost kazan; düşman ocağın
başından çıkar.) (Aksoy, 1993, s. 352).
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Kel kız teyzesinin saçıyla övünür (Aksoy, 1993, s. 356).
Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler (Aksoy, 1993, s. 372).
Sen dede ben dede, bu atı kim tımar ede (Aksoy, 1993, s. 424).
Suçu gelin etmişler, kimse güvey girmemiş (Aksoy, 1993, s. 433).
Teyzemin taşağı olsa dayım olurdu (Aksoy, 1993, s. 448).
Utananın oğlu, kızı olmamış (Aksoy, 1993, s. 454).
Uyku ölümün (küçük) kardeşidir (Aksoy, 1993, s. 454).
Üşenenin (utananın, erinenin) oğlu, kızı olmamış (Aksoy, 1993, s. 456).
Vardı bağım malım, gelirdi kardeşlerim; tükendi yağım balım, gelmiyor kardeşlerim (Aksoy,
1993, s. 458).
Yatsının faziletini güveyden sormalı (Aksoy, 1993, s. 470).
Zeytin dededen, incir babadan kalmalı. (Aksoy, 1993, s. 485).
4. SONUÇ
Türk atasözleri Türk toplumunun ve Türk kültürünün bir ürünüdür. Akrabalık adları içeren
atasözlerinin tespiti Türk kültürünü ve bu kültürü biçimlendiren ögeleri tanımamızı sağlar.
Çalışmamızda akrabalık adlarının kullanıldığı 214 atasözü belirlenmiştir. Akrabalık adları,
atasözlerinde genellikle ilişki boyutlarını ve tutum, davranışları yansıtacak biçimde
kullanılmıştır fakat akrabalık adlarının araç olarak kullanıldığı atasözleri de bulunmaktadır.
Türk atasözleri akrabalık ilişkisi açısından incelendiğinde birinci dereceden akrabalık
adlarının sayıca fazla kullanıldığı göze çarpmaktadır. Anne, baba, evlat (kız ve erkek çocuk)
kavramlarının özellikle ön plana çıktığı, bunun yanı sıra karı-koca ilişkilerinin yansıtıldığı
atasözlerinin de oldukça fazla olduğu görülmektedir.
Tespit edilen atasözleri incelendiğinde toplumda anne-babanın güç, güven göstergesi olarak
kabul edildiği, evlatları ile kopmaz bağlara sahip oldukları vurgulanmıştır. Atasözlerinde kız
ve erkek için ortak olan evlat kavramının kullanımından ziyade kız çocuk ve erkek çocuk
ayrımına gidildiği, erkek çocuğun daha çok önemsendiği; kız çocukları ile ilişkinin de
genellikle evlilik konusu kapsamında atasözlerine yansıdığı görülmektedir. Bunun yanı sıra
eşler arasında sıkı bir bağ olduğu yansıtılırken gelin kavramının dışsallaştırıldığı
görülmektedir.
Belirlenen atasözleri cinsiyet bağlamında incelendiğinde kadın kavramı ve niteliklerinin daha
ayrıntılı ele alındığı görülmektedir. Atasözlerinde kadının kadın olarak statüsü düşük
olmasına karşın kadın annelik rolü ile ön plan çıkmaktadır. Kız çocuğu erkek çocuğuna göre
daha az istenen ve çeşitli kalıplara uyması gereken evlat olarak görülmektedir. Gelin olarak
kadın ise kaynana ile ilişkisi açısından ele alınmış ve yine çeşitli kalıplara sığdırılmaya
çalışılmıştır.
Bu çalışma dil ile kültür arasındaki ilişkiyi fark edilmesini sağlarken sosyolojik araştırmalara
da yol gösterici olabilir. Bunun yanı sıra yabancılara Türkçe öğretiminde dil-kültür ilişkisinin
fark edilmesiyle atasözlerinin günlük kullanımı kolaylaştırıcı bir fayda sağlaması da
mümkündür.
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IMPROVING WRITING SKILLS WITH GENRE-BASED INSTRUCTION FOR TURKISH
AS A FOREIGN LANGUAGE LEARNERS 1
Celile Eren ARGIT2 & Banu ÖZER GRIFFIN 3
ABSTRACT
In this study, we designed a writing class which is a genre-based and content-related course for TÖMER B1 level students.
Teaching writing about a certain subject matter through specific genres allows learners to raise their awareness not only of rules
of thumb but also of language functioning with exceptions and ambiguities. The learning activities conducted for this course have
been theoretically framed within the principles of sociocultural theory (Vygotsky, 1978) and the movement from the abstract to
the concrete (MAC) (Davydov, 1988). These two pedagogical approaches, which aim to foster cognitive development in order to
engage learners in meaning-making processes, are constituted by the social environment. Data was collected through examining
the course book (HİTİT B1) writing skill sections and genre-based writing assignments targeting communicative principles of
language functioning in terms of language and context. Primarily, the analysis of the writing assignments was done with systemic
functional linguistics including genre-based instruction (Martin, 1993 cited in Ferreria, 2005). The learners practiced writing
through several genres such as petitions, bio-sketch, e-mail, etc. which give the conceptual understanding of concrete
manifestations of communication. The results of the data indicate genre-based instruction improves learners’ writing skills, and
second language sociopragmatic knowledge, which in turn supports explicit instruction, sociolinguistic conventions, meaningbased practices and the relationships among all three (van Compernolle, 2011).
Key Words: Genre-based Instruction, Writing Skills, Turkish as a Foreign Language.

1. INTRODUCTION
The purpose of this study is to plan, implement, and evaluate genre-based instruction for
writing activities. In order to raise learners’ awareness on language functioning in writing
activities, we implemented instruction based on the theoretical frameworks of systemic
functional linguistics (Martin, 1993 cited in Ferreria, 2005) and the movement from the
abstract to the concrete (MAC) (Davydov, 1988; Vygotsky, 1979). It is claimed that both
systemic functional linguistics (SFL) and MAC can foster writing proficiency through
facilitating the perceptions of abstract concepts of morphology and syntax. When the abstract
concepts of morphology and syntax become more concrete, language in context can be
perceived more meaningfully. Therefore, the systemic functional view of language states
genre is a “goal oriented social process, where students are exposed to samples of a genre
and to explicit instruction on the goal of the genre” (Ferreria, 2005: 22, 24). Through SFL, two
elements—context of situation (field, tenor, mode) and context of culture (genre)—scaffold
the usage of language. Moreover, SFL teaches aspects of context, field, tenor and mode which
provide a conceptual understanding of language functioning. Field refers to the content, the
social action involved in the text. Tenor regards the relationship between the language users,
This study was presented as oral paper at the I. International Symposium on Language Education and
Teaching.
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and mode refers to how language is employed in the text (Martin, 1993 cited in Ferreria,
2005).
Briefly, the social approach of genre-based pedagogy, in its main form, addresses issues
overlooked by process writing such as the social aspects of writing and explicit instruction on
language forms involved in a particular genre. It states that explicit instruction through
genres helps students acquire rhetorical patterns required by both academic writing and
official correspondences. In contrast, writing sections in many course books ask students to
write in vague contexts based on given guidelines, so they are not engaged in making
meanings and using them for personal needs.
In other words, in genre-based pedagogy, the activity is personalized or oriented with a
particular focus on actions that will change a person’s mental functioning. Thus, grammar is
linked to the social context, and the process of writing is studied beyond the classroom, for
instance, in terms of preparing students for writing in academia.
From the perspective of SFL (Ferreria, 2005), writing curriculum has three phases: the
modelling, the negotiation between text and student, and the independent construction of a
text. In the first phase, students are given samples of a genre and taught explicitly the goal of
the genre, and how this goal is achieved through the stages of the genre (specific linguistic
patterns, rhetorical expressions, specific vocabulary). This is followed by the negotiation
phase, with teacher and students collaboratively constructing a text, and, finally, the learner
alone writing his/her own text which is constructed independently from the given sample.
On the other hand, in Davydov’s pedagogical approach, “the movement from the abstract to
the concrete” (MAC), makes students engage in a meaning-making processes through genres
as well. When students become engaged in problem-solving situations, they try to use their
own processed knowledge, in other words, no ready-made knowledge is provided; thus,
knowledge is acquired through experiential learning. Students are motivated to learn new
structures corresponding to the situations in which they find themselves. They become aware
of the language, and how it is used differently according to the context. However, they lack
the explicit concrete instruction of genre writing, so they do not know precisely how to
realize linguistic and rhetorical nuances.
2. PARTICIPANTS AND SETTING
The data was collected from a state university’s TÖMER students, 16 participants, who are
aged from 18 to 30, and will keep studying at the state universities in Turkey. The students
studied Turkish for 25 hours per week for one semester. The data collection process was
divided into two stages, in terms of pre-writing practices and post-writing practices after the
genre-based instruction. In the first stage, the writing topics presented in the course book
were discussed together in the classroom and then students were asked to write on them,
based on their current linguistic knowledge and subsequently, their writing tasks were
compiled through the classroom activity, which is called “Let’s Write” (Yazalım), and is the
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basis for our research. This activity is found at the end of each unit in the course books,
“HİTİT Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı B1”, which is an intermediate level textbook.
In the second stage, principally the students read the sample texts through which they are
introduced to the grammatical patterns, exceptions, idiomatic usages, vocabulary, addresses,
endings, etc., which are peculiar to writing in that genre; subsequently, they are guided to
model the text with all these specific expressions in order to adapt and rewrite it with their
own text.
3. METHODOLOGY
The current study’s main concern was to understand the style of writing with regards to
genre and formal language functioning from the participants’ perspectives. The research has
an emergent and flexible design, a purposeful and small sample, and deep and frequent
contact with participants (Merriam, 2009). Briefly, the characteristics of the qualitative study
and inductive process are particularly well suited for this research as the focus is the
participants’ perspectives on their experience in genre-based writing assignments. In this
study, action research provided the process and tool for planning, action, monitoring, and
reflection in the implementation (Patton, 2002).
4. DATA COLLECTION
The researchers collected data through using multiple sources of data, such as students’
classroom writing activities (general concepts), genre-based assignments (e-mail, petition,
bio-sketch, movie critic), and course book (HİTİT B1) practices to observe their writing skill
progress.
Firstly, the course book’s (HİTİT B1) writing activity, “Let’s Write,” was classified according
to thematic writing with regard to certain instructions and grammar topics given in the
section. This aimed to demonstrate the starting point and general concepts through the
writing instruction. Secondly, the students analyzed the sample texts and situations through
MAC procedures, where abstract concepts were shifted into concrete functions of genres.
Thirdly, they received explicit instruction in the concrete functioning of language with the
help of the SFL components of field, tenor and mode. In fact, our research mainly focused on
discussing and repairing the students’ genre-based writing assignments, which related to the
notions of field, tenor, and mode.

5. DATA ANALYSIS
Primarily, we determined the course book writing activities and classified them according to
their objectives and outcomes within thematic frameworks. Each unit is titled with a writing
topic, and the context of the composition is confined to certain structural outcomes which are
presented as general writing rules and grammatical forms.
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TOPIC/THEME

INSTRUCTIONS

UNIT 1

Başarılı olmak için
neler
yapmak
gerekir?
Success

Başarılı olmak ile –malı/meli
ilgili
bir Obligation
kompozisyon
yazınız.
Write
a
composition about
success

UNIT 2

Toplum yaşamında
iletişimin rolü ve
sözlü iletişim
Communication

UNIT 3

Tatildeyken
yaşadığınız
bir
anınızı anlatınız.
Past Holidays
Hayatınızda önemli
yeri olan teknolojik
gelişmeleri bir liste
halinde yazalım.
Technology

Toplumda
iletişimin rolü ile
ilgili
bir
kompozisyon
yazınız.
Write
a
composition about
communication
Bir tatil anınızı
anlatınız
Write about one of
your holidays
Önemli teknolojik
gelişmeleri
önem
sırasına
göre
listeleyelim.
Make a list of
technological
improvements
in
order of importance
Siz de bir çocukluk
anınızı yazın.
Write
about
a
childhood memory
of yours.
Ülkenizdeki evlilik
geleneğini anlatan
bir
kompozisyon
yazın
Write
a
composition about
marriage traditions
in your country
Çevre kirliliği ile

UNIT 4

UNIT 5

UNIT 6

UNIT 7

Her insan çocukluk
anılarını
hatırlar,
hiç unutamaz.
Childhood
memories
Ülkenizdeki evlilik
geleneği
Marriage traditions

Kendi

ülkenizdeki

GRAMMAR

Reciprocal voice
-ArAk gerund

-(i)ken conjunction

Reflexive verbs

Adverbial
connectors
-dıktan beri
- dı -alı- dır
- dAn beri
Conditional
-sA

Factitive
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çevre
kirliliğine
ilişkin
örnekler
verip önerilerinizi
listeleyin.
Pollution
UNIT 8

Televizyon ile ilgili
bir metin
Television

UNIT 9

Bir
grup
arkadaşınızla tatil
yapacağınızı
varsayın
Imagine you are
going on a holiday
with your friends
Her
kültürde,
herkesin bildiği ve
anlattığı, dilden dile
dolaşan bir aşk
öyküsü vardır.
Love stories
Basın
ve
enformasyon
alanında çalışanlar;
halka doğru bilgi
vermek,
olayları
tam
olarak
aktarmak
için
ellerinden
geleni
yaparlar.
Bütün
bilgileri
en
iyi
şekilde
doğrulamaya
çalışırlar.
Journalism

UNIT 10

UNIT 11

ilgili örnekler verip
önerilerinizi
listeleyin.
Give examples of
pollution
and
suggest solutions
Aşağıdaki
metne
uygun bir başlık
bulup 50-80 sözcük
kullanarak
metni
tamamlayın.
Write
an
appropriate
headline to the
given text
Tatil hazırlığı ile
ilgili bir diyalog
oluşturun.
Write a dialogue
about preparations
for your holiday.

Meaning

Siz de kültürünüze
ait ya da bildiğiniz
bir aşk hikâyesi
yazın.
Write a love story
from your culture
Okuduğunuz
paragraf, Birleşmiş
Milletler tarafından
hazırlanan ve basın
çalışanlarının
uyması
gereken
Uluslararası Ahlak
İlkeleri'nin
ilk
maddesidir.
Bu
ilkeyi
de
göz
önünde
bulundurarak
"Gazetecinin Görev
ve Sorumlulukları

Participles
-(y)AcAk/-An/-dIk+
iyelik eki +ad

General review

Time adverbs
-AnA kadar
-IncAyA kadar
Zaman Ulaçları
- mAyAcAk+iyelik
zaman/sırada

Participles
+ mAktA / mIş +
iyelik eki
+(y) AcAk olan
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başlıklı
bir
kompozisyon yazın.
Write
a
composition about
responsibilites and
duties
of
a
journalist
"İletişimsizlik nasıl Yukarıdaki
sözü Participles
anlaşmazlıkları ve açıklayan
bir -mAktA/mIş/savaşları getirirse kompozisyon yazın. (y)AcAk
sağlıklı ve özgür bir
ol+duk+iyelik eki
iletişim
de
uzlaşmaları, barışı
getirecektir”.
Fikri Sağlar
Write
a
Eski Kültür Bakanı
composition about
Miscommunication
the quotation given
and
not above
communicating
Sizce aile neyi ifade Herhangi
bir Indirect Speech
ediyor?
Aile yönerge yok.
yapısının güçlü veya No
given
güçsüz
olması instruction
nelere
bağlıdır?
Toplum açısından
ailenin
önemi
nedir?
Concept of family
Çok
özlem Özlediğiniz bir yere Time adverbs
duyduğunuz
bir veya
kişiye -DIğI zaman
yere ya da kişiye kavuştuğunuz
- IncA
kavuştuğunuz
andaki
-Ar/-mAz
andaki
duygularınızı
-DIğI sırada
duygularınızı
anlatın
anlatın
Write about how
Missing someone
you feel when you
miss someone
Gülü seven dikenine Gülü
seven Participles
katlanır
dikenine katlanır Compound voices
Every rose has its sözünden hareketle
own thorn
bir
kompozisyon
yazın
Write
a
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UNIT 15
UNIT 16

composition about
this proverb
Genel
Tekrar Genel
Tekrar Genel
Tekrar
(REVISION)
(REVISION)
(REVISION)
Bir
toplumun Bu listede olmayan General Review
kimliği
konulu kendi kültürünüze
metin
özgü
davranış
Identity of a society biçimlerini
listeleyin.
Write about some
typical
behaviors
from your culture

After this documentation of structural writing instruction, we conducted genre-based writing
activities and assignments, and MAC’s seven learning actions were carried out in the class: a)
problem situation, b) modeling, c) modifying the model, d) applying the model to solve tasks,
e) monitoring the actions, f) evaluating them, and g) social interaction in order to achieve a
particular focus on both context and actions.
1- Problem Situation: Mostly required genre writing (e-mail, bio-sketch, petition, movie
critique)
2- Modelling: Examining the text given by the course book (HİTİT B1) and the teacher.
3- Modifying the model: Based on problematic situations, how to write in the format of
the given genre with specific vocabulary, grammar and pragmatics.
 E-mail: Teacher-instructed, formal address, clear expression, how to conclude.


Bio-sketch: Writing a CV briefly and concisely.



Petition: How to address, stating the problem, what is needed on the part of the
governmental institution to solve the situation.



Movie critique: Giving general information about the movie, i.e. name, actors, year,
genre, director. Taking notes about the film while watching (good, bad, funny,
moving), giving a short summary of the film avoiding crucial information.

4- Applying the sample: Using vocabulary, and grammatical and rhetorical patterns with
regard to the function of the language.
5- Monitoring the actions: Self-observation and struggling with real life situations
through self-assessment and self-motivation.
6- Evaluating assignments: Showing corrections on the paper, giving individual feedback
and having classroom discussions on them. Frequently-made errors are categorized
below with some examples:
 Misspelling: En güzel Farsça ve İngilisce konuşuyor.


Adverbial Clauses: Onun eşi kanser için öldü.
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Direct Object-Accusative case: Legolas dostların çok seviyor, onların için herkes
öldürebilirdi.



Participles: İÜ de yapacak soğd-türk münasebetleri konusundaki konferansa gitmek
için izin istiyorum.



Tense Coherence: Çünkü o YTU Mekanik mühendisliğini kabul etti ama üniversitesi
için TR hazırlık çalışıyor.



Vowel Harmony: Film hikayası

7- Social interaction: This is a preliminary study of writing in formal language and it is
oriented to the real-life situations that students may encounter. When the writing was
carried out in class, the frame of formal writing rules such as vocabulary, polite forms,
books, and main text-interpretation/adaptation were taken into account. There was a
meaningful interaction among students, the teacher and the internet.
After having analyzed the genres based on MAC’s learning actions, the students had an idea
about the specific function of language expected in certain situations. Then, we examined
their understanding of the concept of genre with regard to the explicit instruction, which
helped to decode the context of the situation (field, tenor and mode). The following table
indicates students’ performances on genres according to their effectiveness, the reason(s)
behind this level of effectiveness, and practices of explicit instruction:
Genres
Which is most Reason for Explicit
instruction
(grammar,
effective ****
efficacy
vocabulary, punctuation)
E-mail

***

Academic
need

Field: YTU-Tömer; Request. Tenor:
asking for permission. Mode: DIğI için,
ability –(y)Abilmek

Biosketch

*

No need

Petition

****

Frequency

Movie critics

**

Interest

Field: CV for job applications; Tenor:
Introducing yourself; Mode: Present and
Past tense, predicates, Case endings,
tense coherence
Field: Govenmental Institutions; Tenor:
Request, Permission & Excuse;
Mode: Politeness, Punctuation, ability –
(y)Abilmek, -(y)AcAk, verbal nouns –mA,
mAk; predicative suffix- DIr; expressions
of necessity gerek, lazım, mAlI,
postposition için, Direct object with
participles
Mode: Genitive case , adverbial suffix
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(y)Ip, -(y)IncA, -(y)ArAk, participle –DIK,
postpositions kadar, için, beri, önce,
sonar
****
***
**
*

= The most frequently used official correspondence
= The most frequently used institutional correspondence
= Leisure time writing task
= No need to write CV

6. FINDINGS & RESULTS
The students frequently used informal language where a more formal tone was appropriate.
They tended to write conversationally. They showed problems in employing vowel harmony,
buffer sounds, accordance between verb tenses, suffixes, using a direct object, adverbial
clauses, connectors, and punctuation. In addition, they were usually unable to understand the
main goals of a text, or to construct and support a thesis statement. The students did not
know how to use language efficiently to achieve certain purposes in their daily lives,
especially in writing tasks. Through modelling situations that they were frequently exposed
at the institutional and academic level, they became familiar with generic writing samples,
and were encouraged to monitor, evaluate and modify their own writing process. By raising
awareness of the components of context (field, tenor, mode), learners understand explicit
instruction and acquire rhetorical patterns which help to realize the functioning of language
knowledge (grammatical-textual-functional-sociolinguistic) (Douglas, 2014:31).
The implementation of genre-based instruction and the analysis of students’ writing
improvement and meaning-making processes can offer insights in writing instruction and
interactions between students and the target culture. It is obvious that genre-based
instruction improves learners’ writing skills and second language sociopragmatic knowledge,
both of which support explicit instruction, sociolinguistic conventions, meaning-based
practices and the relationships among all three (van Compernolle, 2011).
Thus, learners are motivated to solve their concrete communicative problems with concrete
guidelines for language use. Furthermore, their conceptual understanding of the relationship
among form, meaning and function is transformed into communicative practice (Ellis, 2005).
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DEVELOPMENT OF FRENCH LANGUAGE AND A METHOD TO INCREASE MOTIVATION
IN FRENCH TEACHING: FRENCH BORROWING WORDS IN TURKISH
FRANSIZCANIN GELİŞİMİ VE FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE MOTİVASYON ARTTIRICI BİR
YÖNTEM: FRANSIZCADAN TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER1
Bekir GÜZEL2
ABSTRACT
In the 21st century, learning a foreign language or even two foreign languages has become a necessity more than getting some advantages.
Furthermore, in order to correspond with the changing world the improvement and development of societies are inevitable which highlights
international interaction and communication. The most effective way of achieving that interaction and communication is a foreign language. How to
teach and learn foreign languages has been a matter of discussion from past to present. For this reason various approaches and methods have been
developed by numerous educators. However, it is not possible to mention a universally accepted method or approach because each language has a
different structure and each learner has various ethnic, cultural, biological, physical, and psychological backgrounds and needs. Accordingly,
educators consider the aforementioned variety and utilize different approaches and methods. In this study, using 4974 French borrowing words in
order to improve Turkish learners’ engagement and motivation is suggested. At the beginning of the process of learning French, presenting these
common 4974 words in various activities could be applied as a way of raising awareness of the common words in French and Turkish languages and
building self-confidence in Turkish learners. In accordance with this purpose, two different activities including a text and an authentic song are
presented in this paper.
Key Words: French learning and teaching, motivation, French borrowing words in Turkish.

ÖZET
21. Yüzyıl’da küreselleşmenin etkisiyle insanların anadilleri dışında ikinci hatta üçüncü bir yabancı dil bilmeleri “avantaj sağlama” anlayışının çok
ötesine geçmiş, bir zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca değişen dünyaya uyum sağlamak için toplumların ilerlemesi ve gelişmesi kaçınılmazdır; ancak
burada uluslararası iletişim ve etkileşim ön plana çıkmaktadır. Bunun için en etkili araç ise yabancı dildir. Yabancı dil öğretiminin nasıl olacağı
geçmişten günümüzde kadar sürekli tartışma konusu olmuştur. Bu yüzden yabancı dil öğretimine yönelik pek çok eğitimci tarafından çeşitli
yöntemler ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Ancak genel geçer kabul gören bir yöntem ya da yaklaşım söz konusu değildir. Bu durum hem öğretilecek
her dilin farklı yapıya sahip olmasından hem de öğrenecek her insanın farklı etnik, kültürel, biyolojik, fizyolojik ve psikolojik özelliklere ve ihtiyaçlara
sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden eğitim bilimciler yabancı dil eğitimi konusunda yukarıda bahsi geçen farklılıkları da göz önünde
bulundurarak hareket etmektedirler ve farklı yöntem ve yaklaşımlardan faydalanmaktadırlar. Bu çalışmada Fransız dili öğretiminde Türk
öğrencilerin motivasyonlarını artırıcı bir yöntem olarak Fransızcadan Türkçeye geçen 4974 kelimeden faydalanılması önerilmektedir. Fransızca
öğretme-öğrenme sürecinin başlangıcında bu ortak kelimelerin çeşitli aktivitelerle sunumu öğrenenlerin ortak kelime haznesi farkındalığını ve
özgüvenlerini arttırıcı bir yöntem olarak uygulanabilir. Bu amaç doğrultusunda uygulayıcılara biri metin diğeri de şarkı olmak üzere iki farklı yöntem
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fransızca öğrenimi-öğretimi, yabancı dil öğretimi, Fransızcadan Türkçeye geçen kelimeler.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi
Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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1. GİRİŞ
İnsanlar birbirleri ile iletişim kurmak için jestler, mimikler ve dil gibi çeşitli araçlar kullanmaktadırlar. Bu
iletişim araçlarının hepsi çeşitli el, kol, yüz ve vücut hareketlerinden oluşmaktadır. Bu araçların içinde en çok
ön plana çıkan ise dildir; çünkü dil diğer araçlardan farklı olarak zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap
verebilecek şekilde üretken olabilmektedir. Dil yaşayan bir varlıktır; insana özgü olan bir yetidir (Chomsky,
2009: 53). Banguoğlu’na göre "dil insanların meramlarını anlatmak için kullandıkları bir sesli işaretler
sistemidir. Elle, başla, gözle, kaşla işaretler yaparak da bazı duygularımızı, düşünce ve dileklerimizi anlatırız.
Fakat en mükemmel anlatma (expression) vasıtamız dildir.” (Banguoğlu, 1986: 9). Ergin’ e göre ise “dil,
insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar
çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli antlaşmalar sistemi, seslerden
örülmüş içtimaî bir müessesedir.” (Ergin, 1985: 3). Dilin insanlar için göndergesel, duygu ve düşünceyi iletici,
alıcıyı harekete geçirici, kanalı kontrol edici ve dil ötesi olmak üzere pek çok işlevi bulunmaktadır. Dillerin
ortaya çıkışı ile ilgili gerek Çin mitolojisinde gerekse Hint veya Babil mitolojisinde pek çok rivayet
bulunmaktadır; ancak dillerin ortaya çıkışında genel olarak yansımaları temel alan taklit (onomatopée) ön
plana çıkmaktadır. Taklit sonucunda ortaya çıkan ses zamanla dile dönüşmüştür; ancak bu dönüşüm her
toplumda farklı olmuştur. Böylece her milletin kendine özgü bir dili oluşmuştur. Bu durum her toplumun
kendine özgü gelenek, görenek, âdet ve alışkanlıklarının olmasından kaynaklanmaktadır. Bir milletin sahip
olduğu dil, o milletin zaman içinde yaşadıklarının bir süzgeçten geçmesinden sonra oluşmuştur. Her dilin
kendine özgü oluşu da dilin bu özelliğinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde diller, dilbilimciler tarafından
türlerine göre biçim bilgisel açıdan tek heceli, eklemeli, bükümlü veya çok bükümlü olarak
sınıflandırılmaktadır (Kıran & Eziler Kıran, 2006: 35). Bu sınıflandırma da yabancı dil/diller kavramının
veya algısının oluşmasına yol açmaktadır.
Küreselleşme XXI. Yüzyıl’ın en önemli olgularından biridir. Küreselleşme olgusu uluslararası etkileşim ve
iletişim gibi kavramları ve gereksinimleri de beraberinde getirmektedir. Bu durum uluslararası ilişkilerin
başladığı çok eski dönemlerde ortaya çıkan yabancı dil öğrenme gereksinimini bugün en üst noktaya
taşımıştır. Artık insanların anadilleri dışında ikinci hatta üçüncü bir yabancı dil bilmeleri “avantaj sağlama”
anlayışının çok ötesine geçmiş, bir zorunluluk haline gelmiştir. Her geçen gün değişen dünyaya uyum
sağlamak için toplumların ilerlemesi ve gelişmesi kaçınılmazdır; ancak burada uluslararası etkileşim ve
iletişim ön plana çıkmaktadır. Bunun için en etkili araç ise yabancı dildir. Yabancı dil, daha ileri seviyede bilgi
sahibi olmak, farklı ilim, kültür ve birikime sahip olmak, diğer dillerin konuşanlarıyla anlaşma imkânı
sağlamak için önemlidir. Bu sayede uluslararası ilişkilerin daha iyi geliştirilip yaygınlaşması da mümkündür.
İşte bu gibi nedenlerle kişiler yabancı dil öğrenmeye teşvik edilmektedir (Sancak, 1999: 53). Bu konuda
yazar Fuat Köprülü şöyle demektedir: “çağdaş dünya ile ilişkide bulunmak ve Batı uygarlığını anlayabilmek
yabancı dilleri öğrenmek ihtiyacı Tanzimat’tan beri her gün daha da artmıştır. Türkler Müslüman olup İslâm
medeniyeti dairesine girdikleri zaman o medeniyeti anlamak için o medeniyetin dilleri olan Arapça ve Farsçayı
öğrenmişlerdi. Tanzimat’tan sonra ise Türk toplumunun yüzü Batıya dönmüş, Türkiye, çağdaş “Batı Uygarlığı”
dairesine girmeğe mecbur kalmıştır. Bu mecburiyet Türkiye’de, başta Fransızca olmak üzere, Avrupa dillerinin
öğretilmesine neden olmuştur.” (Demiryürek, 2013: 135). Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de günümüzde
öğretilen yabancı dillerin % 85’i İngilizce, % 7-8’i Almanca, % 4-5’i Fransızca dillerinden oluşmaktadır.
Ayrıca çeşitli fakültelerde de Arapça, Farsça ve Osmanlıca öğretilmektedir. Bu dillerin yanı sıra çok az sayıda
da olsa İtalyanca, Rusça, Japonca, Yunanca, Urduca ve Latince gibi eski diller de öğretilmektedir (Demirkan,
2008: 3). XX. Yüzyıl ile karşılaştırıldığında Türkiye’de yabancı dil öğretimine verilen önemin her geçen gün
arttığı görülmektedir.
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Diller arasındaki etkileşim insanlar arasındaki etkileşime ve iletişime bağlıdır. İki ulus birbirleriyle
sosyoekonomik, kültürel ya da siyasi etkileşim ve iletişim içine girerse bu ulusların dilleri arasında da doğal
olarak bir etkileşim gerçekleşecektir. Osmanlı döneminde özellikle Tanzimat hareketleriyle birlikte Batı ile
daha yakından iletişim kurulması, batılı dillerden çeşitli kelimelerin “devşirilmesini” de beraberinde
getirmiştir. Bu durum yabancı bir dilden anadile “dış alıntı” yapılması olarak da ifade edilebilir. Yapılan
araştırmalarda bu dönemde Türk diline en çok dış alıntının Fransızcadan yapıldığı görülmektedir. Bugün
Fransızcadan Türkçeye yaklaşık olarak 5000 kelimenin geçmiş olduğu düşünülmektedir. Tam bir sayı
vermek gerekirse Aktaş’ın ifadelerine göre toplam 4974 kelime Fransızcadan Türkçeye geçmiştir (Aktaş,
2007: 2). Bu çalışmada Fransızcadan Türkçeye geçen bu kelimelerin Türk öğrencilere Fransızca öğretiminde
motivasyon arttırıcı bir yöntem olarak nasıl kullanılacağı geliştirilen iki farklı materyal aracılığıyla
açıklanacaktır.
2. FRANSIZCANIN TARİHSEL GELİŞİMİ
Fransızcanın bir dil olarak ilk konuşulduğu yer bugün Batı Avrupa’da yer alan Fransa topraklarıdır. Tarihsel
sürece baktığımızda bu bölgede, Romalılar tarafından işgal edilmeden önce, Keltçe konuşmaktaydı. Burada
yaşayanlar da kendilerini Kelt olarak tanımlamaktaydı; ancak Roma işgalinden sonra tüm Batı Avrupa Galya
(Gaule), burada yaşayanlar da Galyalılar olarak adlandırılmıştır. Galya, M.Ö. I. Yüzyıl ile M.S. VI. Yüzyıl
arasında Roma Devleti’nin himayesinde kalmıştır. Dolayısıyla eski Kelt kültürü ve dili ile Roma kültürü ve
Latince arasında etkilenmeler yaşanmıştır. Romalıların Galya’ya getirdikleri Latince halk Latincesi (Latin
vulgiare) dir. Perin’e göre Latince, “vaktiyle Roma’da (Lattium) oturan insanların konuştukları dildir.
Sonraları Romalılar, birçok ülkeyi istila edince buralarda yaşayan insanlara kendi dillerini de öğretti, daha
doğrusu istilaya uğrayan milletler istilacıların dilini öğrendi. Fethedilen bu memleketlere yerleşen Latince,
buralarda oturan kişilerin konuşma itiyatlarının, törelerinin ve tarihi gelişmelerinin tesiriyle şüphesiz başka
başka istikametlerde değişmiştir. İşte bu şekillerin hepsine Roman dilleri (les langues Romanes) adı verilmiştir.
Bu dil ailesine mensup olan başlıca diller şunlardır: Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Rumence,
Katalanca, Sartça, Retoromanca.” (Perin, 2011: 14). Bu dillerden Fransızca zaman içinde kuzey ve güney
olarak ikiye ayrılmıştır. Güneyde konuşulan dil le provençal adını alırken; kuzeydeki dil le français adını
almış ve bugün konuşulan Fransızcanın temelini oluşturmuştur. Orta Çağ’a kadar bu iki dil de farklı
şekillerde gelişme göstermiştir. İki dilin de kendisine özgü edebiyatları gelişmiştir: kuzeyde epik, güneyde de
lirik bir edebiyat filizlenmiştir. Ancak M.S. XIII. Yüzyıl’da yapılan Haçlı Seferleri sonucunda kuzeyliler
tarafından istila edilen güneyde zamanla le provençal dili ve lirik edebiyat etkinliğini kaybetmiştir (Perin,
2011: 16). Bu dönemde bilinen en eski yazılı metin, 842 yılına tarihlenen Strasbourg Sözleşmesi (les Sermets
de Strasbourg)’dir.
Günümüzde eski Fransızca (ancien français) olarak adlandırılan le provençal’ın etkinliğini kaybetmesinden
sonra XIV. XV. ve XVI. yüzyıllarda konuşulan Fransızcaya, geçiş dönemi Fransızcası anlamına gelen moyen
fraçais, XVII. Yüzyıl’dan sonra konuşulan Fransızcaya ise modern Fransızca anlamına gelen français moderne
adı verilmektedir (Erlat, 2001: 21). Geçiş döneminden sonra modern Fransızcanın oluşmasında ve
sonrasında kabul görmesinde XVI. Yüzyıl’da edebi bir hareket olarak ortaya çıkan Pléiade grubunun etkisi
büyüktür. Pléiade grubu, şair Pierre de Ronsard'ın öncülüğünde 7 kişilik bir şair topluluğundan
oluşmaktadır. Bu grubun bir üyesi olan Joachim Du Bellay tarafından 1549 yılında yayınlanan “Défense et
illustration de la langue française” adlı bildiri günümüzde modern Fransızcanın manifestosu olarak da kabul
edilebilir. Ayrıca XVII. Yüzyıl’da Fransa’da kurulan ve dil ile ilgili konularda karar verme yetkisine sahip olan
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Académie Franaçise de aldığı ve uyguladığı kararlarla modern Fransızcanın gelişmesine ve yaygınlaşmasına
büyük katkı sağlamıştır.
XVII. Yüzyıl’dan itibaren modern Fransızca zamanla tüm dünyaya yayılarak ilk önce siyaset, ardından da
kültür, sanat ve edebiyat dili olarak dünya saraylarında konuşulan bir dil olmuştur. Fransızcanın tüm
dünyada yaygın bir dil olarak kabul edilmesinde Fransa’nın devlet politikasının yanı sıra çeşitli filozofların
ve yazarların da etkisi büyüktür. Özellikle XVII. Yüzyıl’dan itibaren Batı yazın ve düşünce dünyasının en
önemli temsilcileri arasında olan Michel de Montaigne (1533-1592), Pierre Corneille (1606-1684), Jean
Racine (1639-1699), Molière (1622-1673), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Stendhal (1783-1842),
Victor Hugo (1802-1885), Gustave Flaubert (1821-1880), Émile Zola (1840-1902) gibi pek çok filozof ve
yazar Fransızcanın XIX. Yüzyıl’da bir dünya dili olmasına katkı sağlamıştır. Osmanlı Devleti topraklarında
Fransızca eğitimi ve öğretimi ile ilgili ilk uygulamalara da bu dönemde rastlamaktayız. Bugün dünyada
yaklaşık olarak 300 milyon kişi Fransızca konuşmaktadır. Bu kişilerin yaklaşık 200 milyonu için Fransızca
anadildir; 100 milyon kişi de yabancı dil olarak Fransızca konuşmaktadır (Gümüş, 2013: 297).
3. YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCANIN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ
Fransızcanın yabancı dil olarak Türkiye’de var olması ilk defa Osmanlı Devleti zamanına rastlamaktadır.
Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransa ile kurulan siyasi ilişkiler sonrasında Osmanlı Devleti 1535
yılında Fransızlara kapitülasyonlar adı altında bazı ticari ayrıcalıklar tanımıştır. Bu imtiyaz o güne kadar
Osmanlı Devleti tarafından hiçbir devlete verilmemiştir. Kapitülasyonlar sayesinde Fransız gemileri Osmanlı
hâkimiyetindeki limanlarda rahatça ticaret yapabilmektedir. Ayrıca Fransız bayrağı taşıyan gemiler de
Osmanlı himayesindeki denizlerde vergi ödemeden dolaşabilmektedir. Bu ayrıcalık Fransa’ya sadece
ekonomik açıdan değil sosyal, kültürel ve siyasi açıdan da önemli katkılar sağlamıştır. Bu çalışmadaki
konumuz Fransızca ile ilgili olduğu için burada kapitülasyonların sadece Fransızcaya sağladığı katkılara
değinilecektir. Osmanlı’nın XVI. Yüzyıl’da 3 kıtada sahip olduğu limanlarda ve sularda rahatça dolaşabilen
Fransız gemileri ve gemicileri sayesinde Fransızca kısa bir süre içinde dünyanın çeşitli coğrafyalarında
konuşulan, işitilen, anlaşılmaya ve öğrenilmeye çalışılan bir dil haline gelmiştir. Özellikle XVIII. Yüzyıl’da
misyonerlik faaliyetleri kapsamında birçok bölgeye Fransız okulları açılmış, Fransız kültürü ve Fransızca
özendirilmeye başlanmıştır. Osmanlı Devleti için XIX. Yüzyıl’dan itibaren Fransa başta eğitim ve askeri
alanlar olmak üzere pek çok alanda örnek alınan bir ülke konuma gelmiştir. Bu duruma paralel olarak
Osmanlı okullarında yabancı dil olarak Fransızca tercih edilen bir dil olmuştur. “Yabancı öğretmenlere askerî
okullarda görev verilmesiyle, ilk kez, Fransızca, İngilizce gibi Batı dilleri bazı okulların ders programlarına
alınır. Bu okullardan biri, ilk askeri deniz okulu olan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’dur. Okul programında
Fransızca seçmeli ders olarak yer alır. Daha sonra, askerî kara okulu olarak açılan Mühendishane-i Berr-i
Hümayun’da da Fransızca seçmeli yabancı dil dersi olarak okutulur” (Sakaoğlu,1997: 61; aktaran Nurlu, 2013:
491). Ayrıca yine bu dönemde açılan Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Mâmure ve Mekteb-i Tıbbiye
okullarında da eğitim Fransızca verilmiştir. Bu dönemde Fransızca konusundaki en önemli gelişme 1868
yılında Fransa’nın da yardımıyla bütün derslerin Fransızca okutulduğu Mekteb-i Sultani’nin (Galatasaray
Lisesi) açılmasıdır (Nurlu, 2013: 491-492). XIX. Yüzyıl’ın sonlarına doğru Osmanlı topraklarında Fransızca
konuşmak moda ve çağdaşlık ile özdeşleşmiş durumdadır. Bu durumun örneklerini dönemin romanlarında
da rahatlıkla görebiliriz. Yapılan araştırmalar bu dönemde Osmanlı topraklarında yaşayan 3 milyondan fazla
kişinin Fransızca konuştuğunu göstermektedir (Gümüş, 2013: 309). Ancak bu dönemde Fransızcanın
popülerliği sadece Osmanlı topraklarıyla sınırlı değildir. Dostoyevski’nin, Tolstoy’un, Gogol’un ve Gorki’nin
ana vatanında, Rus saraylarında bile iletişim dili olarak Fransızca kullanılmaktadır.
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XVIII. ve XIX. yüzyıllar pek çok Fransız yazar, şair ve düşünürün “oryantalizmin büyülü bahçelerine dalmak”
için Osmanlı topraklarına geldiği dönemlerdir. François-René de Chateaubriand, Alphonse de Lamartine,
Gérard de Nerval ve Pierre Loti bu kişilerden sadece bir kaçıdır. Bu ziyaretlerin Fransız kültürünün ve
Fransızcanın Osmanlı topraklarındaki hegemonyasına katkısı azımsanamayacak kadar büyüktür. XX.
Yüzyıl’ın ilk çeyreğinde Türkiye’de pek çok Fransız gazetesi yayınlanmakta ve pek çok kitap İstanbul’da
Fransızca olarak basılmaktadır. Sokak tabelaları iki dilli, Fransızca ve Türkçe, olarak yazılmaktadır. Resmi
yazışmalar da aynı şekilde iki dilde, Fransızca ve Türkçe olarak yapılmaktadır (Gümüş, 2013: 309). Fransızca
yabancı dil olarak Türkiye’deki popülerliğini ve varlığını Cumhuriyetin ilanından sonra da sürdürmüştür.
“Türkiye’de 1980’li yılların ortalarına kadar okullarda öğrencilere genellikle İngilizce, Almanca veya Fransızca
dillerinden biri öğretilmekteydi. 1980’li yılların sonunda alınan siyasi kararlarla, Almanca ve Fransızca
okulların genelinden kaldırılmış ve tek yabancı dil uygulaması başlamıştır. Ancak 1997 yılında kabul edilen
“Sekiz Yıllık Zorunlu ve Kesintisiz Eğitim Yasası” ve Avrupa Birliği Yabancı Dil Politikası çerçevesinde 2001 yılı
etkinlikleri neticesinde Almanca ve Fransızca ikinci yabancı dil olarak ülkede yeniden önemsenmeye
başlanmıştır” (Dellal, 2003: 36; aktaran Bür & Aycan, 2013: 195). Bugün Türkiye’de hâlâ eğitim dili Fransızca
olan üniversite (Galatasaray Üniversitesi) ve okullar bulunmaktadır. İstanbul’da Galatasaray Lisesi, Özel
Saint-Joseph Fransız Lisesi, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Sainte
Pulchérie Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi, Lycée Français Pierre Loti Fransızca eğitim veren
okullardan bir kaçıdır. Ayrıca Ankara'da Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Lisesi, Lycée Français Charles de
Gaulle; İzmir'de ise İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi, İzmir Özel Tevfik Fikret Fen Lisesi, Bornova
Anadolu Lisesi gibi okulların eğitim dili Fransızcadır.
4. GÜNÜMÜZDE FRANSIZCA ÖĞRETİMİ
Modern eğitim tekniklerinde yabancı dil öğretiminde konuya farklı bakış açılarıyla yaklaşım, tüm duyu
organlarının öğrenme süreçlerine maksimum düzeyde dâhil edilmesi, multimedya araçlarının etkin bir
şekilde kullanılması bireylerin yabancı dil öğrenme motivasyonlarına, kapasitelerine ve süreçlerine önemli
katkılar sağlamaktadır. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler pek çok bilim dalı tarafından takip
edilmekte ve kullanılmaktadır. Eğitim bilimlerinin gelişimi, yeni yöntem ve tekniklerin oluşturulması için de
söz konusu teknolojik gelişmeler çok önemlidir. Teknoloji özellikle yabancı dil öğretimi için çok yaygın bir
şekilde başvurulan alanlardan biridir. “Yöntemler, öğrencilerin hedeflere ulaşmasına ya da içeriği
içselleştirmesine yardımcı olması için seçilen öğretim işlemleridir. Teknikler ise yöntemleri uygulamaya koyma
biçimleridir. Başlıca yöntem ve teknikler; anlatım, tartışma, alıştırma ve uygulama, birebir öğretim, keşif,
problem çözme, grupla ortaklaşa öğrenme, gösteri, oyun ve benzetimdir.” (Kaya, 2006: 20). Bugün yabancı dil
öğretiminde kullandığımız yöntem ve yaklaşımların tarihsel gelişimine baktığımızda, neredeyse tamamı,
teknolojik buluşlar ve bilimsel gelişmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. XX. Yüzyıl’da “özellikle ses (gramofon,
radyo, kasetçalar...), görüntü (yansı makinesi, tepegöz...) ya da her ikisini birlikte sunabilen (sinema, televizyon,
video…) görsel-işitsel düzeneklerin birer ders aracı ve ancak bu düzenekler aracılığıyla çalınabilen plak,
manyetik bant, film, kaset gibi kimi ürünlerin ise birer ders materyali olarak kullanım oranı her geçen gün
biraz daha artmıştır.” (Kartal, 2005: 232). Bugün başta İngilizce olmak üzere pek çok dil için geliştirilmiş
yazılımlar ve hazırlanmış internet siteleri bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda günümüzde, her yaştan
katılımcıya uygun olarak, Fransızca öğretiminde kullanılmak amacıyla hazırlanmış çeşitli yazılımlar da tespit
edilmiştir: Birebir Öğretim veya Ders Sunu (Didacticiels), Alıştırma ve Tekrar (S'exercer et Pratiquer),
Öğretici Oyun (Jeux Educatifs), Benzetim (Simulation) yazılımları gibi (Arslan, 2013: 39).
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5. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE/ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON
Motivasyon, diğer bir ifade ile güdüleme başta iş hayatı olmak üzere hemen her alanda karşımıza çıkan bir
konudur. Türk Dil Kurumu’na göre motivasyon “güdülenme” olarak; güdüleme de “bir iş ve eyleme kalkışma
ya da katılmayı ya da bir işlemde başarılı olmayı kolaylaştırıcı öğeler yoluyla sağlanan eğilim kazandırıcı,
ödüllendirici, özendirici ve yönlendirici çaba” olarak tanımlanmaktadır. Ancak TDK’nın dışında motivasyon ile
ilgili çeşitli tanımlar da yapılmaktadır. Örneğin Düren’e göre motivasyon, bireylerdeki içsel enerjinin belirli
hedeflere yönlendirilmesi için hareketlendirilmesi, aktive edilmesidir (Düren, 2000: 104). Eroğlu’na göre ise
motivasyon, bireyin çaba ve faaliyetlerini ilgi merkezlerini, örgütsel amaçlar doğrultusunda yönlendirmektir
(Eroğlu, 2000: 248). Motivasyon ile ilgili yapılan tanımlar farklı olsa da temel amaç yapılan bir işte
verimliliğin arttırılmasıdır. Yabancı dil öğretiminde/öğreniminde de temel amaç kişilerin öğrenme
kapasitelerini ve verimliliklerini arttırmaktadır. Dil öğrenimi sadece dil ile ilgili bilgilerin öğrenildiği bir
süreçle sınırlı değildir. Dil öğrenimi aynı zamanda öğrenilen dilin kültürünün de öğrenildiği bir süreçtir.
Yapılan bazı araştırmalar dil öğrenen kişilerin, dil öğrenme süreçlerinde öğrenilen dilden zaman zaman
uzaklaştıklarını ortaya koymaktadır. Motivasyon eksikliği de bu durumun başlıca sebepleri arasında yer
almaktadır. Bireysel farklılıklardan dolayı da her bireyin yaşadığı motivasyon eksikliğini sebebi, türü ve
derecesi farklı olmaktadır (Yılmaz & Buzlukluoğlu Arslan, 2014: 1184). Geçmişten günümüze yabancı dil
öğretiminde/öğreniminde motivasyon ile ilgili pek çok araştırma yapılmıştır ve yapmaktadır; ancak bu
alanda ilk ciddi ve önemli çalışma Robert Gardner ile Richard Clément tarafından yapılmıştır. Bu yüzden
bugün yapılan pek çok çalışma temelde onların çalışmalarına dayanmaktadır. Gardner ile Clément yabancı
dil öğreniminde öğrencilerin öğrenme sürecine motive olmalarında üç farklı kaynağın etkili olduğunu ileri
sürmektedirler:
1) İçsel nedenler: Kişilerin yabancı dil öğrenmeyle ilgilenmeleri, bundan keyif almaları ve öğrendikleri
yabancı dili kullanmaları,
2) Araçsal nedenler: Yabancı dili iyi bir düzeyde öğrenmenin sağlayacağı çıkar ve yararlar. Örneğin, kariyer
ilerlemesi ve yükseköğrenime devam etme,
3) Bütünleştirici nedenler: Bir yabancı dilde ustalaşmayla başka bir bölge veya ülkenin kültürüne dâhil
olabilme ve başka insanlarla ilişki kurabilmeye dönük amaçlar, (aktaran: Yılmaz & Buzlukluoğlu Arslan,
2014: 1184-1185).
Fransızca öğrenen Türk öğrencilerin motivasyonlarının arttırılması üzerine gerçekleştirilen bu çalışma
öncelikle içsel nedenlerle ilgilidir; çünkü Fransızcadan Türkçeye geçen kelimeler aracılığıyla öğrencilerin
Fransızca öğrenmeye olan ilgilerinin arttırılması, Fransızca öğrenmeden keyif almaları ve Fransızcayı günlük
hayatta da kullanmaları hedeflenmektedir. Ancak yabancı dil öğretiminde/öğreniminde içsel nedenler
dışında araçsal ve bütünleştirici nedenler de göz ardı edilmemelidir.
6. ÇALIŞMANIN AMACI
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğretmen (kaynak) ile öğrenci (alıcı) arasındaki ilişki eğitim öğretimin tam
olarak gerçekleştirilebilmesi için oldukça önemlidir. “Öğretmen ve öğrenci iletişimindeki nitelik hem sınıf
yönetimi hem de öğrenme bakımından olumlu sonuçlar doğurur. Öğretmenin sınıfta olumlu bir hava yaratması
ve öğrenciler ile iyi bir iletişim sağlaması öğrencilerin derse etkin katılımına katkıda bulunur. Öğretmeni ile
olumlu iletişim kurabilen, beklediği iletileri ve dönütleri alabilen öğrenciler olumlu davranışlarını artırırlar.”
(Kaya, 2006: 8). Bu çalışmada geliştirilen materyallerin sınıf içinde kaynak ile alıcı arasında olumlu bir hava
oluşturarak alıcının kendisine güvenmesini sağlayacağı düşünülmektedir. Peçenek’e (2005: 88) göre de
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yabancı dil öğretiminde kullanılan materyaller “etki bırakmalı (yenilik, değişiklik, ilgi çekici sunum, albenili
içerik) ve ilgi çekici bir yolla uygulanmalı, öğrenicilerin kendilerini rahat hissetmelerini sağlamalı ve
öğrenicilerin güvenlerini geliştirmeli ve başarma duygusu vermeli"dir. Ancak, pek çok öğrenci eğitim ve
öğretim programlarında “zorunlu” olarak yer alan yabancı dil derslerine katılımda motivasyon eksikliği
yaşamaktadır. Buna bir de öğrenilecek olan dilin zorluğu ve karmaşıklığı da eklenince hedef grubun
(alıcının) öğrenme kapasitesi iyice düşmektedir. Bu çalışmada, Fransızca öğrenen öğrencilerin
motivasyonlarını arttırmak ve onlara Fransızca öğrenme konusunda güven kazandırmak amacıyla
Fransızcadan Türkçeye geçen kelimeler kullanılarak ilk derslerde kullanılabilecek iki aktivite sunulmaktadır.
6.1.

Aktivite 1 – Soulignez les mots familiers en turc dans le texte!

Amaç: Bu aktiviteyle Fransızca öğrenen Türk öğrencilerin iki dilde de kullanılan ortak kelimelerin farkına
varması ve bu benzerliklerden faydalanarak Fransızca öğrenme konusunda özgüven ve motivasyonlarının
arttırılması amaçlanmaktadır. Ana dilleri ve Fransızcadaki benzer kelimeler, Fransızca kelime dağarcığına
katkıda bulanacağı gibi alfabe ve telaffuzla ilgili önemli notların da akılda kalıcı olmasını sağlayabilir.
Hazırlık ve Materyal: Uygulamadan önce derse hazırlık aşamasında öğretmen tarafından Fransızcadan
Türkçeye geçmiş kelimelerden kısa bir metin oluşturulmalıdır. Örnek metinde de görüldüğü üzere,
cümlelerin anlam ilişkisi gözetilmeden hazırlanabilir; zira başlangıç düzeyindeki öğrencilerden sadece
kelimelere odaklanmaları istenecektir.
Örnek Metin:
Je suis étudiant au lycée. Je prends une douche par jour. Mon hobby c'est de jouer de la guitare, de
la flûte, de la trompette et de la batterie. Donc, un jour, je voudrais être musicien. Une brillante
carrière peut vous apporter un certain succès. Elle nous aide à nous forger notre caractère et notre
équilibre personnel.
Ma mère me téléphone tous les jours. Elle veut prendre le contrôle de ma vie. D’après elle, c’est la
discipline. En hiver, je porte toujours un manteau, un pantalon, une écharpe et des bottes. Au
contraire en été, je porte souvent un short et un t-shirt. Juste avant de me coucher, je porte un
pyjama.
Uygulama: Öğrencilere kısa bir parça üzerinde ikili gruplar halinde çalışacakları ve bu metini okurken
sadece kendilerine tanıdık gelen ve anlamlarını tahmin edebildikleri kelimelere odaklanarak bu kelimelerin
altını çizmeleri söylenir. Metin dağıtılır ve öğrenciler çalışırken, öğretmen de onları gözlemleyerek
aktivitenin ilerleyişini sağlar. Bütün ikililer çalışmayı tamamladığında, öğretmen metni okur ve öğrencilerin
kelimelerin telaffuzlarını da duymalarını sağlayarak tahminlerini gözden geçirmelerini ister. Gerekirse metin
iki kez okunabilir. Daha sonra metin tahtaya yansıtılır ve öğrencilerden tahtadaki metinde kelimelerin altını
çizerek tahminlerini sınıfla paylaşmaları istenir. Aktivitenin son aşamasında ise öğretmen tahminleri kontrol
eder, cevapları verir, kelimelerin Türkçe karşılıklarını söyler ve öğrencilerden Fransızcadan Türkçeye geçen
kelimelerin sayısını tahmin etmelerini ister. Öğretmen her öğrenciden tahmin aldıktan sonra cevabı verir.
Yukarıdaki metinde lycée, douche, hobby, guitare, flûte, trompette, batterie, musicien, caractère, personel,
téléphone, contrôle, discipline, manteau, pantolon, écharpe, bottes, short, t-shirt ve pyjama kelimelerinden
oluşan toplam 20 adet Fransızcadan Türkçeye geçen kelime yer almaktadır. Daha sonra, öğrencilere bu
benzerliklerden Fransızca öğrenirken yararlanabilecekleri anlatılır. Bu aktiviteye ek olarak dersin
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devamında öğrencilere, metindeki kelimelerden yola çıkılarak aşağıda örneklendiği gibi Fransız alfabesi ve
telaffuz ile ilgili çeşitli notlar da sunulabilir.
Fransız Alfabesi
Alfabedeki Sesli Harfler (Les voyelles): a, e, i, o, u, y.
Alfabedeki Sessiz Harfler (Les consonnes): b, c, d, f, g, h, j, k, l, m,n, p, q, r, s, t, v, w, x, z.
Bu harfler dışında Fransızcada é, è, ë, ê, ù, û, à, â, ç, œ, æ, ï, … gibi karakterler de bulunmaktadır. Fransızca iki
harf yan yana geldiği zaman bazı durumlarda farklı sesler verirler. Örneğin,
aî – e (entraîneur)
au – o (aussi)
eau – o (câbleau)
eu – ö (opérateur)
ou – u (souci)
oi – ua (moi)
oeu – ö (bœuf)
ch – ş (charbon)
gn – ny (gagner)
6.2.

Aktivite 2 – Soulignez les mots que vous entendez en turc dans la chanson!

Amaç: Bu aktivitede Fransızcadan Türkçeye geçmiş kelimelerin yer aldığı otantik bir şarkı yoluyla
öğrencilerin hem ortak kelimelerin farkına varması hem de Fransızca dilinin müziğine alışması amaçlanır.
Öğrencilerden Fransızca şarkıları öğrencilerin hem kelime öğrenme hem de telaffuz geliştirme konularında
faydalanabilecekleri birer kaynak olarak değerlendirebilmeleri hedeflenir.
Hazırlık ve Materyal: Ders öncesinde öğretmen öğrencilerin müzik zevkine hitap edebileceğini düşündüğü
tarzda ve içinde Fransızcadan Türkçeye geçen kelimelerin yer aldığı bir şarkı seçer. Şarkı seçimi sırasında
dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ise öğrencilerin yaş grubu ile şarkının sözleri, konusu ve varsa
videosunun ders ortamına uygun olmasıdır.
Uygulama: Öğrencilere dersin Fransızca bir şarkı üzerine olduğu söylenir ve öğretmen şarkının adını
tahtaya yazar, şarkıcı ve şarkının adı üzerine birkaç bilgi verir. Öğrencilere ilk olarak şarkının videosu
izletilir ve şarkının konusu ile ilgili tahminler yapmaları istenir. Öğrencilere videoyu izledikten sonra
tahminlerini ikili gruplar halinde karşılaştırmaları için biraz süre verilir ve fikirlerini sınıfla paylaşmaları
istenir. Öğretmen şarkının konusu hakkında bilgi verir ve öğrenciler böylece geri bildirim alırlar. Daha sonra
öğrencilere şarkının sözleri dağıtılır ve ikili gruplar halinde çalışarak şarkı sözleri içerisinde kendilerine
tanıdık gelen ve Türkçeye benzeyen kelimelerin altını çizerek kelimelerin anlamlarını tahmin etmeleri
istenir.
Örnek Şarkı:
Oldelaf – Le Café
Pour bien commencer ma petite journée
Et me réveiller moi j'ai pris un café
Un Arabica noir et bien corsé
J'enfile ma parka, ça y est je peux y aller
"Où est-ce que tu vas?" Me crie mon aimée
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"Prenons un caoua, je viens de me lever"
Étant en avance et un peu forcé
Je change de sens et reprends un café
À huit heure moins le quart, il faut bien l'avouer
Les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer
Mais je reste calme, je sais m'adapter
Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café
La journée s'emballe, tout le monde peut bosser
Au moins jusqu'à l'heure de la pause café
Ma secrétaire rentre : "Fort comme vous l'aimez"
Ah mince, je viens d'en prendre, mais maintenant qu'il est fait...
Un repas d'affaire tout près du Sentier
Il fait un temps superbe mais je me sens stressé
Mes collègues se marrent "Détends-toi, René !"
"Prends un bon cigare et un p'tit café !"
Une fois fini, mes collègues crevés
Appellent un taxi, mais moi j'ai envie de sauter
Je fais tout Paris puis je vois un troquet
J'commande un déca, mais re-caféiné
J'arrive au bureau, ma secrétaire me fait :
"Vous êtes un peu en retard, je me suis inquiétée !"
Je la jette par la fenêtre, elle l'avait bien cherché
T'façon faut qu'je rentre, mais avant ... un café
Attendant le métro je me fait agresser
Une p'tite vieille me dit : "Vous avez l'heure s'il vous plaît ?"
J'lui casse la tête et j'la pousse sur le quai
Je file à la maison et j'me sert un ... devinez
"Papa, mon Papa ! En classe je suis premier !"
Putain, mais quoi ? Tu vas arrêter de me faire chier !
Mais qu'il est con, ce gosse, et en plus il se met à chialer!
Je m'enferme dans la cuisine, il reste un peu de café
Ça fait quatorze jours que je suis enfermé
J'suis seul dans ma cuisine et je bois du café
Il faudra bien qu'je dorme, les flics vont m'choper
Alors je cloue les portes et je reprends du café
Öğrenciler çalışırken öğretmen sınıfı gözlemleyerek aktivitenin amaca uygun yürümesini sağlar. Çalışma
süresi sona erdiğinde ikililerden yine tahta üzerine yansıtılan şarkı sözleri üzerinde cevaplarını paylaşmaları
istenir. Tahta üzerinde öğretmen cevapları kontrol eder, kelimelerin anlamlarıyla ilgili bilgiler verir ve
benzer kelimelere dikkat çeker. Örneğin “dans” kelimesinde görüldüğü gibi benzer kelimelerin yanıltıcı da
olabileceği üzerine de bilgiler verilir. Son olarak öğrencilerden Fransızca’dan Türkçeye geçen kelime sayısını
tahmin etmeleri istenir. Bu şarkıda café, parka, adapter, secrétaire, stressé, cigare, taxi, caféiné, bureau, retard,
métro, agresser, premier, cuisine olmak üzere Fransızcadan Türkçeye geçmiş olan toplam 14 kelime
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bulunmaktadır. Dersin sonunda öğrencilere sınıf dışında dinleyebilecekleri Le Café şarkısına benzeyen
şarkılar önerilir ve o şarkılardaki benzer kelimeleri bularak kelime öğrenebilecekleri fikri işlenir.
7. SONUÇ
Yabancı dil öğretiminde öğrencilerin motivasyon seviyelerinin yüksek olması ve hedef dili öğrenmeye karşı
dirençlerinin ve endişelerin az olması en önemli hedeflerden biri olmalıdır. Bu hedefe yaklaşabilmek için
öğrencilerin motivasyonunu ve öz güvenini arttırabilecek her materyal, özellikle bir dili öğrenmeye yeni
başlayanlar için, bu çalışmada örneklendiği gibi kullanılabilir. Şarkıların katkısıyla öğrencilere hedef dili
sevdirmek ve sınıf dışında da dil öğrenme süreçlerinde şarkılardan faydalanmalarını teşvik edebilmek bu
çalışmada önerilen fikirlerle mümkün olabilir. Özellikle anadili Türkçe olan öğrencilere Fransızca
öğretenlerin faydalanabileceği, geliştirebileceği ve ilham alabileceği bu fikirlerin Fransızcanın yabancı dil
olarak öğretilmesine katkıda bulunabilir.
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ANATOLIAN PLACE NAMES IN THE TRAVELOGUE CALLED “SEYAHATNEME” OF EVLIYA
ÇELEBI
EVLİYA ÇELEBİ’NİN SEYAHATNAMESİ’NDE ANADOLU YER ADLARI 1
A. Nur SIR DÜNDAR 2 & Betül AYHAN 3

ABSTRACT
Seyahatname is a work that consists of books telling the physical structure of Ottoman Empire and the personal adventures and
fictions of Evliya Çelebi. The travels of the writer were told in a chronological order in the work. As a traveller and narrator, the
writer told his travels by mixing the realities and fiction. Many unusual events and stories reflecting local culture and belief were
included in the work. These excited the audience by exceeding the limits of literary pleasure and imagination. This kind of
literature works collected from oral sources and containing the writer’s views are very important for cultural history, folk
literature, folklore and linguistics. Moreover, this work shows the richest examples of interdisciplinary relation. Although they
cannot go beyond rumour, the place names that could not be explained etymologically and morphologically can be explained
with the help of Seyahatname. When the current place names are concerned, it helps us where these names come from. For
example, we see the names of Bursa, Çorum and Trabzon as Bulunursa, Cûy-ı rûh and Tarabefzûn respectively. As it can be seen
from the examples, Seyahatname serves to toponymy which is the science of place names. Therefore, it lays a bridge between the
past and the future and it provides the continuity of culture. The aim of this study is to contribute the toponymy studies that
started in the late 19th century but are not at a desired level. In this study, the names of city, town and village in Anatolia whose
names have a story and mentioned in Seyahatname, one of the most important resources of place names for Turkish Language
and Literature, were determined; they were classified according to their naming types and conditions; the determined names
were investigated according to their structure, meaning and origin, and their Turkey Turkish meanings were presented..
Key Words: Evliya Çelebi, Seyahatname, Anatolia, Place Name Science (Toponymy), Story.

ÖZET
Seyahatname, Osmanlı Devleti’nin fizikî, idarî ve sosyal yapısı ile Evliya Çelebi’nin kişisel serüvenleri ve kurgulamalarının iç içe
anlatıldığı kitaplardan oluşan temel bir eserdir. Eserde, yazarın birbirini izleyen seyahatleri, kronolojik sıralamayla bütünsel bir
yapı içinde verilmiştir. Yaşanılan, görülen ve işitilenler somut bilgi ile kurmacanın kesiştiği bir anlatımla aktarılmıştır. Yerli
kültür ve inanışı yansıtan çok sayıda sıra dışı olaylar ve hikâyelerle içerik zenginleştirilmiş, edebî zevk ile hayal gücünün sınırları
aşılarak anlatıya heyecan katılmıştır. Sözlü kaynaklardan derlenen, yer yer yazarın görüşlerinin de bulunduğu bu eser, kültür
tarihimiz açısından önemli olduğu kadar halk edebiyatı, halk bilimi ve dilbilim açısından da önemlidir. Eserde anlatılanların bir
kısmı, bir söylentiden öteye gitmese bile köken ve anlam açısından açıklanamayan pek çok yer adı, Seyahatname’nin ışığında
kimliğe kavuşturulmuştur. Özellikle Anadolu’da rastlanan yer adlarının ortaya çıkışında eserin üstlendiği rol hemen görülebilir.
Anadolu insanının Türkçeleştirilmiş hâliyle anlam veremediği Bursa adı Bulunursa, Çorum adı Cûy-ı rûh, Trabzon adı Tarabefzûn
biçiminden bozulmuş gibi gösterilmiştir. Bu bağlamda Seyahatname, bütün dünyada yapılan ad bilimi çalışmalarının en geniş alt
dalı olan yer adı bilimine (toponimi) hizmet etmekte, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurarak kültürün devamlılığını
sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, XIX. yüzyılın sonlarında başlayan ancak istenilen düzeyde olmayan toponimi çalışmalarına
katkıda bulunmak, Seyehatname’nin bu alandaki önemini vurgulamaktır. Bu amaçla yer adları biliminin Türk dili ve edebiyatı
için en önemli kaynaklarından biri olan Seyahatname’de geçen ve adı bir hikâye ya da efsaneye dayanan Anadolu’daki kent,
kasaba, belde ve köy yer adları tespit edilmiş; adlandırma yolları ve koşulları açısına göre sınıflandırılmış; anlam bakımından
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Evliya Çelebi, Seyahatname, Anadolu, yer adı bilimi (toponimi), hikâye.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
3
Uzm., Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1

EVLİYA ÇELEBİ’NİN SEYAHATNAMESİ’NDE ANADOLU YER ADLARI

329

1. GİRİŞ
Toponymie (yeradbilim); “Grekçe yer, mevki, mahal; vücudun bir bölümü
anlamlarındaki tôpos ile bir kişinin ya da bir şeyin özel adı; şöhret, ün ve ad
anlamlarına gelen onoma kelimelerinden yapılmış bir terimdir” (Kurgan 2002: 4,
Yıldırım 2006: 6). İnsan topluluklarının geçtikleri, yaşadıkları şehir, kasaba, belde,
köy, cadde, mahalle, sokak gibi yerlerin adlarını yapı, anlam ve köken bakımından
açıklamaya çalışan; bunların tarihi süreçlerine yorum getiren; adların değişim ve
gelişimlerini sistemli bir şekilde izleyen bilim dalı olarak tanımlanır.
Bugün adbilim bilim dalı; alanın en işlek kolu olan yer adlarını inceleme çalışmaları
için kullanılmaktadır. Çünkü yer adları, tarihin aydınlatılmasında bir belge niteliği
taşır. “Bölgeye yerleşmiş kavim, boy, oymak, aşiret ve cemaatler ile ilgili; meydana
gelmiş tarihi olaylara, bölgede yaşamış ünlü kişilere ve halk kahramanlarına ait bilgiler
bulunur” (Yavuz-Şenel 2013: 2242). Aynı zamanda yaşam koşullarının belirlenmesi
çalışmalarında bir rehberdir. “Coğrafî konum ve yapı, arazinin toprak ve bitki örtüsü,
hayvan çeşitleri, doğal kaynakları hakkında toplumları aydınlatır” (Yavuz-Şenel 2013:
2242). Dilin tarihi değişimi ve gelişiminde temel kaynaktır. “Dilin bazı tarihi şekilleri,
kullanımları bozulmuş olsa da yer adları üzerinden takip edilebilir” (Yavuz-Şenel 2013:
2242).
İnsanlar, vatan tuttukları toprak parçasından ayrıldıktan sonra kendi kültür
çevrelerinden uzakta bir tabiatla karşılaşınca ister istemez göç ettiği bu yeni doğal
çevrenin etkisi altında kalırlar. Onu tanımak ve tanımlamak için ya yerleştiği çevrenin
fizikî şartlarına uygun olarak ya da tarihsel, sosyal ve kültürel yapılarının etkisinde
kalarak bu yeni coğrafyaya kendi kimliklerini yansıtacak en uygun adları verirler. “XI.
yüzyıldan itibaren Suriye, Anadolu, Azerbaycan ve Balkanlar bölgelerini hâkimiyetleri
altına almaya başlayan Türkler, buralardaki mevcut yerleşim birimlerinin adlarını
Türkçenin fonetiğine ve morfolojisine uydururken, ilk defa kendileri tarafından iskân
edilen yerlere de genellikle Türkçe adlar vermiştir” (Akar, 2006: 51). Bu adlar, belli bir
kural dâhilinde verildiği ancak bir anlam da içerdiği düşünülmelidir. Bu durumda
Anadolu yer adlarının incelenmesi, Anadolu etnolojisinin aydınlatılmasında fayda
sağlayacaktır.
Bu çalışmada, Evliya Çelebi Seyahatname’si örneği üzerinde XVII. yüzyıl Osmanlı
coğrafyasındaki şehir, kasaba, köy, belde gibi yer adları incelenmiştir. Eserde tespit
edilen yer adlarının çok sayıda olması, konunun sınırlarını belirlemiş dolayısıyla
müellif tarafından sadece adı için yorum getirilen ve bir söylentiye dayandırılan
Anadolu yer adları üzerinde durulmuştur. Belirlenen adlar, tarihî ve kültürel açıdan
değerlendirildikten sonra çevre ve birey ile ilişkili olarak sınıflandırılmış, tablo
şeklinde sunulmuş, elde edilen veriler sayısal ve yüzdelik değerleriyle verilmiştir.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Yer Adlarına Tarihî ve Kültürel Açıdan
Yaklaşım
Yer adları, toplumların kültürel değerlerin bütün özelliklerini bünyesinde barındıran
en önemli değerlerden biridir. Tarihe ışık tutarak geçmişe ait bilgiler kazandırır.
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Mesela İstanbul şehrine verilen adlar dikkate alındığında, şehrin tarih boyunca pek
çok medeniyete beşiklik ettiği görülür. Şehir, Kral Yanko tarafından kurulduğu için
Süryani dilinde Yankoviçe, İskender yeniden inşa ettiği için İbrî dilinde Aleksandıra,
Bizans imparatoru Kostantin bayındır kıldığı için Yunan dilinde Poznatyam ve
Kostantiniyye adını almıştır. Geçmişte kendisini kuran tarihî şahsiyetlerin adıyla
anılan şehir, Türklerin fethinden sonra İslamiyet’in hızla yayılması sonucu kimliğini
değiştirmiş, artık adı Konstantiniyye değil İslambol olmuştur. XV. yüzyılda
karşılaştığımız bu durum, şehrin adının Türkçeleştirildiğini ve bir yerlileştirme
geçirdiğini göstermektedir.
Yer adları sıradan sözler değildir. Hepsinde bir anlam vardır. Bu anlam çözüldükçe
bölgenin sadece tarihi değil aynı zamanda ekonomik gerçeği de aydınlanmış, hatta
arazinin toprak ve bitki örtüsü, hayvan çeşitleri, tabii kaynakları ile ilgili bilgiler de
elde edilmiş olur. Mesela Kütahya’nın Altıntaş ilçesi, “Selçuklular zamanında bir
kayadan altın madeninin çıkması” (ES IX-I, 2011: 31) sonucunda Altuntaş adını alırken
Balyambolu, adını bitki örtüsünden almıştır: “Burada meyankökü çok olduğundan
biyanı (meyanı) boldan bozma Etrak Kavmi Balyambolu derler” (ES IX-I, 2011: 199).
Kuş Gölü ise adını hayvandan alır: “Bir kuşu avcı avlayıp yüzdükten sonra kuşu bu gölde
yıkarken kuş dirilerek göle dalıp kaybolduktan sonra Allah’ın emriyle bin göl ortaya
çıktığından hangisi âb-ı hayat gölüdür, kaybolur. Onun için Kuş Gölü derler” (ES III-I,
2012: 322).
Yer adlarında bölgeye yerleşmiş oymak, aşiret ve cemaatlere ait ya da meydana
gelmiş tarihi olaylara ait bilgileri bulmak da mümkündür. Mesela İstanbul’un pek çok
mahallesinin adı Türklerin şehre egemenliğinden sonra değişmiştir. Anadolu ve
Rumeli’den gelen çeşitli insan topluluklarının buraya yerleştirilmesi sonucu, hem
mevcut mahallelerin adları yerlileştirilmiş hem de yeni mahallelere Türkçe adlar
verilmiştir. Başlangıçta mahalle daha sonra semt olan Ayasofya’ya Sofya’dan,
Aksaray’a Niğde Aksaray’dan, Yenimahalle’ye Yenimahalle’den, Balat’a Balat’tan gelen
halk yerleştirilmiş ve bu mekânlar bugünkü adlarını almıştır. Verilen adlar, aynı
topraklarda hangi kültürlerin yaşadığını, bu topraklara ne zaman geldiğini, nereye
yerleştirildiğini ortaya koyması bakımından tarihe ışık tutar.
Dilin tarihi gelişimi bile yer adları üzerinden takip edilebilir. Dilin bazı tarihi şekilleri,
kullanımları yer adlarında bozulmuş olsa dahi hâlâ yaşamaktadır. Evliya Çelebi’nin,
Seyahatname’sinde geçen Anadolu yer adlarının birçoğu bu şekildedir. Mesela Çoruh
adı Cûy-ı ruh biçiminden; Diyarbakır adı Diyâr-bekr biçiminden, Harbud adı Har-bîd
biçiminden, Mardin adı, Merdeyn biçiminden, Niksar adı Nik-hisar biçiminden,
Bayburt adı Bay-yurd biçiminden, Erzurum > Arz-ı rûm biçiminden, Antakya adı
Takyanus > Antakıyye biçiminden, Yun. Scutari > Üsküdar örneği Eski dar biçiminden;
Fars. Per-teng > Pertek biçiminden, Yun. Trapezus > Trabzon örneği Tarabefzûn
biçiminden bozulmuş gibi gösterilir.
Anadolu yer adlarında daha birçok özelliklerle karşılaşılabilir. O çevrenin genel
özelliği bir halk söyleyişine bağlandığında bugünkü Çengelköy adının nasıl ortaya
çıktığı âşikar olur. Zira “Fatih Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’u fethettiğinde bu şehirde
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

EVLİYA ÇELEBİ’NİN SEYAHATNAMESİ’NDE ANADOLU YER ADLARI

331

Madyan oğlu Yanko zamanından çengeller kaldığı için buraya Çengelköy” (ES I-II,
2011: 428) denilmiştir. Sadece İstanbul’un semtleri için değil, Anadolu’daki pek çok
yer adında da aynı durum görülür.
Yerleşim bölgesinin bir fizikî özelliği olarak iklim de yer adlarının verilişindeki önemli
bir etkendir. Erzurum şehrinin adı, iklimin adlandırmayı nasıl etkilendiğini gösterir:
“Bir dervişe: ‘Nereden gelirsin?’ derler. ‘Kar rahmetinden gelirim.’ der. ‘O ne diyardır?’
derler. ‘Soğukdan ere zulüm olan Erzurum’dur.’ der” (ES II-I, 2011: 246). Evliya
Çelebi’nin Erzurum adı için yaptığı bu yorum o yörenin halkı arasında darbımesel
olmuştur.
Yer Adlarının Verilişindeki Etkenler ve Eğilimler
“Yer adlarını vermedeki tercihler ülkeden ülkeye farklılıklar gösterse de genel anlamda
tüm dünyada ortak kabullerin olduğu bir gerçektir. Birçok toplumda bir yere ad
verilirken yerleşim yerinin durumu, konumu ve o millete ait tarihî şahsiyetler önemli rol
oynamıştır” (Aksan, 2000: III - 107). Bunların her biri, yer adları için bir etken ve
eğilim olarak değerlendirilebilir.
Yer adları üzerinde çalışan Hasan Eren, Saim Sakaoğlu, Doğan Aksan, Mehmet Ersöz,
Tuncer Gülensoy, Levent Kurgun gibi bazı araştırmacılar, Anadolu yer adlarını bu
etken ve eğilimleri dikkate alarak çeşitli adlandırma yollarına başvurmuşlardır.
Bunun sonucunda farklı sınıflandırmalar ortaya çıkmıştır. Mesela Eren; “Türk
kökünden gelen adlar, yabancı dillerden aşınmış olan adlar” (Eren 1965: 159) şeklinde
genel bir tasnif yaparken Gülensoy; “Yerin yapısına göre verilen adlar, yerin ve
çevrenin renk özelliğine göre verilen adlar, yerin bir başka yerle farklı durumuna göre
verilen adlar, yerin ve çevrenin hayvanlarına göre verilen adlar, çevredeki yapılara göre
verilen adlar, o yere ilk yerleşen topluluğun lideri veya büyüğünün adına göre verilen
adlar, çevredeki akarsulara göre verilen adlar, dinle ilgili adlar, meslekle ilgili adlar”
(Gülensoy 1984: 156) şeklinde daha ayrıntılı bir tasnif yapmayı uygun görmüştür.
Aksan ise, çevreyi ve bireyi temel etken olarak almış ve bunları alt başlıklarla çeşitli
kategorilere ayırmıştır: “Çevrenin coğrafî özellikleri ve jeopolitik yapısı, çevredeki
renkler, çevrenin genel özellikleri, çevredeki varlıklar, (bitki örtüsü, hayvanlar, yapılar),
kişi adları, unvanlar, dinle ilgili adlar, meslek ve akrabalık ile ilgili adlar” (Aksan, 19731974: 187).
Seyahatname’de tarafımızca tespit edilen ve adlandırılmasına yorum getirilen
Anadolu yer adları, günümüze kadar yapılan yer adlarını sınıflandırma çalışmaları da
dikkate alınarak şu şekilde kategorilere ayrılmış ve incelenmiştir:
Anadolu Yer Adları
Adlandırılması, müellif tarafından bir hikâyeye ya da efsaneye dayanan Anadolu
coğrafyasında 202 tane yer adı tespit edilmiştir. Bunlardan Çapakçur ile Muş Şehri (ES
III-I, 2012: 316-317), Dâr-ı Büleh ile Erzen-i Ahlad (ES IV-I, 2012: 188), Diyarbakır ile
Kara Âmid (ES IV-I, 2012: 30), Engüriyye ile Mutabbak Kalesi, Ankara Kalesi, ve
Zincirler Kalesi (ES II-II, 2011: 519), Harbîd ile Harput (ES III-I, 2012: 300-301), Ladik
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Sancağı ile Havik Kalesi (ES II-II, 2011:469), Malatıyye ile Rukbe (ES IV-I, 2012: 9) tek
bir mahali karşıladığı halde Seyahatname’de farklı adlarla yer aldığı ve adlandırılması
farklı bir etkene bağlandığı için sınıflandırmada her birine ayrı ayrı yer verilmiş ve
toplam sayıya dâhil edilmiştir.
Adlandırılması sadece bir etkene bağlanan ve tek bir mahali karşılayan Aksaray
(Pigehelina) (ES III-I, 2012: 255-256), Bedlis Kalesi (Bitlis Kalesi) (ES IV-I, 2012: 124125), Çağa Eski Hisar (Daraluga Köhne Kalesi) (ES V-I, 2010: 112), Çanakkale Limanı
(Çanak Limanı) (ES VIII-II, 2011: 513), Demircieli (Demirci Şehri, Ahengeran Kalesi)
(ES IX-I, 2011: 53), Erbain (Kırklar) Dağı (ES IX-I, 2011: 197), Hanica Kalesi (Çatalca)
(ES III-II, 2012: 630), Miyafarikin (Miyân-fark) (ES IV-I, 2012: 106-107), Poloz Kalesi
(Pürgaz-ı Poloz) (ES III-I, 2012: 395) gibi yerlere ait adlar zikredilmekle beraber tek
bir etkene bağlı olarak ortaya çıktığı için elde edilen toplam sayıya dâhil edilmemiştir.
Eserde tespit edilen yer adlarından 24’ünün günümüzdeki adı ve yeri tespit
edilememiştir. Bunlar, sırasıyla şu şekildedir: Abagay Kalesi, Aklbend Mahallesi,
Ayazma Kapısı, Celo Köyü, Çarşambapazarı, Demirkapı, Gazi Yaylası, Hacı Murad Kalesi,
Hasan Tapdı Yaylağı, Hatuniye Kalesi, Horozlukapı, İskender Şeddinişimeni (Sediri),
Kanlıpınar, Karnıyarık, Kesik Kale Kili (Kılıbu Hisarı), Kuş Gölü, Lazki, Miyafarikin
(Miyân-fa), Oklu Çam Beli, Ömer Kırdığı Yurdu, Sığla Vilâyeti, Şûr Gölü, Taşak Ovası,
Topçeken Camız (Manda) Yaylağı.
Günümüzdeki adlarıyla birlikte tespit edilenler ise alfabetik olarak şu şekildedir:
Afyon "Afyonkarahisar", Ahdimvar Kalesi (Ahtamar) "Van’da kale", Aksaray
(Pigehelina) "Aksaray", Aksaray Mahallesi "İstanbul’da Fatih ilçesinde semt", Albak
Kalesi (Alibaki Kalesi) "Van’ın Başkale ilçesi", Aleksandıra "İstanbul", Alikayası
"Kahramanmaraş’ta mevki", Altuntaş Kasabası "Kütahya’nın Altıntaş ilçesi", Amik
Kalesi (Amik, Amük) "Van", Antakıyya "Antakya", Arapkir Kalesi "Malatyan’ın ilçesi",
Arslan Kalesi (Malazgirt Kalesi) "Muş’un ilçesi", Asa Suyu "Kastamonu’da bir nehir",
Asi Nehri "Hatay’da nehir", Aşağıhisar Kapısı "Trabzon’da mevki", Ayakapısı
"İstanbul’un Fatih ilçesinde semt", Ayasdifanaz (Ayastefanos-Yeşilköy) "İstanbul’un
Bakırköy ilçesinde semt", Ayasofya "İstanbul’un Eminönü ilçesinde mevki", Aydın
"Aydın", Aydos "İstanbul’un Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Samandıra ilçeleri arasında
mevki", Bakacak "Bursa Uludağ’da bölge", Balpınarı Yaylağı "İzmir’in Tire ilçesinde
mevki", Balat Mahallesi "İstanbul’un Fatih ilçesinde semt", Balyambolu Kasabası
"Kayseri’nin Beydağı ilçesi", Bay Boğa Kalesi "Çanakkale’nin Biga ilçesi", Bayburd
"Bayburt", Bayındır "İzmir’in Bayındır ilçesi", Bedlis Kalesi (Bitlis Kalesi) "Bitlis", Besni
Kalesi "Adıyaman’ın Besni ilçesi", Birgi Kalesi "İzmir'in Ödemiş ilçesinde mahalle,
Bodrum "Muğla’nın Bodrum ilçesi", Bursa "Bursa", Büyük Karaman "İstanbul’un Fatih
ilçesinde cadde, Cevrum Kalesi "Çorum", Cibalıkapısı "İstanbul’un Fatih ilçesinde
semt", Çağa Eski Hisar (Daraluga Köhne Kalesi) "Kocaili’nde köy", Çanakkale Limanı
(Çanak Limanı) "Çanakkale", Çapakçur "Bingöl", Çardak Kasabası "Çanakkale’nin
Çardak ilçesi", Çâr-Melik Kalesi "Şanlıurfa’da mevki", Çemişkezek "Tunceli’nin
Çemişkezik ilçesi", Çengelköy "İstanbul’un Üsküdar ilçesinde mahalle", Çengellibel
Menzili "Amasya Çengelkayı Köyü", Çömlekçi Köyü "Denizli’nin Tavas ilçesinde köy",
Çubuklu Bahçe "İstanbul’un Üsküdar ilçesinde mevki", Dâr-ı Büleh (Büleh yurdu,
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Erzen-i Ahlad) "Van’ın Ahlat ilçesi", Dâr-ı Mût Kalesi "Mersin’in Mut ilçesinde kale",
Darıca "Kocaili’nde Darıca ilçesi", Davaz Kalesi (Tavas Kalesi) "Denizli’nin Tavas
ilçesi", Debbağlar Kapısı "Trabzon’da mevki", Deliklitaş Köyü "Bitlis’in Deliklitaş Köyü,
Demircieli (Demirci, Ahengeran Kalesi) "Manisa’nın Demirci ilçesi", Denizli (Dar-ı mâ
Kalesi) "Denizli", Dil (Diliskelesi) "Kocaeli’de bir yer adı", Direklibel (İskilip) "Çorum’un
İskilip ilçesi", Divriği "Sivas’ın Divriği ilçesi", Diyarbakır (Diyar-ı bikr, Kara Amid)
"Diyarbakır", Donduran Kasabası "Aydın’ın Yenipazar ilçesinde köy", Eğerlidağ
"Erzurum’da dağ ", Eğrikapı "İstanbul’un Fatih ilçesinde semt", Elmalı "Antalya’nın
Elmalı ilçesi", Engüriyye Kalesi (Ankariyye Kalesi, Engüri Kalesi, Mutabbak Kalesi,
Zincirler Kalesi), "Ankara", Erbaataş Suyu (Arbetaş Çeşmesi) "Diyarbakır’da çeşme",
Erbain Dağı (Kırklar) "Diyarbakır’da dağ", Erceyş (Erciş Kalesi) "Van’ın ilçesi", Ercis
Dağı (Erciyes Dağı) "Kayseri’de dağ", Erçek Kalesi "Van", Ereğli (Erkili) "Konya’nın
Ereğli ilçesi", Ergani (Argını) "Diyarbakır’da Ergani ilçesi", Erzen-i Ahlad (Dâr-ı Büleh,
Büleh yurdu) "Van’ın Ahlat ilçesi", Erzurum "Erzurum", Eynegöl (İnegöl) "Bursa’nın
İnegöl ilçesi", Eyüpsultan "İstanbul’un Eyüp ilçesi", Galata "İstanbul’un Beyoğlu
ilçesinde semt", , Gedüs (Gediz) "Kütahya’nın Gediz ilçesi", Geyve "Sakarya’nın Geyve
ilçesi", Gezbike (Gebze) "Kocaili’nin Gebze ilçesi", Giresin "Giresun", Gümüşhane
"Gümüşhane", Harbîd (Hüsn-i ziyad, Harbud Kalesi) "Elazığ’ın Harput ilçesi", Harput
(Harbîd, Harbud Kalesi, Hüsn-i ziyad) "Elazığ’ın Harput ilçesi", Hasan-âbâd Kalesi
(Hasankalesi) "Erzurum’un Pasinler ilçesi", Havik Kalesi (Ladik Sancağı) "Samsun’un
Ladik ilçesi", Hekimhanı Kalesi "Malatya’nın Hekimhanı ilçesi", Heleke (Hereke)
"Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir semt", Hısn-ı Mansur (Hasîn-i Mansur) "Adıyaman",
Honaz Şehri "Denizli’nin Honaz ilçesi", Hoşâb Kalesi "Van ili sınırlarında kale", Hoşâvân Şehri (Vestan Kalesi) "Van’ın Gevaş ilçesi", Hoşoğlan "Trabzon’da mahalle", Hüsni ziyad (Harbîd, Harbud Kalesi) "Elazığ’ın Harput ilçesi", Ilgın "Konya’nın Ilgın ilçesi",
Ilıbat Kalesi (Isıcak Sulu Ördek Kalesi, Ulubat Kalesi) "Bursa ili sınırlarında mevki",
İskenderun "Hatay’ın İskenderun ilçesi", İstanbul "İstanbul", İzmir Kalesi "İzmir", İzmit
(İznimgit) "Kocaeli’nin İzmit ilçesi", İznik "Bursa’nın İznik ilçesi", Kanavükariz
(Çarşambapazarı Suyu) "Yeşilırmak", Kara Âmid (Diyarbakır, Diyar-ı bikr)
"Diyarbakır", Kara Foça Kalesi "İzmir’in Foça ilçesi", Karabiga "Çanakkale Biga ilçesi
yerleşim yeri", Keşiş Dağı "Bursa ili sınırları içinde dağ, Uludağ", Kıllı Göl "Bingöl ili
sınırları içinde göl", Kızılhisar "Uşak’ın Banaz ilçesinde köy", Kızılırmak "Kızılırmak",
Kocaili "Kocaeli", Kostantiniyye "İstanbul", Kum burgazı "İstanbul Büyükçekmece
ilçesinde mevki", Ladik Sancağı (Havik Kalesi) "Samsun’un Ladik ilçesi", Lapseki
Kasabası "Çanakkale’nin Lapseki ilçesi", Levend Çiftliği "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde
Levent Mahallesi", Macuncu Mahallesi "İstanbul’un Fatih ilçesinde sokak", Malatıyye
(Rukbe) "Malatya", Malazgirt (Malazcird) "Muş’un ilçesi", Manisa "Manisa", Manyas
Gölü (Mâ-i İlyas Gölü) "Balıkesir’in Bandırma ilçesinde göl”, Manyas Sahrası
"Balıkesir’in Bandırma ilçesinde mevki", Maraş "Kahramanmaraş", Mardin Kalesi
"Mardin", Marmaris Kalesi "Muğla’nın Marmaris ilçesi", Milas Kalesi "Muğla’nın Milas
beldesi", Mudurnu "Bolu’nun Mudurnu ilçesi", Muğla "Muğla", Muş Şehri (Çapakçur)
"Muş", Mutabbak Kalesi(Ankariyye Kalesi, Engeriyye Kalesi) "Ankara", Niksar "Tokat’ın
Niksar ilçesi", Odunkapısı "İstanbul’un Fatih ilçesinde mevki", Okmeydanı "İstanbul’un
Şişli ilçesinde semt", Osmancık "Çorum’un Osmancık ilçesi", Payas "Hatay’ın Payas
ilçesi", Peçin Kalesi (Bey Cin Kalesi- Beçin Kalesi) "Muğla’nın Milas ilçesinde kale ",
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Pertek Kalesi "Tunceli’nin Pertek ilçesi", Polat Kalesi (Balat Kalesi) "Muğla’nın Milas
ilçesinde kale", Rukbe (Malatya Kalesi) "Malatya", Sağman Kalesi "Tunceli’nin Pertek
ilçesi", Samanlı "Yalova’da Samanlı Köyü”, Sancak Burnu Kalesi (Yeni kale) "İzmir
sınırlarında kale", Sandıklı Kasabası "Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi", Siirt (Dar-ı
siird, Dar-ı said, İspaird) "Siirt", Sikifa Kalesi (Hasin-keyfâ, Hasankeyf Kalesi)
"Batman’ın Hasankeyf ilçesi", Sinehisar (Akşar Kalesi) "Konya’nın Akşehir ilçesi",
Simav " Kütahya’nın Simav ilçesi", Sivas "Sivas", Sivrihisar (Seferhisar) "İzmir’in
Seferihisar ilçesi", Söke "Aydın Söke ilçesi", Sübhan Dağı "Doğu Anadolu Bölgesinde
dağ", Sütlüce "İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Sütlüce Mahallesi", Şah İshak Kalesi
"Uşak", Şahin Kayası Kalesi (Petromir) "Manisa Gördes ilçesinde kale", Şap Madeni
Köyü (Şaphane) "Kütahya’nın Şaphane ilçesi", Şebinkarahisar (Karahisar-ı Şarkî)
"Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi", Şehitkapısı "İstanbul’un Eminönü ilçesinde mevki",
Tarabzen "Trabzon", Tavşanlı Kalesi "Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi", Tire "İzmir’in Tire
ilçesi", Tokat Kalesi "Tokat", Tokat Bahçesi "İstanbul’un Beykoz ilçesinde mevki",
Tozkoparan "İstanbul’un Güngören ilçesinde Tozkoparan semti", Türbeli Köylük
(Torbalı Göynük) "Bolu’nun Göynük ilçesi", Ula Kalesi "Muğla’nın Ula ilçesi", Urla
Kalesi "İzmir’in Urla ilçesi", Ünyesi "Ordu’nun Ünye ilçesi", Üsküdar "İstanbul’un
Üsküdar ilçesi", Üsküplü "İstanbul’un Fatih ilçesinde mevki", Van Kalesi (Karaca Kale)
"Van", Van Karahisar'ı "Van", Yankoviçe "İstanbul", Yeni Mahalle "İstanbul’un Bakırköy
ilçesinde mahalle adı", Yılan (Mar Dağı) "Mardin", Yorozburnu Kalesi "İstanbul
Anadolu Kavağında kale", Yoroz Kalesi "Trabzon", Zile "Tokat’ın Zile ilçesi", Zincirler
Kalesi "Ankara Kalesi", Zindankapısı "İstanbul’un Eminönü ilçesinde mevki".
Anadolu Yer Adlarının Sınıflandırılması
Seyahatname’de, Evliya Çelebi tarafından adlandırılmasına yorum getirilen ve
Anadolu coğrafyasında bulunan 202 yer adı geçmektedir. Bu adların
sınıflandırılmasında, çeşitli sorunlarla karşılaşılmıştır. Bazı yer adlarının birkaç
özelliği aynı anda kapsadığı, aynı yer için birkaç adın kullanıldığı hatta her ad için
adlandırılmasında farklı etkenlerin bulunduğu tespit edilmiştir. Bayboğa Kalesi
(Karabiga), Mardin Kalesi, Tokat Seyahatname’de adı geçen yerlerden birkaçıdır.
Mesela Mardin şehrinin adı; hem çevredeki hayvan türü hem de yerleşim yerine o
yerle ilgisi bulunan bir kimsenin adını ya da sanını verme eğilimiyle
ilişkilendirilebilir.
Bu etkenlerden ilki şöyledir: “Yunus nebi, kış mevsiminde Musul yakınında Beledülhatib
şehrinde otururdu. Yaz aylarında yaylaya çıkıp bu Mardin Dağı’nda oturup dinlenir,
dinçleşir ve ibadet ederdi. Hâlâ Mardin Dağı’nda nice büyük mağaralar vardır, orada
kalırdı. Hâlâ (buraya) ‘Yunus nebi Mabedi’ derler. İnsanların ziyaret ettikleri bir
mağaradır. O zamanda bu dağa ‘Şahika Dağı’ derlerdi. Bu dağın mağaraları içinde bir
ejderha ortaya çıkıp Hazret-i Yunus’a iman getirenlerden nice bin Yunus ümmetini yedi.
Sonra bazı inkârcılar Hazret-i Yunus’dan mucize göstermesini istediler. Yahudi kavmi:
‘Bu Şahika Dağı’ndaki ejderi katleyle, sana iman getirelim” dediler. Bunun üzerine
Hazret-i Yunus peygamberlik kuvvetiyle o ejdere bir taş vurup katledince üç bin adet
inkârcı İslam ile şereflenip bu dağda oturdular ve Hazret-i Yunus’a komşu olup günden
güne zengin oldular. Bu dağda ejder çıktığında bu yüksek dağa ‘Yılan [Mar] Dağı’
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dediler” (ES IV-I, 2012: 78-79). Diğer etken ise şöyle anlatılagelir: “Yunus nebi,
ümmetinden bir ulu bey var idi. Çok mala sahip idi. Cenab-ı Hak ona Yunus nebinin
duasıyla o sene ikiz doğan iki evlat verdi. Hazret-i Yunus isimlerini Merdeyn (İki Yiğit)
koydular. Bu iki yiğit kırk yaşlarına ulaştıklarında Hazret-i Yunus’un öğretmesiyle bu iki
kardeş Cebel-i Mâr (Yılan Dağı) üzerine büyük bir kale yapıp tamamladıklarında
Hazret-i Yunus bu kaleye Merdeyn ismini koydu. Zira iki meydan merdi (eri) yapmıştır.
Onun için Merdeyn’den bozma ‘Mardin’ derler” (ES IV-I, 2012: 79). Evliya Çelebi,
söylentiye dayanan her iki etkene eserinde yer verdikten sonra: “Ama Acem diyarında,
yılan, çıyan ve ejderha yurdu olduğundan ‘Mardin Kalesi’ derler. Arap bölgelerinde
‘Şahika Kalesi’ derler, Rum ülkesinde de ‘Mardin’ derler” (ES IV-I, 2012: 79) diyerek
şehrin adı hususunda kendi görüşünü de dile getirir.
Tokat şehrinin adı, hem yerin ve çevrenin bitki örtüsüne hem de o yerle ilgisi bulunan
bir kimsenin adını ya da sanını yerleşim yerine vermeye bağlı etkenlerle
ilişkilendirilebilir. Tokat’ı ilk etkenle ilişkilendiren açıklama şöyledir: “Arap dilinde
Dokat yani Arabistan’da bakla gibi türmüş adında bir habbe olur, onu un edip sabun
gibi el yıkarlar. Elde olan yemeğin yağını temizler, ona ‘dokat’ derler. Acemcede ‘kan-ı
cev’ derler yani ‘Arpa vilayeti’ derler. Gerçekten de arpası Karaman eli arpası gibi pak,
dolgun ve bol olduğundan bu Tokat’a ve Sivas’a Acem ülkesinde Arpa Çukuru derler”
(ES V-I, 2010: 86). İkinci etkenle ilgili olarak da şu söylenti nakledilir: “Tokat Kalesi
Rum diyarındandır. Tarihçilere göre ilk defa Amasya Kalesi'ni yapan Amalika
kavminden Dokad adında bir Ferhad işli yapmıştır ki ilk mekânları mağara ardı ki hala
mağaralarında adam kaybolur” (ES V-I, 2010: 84).
Diyarbakır (Diyar-ı bikr, Kara Amid), Engüriyye Kalesi (Ankariyye Kalesi, Engüri Kalesi,
Mutabbak Kalesi, Zincirler Kalesi), Erzen-i Ahlad (Dâr-ı Büleh, Büleh Yurdu), Harbîd
(Harput Kalesi), Havik Kalesi (Ladik Sancağı), Malatıyye (Rukbe) Seyahatname’de adı
geçen ve birden fazla adı olan yerlerdir. Mesela Engüriyye Kalesi’ne verilen her ad için
farklı bir etken bulunmaktadır.
Engüriyye adı için “İran ülkesi tarihlerinde, bu kalenin üzümü çok bol olduğundan Acem
diyarında bu kaleye Engüriyye derler” (ES II-II, 2011: 519) ifadesinden çevrenin bitki
örtüsüyle; Ankariyye adı için “Rum kayseri zamanında yedi sene her gün kırkar bin ırgat
ameleler işleyip beher gün kırkar bin adama kırkar ceviz ve birer ekmek parçası ile işletip
Ankariyye yani zorlama yani ucuz işçilik ile tamamlandığı için Ankariyye Kalesi derler”
(ES II-II, 2011: 519) ve Zincirler adı için “Kayser Harkil, Hazret-i Risalet-penah dünyaya
geldiği sene bu kaleyi fırdolayı yedi kat demir zincirler ile kuşattığından Tarih-i Tuhfe'de
Selasil (Zincirler) Kalesi diye yazmıştır” (ES II-II, 2011: 519) ifadelerinden hatırada kalan
olayla; Mutabbak adı için “Arap tarihlerinde kat kat birbirine girişmiş olduğundan
Mutabbak Kalesi derler” (ES II-II, 2011: 519) ifadesinden de çevrenin yapı ve konumuyla
ilgili etkenlerden söz edilebilir.
Kelimenin ağırlıklı yönünü esas almak, farklı adların her birini gerektiğinde ayrı ayrı
değerlendirmek suretiyle sorunun çözülmesi ve adların bir gruba dâhil edilmesi
uygun görülmüştür. Çünkü herhangi bir yer adının yeradbilim çerçevesinde ele
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alınabilmesi için öncelikle işaret ettiği nesneye göre belirlenmesi gerekir. Coğrafî
nesne ise, en belirleyici özelliklerden biridir. Ayrıntıya inildiğinde coğrafî nesneler,
beşerî ve fizikî özelliklere bağlı olarak alt birimlere ayrılır. Bu bağlamda, incelenen
Anadolu yer adları şu şekilde sınıflandırılarak liste ve tablo şeklinde verilmiştir:
A. Çevre ile ilgili adlar
Coğrafî mekânların adlandırılmasında yerin ve çevrenin yapısı, bitki örtüsü, hayvan
türü, su kaynakları, madenleri, eski yapıları gibi fizikî özellikleri önemlidir. Bu
çerçevede yapılan çalışma sonucunda belirlenen yer adlarının sınıflandırılması şu
şekildedir:
1. Yerin yapısını, konumunu ilgilendiren adlar
Amik Kalesi (Amik, Amük), Bakacak, Bayburd, Çanakkale Limanı (Çanak Limanı), Dâr-ı
Büleh (Büleh Yurdu, Erzen-i Ahlad), Denizli, Direklibel, Donduran Kasabası, Eğerlidağ,
Erzurum, Ilgın, Kara Âmid, Kum burgazı, Malazgirt (Arslan Kalesi), Mutabbak Kalesi,
Sivrihisar.
2. Yerin ve çevrenin madenini belirten adlar
Altuntaş Kasabası, Demirkapı, Gümüşhane, Şapmadeni Köyü, Şebinkarahisar.
3. Yerin ve çevresinin renk özelliklerini belirten adlar
Kızılırmak, Payasdağı Yaylağı, Van Karahisarı.
4. Yerin bir başka yere göre konumuna göre durumunu belirleyen adlar
Aşağıhisar Kapısı, Büyük Karaman.
5. Yerin ve çevrenin bitki örtüsünü, ürettiği ürünleri belirleyen adlar
Balyambolu, Engüriyye Kalesi (Ankariyye Kalesi, Engüri Kalesi, Mutabbak Kalesi,
Zincirler Kalesi), Erikli Köyü, Erzen-i Ahlad (Dâr-ı Büleh, Büleh Yurdu), Harbîd (Harbud
Kalesi), Lapseki Kasabası, Tokat.
6. Yerin ve çevrenin hayvanlarını belirleyen adlar
Kesik Kale, Kuş Gölü, Muş Şehri, Pertek Kalesi, Şahin Kayası Kalesi, Tavşanlı Kalesi, Yılan
(Mar) Dağı, Maraş, Mardin Kalesi, Topçeken Camız (Manda) Yaylağı.
7. Çevredeki yapılara, eski kalıntılara ilişkin adlar
Aksaray (Pigeheline), Ayazma Kapısı, Çardak Kasabası, Erbain Dağı (Kırklar), Kızılhisar,
Van Kalesi.
8. Çevredeki akarsuları, gölleri belirleyen adlar
Balpınarı Yaylağı, Çapakçur (Muş Şehri), Hoşâb Kalesi, Ilıbat Kalesi (Isıcak Sulu Ördek
Kalesi, Ulubat Kalesi), Manyas Gölü, Manyas Sahrası, Miyafarikin (Miyân-fark).
9. Tanımlayıcı ad
Galata, Kanavükariz (Çarşambapazarı Suyu), Sandıklı Kasabası, Sütlüce, Şûr Gölü,
Tarabzen, Üsküdar.
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B. Birey ve toplumla ilgili adlar
Coğrafî mekânların adlandırılmasında sadece fizikî değil, beşerî özellikler de
mevcuttur. Tarihî, efsanevî ya da dinî kimliği olan kişilerin adı, unvanı ya da
yurtlarından göç edip yeni yerleri yurt edinen boy, oymak, cemaat gibi toplulukların
adı, sanı hatta uğraşıları önemli bir kaynaktır. Bu çerçevede yapılan çalışma
sonucunda belirlenen yer adlarının sınıflandırılması şu şekildedir:
1. Yerle ilgisi bulunan bir kimsenin adı, sanı ya da unvanı ile ilgili adlar
Abagay, Albak Kalesi (Alibaki Kalesi), Aleksandıra, Antakıyya, Arapkir Kalesi, Arslan
Kalesi (Malazgird), Ayasdifanaz, Aydın, Aydos, Bayboğa, Bedlis Kalesi (Bitlis Kalesi),
Bodrum, Celo Köyü, Çağa Eski Hisar (Daraluga Köhne Kalesi), Çarmelik Kalesi,
Çemişkezek, Darıca (Daraha), Demircieli, Divriği, Diyarbakır (Diyar-ı bikr, Kara Amid),
Ergani (Argını), Gazi Yaylası, Gedüs (Gediz), Geyve, Hacı Murad Kalesi, Hasan-âbâd
Kalesi (Hasan Kalesi), Hasantapdı Yaylağı, Hatuniye Kalesi, Havik Kalesi, Hekimhanı
Kalesi, Hısn-ı Mansur (Hasîn-i Mansur), Honaz Şehri, Horozlukapı, Hoş-âvân Şehri,
Hoşoğlan, İskender Seddinişimeni (Sediri), İskenderun, İzmir Kalesi, İznik, Kara Foça,
Karnıyarık Kalesi, Kili (Kılıbu Hisarı), Kocaili, Kostantiniyye, Levend Çiftliği, Manisa,
Mardin Kalesi, Milas Kalesi, Mudurnu, Muğla, Osmancık, Polat Kalesi (Balat Kalesi),
Rukbe, Sağman, Samanlı, Sığla Vilayeti, Sikifa Kalesi, Simav, Sinehisar, Sığla Vilayeti,
Sivas, Şah İshak Kalesi (Uşak), Tire (Sire), Tokat Kalesi, Ula Kalesi, Urla Kalesi, Ünyesi,
Yankoviçe, Zindankapısı.
2. Boy, oymak, aşiret ve cemaat gibi toplulukla ilgili adlar
Aklbend Mahallesi, Aksaray Mahallesi, Ayasofya, Balad Mahallesi, Bayındır Kasabası,
Besni Kalesi, Cevrum Kalesi, Çarşambapazarı, Eğrikapı, Eyüpsultan, Lazki Dağı,
Macuncu Mahallesi, Üsküplü, Yenimahalle.
3. Dinî motif veya dinî kimliği olan kişiler ile ilgili adlar
Alikayası, Asa Suyu, Ayakapısı, Cibalikapısı, Deliklitaş Koyu, Dil, Erceyş (Erciş), Ercis
Dağı (Erciyes Dağı), Erçek Kalesi, Harput Kalesi (Harbîd, Hüsn-i ziyad), İstanbul, Keşiş
Dağı, Odunkapısı, Sübhan Dağı, Türbeli Köylük, Yoroz Kalesi.
4. Meslekle ilgili adlar
Çömlekçi Köyü, Debbağlar Kapısı.
5. Bireyin veya toplulukların alışkanlıklarıyla ilgili adlar
Afyon.
6. Hatırda kalan olayla ilgili adlar
Ahdimvar Kalesi (Ahtamar), Ankariyye Kalesi, Asi Nehri, Bursa, Çengelköy, Çengellibel Menzili,
Çubuklu Bahçe, Dâr-ı mut, Davaz Kalesi, Elmalı, Ereğli (Erkili), Giresin, Heleke, İzmit,
Kanlıpınar, Marmaris Kalesi, Okluçam Beli, Ömer Kırdığı Yurdu, Sancakburnu Kalesi,
Siirt (Dar-ı siird, Dar-ı said, İspaird), Söke, Şehitkapısı, Tokat Bahçesi.
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7. Sayılar ile ilgili adlar
Birgi Kalesi, Erbaataş Suyu
8. Ay, gün gibi zaman kavramları ile ilgili adlar
Eynegöl (İnegöl).
9. Kişilerin varlıkları, vücutları ile ilgili adlar
Kıllı Göl, Taşak Ovası.
10. Eşya ile ilgili adlar
Zile.
11. Diğer
Gezbike, Hüsn-i ziyad, Ladik Sancağı, Malatıyye, Niksar, Peçin Kalesi, Tozkoparan Ayağı.
Anadolu yer adlarının alfabetik olarak sınıflandırılması
Anadolu coğrafyasında adı geçen yer adları, adlandırma etkeni ve etkenin bağlı
olduğu unsur dikkate alınarak tablo şeklinde aşağıda verilmiştir. Adlandırma
etkenleri, listedeki başlıklara paralel olmakla birlikte kısaltılarak verilmiştir.
Yer Adı
Abagay
Afyon
Ahdimvar Kalesi (Ahtamar)
Aklbend Mahallesi
Aksaray (Pigahelina)
Aksaray Mahallesi
Albak Kalesi (Alibaki Kalesi)
Aleksandıra
Alikayası
Altuntaş Kasabası
Amik Kalesi (Amik, Amük)
Ankariyye Kalesi (Engüriyye
Kalesi, Engüri Kalesi,
Mutabbak Kalesi, Zincirler
Kalesi)
Antakıyya
Arapkir
Arslan Kalesi (Malazgird)
Asa Suyu
Asi Nehri
Aşağıhisar Kapısı
Ayakapısı
Ayasdifanaz
Ayasofya
Ayazma Kapısı

Adlandırmada
Tespit
Edilen
Etken
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Alışkanlıklarla ilgili
Hatırda kalan olayla ilgili
Boy, oymak, aşiret ve cemaat gibi
topluluk adıyla ilgili
Yapılar ve eski kalıntılarla ilgili
Boy, oymak, aşiret ve cemaat gibi
topluluk adıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Dinî motif veya dinî kimlikle ilgili
Çevrenin madeni ile ilgili
Çevrenin yapısıyla ilgili

Etkenin Bağlı
Olduğu Unsur
Birey
Birey
Birey

Geçtiği Sayfa
ES IV-I, 2012: 379
ES IX-I, 2011: 36
ES IV-I, 2012: 359

Birey

ES I-I, 2011: 76

Çevre

ES I-I, 2011: 76

Birey

ES I-I, 2011: 76

Birey
Birey
Birey
Çevre
Çevre

ES IV-I, 2012: 386
ES I-I, 2011: 24
ES II-II, 2011: 451
ES IX-I, 2011: 31
ES IV-I, 2012: 221

Hatırda kalan olayla ilgili

Birey

(ES II-II, 2011: 519)

Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Dinî motif veya dinî kimlikle ilgili
Hatırda kalan olayla ilgili
Yerin bir başka konumuyla ilgili
Dinî motif veya dinî kimlikle ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Boy, oymak, aşiret ve cemaat gibi
topluluk adıyla ilgili
Yapılar ve eski kalıntılarla ilgili

Birey
Birey
Birey
Birey
Birey
Çevre
Birey
Birey

ES III-I, 2012: 69
ES III-I, 2012: 299
ES V-I, 2010: 63
ES II-I, 2011: 31
ES III-I, 2012: 75-76
ES II-I, 2011:103
ES I-I, 2011: 57-60
ES II-I, 2011: 70

Birey

ES I-I, 2011: 76

Çevre

ES I-I, 2011: 61
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Aydın
Aydos
Bakacak
Balpınarı Yaylağı
Balat Mahallesi
Balyambolu
Bayboğa Kalesi (Karabiga)
Bayburd
Bayındır Kasabası
Bedlis Kalesi (Bitlis Kalesi)
Besni Kalesi
Birgi Kalesi
Bodrum
Bursa
Büyük Karaman
Celo Köyü
Cevrum Kalesi (Çorum)
Cibalikapısı
Çağa Eski Hisar (Daraluga
Köhne Kalesi)
Çanakkale Limanı (Çanak
Limanı)
Çapakçur
Çardak Kasabası
Çarmelik Kalesi
Çarşambapazarı
Çemişkezek
Çengelköy
Çengellibel Menzili
Çömlekçi Köyü
Çubuklu Bahçe
Dâr-ı Büleh (Büleh yurdu,
Erzen-i Ahlad)
Dâr-ı mût Kalesi
Darıca (Daraha)
Davaz Kalesi (Tavas Kalesi)
Debbağlar Kapısı
Deliklitaş Koyu
Demircieli
Demirkapı
Denizli (Dar-ı mâ Kalesi)
Dil
Direklibel
Divriği
Diyarbakır (Diyar-ı bikr, Kara
Amid)
Donduran Kasabası

Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Çevrenin yapısıyla ilgili
Sularla ilgili
Boy, oymak, aşiret ve cemaat gibi
topluluk adıyla ilgili
Bitki örtüsü ve üretilen ürünle ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Çevrenin yapısıyla ilgili
Boy, oymak, aşiret ve cemaat gibi
topluluk adıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Boy, oymak, aşiret ve cemaat gibi
topluluk adıyla ilgili
Sayılarla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Hatırda kalan olayla ilgili
Yerin bir başka konumuyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Boy, oymak, aşiret ve cemaat gibi
topluluk adıyla ilgili
Dinî motif ve dinî kimlikle ilgili

Birey
Birey
Çevre
Çevre

ES IX-I, 2011: 202
ES III-I, 2012: 396
ES II-I, 2011: 34
ES IX-I, 2011: 176

Birey

ES I-I, 2011: 76

Çevre
Birey
Çevre

ES IX-I, 2011: 199
ES V-I, 2010: 401
ES II-II, 2011:400

Birey

ES IX-I, 2011: 191

Birey

ES III-I, 2012: 309-310

Birey

ES IX-I, 2011: 376

Birey
Birey
Birey
Çevre
Birey

ES IX-I, 2011: 192
ES IX-I, 2011: 76
ES II-I, 2011: 7
ES I-I, 2011:76
ES IV-I, 2012: 386

Birey

ES II-II, 2011: 493

Birey

ES I-I, 2011: 60

Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili

Birey

ES V-I, 2010: 112

Çevrenin yapısıyla ilgili

Çevre

ES VIII-II, 2011: 513

Sularla ilgili
Çevre
Yapılar ve eski kalıntılarla ilgili
Çevre
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Birey
Boy, oymak, aşiret ve cemaat gibi
Birey
topluluk adıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Birey
Hatırda kalan olayla ilgili
Birey
Hatırda kalan olayla ilgili
Birey
Meslekle ilgili
Birey
Hatırda kalan olayla ilgili
Birey

ES III-I, 2012: 310
ES V-I, 2010: 403
ES III-I, 2012: 198

Çevrenin yapısıyla ilgili

Çevre

ES IV-I, 2012: 188

Hatırda kalan olayla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Hatırda kalan olayla ilgili
Meslekle ilgili
Dinî motif veya dinî kimlikle ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Çevrenin madeni ile ilgili
Çevrenin yapısıyla ilgili
Dinî motif veya dinî kimlikle ilgili
Çevrenin yapısıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili

Birey
Birey
Birey
Birey
Birey
Birey
Çevre
Çevre
Birey
Çevre
Birey

ES IX-I, 2011: 340
ES II-I, 2011: 75
ES IX-I, 2011: 217
ES II-I, 2011:103
ES IV-I, 2012: 213
ES IX-I, 2011: 53
ES III-I, 2012: 60
ES IX-I, 2011: 212
ES II-I, 2011: 80-81
ES II-I, 2011:212
ES III-I, 2012: 292

Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili

Birey

ES IV-I, 2012: 30

Çevrenin yapısıyla ilgili

Çevre

ES IX-I, 2011: 201
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ES I-I, 2011: 76
ES III-I, 2012: 306
ES I-II, 2011: 428
ES V-I, 2010: 111
ES IX-I, 2011: 161
ES I-II, 2011: 425
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Eğerlidağ
Eğrikapı
Elmalı
Engüriyye Kalesi (Ankariyye
Kalesi,
Engüri
Kalesi,
Mutabbak Kalesi, Zincirler
Kalesi)
Erbaataş Suyu
Erbain Dağı (Kırklar)
Erceyş (Erciş)
Erçek Kalesi
Ercis Dağı (Erciyes Dağı)
Ereğli (Erkili)
Ergani (Argını)
Erikli Köyü
Erzen-i Ahlad (Dâr-ı Büleh,
Büleh yurdu)
Erzurum
Eynegöl (İnegöl)
Eyüpsultan
Galata
Gazi Yaylası
Gedüs (Gediz)
Geyve
Gezbike (Gebze)
Giresin
Gümüşhane
Hacı Murad Kalesi
Harbîd (Harput Kalesi)
Harput Kalesi (Harbîd)
Hasan-âbâd Kalesi (Hasan
Kalesi)
Hasantapdı Yaylağı
Hatuniye Kalesi
Havik Kalesi (Ladik Sancağı)
Hekimhanı Kalesi
Heleke
Hısn-ı Mansur
(Hasîn-i Mansur)
Honaz Şehri
Horozlukapı
Hoşâb Kalesi (Ercek-i Bala)
Hoş-âvân Şehri (Vestan Kalesi)
Hoşoğlan
Hüsn-i ziyad
Ilgın
Ilıbat Kalesi (Isıcak Sulu Ördek
Kalesi, Ulubat Kalesi)
İskender
Seddinişimeni
(Sediri)
İskenderun

Çevrenin yapısıyla ilgili
Boy, oymak, aşiret ve cemaat gibi
topluluk adıyla ilgili
Hatırda kalan olayla ilgili

Çevre

ES II-I, 2011: 247

Birey

ES I-I, 2011: 76

Birey

ES IX-I, 2011: 302

Bitki örtüsü ve üretilen ürünle ilgili

Çevre

ES II-II, 2011: 519

Sayılarla ilgili
Yapılar ve eski kalıntılarla ilgili
Dinî motif veya dinî kimlikle ilgili
Dinî motif veya dinî kimlikle ilgili
Dinî motif veya dinî kimlikle ilgili
Hatırda kalan olayla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bitki örtüsü ve üretilen ürünle ilgili

Birey
Çevre
Birey
Birey
Birey
Birey
Birey
Çevre

ES IV-I, 2012: 46
ES IX-I, 2011: 197
ES IV-I, 2012: 214
ES IV-I, 2012: 378
ES III-I, 2012: 233
ES III-I, 2012: 39
ES IV-I, 2012: 28
ES V-I, 2010: 120

Bitki örtüsü ve üretilen ürünle ilgili

Çevre

ES IV-I, 2012: 188

Çevrenin yapısıyla ilgili
Ay, gün gibi zaman kavramlarıyla
ilgili
Boy, oymak, aşiret ve cemaat gibi
topluluk adıyla ilgili
Tanımlayıcı ad
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Diğer
Hatırda kalan olayla ilgili
Çevrenin madeniyle ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bitki örtüsü ve üretilen ürünle ilgili
Dinî motif veya dinî kimlikle ilgili

Çevre

ES II-I, 2011: 246

Birey

ES IX-I, 2011: 11

Birey

ES I-I, 2011: 76

Birey
Birey
Birey
Birey
Birey
Çevre
Birey
Çevre
Birey

ES I-II, 2011: 387
ES II-I, 2011: 33
ES IX-I, 2011: 44
ES II-II, 2011: 574
ES II-I, 2011:197
ES II-I, 2011: 95
ES II-II, 2011:399
ES II-II, 2011: 468
ES III-I, 2012: 300-301
ES III-I, 2012: 300-301

Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili

Birey

ES II-I, 2011: 252

Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Hatırda kalan olayla ilgili

Birey
Birey
Birey
Birey
Birey

ES IV-I, 2012: 221
ES IV-I, 2012: 83
ES II-II, 2011: 469
ES IV-I, 2012: 5
ES II-I, 2011:199

Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili

Birey

ES III-I, 2012: 223

Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Sularla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Diğer
Çevrenin yapısıyla ilgili

Birey
Birey
Birey
Birey
Birey
Birey
Çevre

ES IX-I, 2011: 211
ES I-I, 2011: 61
ES IV-I, 2012: 376
ES IV-I, 2012: 365
ES II-I, 2011:116
ES III-I, 2012: 300-301
ES III-I, 2012: 19

Sularla ilgili

Çevre

ES V-I, 2010: 386

Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili

Birey

ES IV-I, 2012: 56-57

Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili

Birey

ES III-I, 2012: 66
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İstanbul
İzmir Kalesi
İzmit (İznimgit)
İznik
Kanavükariz
Kanlıpınar
Kara Âmid (Diyarbakır, Diyarı bikr)
Kara Foça Kalesi
Karabiga (Bayboğa)
Karnıyarık
Kesik Kale
Keşiş Dağı
Kıllı Göl
Kızılhisar
Kızılırmak
Kili (Kılıbu Hisarı)
Kocaili
Kostantiniyye
Kum burgazı
Kuş Gölü
Ladik Sancağı (Havik Kalesi)
Lapseki Kasabası
Lazki Dağı
Levend Çiftliği
Macuncu Mahallesi
Malatıyye (Rukbe)
Malazgirt
Manisa
Manyas Gölü (Mâ-i İlyas Gölü)
Manyas Sahrası
Maraş
Mardin Kalesi
Marmaris Kalesi
Milas Kalesi
Miyafarikin (Miyân-fark)
Mudurnu
Muğla
Muş Şehri
Mutabbak Kalesi Ankariyye
Kalesi,
Engüriyye
Kalesi,
Engüri
Kalesi,
Mutabbak
Kalesi, Zincirler Kalesi)
Niksar (Tokat’ın ilçesi)
Odunkapısı
Okluçam Beli
Okmeydanı
Osmancık
Ömer Kırdığı Yurdu

Dinî motif veya dinî kimlikle ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Hatırda kalan olayla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Tanımlayıcı ad
Hatırda kalan olayla ilgili

Birey
Birey
Birey
Birey
Çevre
Birey

ES I-I, 2011: 25
ES IX-I, 2011:98-99
ES II-I, 2011:77-78
ES III-I, 2012: 3
ES II-I, 2011:93
ES II-I, 2011:223

Çevrenin yapısıyla ilgili

Çevre

ES IV-I, 2012: 30

Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Hayvan türleriyle ilgili
Dinî motif veya dinî kimlikle ilgili
Kişilerin vücuduyla ilgili
Yapılar ve eski kalıntılarla ilgili
Renkle ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Çevrenin yapısıyla ilgili
Hayvan türleriyle ilgili
Diğer
Bitki örtüsü ve üretilen ürünle ilgili
Boy, oymak, aşiret ve cemaat gibi
topluluk adıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Boy, oymak, aşiret ve cemaat gibi
topluluk adıyla ilgili
Diğer
Çevrenin yapısıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Sularla ilgili
Sularla ilgili
Hayvan türleriyle ilgili
1. Hayvan türleriyle ilgili
2. Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Hatırda kalan olayla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Sularla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Hayvan türleriyle ilgili

Birey
Birey
Birey
Çevre
Birey
Birey
Çevre
Çevre
Birey
Birey
Birey
Çevre
Çevre
Birey
Çevre

ES IX-I, 2011: 91
ES V-I, 2010: 401
ES IV-I, 2012: 387
ES IV-I, 2012: 242-243
(ES II-I, 2011: 32
ES III-I, 2012: 322
ES IX-I, 2011: 147
ES II-I, 2011:9 2
ES V-I, 2010: 297
ES II-I, 2011:77-78
ES I-I, 2011: 25
ES I-I, 2011: 37
ES III-I, 2012: 322
ES II-II, 2011: 469
ES V-I, 2010: 404-405

Birey

ES II-I, 2011: 100

Birey

ES I-I, 2011: 74

Birey

ES I-I, 2011: 76

Birey
Çevre
Birey
Çevre
Çevre
Çevre
1. Çevre
2. Birey
Birey
Birey
Çevre
Birey
Birey
Çevre

ES IV-I, 2012: 9
ES V-I, 2010: 63
ES IX-I, 2011: 76
ES V-I, 2010: 398
ES V-I, 2010: 398
ES IX-I, 2011: 369-370

Çevrenin yapısıyla ilgili

Çevre

ES II-II, 2011: 519

Diğer
Dinî motif veya dinî kimlikle ilgili
Hatırda kalan olayla ilgili
Hatırda kalan olayla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Hatırda kalan olayla ilgili

Çevre
Birey
Birey
Birey
Birey
Birey

ES II-I, 2011: 223-224
ES I-I, 2011:61
ES IX-I, 2011: 52
ES I-I, 2011:74
ES II-I, 2011:209
ES I-I, 2011: 45
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ES IV-I, 2012: 79
ES IX-I, 2011: 251-252
ES IX-I, 2011: 229
ES IV-I, 2012: 106-107
ES III-I, 2012: 343
ES IX-I, 2011: 221
ES III-I, 2012: 316-317
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Payasdağı Yaylağı
Peçin Kalesi (Beycin Kalesi)
Pertek Kalesi
Polat Kalesi (Balat Kalesi)
Rukbe (Malatıyye)
Sağman Kalesi
Samanlı
Sancakburnu Kalesi
Sandıklı Kasabası
Sığla Vilâyeti
Siirt (Dâr-ı siird, Dâr-ı said,
İspaird)
Sikifa Kalesi (Hasin-keyfâ,
Hasankeyf Kalesi)
Sinehisar (Akşar Kalesi)
Simav
Sivas
Sivrihisar
Söke
Sübhan Dağı
Sütlüce
Şah İshak Kalesi
Şahin Kayası Kalesi
Şapmadeni Köyü
Şebinkarahisar (Karahisar-ı
Şarkî)
Şehitkapısı
Şûr Gölü
Tarabzen
Taşak Ovası
Tavşanlı Kalesi
Tire (Sire)
Tokat Kalesi
Tokat Bahçesi
Topçeken Camız
Yaylağı
Tozkoparan
Türbeli
Köylük
Göynük)
Ula Kalesi
Urla Kalesi
Ünyesi
Üsküdar

(Manda)
(Torbalı

Üsküplü
Van Kalesi
Van Karahisarı (Karaca Kale)
Yankoviçe
Yenimahalle
Yılan (Mar) Dağı

Renkle ilgili
Diğer
Hayvan türleriyle ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Hatırda kalan olayla ilgili
Tanımlayıcı ad
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili

Çevre
Birey
Çevre
Birey
Birey
Birey
Birey
Birey
Çevre
Birey

ES III-I, 2012: 63
ES IX-I, 2011: 231
ES III-I, 2012: 305
ES IX-I, 2011: 161
ES IV-I, 2012: 9
ES III-I, 2012: 306
ES II-I, 2011: 82
ES IX-I, 2011: 109-110
ES IX-I, 2011: 40-41
ES IX-I, 2011: 156

Hatırda kalan olayla ilgili

Birey

ES V-I, 2010: 11

Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili

Birey

ES IV-II, 2012: 737

Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Çevrenin yapısıyla ilgili
Hatırda kalan olayla ilgili
Dinî motif veya dinî kimlikle ilgili
Tanımlayıcı ad
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Hayvan türleriyle ilgili
Çevrenin madeniyle ilgili

Birey
Birey
Birey
Çevre
Birey
Birey
Birey
Birey
Çevre
Çevre

ES III-I, 2012: 16
ES IX-I, 2011: 47
ES III-I, 2012: 266
ES IX-I, 2011: 144
ES IX-I, 2011: 163-164
ES IV-I, 2012: 207
ES I-I, 2011:371
ES IX-I, 2011: 40-41
ES IX-I, 2011: 65
ES IX-I, 2011: 47

Çevrenin madeniyle ilgili

Çevre

ES II-II, 2011:460-461

Hatırda kalan olayla ilgili
Tanımlayıcı ad
Tanımlayıcı ad
Kişilerin vücuduyla ilgili
Hayvan türleriyle ilgili
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
1. Bitki örtüsü ve üretilen ürünle
ilgili 2. Bir kimsenin adı ve sanıyla
ilgili
Hatırda kalan olayla ilgili

Birey
Çevre
Çevre
Birey
Çevre
Birey

ES I-I, 2011: 46-47
ES III-I, 2012: 323
ES II-I, 2011: 97
ES I-I, 2011: 54
ES II-I, 2011: 82
ES IX-I, 2011: 178

1. Çevre
2. Birey

ES V-I, 2010: 86

Birey

ES I-II, 2011: 424

Hayvan türleriyle ilgili

Çevre

ES III-I, 2012: 59

Diğer

Birey

ES I-I, 2011: 73

Dinî motif veya dinî kimlikle ilgili

Birey

ES II-II, 2011:570

Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Birey
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Birey
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Birey
Tanımlayıcı ad
Birey
Boy, oymak, aşiret ve cemaat gibi
Birey
topluluk adıyla ilgili
Yapılar ve eski kalıntılarla ilgili
Çevre
Renkle ilgili
Çevre
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Birey
Boy, oymak, aşiret ve cemaat gibi
Birey
topluluk adıyla ilgili
Hayvan türleriyle ilgili
Çevre

ES IX-I, 2011: 224
ES IX-I, 2011: 111
ES II-I, 2011: 94
ES I-II, 2011: 431
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ES I-I, 2011: 76
ES IV-I, 2012: 232-233
ES IV-I, 2012: 37
ES I-I, 2011: 24
ES I-I, 2011: 76
ES IV-I, 2012: 79
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Yorozburnu Kalesi
Yoroz Kalesi
Zile
Zincirler Kalesi (Ankariyye
Kalesi,
Engüriyye
Kalesi,
Engüri
Kalesi,
Mutabbak
Kalesi)
Zindankapısı

Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Dinî motif veya dinî kimlikle ilgili
Eşya ile ilgili

Birey
Birey
Birey

ES II-I, 2011: 96
ES I-II, 2011: 423
ES III-I, 2012: 329

Hatırda kalan olayla ilgili

Birey

ES II-II, 2011: 519

Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili

Birey

ES I-I, 2011: 61-62

Sonuç
Yer adlarının verilmesinde etkili olan iki temel faktör vardır. Biri doğal çevre
elemanları yani fizikî özellikler, diğeri birey ve toplumla ilgili elemanlar yani beşerî
özelliklerdir. Çevrenin yapısı, yükselti, düzlük, sular, bitki örtüsü, tarım ürünleri,
hayvan türleri, madenleri, eski yapılar doğal çevre elemanlarını; insan, aşiret, boy,
dinî motifler, sayılar, hatırda kalan çeşitli olaylar gibi özellikler ise beşerî özellikleri
teşkil eder.
Seyahatname’de tespit edilmiş olup bildiride adı geçen yerleşim bölgelerinin adları
her ne kadar bir söylentiye dayandırılsa da ardında bir fizikî ya da beşerî özelliklerin
etkisi görülmektedir. Etkili olan faktörler göz önüne alındığında tarafımızdan tespit
edilen 202 yer adının 141’i beşerî özelliklerin, 60’ı çevre elemanlarının etkisinde
kaldığı görülür. Bunlardan 11’i, bir kimsenin adı ve sanı, boy, oymak, aşiret ve cemaat
gibi topluluk adı, dinî motif veya dinî kimlik, meslek, eşya, sayılar, ay, gün gibi zaman
kavramları, kişilerin vücudu, alışkanlıklar, hatırda kalan olay, diğer şeklinde beşerî
özelliklerin, 9’u çevrenin yapısı yerin bir başka konumu, bitki örtüsü ve üretilen ürün,
çevrenin madeni, hayvan türleri, yapılar ve eski kalıntılar, su, renk, tanımlayıcı ad
şeklinde çevre elemanlarının alt birimidir.
Temel iki faktöre göre üzerinde çalışan yer adlarının sayısal değerleri ve yüzdelik
oranları, aşağıdaki tablo ve grafikte verilmiştir:
Etkenin Bağlı Olduğu Unsur
Birey

Etken Sayısı

Yüzdelik Dilimi

142

%70

Çevre

61

%30

Tablo 1: Yer adlarının fizikî ve beşerî özelliklere göre dağılımı
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30%

70%

Birey

Çevre

Grafik 1: Yer adlarının fizikî ve beşerî özelliklere göre dağılımı

Çevre ve birey faktörlerine bağlı olarak geliştirilen alt birimlere göre tespit edilen ve
üzerinde çalışan yer adlarının sayısal değerleri ve yüzdelik oranları, aşağıdaki tablo
ve grafiklerde verilmiştir:
Etken
Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Alışkanlıklarla ilgili

Yer Adı Sayısı

Yüzdelik dilim

70

%36

1
26

%0
%11

14
6

%7
%2

16
5
17
2
7
7

%7
%2
%8
%1
%4
%3

2
1
2
1
7
7

%1
%1
%1
%0
%3
%4

Kişilerin vücuduyla ilgili

10
2

%4
%1

Renkle ilgili

3

%1

Hatırda kalan olayla ilgili
Boy, oymak, aşiret ve cemaat gibi topluluk
adıyla ilgili
Yapılar ve eski kalıntılarla ilgili
Dinî motif veya dinî kimlikle ilgili
Çevrenin madeni ile ilgili
Çevrenin yapısıyla ilgili
Yerin bir başka konumuyla ilgili
Suyla ilgili
Bitki örtüsü ve üretilen ürünle ilgili
Sayılarla ilgili
Eşya ile ilgili
Meslekle ilgili
Ay, gün gibi zaman kavramlarıyla ilgili
Tanımlayıcı ad
Diğer
Hayvan türleriyle ilgili

Tablo 2: Yer adlarının etkenlere göre dağılımı
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3%

1%

3%

1%
3%
0%

1% 1%

3%

0%

5%
34%

1%
8%
8%
3%
2%

Bir kimsenin adı ve sanıyla ilgili
Hatırda kalan olayla ilgili
Yapılar ve eski kalıntılarla ilgili
Çevrenin madeniyle ilgili
Yerin bir başka konumuyla ilgili
Bitki örtüsü ve üretilen ürünle ilgili
Eşya ile ilgili
Ay, gün gibi zaman kavramlarıyla ilgili
Diğer
Kişilerin vücuduyla ilgili

13%
7%
0%

Alışkanlıklarla ilgili
Boy, oymak, aşiret ve cemaat gibi topluluk adıyla ilgili
Dinî motif veya dinî kimlikle ilgili
Çevrenin yapısıyla ilgili
Sularla ilgili
Sayılarla ilgili
Meslekle ilgili
Tanımlayıcı ad
Hayvan türleriyle ilgili
Renkle ilgili

Grafik 2: Yer adlarının etkenlere göre dağılımı
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ABSTRACT
The more efficient use of texts of folk literature and products of folklore is extremely important in making
contribution to the humorous and moral development of children, and to their social, musical, intellectual,
physical and linguistic (reading comprehension, listening, writing, speaking) development. While these products
are contributing to the child's education in various aspects, at the same time they provide a variety of desired
behavior and provide education and transmission of culture. On the one hand while this education and
transmission of culture ensures the survival of many elements, which are in danger of being lost in culture, on the
other hand ensures the transmission of the culture to future generations. In our study, in total; we tried to
examine 7 books from the first grade of primary school, 5 books from the second grade of primary school, 5 books
from the third grade of primary school, 4 books from the fourth grade of primary school, 4 books from the fifth
grade of primary school and two books from the music education book primary school (all 27 books). We have
seen that in TRNC, the books used in the primary stage contain inadequacies and shortcomings in terms of folk
literature and folklore.
Key Words: Folk literature, folklore, language training, transmission of the culture, TRNC, primary education.
ÖZET
Çocukların mizahi, ahlaki gelişimi ile sosyal, müzikal, zihinsel, bedensel ve dilsel (okuma, anlama, dinleme, yazma,
konuşma) gelişimine katkı sağlamada halk edebiyatı metinlerinin ve halk bilgisi ürünlerinin daha etkin kullanımı
son derece önemlidir. Örneğin; bir masal veya tekerleme metni çocuğun okuma, anlama gibi dilsel eğitiminde,
sosyal-ahlaki gelişiminde, bilmeceler zihinsel, fıkralar mizahi, türküler ve ninniler sosyal-müzikal gelişiminde
etkili olurken halk bilgisi ürünlerinden çocuk oyunları çocuğun sosyal, bedensel, zihinsel ve müzikal gelişiminde,
halk dansları bedensel ve müzikal gelişiminde, halk sanatları el becerilerinin gelişiminde, gölge oyunları dinleme,
anlama ve izleme yeteneklerinin gelişiminde etkili olmaktadırlar. Tabii bu ürünler çocuğun eğitimine çeşitli
yönleriyle katkıda bulunurken aynı anda çeşitli istendik davranışlar da kazandırmakta ve kültür öğretimi ile
aktarımını da sağlamaktadır. Bu kültür öğretimi ve aktarımı kültürde kaybolma tehlikesi altında olan birçok
unsurun yaşamasını sağlarken bir yandan da kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktadır.
Çalışmamızda toplamda; ilkokul birinci sınıflardan 7, ilkokul ikinci sınıflardan 5, ilkokul üçüncü sınıflardan 5,
ilkokul dördüncü sınıflardan 4, ilkokul beşinci sınıflardan 4 kitabı ve iki de ilköğretim müzik eğitimi kitabını (tümü
27 kitap) incelemeye ve bu kitaplarda yer alan halk edebiyatı, halk bilgisi ve kültürel değerlerin tespitini yapmaya
çalıştık. Daha sonra da kitaplarda eksik ve yetersiz bulduğumuz yönleri değerlendirerek öneri ve tekliflerde
bulunmaya çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Halk edebiyatı, halk bilgisi, dil eğitimi, kültür aktarımı, KKTC, ilköğretim.
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1. GİRİŞ
İlköğretim eğitiminde halk edebiyatı (Oğuz ve diğ., 2004) metinleri ile halk bilgisi (Ekici,
2004) ürünlerinden faydalanmak hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örgün
eğitiminde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin kullanılması genellikle bilinçli ve istendik
olarak yapılmakta ve genel olarak bilgi ve kültür aktarımı amaçlanmaktadır. Yani diğer bir
deyişle öğrenci, ilkokul döneminde kitabında okuduğu (veya resmini gördüğü) unsurlardan
etkilenecek, bunları özümseyecek ve dolayısıyla “milli kültür”ü gelecek nesillere aktaracaktır.
Burada sanıyoruz ki esas istendik davranış, çocuğun kendi milletine ait olan “bilgi ve kültür”ü
öğrenmesi ve bunu gelecek nesillere aktarabilmesidir.
Tabii ki halk edebiyatı ve halk bilgisi ürünlerinin kültür aktarımı yanında daha birçok işlevi
vardır. Bu işlevler arasında çocukların mizahi, ahlaki gelişimi ile sosyal, müzikal, zihinsel,
bedensel ve dilsel (okuma, anlama, dinleme, yazma, konuşma) gelişimi bulunmaktadır. Bu
yüzden bizim düşüncemize göre, çocuğun gelişimine katkı sağlamada halk edebiyatı metinleri
ve halk bilgisi ürünlerinin etkin kullanımı son derece önemlidir.
Örneğin; bir masal metni çocuğun okuma, anlama ve dinleme eğitiminde, sosyal ve ahlaki
gelişiminde; bilmeceler zihinsel gelişimde, fıkralar mizahi gelişimde, türküler ve ninniler
müzikal gelişimde, tekerlemeler okuma, anlama ve konuşma gelişiminde etkili olurken halk
bilgisi ürünlerinden çocuk oyunları (beraberinde çocuk oyunu tekerlemeleri-sayışmalar)
çocuğun sosyal, ruhsal (psikolojik), bedensel, zihinsel ve müzikal gelişiminde, halk dansları
bedensel, sosyal ve müzikal gelişiminde, halk sanatları el becerilerinin gelişiminde, gölge
oyunları dinleme, anlama, izleme ve görsel yeteneklerinin gelişiminde etkili olmaktadır. Tabii
ki bu ürünler daha da çoğaltılabilir.
Bu ürünler çocuğun eğitimine ve gelişimine çeşitli yönleriyle katkıda bulunurken aynı anda
çeşitli istendik davranışlar da kazandırmakta ve kültür öğretimi ile aktarımını da
sağlamaktadır. Bu kültür öğretimi ve aktarımı, kültürde kaybolma tehlikesi altında olan (veya
şu an için tehlikede olmayan) birçok unsurun yaşamasını ve devamlılığını sağlarken bir
yandan da kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktadır.
Esasında “Kültürün en önemli aktarıcısı dildir. Çünkü dil, hem kültürün oluşmasını sağlayan
‘düşünceyi’ hem de o düşünceyi hayata geçiren ‘ifade’yi yaratır. Oluşan ifade, davranışı
şekillendirir; insanı ve insanın toplumla ilişkisini düzenler. Bunlar, oluşan kültür unsurlarıdır.
Bu unsurlar, dil ile yeni nesillere aktarılır. Bu nedenledir ki dil öğretimi kültür aktarımı
açısından çok önemlidir. Dilin okuma ve yazma seviyesinde öğretilmesi bile kültürün
aktarımı anlamına gelir. Ancak kültürün maddi ve manevi unsurları o kadar çoktur ki bu
yönlerin tamamının yetişecek bireylere belli bir sistem dâhilinde aktarılması, programların
bu noktaları yansıtmasıyla mümkündür.” (Melanlıoğlu, 2008: 67)
Eğitimde çeşitli metinler ve uygulamalardan faydalanılırken dil öğretimi ve kültür
aktarımıyla birlikte çeşitli hedefler de gerçekleştirilmek istenmektedir. Tabii ki yıldan yıla
veya farklı ideallere göre bu hedefler de değişebilmektedir. Bu hedef davranışların içerik
olarak niteliği ve niceliği devletlerin eğitim politikalarının bir sonucu olarak yıllar içinde
değişiklikler göstermiştir. Kimi ülkelerde eğitim programları ve yeni nesile kazandırılacak
hedef davranışların ve kazanımların toplamı uzun soluklu tutulurken KKTC’de genel olarak
bunlar plansız ve kısa soluklu tutulmaktadır.
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Uzun dönemli ve bilinçli eğitim programları hazırlayarak kendi kültürlerini yeni nesillere
sağlıklı ve doğru bir şekilde aktaran ve hatta kültürlerini dünyadaki birçok ülkeye de
emperyalist bir güç olarak yayan birçok gelişmiş ülke vardır. Emperyalizmin bu kötü
etkilerinden KKTC toplumu da nasibini almış ve almaya da devam etmektedir. Bunu
önlemenin en etkili yolu ise uzun dönemli, planlı ve çeşitli alanlardaki uzman görüşlerine
dayanan bir eğitim ve kültür programı hazırlamaktır. Ancak bugün KKTC’deki eğitim
programlarının gerekli standartlara uygun olarak hazırlandığını söylemek kanaatimizce pek
mümkün değildir.
Çalışmanın Amacı:
Çalışmadaki esas amacımız Kıbrıs Türk ilköğretim eğitiminde kullanılan kitapların halk
edebiyatı ve halk bilgisi yönünden içeriğini değerlendirmek ve incelemektir. İlköğretimde
kullanılan kitaplarda yer alan (ve yer almayan) unsurlar tespit edilirken, öneri ve tekliflerde
bulunulurken amacımız, ilerleyen yıllarda tekrardan yayınlanacak olan ilköğretim
kitaplarının kültür, halk bilgisi ve halk edebiyatı yönlerinden daha zengin ve bilinçli
hazırlanmasını ve bu yolla daha sağlıklı bir kültür-bilgi aktarımını ve dil eğitimini
sağlamaktır. Bunun ilk aşaması da tabii ki eksiklik ve yanlışlıkları ortaya koymaktır.
Çalışmanın Kapsamı:
Bu çalışmadaki tespitler ve bulgular ilkokul 1. sınıftan 5. sınıfa kadar eğitimde kullanılan
kitapların içeriğini kapsamaktadır. Ancak fen bilgisi, matematik, trafik eğitimi ve din kültürü
kitapları bu çalışmada değerlendirmeye alınmamıştır. Çünkü bu kitapların içeriğinde Kıbrıs
Türk halk edebiyatı ve halk bilgisi ürünlerinin aranmasının uygun olmayacağı kanaatindeyiz.
Bundan dolayı da aşağıda sırasıyla 1. sınıftan 5. sınıfa kadar kullanılan ve burada
değerlendirilmeye çalışılan kitapların isim ve sayıları (toplam 27 kitap) verilmiştir. Sonuç
olarak bu çalışmada halk edebiyatı ve halk bilgisi yönlerinden incelemeye alınan kitaplar
şöyle sıralanabilir:
1.
İlkokul 1. Sınıflar İçin Türkçe Okuma Kitabı, Türkçe Dil Becerileri Çalışma Kitabı 1,
Türkçe Dil Becerileri Çalışma Kitabı 2, Türkçe Dil Becerileri Çalışma Kitabı 3, Türkçe Dil
Becerileri Çalışma Kitabı 4, Hayat Bilgisi Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabı 1, Hayat Bilgisi
Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabı 2. (toplam 7 kitap)
2.
İlkokul 2. Sınıflar İçin Türkçe Okuma Kitabı, Türkçe Dil Becerileri Çalışma
Kitabı 1, Türkçe Dil Becerileri Çalışma Kitabı 2, Hayat Bilgisi Öğrenci ve Ders Çalışma Kitabı 1,
Hayat Bilgisi Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabı 2. (toplam 5 kitap)
3.
İlkokul 3. Sınıflar İçin Türkçe Dil Becerileri Çalışma Kitabı 1, Türkçe Dil Becerileri
Çalışma Kitabı 2, Türkçe Okuma Kitabı, Hayat Bilgisi Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1.Kitap,
Hayat Bilgisi Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. Kitap. (toplam 5 kitap)
4.
İlkokul 4. Sınıflar İçin Türkçe Okuma ve Etkinlik Kitabı 1. Kitap, Türkçe Okuma ve
Etkinlik Kitabı 2. Kitap, Türkçe Dil Bilgisi, Sosyal Bilgiler İlkokullar İçin Ders Kitabı.(toplam 4
kitap)
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5.
İlkokul 5. Sınıflar İçin Türkçe Okuma ve Etkinlik Kitabı 1. Kitap, Türkçe Okuma ve
Etkinlik Kitabı 2. Kitap, Türkçe Dilbilgisi, Sosyal Bilgiler Kitabı. (toplam 4 kitap)
6.
Müzik Eğitimi Öğretmen El Kitabı İlköğretim Birinci Kademe: 1., 2., ve 3. Sınıflar (tek
kitap)
7.
Müzik Eğitimi Öğretmen El Kitabı İlköğretim İkinci Kademe: 4. ve 5. Sınıflar (tek
kitap)
2. YÖNTEM
KKTC milli eğitim sistemine baktığımızda bu sistemin ilköğretim, ortaöğretim ve lise olmak
üzere üç aşamalı bir yapıdan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bizim burada esas olarak üzerinde
durmaya çalışacağımız kısım ilköğretim kısmıdır. Çünkü KKTC Milli Eğitim Bakanlığının
ağırlıklı olarak kendi yayınlarının kullanıldığı aşama ilköğretim aşamasıdır. Orta öğretim ve
lise aşamalarında ise genel olarak T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından basılan ve KKTC’ye
gönderilen kitapların kullanıldığını söyleyebiliriz. Ancak tabii ki ortaöğretim ve lise eğitimi
aşamalarında da Kıbrıs tarihi, coğrafyası ve edebiyatıyla ilgili bazı kitapların kullanıldığını
görmekteyiz.
Çalışmamızın yöntemine göre, doküman incelemesi yoluyla toplanan veriler, içerik analiziyle
çözümlenmeye çalışılmıştır. KKTC Milli Eğitim Bakanlığının ağırlıklı olarak kendi
dokümanlarının kullanıldığı aşama ilköğretim aşaması olmasından dolayı bizim üzerinde
durmaya çalışacağımız aşama da KKTC ilköğretim aşamasıdır. Bu çalışmada öncelikle
yukarıda “Çalışmanın kapsamı” alt başlığında adı geçen kitaplarda yer alan halk edebiyatı ve
halk bilgisi ürünleri tespit edilmeye ve incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, incelenen
kitaplarda yer alan ve tespit edilen unsurlar aktarılmaya çalışılmış, daha sonra da tespit
edilen bu unsurlar nitelik ve nicelik olarak değerlendirilmiş; eksik görülen ve eklenmesi
gereken unsurlar belirtilmiş ve en sonda da öneri ve teklifler sunulmaya çalışılmıştır.
3. BULGU VE YORUMLAR
Bulgu (tespit) ve yorumlar kısmında, kitaplarda tespit ettiğimiz unsurlar verilmeye ve
bunlarla ilgili yorumlar yapılmaya çalışılacaktır. Kitaplar değerlendirilip incelenirken
sırasıyla ilkokul 1. sınıftan 5. sınıfa kadar olan kitaplar (iki müzik kitabı dâhil) incelenmeye
çalışılmıştır. İncelenen kitaplar, tespit edilen unsurlar ve yorumlar şu şekildedir:
İlkokul 1. Sınıflar İçin;
Türkçe Okuma Kitabı:
Halk edebiyatı: Bu kitapta hem halk edebiyatı hem de halk bilgisi açısından pek fazla bilgi
bulunmamaktadır. Halk edebiyatı unsuru olarak sadece “nine ve dede masal oku” sözleri ve
“çoban önünde sürüsü türkü söylüyormuş.” sözü geçmektedir. Oysaki birinci sınıf
çocuklarının dikkatini çekebilecek ve onların eğitiminde kullanılabilecek birçok Kıbrıs Türk
masalı (Yorgancıoğlu, 1998 ve Yorgancıoğlu, 2006a), manisi (Yorgancıoğlu, 1996), bilmecesi
(Gökçeoğlu, 2007) ve fıkrası (Gökçeoğlu, 1996) bulunmaktadır.
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Halk bilgisi: Halk bilgisi unsuru olarak da bu kitapta pek fazla bilginin yer aldığını
söyleyemeyiz. Kitapta bununla ilgili geçen birkaç unsur vardır. Mutfak kültürü bunlardan
biridir. Mutfak kültürü olarak Türk kahvaltısında yenen yiyeceklerin (ekmek, peynir,
yumurta, sucuk, domates vs.) verilmesi önemlidir. Diğer unsur da el zanaatı olan sele-sepet
örmeciliğidir. Bugün bu Kıbrıs’ın belli yörelerinde sürdürülen bir gelenektir ve çocukların
kendi kültürlerine ait el zanaatları hakkında bilgilendirmeleri önemlidir. Yer adları da halk
biliminin önemli inceleme alanlarından bir tanesidir. “Toplulukların hayat boyunca sahip
oldukları maddi ve manevi servetler arasında, kültürel değerlerin bütün özelliklerini de
bünyesinde barındıran en önemli değerlerden biridir, yer adları.” (Yavuz ve Şenel, 2013:
2241)
Yaşadığımız coğrafyaya ait köy, şehir adları ile coğrafi mekân adlarını bilmek yaşanılan
bölgenin kültürünün sahiplenilmesini de sağlamaktadır. Ancak burada eksik bırakılan nokta
bu yerlerin ve mekânların isimlerinin nereden geldiğiyle ilgili bilgilerin verilmemesidir.
Türkçe Dil Becerileri Çalışma Kitabı 1:
Halk edebiyatı: Bu kitapta da hem halk edebiyatı hem de halk bilgisi açısından pek fazla bir
malzeme bulunmamaktadır. Halk edebiyatı unsuru olarak sadece “nine masal oku” sözü
geçmektedir. Ancak dil becerilerini geliştirmek için kullanılabilecek masal, mani, tekerleme
(Gökçeoğlu, 1999) vb. birçok halk edebiyatı malzemesi vardır.
Halk bilgisi: Halk bilgisi olarak ise sadece mutfak kültürü olarak “ayran iç ve ayran yap”
sözleri geçmektedir. Kitabın 39. sayfasındaki çizme etkinliğinde palyaço resmi kullanılmıştır.
Ancak bu gibi çizgi çalışmalarında ortak Türk kültürüne ait sembol kahramanlar ve unsurlar
kullanılabilir. Örneğin çizim uygulamasında Dede Korkut’un, Keloğlan’ın, Nasreddin Hoca’nın
veya bir meddah (Ertuğ, 2006) ile masal ninesinin (meselci) resmi kullanılabilir.
Türkçe Dil Becerileri Çalışma Kitabı 2:
Halk edebiyatı: Bu kitapta Türk halk edebiyatı ile ilgili herhangi bir unsur bulunmamaktadır.
Ancak Alman Grimm kardeşlerin Alman halkından derlemiş olduğu ve bizim kültürümüze ait
olmayan “Kırmızı Başlıklı Kız” masalı bu kitapta yer almıştır. Burada, bilinen bir masalı sözlü
anlatabilme etkinliği verilmiş ve “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının resmi verilip bu resmin
hangi masala ait olduğunun yazılması ve masalın anlatılması istenmiştir. Bunun yerine Türk
veya Kıbrıs Türk masalları kullanılabilir. (Gökçeoğlu, 2005 ve Yorgancıoğlu, 2006a)
Halk bilgisi: Halk bilgisi unsuru olarak Türk kahvaltısında yenen yiyecekler verilmiştir:
ekmek, peynir, süt, yumurta. Ancak burada Kıbrıs Türkleri için sadece bir yiyecek değil aynı
zamanda kültürel bir değer olan “hellim”in kullanılması kültürel değer taşıyan bu yiyeceğin
devamlılığını sağlayacaktır.
Türkçe Dil Becerileri Çalışma Kitabı 3:
Halk edebiyatı: Bilgi bulunmamaktadır.
Halk bilgisi: Bu kitapta Türk halk edebiyatıyla ilgili herhangi bir unsur bulunmazken halk
bilgisiyle ilgili de sadece birkaç unsur bulunmaktadır. Bunlardan ilki yer adlarıdır: Kıbrıs,
Lefkoşa, Girne, Doğancı, Karpaz, Alagadi, Mesarya. Diğeri ise zeytin ve zeytin ağacıdır.
Zeytinyağı Kıbrıs Türk kültüründe sadece bir gıda maddesi değil. Çünkü bu yağ Kıbrıs Türk
mutfak kültüründe önemli bir yere sahiptir. Örneğin; zeytinli ekmek, zeytinyağlı pita böreği
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(bir tür gözleme), zeytinyağlı yiyecekler bu kültürün mutfağını zenginleştiren bazı
yiyeceklerdir.
Türkçe Dil Becerileri Çalışma Kitabı 4:
Halk edebiyatı: Bu kitapta Türk halk edebiyatıyla ilgili bir unsur bulunmazken halk bilgisiyle
ilgili de sadece yer adları bulunmaktadır. Girne, Lefkoşa, Güzelyurt. Bu yer adları çocuğun
kendi ülkesini tanımada önemlidir.
Halk bilgisi: Kitabın 48. sayfasında çeşitli mesleklerin tanımları verilerek mesleğin bulunması
istenmiştir. Buraya Kıbrıs’taki geleneksel mesleklerden tanım verilerek mesleğin bulunması
istenebilir. Örneğin; sele-sepet örmeciliği, deriden yapılan çanta olan dağarcık yapımı,
kalaycılık, gölge oyunu ustalığı gibi geleneksel meslekler buraya eklenebilir. (Yorgancıoğlu,
2000)
Hayat Bilgisi Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabı 1:
Halk edebiyatı: Bilgi bulunmamaktadır.
Halk bilgisi: Bu kitapta Türk halk edebiyatıyla ilgili herhangi bir unsur bulunmazken halk
bilgisiyle ilgili iki unsur bulunmaktadır. Bunlar mutfak kültürü (zeytin, karayağ, harnup,
üzüm, kolokas-Latince Colocasia esculenta-, çay)
ve komşuluk kültürüdür. Mutfak
kültüründe “karayağ(garayağ)” zeytinyağına verilen yöresel bir addır. Kolokas yine Kıbrıs’ta
da yetişen yiyeceklerden bir tanesidir. Harnup da pekmezi yapılan geleneksel bir mutfak
kültürü ürünüdür. Bahsedilen çay siyah çaydır ve Kıbrıs’ta özellikle kahvaltı kültüründe
önemli yeri olan bir içecektir.
Kitabın 175. ve 176. sayfasında kısaca “yeni yıl”dan bahsedilirken Nevruz’dan (Artun, 2000)
bahsedilebilir. Çünkü esasında kadim Türk kültüründe yeni yılı başlangıcı olarak Nevruz
kabul edilirdi.
Hayat Bilgisi Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabı 2.
Halk edebiyatı: Kitapta halk edebiyatıyla ilgili bir metin bulunmamaktadır. Sadece kitabın
124. sayfasında “Tatil boyunca masal ve öykü kitapları okuyacağım.” sözleri geçmektedir.
Kitabın 37. sayfasında öğrenciden “Kıbrıs ile ilgili bir müzik parçası” yazması istenmiştir.
Burada Kıbrıs türkülerinden (Taner ve İslamoğlu, 1979), veya manilerinden (Gökçeoğlu,
2002) örnekler yazılması istenmesi daha doğru olacaktır.
Kitabın 16. Sayfasında hikâye yazma etkinliği verilmiştir. Burada hikâye yerine bir Türk
masalı veya fıkrasının yazılması istenebilir.
Halk bilgisi: Halk bilgisiyle ilgili olarak da “Yeğenlerimle oyunlar oynayacağım. Yaz
gecelerinde saklambaç oynamak ne güzeldir.” sözleri geçmektedir. Çocuk oyunları da halk
bilgisinin önemli unsurlarından biridir ve özellikle de tekerleme ve oyun sayışmalarının etkin
olarak devamlılığının sağlandığı önemli bir uygulamadır. Ancak bunun sadece tek bir cümle
içinde geçmesi yetersizdir. (İslamoğlu, 1979 ve Yorgancıoğlu, 1997) Yine halk bilgisiyle ilgili
olarak, Kıbrıs mutfağına ait yiyeceklerin sadece adları geçmektedir (kabak çiçeği dolması,
yaprak sarma). Ayrıca yer adları geçmektedir: Pile, Mağusa, İngiltere, Londra.
Sayfa 44’te İlkbahar ile ilgili bilgi verilirken burada Nevruz ve Hıdırellez bayramlarından da
kısaca bahsedilebilir.
İlkokul 2. Sınıflar;
Türkçe Okuma Kitabı:
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Halk edebiyatı: Bu kitapta masal ve ninni türlerinin kısa tanımları verilmiştir. Bu tanımlara ek
olarak diğer halk edebiyatı türlerinin de kısa tanımları verilebilir. Kitaptaki ailem şiirinde
geçen mısralarda (ninemin güzel ninnisi, dedemin gelişleri, masal söyleyişleri.) “masal
söyleyiş” sözünün geçmesi çocuğun masal türüne ilgi duymasını sağlayabilir. Ama tabii ki bu
yeterli değildir.
Kitabın 39. sayfasında Ağustos Böceği ile Karınca masalının metni yer almaktadır. Ancak
bilindiği gibi Ağustos Böceği ile Karınca, La Fonten (Fontaine) Masallarından (fabl) biridir ve
bizim kültürümüze ait değildir. Bu ürün Fransız kültür ve edebiyatının bir ürünüdür. Ancak
biz eğitimde Fransız veya başka milletlerin kültürlerini değil kendi kültürümüzü öğretmeli ve
özümsetmeliyiz.
Kitapta geçen deyimler (su gibi akıp geçmek, içi içine sığmamak, içi sıkılmak, havalara
uçmak) çocukların dil öğretiminde, kelime hazineleri ve dillerini geliştirmede etkilidirler.
Burada yer verilen “Dört Mevsim” ferdî (yazarı belli olan) masalında dikkat çeken iki unsur;
“Gök Kralı” ve “Toprak Ana” unsurlarıdır. Bu iki unsur esasında Türk mitolojisinde de yer alan
önemli unsurlardandır (Ögel, 1995 ve 1998). Özellikle Gök Kralı bize kadim Türklerin “Gök
Tanrısı”nı anımsatmaktadır. Belki burada çok kısa Türk mitolojisindeki yaratılış mitleri
öyküleştirilerek anlatılabilir. Ya da Gök Tanrı inancı çocukların anlayacağı bir dille
anlatılabilir.
Kitapta “Tavuk Doktoru ve Tilki” ile “Viran Köy” adlı iki ferdî masala yer verilmiştir. Bunun
yerine anonim bir Kıbrıs masalı kullanılabilir.
Halk bilgisi: Mutfak kültürü (Kitapta geçenler: turşu, domates-biber salçası, geleneksel tatlımacun, şeftali kebabı, ceviz macunu, hellimli pide, zeytin) her kültürün önemli ve zengin
unsurlarındandır. Bu yüzden bunlara kitapta yer verilmesi önemlidir.
Mekân adları çocuğun ülkesini ve kültürünü bilmede önemlidirler. Kitapta yer verilen coğrafi
mekân isimleri: Beşparmak Dağları ve Alev Kayası’dır.
Türkçe Dil Becerileri Çalışma Kitabı 1:
Halk edebiyatı: Halk edebiyatı türlerinden bilmeceyle ilgili dört metin yer almaktadır. Ancak
bunlar çoğaltılabilir. Yine “ninesi çocuğuna ninni söylüyor” ile “dede çocuğa masal söylüyor.”
sözleri de çocuğun dikkatini masal ve ninniye çekmede bir parça etkilidir ama yeterli değildir.
Okuma kitabında yer alan Ağustos Böceği ile Karınca (La Fonten masalı) masalıyla ilgili
sorular çocuğu yabancı kültürlerin masallarına(fabl) özendirmektedir.
Okuma kitabında da yer alan dört mevsim masalıyla ilgili sorulan sorularda “Toprak Ana” ve
“Gök Kralı” unsurları dikkat çekicidir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, bu unsurlar çocuğun
seviyesine göre şekillendirilerek Türk mitolojisiyle alakalandırılabilir.
Halk bilgisi: Bilgi bulunmamaktadır.
Türkçe Dil Becerileri Çalışma Kitabı 2:
Halk edebiyatı: “Viran Köy” adlı ferdî masalla ilgili sorulara yer verilmiştir. Çocuğun dil
gelişimine katkıda bulunan deyimlerden “içi sıkılmak” deyiminin anlamı sorulmuştur.
Halk bilgisi: Mutfak kültürüyle ilgili unsurlara (katmer, kolokas, macun, karpuz, turunç,
patlıcan, ceviz, patates kebabı, molehiya, harnup pekmezi, zeytin, zeytinli ekmek) yer
verilmiştir. Mutfak kültürünün Kıbrıs Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

354

Burak GÖKBULUT

söyleyebiliriz. Sayfa 34’te yer alan etkinlikte öğrencilere ülkemize özgü üçer yemek ve çocuk
oyunu ismi sorulmuştur.
Özellikle eski dönemlerde (Bugün de kullanılıyor.) birçok geleneksel yemeğin pişirilmesinde
kullanılan toprak fırınla ilgili öğrencilere soru sorulmuş (Köylerde bulunan toprak fırınlar ne
işe yarar?) ve öğrenci mutfak kültürüyle ilgili araştırmaya yönlendirilmiştir.
Yer adlarına da kitapta yer verilmiştir: Gönendere göleti, Mesarya, Beyköy, Cihangir,
Balıkesir, Akdeniz, Beşparmak Dağları, Alev Kayası.
Hayat Bilgisi Öğrenci ve Ders Çalışma Kitabı 1:
Halk edebiyatı: İlkokul öğrencilerinin masal anlatma şölenine katıldığıyla ilgili bir
bilgilendirme yazısı yayınlandı ve çocuklar için masal anlatmanın büyük bir zevk olduğu
belirtildi. Bu şekilde çocuklar masal anlatmaya özendirilerek teşvik edildi. Ancak buraya
şölende anlatıldığı farz edilen 3-4 Kıbrıs masalının adı ve kaynağı verilerek yönlendirme daha
etkili yapılabilirdi.
Halk bilgisi: Bir metin verilerek çocukların piknikte çocuk oyunları (saklambaç, yakan top,
halat çekme) oynadıklarını belirtilmiş ve çocuklar oyun oynamaya özendirilmiştir. Çocuklar
günümüz dünyasında artık pek sokağa çıkmamakta, dijital oyunlar oynamakta ve sosyalkültürel yaşama katılamamaktadırlar. Bundan dolayı oyunlara eğitimde çok daha fazla yer
verilmelidir.
Halk dansları da önemli kültür unsurlarımızdandır. Kitapta bununla ilgili sadece “Halk
dansları oynarım.”, “Halk dansları oynamayı seviyorum.” sözlerine yer verilmiştir. Burada
yapılması gereken halk dansları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler vermektir. (Çinkayalar, 1990)
Mutfak kültürüyle ilgili de bazı unsurlar bulunmaktadır: karayağ, harnup, çakısdez (yeşil
kırma zeytin), Türk kahvaltısı ve Kıbrıs’ta doğal yetişen yiyeceklerden; gömeç, ayrelli
(kuşkonmaz).
Komşuluk birçok kültür öğesinin devamlılığını da sağlayan bir olgudur. Kitapta komşulukla
ilgili bir çocuğun düşünceleri ve komşulukla ilgili çeşitli bilgiler verilmiştir.
Hayat Bilgisi Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabı 2:
Halk edebiyatı: Bilgi bulunmamaktadır.
Halk bilgisi: Bu kitabın kapağında; Kıbrıs geleneksel kıyafetleri, sele-sepet, toprak fırın, eski
ekmek tahtası, testi gibi resimler vardır. Bunlar Kıbrıs kültürüyle ilgili değerli unsurlardır.
“Evim evim güzel evim” parçasının başında eski bir Kıbrıs evi resmi bulunmaktadır. Bu resim
yerine Kıbrıs geleneksel mimarisini daha iyi yansıtan farklı bir Kıbrıs evi konulabilir. Yer
adları: Kıbrıs haritası üzerinde çeşitli yer adları bulunmaktadır. Mutfak kültürüyle alakalı
yiyecek adlarına yer verilmiştir: kolokas, molehiya- Latince Corchorus olitorius-, incir
macunu, babutsa (Mısır inciri).
Kitabın 64-71. sayfaları arasında Kıbrıs Türk kültürüyle ilgili birçok önemli unsura yer
verilmiştir. Bunlar arasında resimler (geleneksel kadın ve erkek giyimi, testiler, orak, sac,
paneri veya sesta adlı hasır tepsi, el yapımı hasır sandalye, kerpiç-toprak fırın, hamur
yoğurma teknesi), bilgiler (yemek adları: molehiya, yahnili makarna, fırın kebabı, çiçek
dolması, katmer; halk dansları ve müzikler: çiftetelli, dolama, kozan, susta, dillirga; el işleri:
Lefkara işi, sele, sepet; çocuk oyunları: lingiri, tekayak; gelenek görenekler: komşuluk etme,
gelen misafire macun ağırlama), sorular (Ülkemize özgü yemekler nelerdir? Bu yemeklerden
birinin nasıl pişirildiğini tarif eder misiniz? Ülkemize özgü tatlılar nelerdir? Bu tatlılardan
birinin nasıl yapıldığını tarif eder misiniz?) yer almaktadır.
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İlkokul 3. Sınıflar;
Türkçe Okuma Kitabı:
Halk edebiyatı: Maniler anonim Türk halk şiirinin temel türüdür. Bu kitapta kültürel
değerlerimiz başlığı altında iki mani metni verilmiştir. Ancak iki mani metni yeterli değildir.
Maniler çocuklara hem kültürü öğretmede hem de şiir zevki kazandırmada önemlidirler. Bu
yüzden mani metinlerinin sayısı arttırılması doğru olacaktır.
Kitapta az da olsa deyimlere yer verilmiştir: içi içine sığmamak, gözlerinin içi gülmek, içi el
vermemek.
Bir anonim bir de ferdî Kıbrıs türküsüne yer verilmiştir: Kıbrıs Bir Ada mıdır? ve Portakal
Atışalım. Türkülerin, çocuğa kültürün aşılanmasında ve müzik duygusunun geliştirilmesinde
büyük önemi vardır. Kitaplardaki türkülerin sayısının çoğaltılmasının yararlı olacağı
kanaatindeyiz. (Taner ve İslamoğlu, 1979)
Kitabın 91. sayfasında anonim bir efsaneye yer verilmiştir: Beşparmak Dağı efsanesi. Bu
efsanede Beşparmak Dağının oluşumu anlatılır. Efsanelerin sayısının arttırılması
gerekmektedir. Efsaneler yanında Kıbrıs Türk anonim halk hikâyesi metinlerinde de yer
verilebilir. (Gökçeoğlu, 1999)
Halk bilgisi: Kitapta kültürel değerlerimiz başlığı altında “beştaş oyunu”nun oynanılışı ve
“şeftali kebabı”nın tarifi verilmektedir. Çocuk oyunlarının önemi özellikle son 10 yılda
giderek artmıştır. Çünkü çocuklar artık eve kapanıp teknolojik aletlere bağlı yaşamakta ve
oyun kavramı artık “dijital” bir mana kazanmaktadır. Bu yüzden çocukları tekrardan sokağa
çıkarmanın yollarını bulmalı ve sokakta tekerlemeler, sayışmalar, şarkılar, türküler
söylemelerini sağlamalıyız. Aksi takdirde çocuklarımız yabancı kültürlerin saldırılarından
kurtulamayacaklardır.
Mutfak kültürüne geldiğimizde ise “şeftali kebabı” vb. geleneksel yemeklerimizin çocuklara
öğretilmesi de emperyalist güçlerin hızlı yemek (fastfood) saldırısından çocukları kurtarmaya
yardımcı olacaktır.
Türkçe Dil Becerileri Çalışma Kitabı 1
Halk edebiyatı: Kitapta “Kırmızı Başlıklı Kız” masalıyla ilgili bir resim konularak masalın
hangi masal olduğu sorulmuştur. Bunun yerine Türk kültürüne ait masallara yer verilebilir.
Kitapta deyimlerle ilgili uygulamalara pek fazla yer verilmemiş sadece “çeki düzen vermek”
deyiminin kelime içinde kullanılması istenmiştir.
Halk bilgisi: Bilgi bulunmamaktadır.
Türkçe Dil Becerileri Çalışma Kitabı 2:
Halk edebiyatı: Okuma kitabında metni verilen Beşparmak Dağı efsanesi metninden yola
çıkarak çeşitli dil becerisi çalışmaları yapılmıştır.
Nasrettin Hoca’nın eşeğe binmesi fıkrasıyla ilgili çeşitli resimler verilmiş ve bunların
sıralanarak olay örgüsünün çözülmesi istenmiş, Nasrettin Hoca’nın resmiyle ilgili çizim
bulmacası verilmiştir. Buraya Kıbrıs Türk fıkra tiplerinden “Çoronik” fıkra tipine ait bir fıkra
metni de eklenebilir. “Çift sürmek” deyimin cümle içinde kullanılması istenmiştir.
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Halk bilgisi: Kıbrıs’a özgü beş yemeğin adı istenmiş. Bu şekilde mutfak kültürünün çocuklara
öğretilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca Kıbrıs ağzına ilişkin beş sözcüğün ve bunların Türkiye
Türkçesi karşılıklarının bulunması istenmiştir.
Hayat Bilgisi Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. Kitap ve 2. Kitap:
Bu kitaplar Türkiye Cumhuriyetinde basılmış ve Türkiye eğitim sistemine göre
düzenlenmiştir. Ancak ilköğretim üçüncü sınıf hayat bilgisi kitaplarının KKTC Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından, Kıbrıs Türk kültür ve halk edebiyatıyla ilişkilendirilerek
hazırlanmasının daha uygun olacağı düşüncesindeyiz.
İlkokul 4. Sınıflar;
Okuma ve Etkinlik Kitabı 1. Kitap:
Halk edebiyatı: Kitapta “kalp” sözcüğüyle ilgili ikişer tane deyim ve atasözü bulma uygulaması
verilmiştir. Atasözleri özellikle dilin anlama ve konuşma yönlerini geliştirmede etkilidirler.
Bunun yanında toplumun düşünce ve kültür yapısını anlamada da çocuğa yardımcı olur.
“Atasözleri, kendi başlarına bir edebî tür olmasalar bile özellikle söyleyişi kuvvetlendirme,
fikirlerimize kuvvetli birer kanıt oluşturma ve az sayıda cümle ile öz ifadeler kurabilme
açısından konuşma ve yazma eğitiminde; ilgi ve merak uyandırma açısından dinleme
eğitiminde; metinlerdeki söyleyişleri daha anlamlı hâle getirip, vurgu ve tonlamayı
kolaylaştırma açısından okuma eğitiminde kullanılabilecek ürünlerdir.” (Baş, 2002: 62)
Deyimlerle ilgili verilen birinci uygulamada ilk sözcükleri verilen deyimlerin bulunup
tamamlanması istenmiştir. İkinci uygulamada ise verilen üç adet deyiminin anlamının
bulunması istenmiştir: gözünü kırpmamak tetikte beklemek, göz dikmek. Bir diğerinde ise
“başımızın tacı olmak” deyiminin anlamı sorulmuştur.
“Kütü ile Taşo” adlı ferdî masalın sonunda sonuç cümlesi olarak bir atasözü verilmiştir:
“Demek ki el elden üstünmüş.” atasözüyle ilgili diğer bir unsur da karışık olarak verilen
kelimelerden atasözü oluşturma etkinliğidir. Örneğin: iki-var-sesi-nesi-bir-var-elin-elin.
“Kutup Yıldızı” adlı parçada bu yıldız, astrolojik olarak değerlendirilmiş ve ona “demir kazık”
denmesinin sebebinin “orada çakılı gibi durmasından” olduğu söylenmiştir. Ama aslında
“demir kazık” sözü Türk mitolojisiyle ilgilidir ve derin anlamlar taşımaktadır. Bu yüzden bu
yıldızın Türk mitolojisindeki yerine ve Türk kozmogonisine değinilebilir. (Ögel, 1995 ve
1998)
Halk bilgisi: “Okula Başlarken” adlı kısa hikâyede çocuk oyunlarının adları geçmektedir:
pirilli(misket), çelik çomak, tek ayak, beştaş, saklambaç.
Verilen etkinlikte öğrencilerin “oynadıkları oyunları” düşünerek eksik bırakılan bazı
cümleleri tamamlaması istenmiştir.
Verilen okuma parçasında çocuğun dedesinin üç odalı kerpiç evinin (Geleneksel Kıbrıs evi)
planı tarif edilmektedir. Bu birçoğu yıkılmış olan geleneksel mimari kapsamındaki Kıbrıs
evlerinin tanınması konusunda yardımcı bir husustur.
Türkçe Okuma ve Etkinlik Kitabı 2. Kitap:
Halk edebiyatı: Kitabın farklı sayfalarında deyimlerin anlamlarını araştırma uygulamaları
verilmiştir: göz gözü görmemek, baş göstermek, kucak açmak, başa kakmak, kafasını kemirip
durmak, geceyi gündüze katmak, dillerden düşmemek, haşır neşir olmak.
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Türkülerle ilgili olarak, Kıbrıs’a has bir türkü araştırıp birkaç dizesini yazma etkinliği
verilmiştir. Çocuğun kendi türkülerini araştırıp öğrenmesi kültür aktarımını da sağlayacaktır.
Kıbrıs ağzıyla yazılmış yedi mani metni verilmiştir.
Deyimlerle ilgili etkinlikte verilen altı deyimin ifade ettiği duygular sorulmuştur.
Kitapta verilen beş atasözünden yardım ile ilgili olan sorulmuştur: Yalnız taş duvar olmaz, el
elden üstündür, birlikten kuvvet doğar, bir elin nesi var iki elin sesi var, üzüm üzüme baka
baka kararır. Diğer bir uygulamada da bir bilmece verilmiş ve bir bilmece de öğrencinin
yazması istenmiştir. Bilmecelerle ilgili uygulamalara ve bilgilere yer verilmesi de önemlidir
ancak bize göre bunlar çoğaltılmalıdır. (Gökçeoğlu, 2007) Çünkü “Geleneksel yapının
devamlılığı esasından hareketle bilmeceler önemli bir yere sahiptir. Öncelikle, bilmeceleri,
basit bir bulmaca havasından ayrı kılan, köklü bir kültürün, dini motiflerin, toplumsal yaşayış
biçimlerinin, toplumsal olayların yoğrulması ile oluşmalarıdır. Geçmişin, zamanımızda
tanınması ve geleceğe aktarılması, kültürel bir yapı olarak toplumumuzun, diğer kültürler
içerisindeki özgünlüğünü ortaya koyması bakımından önemlidir. O halde, bilmeceler
aracılığıyla geleneğin izlerinden yola çıkarak çocuklara, kendi kültürünün özelliklerinin
sezdirilmesi ve benimsetilmesi sağlanabilir.” (Balta, 2013: 893)
Fıkralarla ilgili uygulamada Nasrettin Hoca ve eşeğinin resmi verilmiş ve öğrencilere “fıkrasız
bir hayat nasıl olur?” diye sorulmuş, arkasından da Nasrettin Hoca’nın kısa hayat hikâyesi ve
bir de Nasrettin Hoca fıkrası verilmiştir. Fıkraların kültür aktarımı yanında dil gelişimine de
katkıları vardır. Şöyle ki “Yaşa paralel olarak bilişsel gelişim ilerledikçe anlamlaştırılması zor
olan soyut anlam taşıyan sözcükler çocuğun eğitim yaşamına girecektir. Bu açıdan
bakıldığında eğitim ortamlarında sözlü ya da yazılı dil ürünlerinden fıkra, tekerleme, bilmece;
görsel bir dil olarak karikatürler gibi gülme eylemiyle iç içe olan mizah öğelerinin
kullanılması; çocuğun sözcük hazinesinin hızla zenginleştirilmesine ve sözcüklerin daha
karmaşık anlamlarının zihninde anlamlaştırmasını sağlayacaktır. Başka bir deyişle sözcüğün
anlamıyla ilgili zihninde bir temsil oluşturarak sözcüğün anlamını kavramasına dolayısıyla
dili anlamsal boyutta kazanmasına olanak sağlayacaktır.” (Özkara, 2013: 185)
Halk bilgisi: Kıbrıs mutfak kültürünün en önemli öğelerinden “hellim” hakkında ayrıntılı bilgi
verilmiştir. Hellim yapımında kullanılan malzemeler ve hellimin tarifi aktarılmıştır.
Geleneksel mimari unsuru olarak ise eski bir Kıbrıs evinin resimleri verilmiştir.
Türkçe Dil Bilgisi:
Halk edebiyatı: Etkinlikte körle yatan, şaşı kalkar-damlaya damlaya göl olur-ağaç yaş iken
eğilir-sakla samanı, gelir zamanı, gibi atasözlerinin anlamları açıklanmıştır. Diğer bir
etkinlikte de atasözlerinin anlamı sorulmuştur: acele işe şeytan karışır-çivi çiviyi sökertembele iş buyur, sana akıl öğretsin-kurunun yanında yaş da yanar-haydan gelen, huya gider.
Deyimlerle ilgili etkinlikte ise deyimlerin anlamları sorulmuş: göz atmak, karnı zil çalmak,
kulak kesilmek, etekleri zil çalmak, ağzı açık kalmak.
Halk bilgisi: Halk bilgisi olarak kitapta yer adları verilmiştir: Beyarmudu, Değirmenlik,
Minareliköy, Balıkesir, Çayönü, Akova, Kırıkkale, Dilekkaya.
Sosyal Bilgiler İlkokullar İçin Ders Kitabı:
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Halk edebiyatı: Ekonomik birikimin önemini belirten iki atasözü (ayağını yorganına göre
uzat, ak akçe kara gün içindir.) verilmiştir. Ayrıca “dost nasıl yardım eder?” adlı ferdî masal
metni verilmiş ve yardımlaşmaya dikkat çekilmiştir.
Halk bilgisi: Geçiş dönemlerinden düğün geleneği hakkında çeşitli uygulama ve
bilgilendirmeler yapılmıştır: Eski geleneksel düğünlerle ilgili çocuğun annesine soru sorması
istenmiştir. Ayrıca düğün kültüründe ne gibi değişmeler olduğu anlatılmıştır. (Hüray, 1992)
Kitapta pazaryeri kültürüyle ilgili de bir kısım bulunmaktadır. Bu kısımda çocukların pazar
yerine gidip gözlem yapması ve pazarda gördüklerini yazması istenmiştir. Pazar yeri kültürü
de çocukların geleneksel alışveriş yöntemlerini, satış şekillerini, konuşma ve davranış
şekillerini görmeleri bakımından önemlidir. Ayrıca satış yapan kişilerin oluşturmuş olduğu
tekerleme veya mani tarzındaki basit şiirler, alışveriş yapan kişilerin davranışları vesaire de
bir kültürün ürünüdür ve çocuğun kültürünü öğrenmesinde faydalıdır.
İlkokul 5. Sınıflar;
Türkçe Okuma ve Etkinlik Kitabı 1. Kitap:
Halk edebiyatı: Verilen uygulamada deyimlerin anlamlarının bulunup yazılması istenmiştir:
içler acısı olmak, üstüne titremek, çat kapı gelmek, can kulağı ile dinlemek, dedi kodu
yapmak, kaderiyle baş başa kalmak. Diğer bir uygulamada “Ağaç” sözü geçen üçer atasözüdeyim yazılması istenmiştir. “Mıknatısların Gizemi” adlı ferdî masalda mıknatısla ilgili şiir
şeklinde dört bilmece metni verilmiştir. Örnek: “Bir mıknatıs beni tutar, gelemem. Bir
mıknatıs beni yükseğe kaldırır, inemem. Kâğıda, cam bardağa, ağaca, plastiğe benzemem.
Peki, ben neyim. Cevap: metal.”
Kitapta komşuluk ilişkileri hakkında da bilgi verilmiş “ev alma, komşu al” atasözü
kullanılmıştır. “Okulda İlk Gün” adlı kısa hikâyede ise öğretmen çocuğa “Kaf Dağı hangi
ülkededir?”, diye sorar çocuk da oranın bir masal dağı olduğunu, söyler. Burada masal
motifiyle (Kaf Dağı) ilgili bir bilgi verilmiştir.
Halk bilgisi: Kitapta komşuluk ilişkileri hakkında bilgi verilmiş ve komşu sözcüğü ile ilgili dört
çağrışım sözcüğü istenmiştir.
Türkçe Okuma ve Etkinlik Kitabı 2. Kitap:
Halk edebiyatı: Kitapta “Alev Kayası” efsanesinin metni verilmiştir. Efsane metni ilköğretim
kitaplarında çok az kullanıldığından bu önemli bir metindir. Kitaplardaki efsane metinleri
arttırılmalıdır. (Gökçeoğlu, 2004)
Kitapta “Karganın Kaptığı Yüzük” masalının verilmesi önemlidir; çünkü efsaneler gibi anonim
olan Kıbrıs Türk masalı metinlerine de çok az yer verilmiştir.
Kitapta atasözlerinin anlamını yazmayla ilgili bir uygulama verilmiştir: ak akçe kara gün
içindir, ayağını yorganına göre uzat. Ayrıca deyimlere de yer verilmiş ve anlamları
sorulmuştur: içi kan ağlamak, aklını kaybetmek, alnına yazılmak, teselliye susamak.
Halk bilgisi: İlköğretim kitaplarında halk oyunlarıyla ilgili bilgiler ve unsurlar da pek az yer
almıştır. Bu yüzden “Kıbrıs’ta oynanan üç halk oyunu adının yazılması”yla ilgili uygulama
yeterli olmasa da önemlidir.
Geleneksel halk çalgılarıyla ilgili uygulamada, “Halk oyunlarında kullanılan yerel üflemeli
çalgıların neler olduğu” sorulmuştur. Geleneksel halk çalgıları gitar, keman, piyano vb. batı
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kökenli çalgıların karşısında günden güne yok olmaktadır, kullanımı azalmaktadır. Bundan
dolayı halk çalgılarıyla ilgili bilgiler arttırılmalıdır. (Fatih ve Dölek, 1992 )
Türkçe Dilbilgisi:
Halk edebiyatı: Uygulamada masalla ilgili bir test sorusu sorulmuştur. Masalın tanımı verilmiş
ve bırakılan boşluğun doğru cevabı olarak masal verilmiştir.
Atasözleriyle ilgili boşluk doldurma sorusu sorulmuştur: keskin sirke küpüne zarar, bir fincan
kahvenin kırk yıl hatırı vardır, bir ipte iki cambaz oynamaz, davulun sesi uzaktan hoş gelir vs.
Deyimle ilgili etkinlikte de deyimlerin anlamlarının bulunması istenmiştir: ağız açtırmamak,
ağızdan baklayı çıkarmak, ağzından bal akmak, dilini yutmak.
Metin türleri kısmında masal, fabl ve efsanenin tanımı verilmiştir.
Halk bilgisi: Bilgi bulunmamaktadır.
Sosyal Bilgiler Kitabı:
Halk edebiyatı: Kültür mirasımız bölümünde bir mani iki de Kıbrıs türküsünün yarı metni
verilmiştir (Leymosun türküsü, Dillirga türküsü).
Halk bilgisi: Kitaptaki “Gruplardaki yerim” etkinliğinde Kıbrıs halk dansları kıyafetli çocuk
grubu resmi verilmiştir. Ama halk danslarıyla ilgili bir bilgi verilmemiştir. (Çinkayalar, 1990)
Kitabın 16-36 sayfaları arasında yer alan “Kültür Mirasımız” bölümünde birçok halk bilgisi
ürünü ile ilgili ayrıntılı bilgi ve resimler verilmiştir: mimari-tarihi yapılar, halk dansları, el
sanatları, dokuma çarşaf, sele-sini-sesta, eski-antik eşyalar, yemekler-tatlılar, oyunlar,
bayramlar. Bu bölümün bir kısmında ise eski ve yeni komşuluk ilişkileri değerlendirilmiştir.
Kitapta yeryüzü şekillerinin yerleşmeye olan etkileri değerlendirilirken haritada yer ve bölge
adlarına yer verilmiştir: Lapta dağları, Kayalar dağları, Beşparmak dağları, Kantara dağları,
Karpaz dağları, Selvili Tepe, Trodos dağı, Geçitköy boğazı, Girne boğazı, Mersinlik boğazı,
Güzelyurt ovası, Mesarya ovası, Kanlı dere, Çakıllı dere.
Bilim ve teknolojinin ülkemize getirdikleri kısmında da Kıbrıs’ta yaşanan kültürel ve sosyal
değişimden bahsedilmektedir. (Düğünler, tarım, evler ve taşımacılık değişmiştir.)
Kendi kültür mirasımızdan iki örnek kısmında da bir Türk (Dinî kültür: Hala Sultan Tekesi)
bir de Rum (Apostolos Andreas Manastırı) mimari eserine yer verilmiş ve haklarında bilgi
verilmiştir.
Müzik Eğitimi Öğretmen El Kitabı İlköğretim Birinci Kademe 1., 2., ve 3. Sınıflar;
Müzik eğitimi kitabı halk edebiyatı ve halk bilgisi yönünden önemli bilgiler ve etkinlikleri
barındırmaktadır. Masal, ninni, tekerleme, sayışma ve türküler gibi halk edebiyatı ürünleri;
halk çalgıları, çocuk oyunları gibi halk bilgisi ürünleri bu kitapta yer alan unsurlar
arasındadır.
Bu kitapta halk edebiyatı ile ilgili şunlar yer almaktadır:
Öğrencilere öğretmen tarafından bir masal anlatılması ve bu masalda adı geçen varlıklara ait
sesleri öğrencilerin şişe, kâğıt vs. kullanarak canlandırması istenmektedir./ Öğrencilerin
ninni, tekerleme veya sayışmayı müzikle çalıp söylemesi istenmiştir./ Öğrencilerin ninni ve
türkü ile tekerleme ve sayışma söylemesi istenmiştir./ Yağmur, yağ satarım bal satarım, uç uç
böceğim gibi tekerlemeleri öğrencilerin deftere yazması istenmiştir./ Ninni türü ile ilgili
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çeşitli etkinlikler verilmiştir: Öğrencilerin ninni söyleyerek oyuncak bebeklerini uyutmaları,
ninninin bebeklerin yaşamındaki önemi tartışmaları, aynı ninniyi farklı hız ve tonlarda
söylemeleri vs. şeyler istenmiştir./ Etkinlikte öğrencilerin tekerleme ve sayışma ile bir dans
yaratması istenmiştir./ Öğrencilerin ninnileri hafif ve kuvvetli gürlükte söylenmesi istenmiş
ve ninnilerin neden hafif sesle söylendiğinin tartışılması istenmiştir./ Etkinlikte öğrencilere
“Demirciler” halk türküsünün öğretilmesi ve söyletilmesi istenmiştir./ Etkinlikte öğrencilerin
“Kıbrıs Gelini” türküsünü el ele tutuşup söylemeleri istenmiştir./ Öğrencilere Kıbrıs Türk halk
türkülerinden birkaçı dinlettirilerek (Dillirga, feslikan, dolama dolamayı) bu parçaların
adlarının bulunması istenmiştir./ Kıbrıs halk türkü ve şarkılarının notalarına ve metinlerine
yer verilmiştir: Al Yemeni Mor Yemeni, Kıbrıs Gelini, Münisem, Portakal Atışalım, Portakalı
Soydum/ Kitapta iki tekerleme metni verilmiştir: tahta tahta ben var sayışması ile gül satarım
oyun tekerlemesi./ Kıbrıs sayışma ve oyun tekerlemelerinin nota ve metinlerine yer
verilmiştir: uç uç böceğim, yağ satarım. Kitapta yer alan etkinlikte yoğun olarak dikkat çeken
ninni uygulamalarının metinlerine daha fazla yer verilmesi çocuğun müzikal gelişimine daha
fazla katkı sağlayacaktır. (Yorgancıoğlu, 2006b)

Bu kitapta halk bilgisi ile ilgili şunlar yer almaktadır:

Etkinlikte öğrencilerin konunun pekiştirilmesi için oyun oynamaları istenmiştir (çocuk
oyunu)./ Öğrenciler etkinlikte çeşitli tarzlarda müzik grupları (Türk halk müziği, klasik Türk
müziği, mehter, senfoni vs. gruplar) oluştururlar ve bunlarla ilgili canlandırmalar yaparlar.
Tabii burada önemli olan Türk halk müziği grubudur./ Kültürümüze ait çalgı aletlerine yer
verilmiştir: davul, tef, bendir./ Etkinlikte çocuk oyunu ve oyun sayışması (su çeker oyunu,
makara oyunu) verilmiştir.
Müzik Eğitimi Öğretmen El Kitabı İlköğretim İkinci Kademe 4. ve 5. Sınıflar;
Bu kitapta halk edebiyatı ile ilgili şunlar yer almaktadır:
Etkinlikte öğrencilere Kıbrıs Türk halk türkülerinden “Dolama Dolamayı” , “Çamı Çama
Çatarlar”, “Kız Sana Nişan Geliyor”, “Zeytinden Aşı Mısın?” ve “Köprüden Geçemedim”
türküleri öğretilmiş ve üzerinde uygulamalar yapılması istenmiştir./ Etkinlikte “Türk halk
müziğinde türkülerin doğuş nedenleri” üzerinde durulması istenmiştir./ Kitapta iki oyun
tekerlemesinin metni verilmiştir: “tahta tahta ben var” ve “yağmur yağıyor”./ Kıbrıs sayışma
ve oyun tekerlemelerinin nota ve metinlerine yer verilmiştir: tahta tahta ben var, yağmur
yağıyor./ Kıbrıs Türk halk türkü ve şarkılarının notalarına ve metinlerine yer verilmiştir: Al
Yemeni Mor Yemeni, Çamı Çama Çatarlar, Dillirga, Kıbrıs’ım.
Bu kitapta halk bilgisi ile ilgili şunlar yer almaktadır:
Kültürümüze ait çalgı aletleri (tef, tambur, davul, zurna, darbuka) ile ilgili bilgiler verilmiştir./
Kitaptaki bilgilere göre müzik dersinin çeşitli hedefleri belirtilmiştir. Bunlar arasında bizi
ilgilendiren şu hedeflerdir: 1. Öğrenci dinlediği ezgilerde Türk halk müziği ve çalgıları ile
orkestra müziği ve çalgılarını ayırır, 2. Halk danslarını oynar, 3. Kıbrıs Türk müziğini anlar, 4.
Kıbrıs halk danslarını oynar. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi kültür öğrenimi ve aktarımında
oldukça önemlidir./ Dinletilen Kıbrıs müziklerinin Türk halk müziği mi, Türk sanat müziği mi,
Türk popüler müziği mi olduğunu bulma üzerine bir uygulama yapılmıştır./ “Tahta tahta ben
var” adlı çocuk oyunu hakkında bilgi verilmiştir./ Bir Türk halk müziği parçasının tahtaya
yazılması ve tanıtılması etkinliği verilmiştir./ Kıbrıs Türk halk müziği dinletilip öğrencinin
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bununla ilgili bir öykü yaratması istenmiştir./ Kültürümüze ait çalgı aletlerinin resimleri
verilmiş ve bunların Türk halk müziğine mi Türk sanat müziğine mi ait olduğu sorulmuştur:
davul, kanun, kemençe, ney, bağlama, ud, zurna, tambur.
Her iki müzik kitabına da baktığımızda halk edebiyatı ve halk bilgisi yönlerinden değerli ama
eksik bilgiler içerdiğini görmekteyiz.
4. SONUÇ
Kıbrıs Türk ilköğretim kitaplarını ele aldığımız bu çalışmada toplamda 27 kitabın
değerlendirmesini ve incelemesini yapmaya çalıştık. Çalışmanın başında belirttiğimiz amaca
uygun olarak söz konusu kitapların halk edebiyatı ve halk bilgisi yönünden içeriğini
değerlendirmeye ve incelemeye çalıştık. Ayrıca kitaplarda yer alan ve almayan unsurları
tespit ederek bunlarla ilgili kısa öneri ve tekliflerde bulunmaya çalıştık.
Analiz sonucunda elde ettiğimiz bilgilere göre 27 kitabın toplamında halk edebiyatı türleri
olarak masal, fıkra, efsane, atasözü, deyim, türkü, ninni, mani, tekerleme, sayışma ve
bilmecelere yer verildiğini tespit ettik. Ancak halk hikâyesi, mit, destan, koşma gibi türlerle
ilgili herhangi bir metin veya uygulamaya yer verilmediğini gördük. Halk bilgisi olarak ise el
sanatları ve zanaatları, kıyafetler, çocuk oyunları, halk dansları, çalgı aletleri, mutfak kültürü,
gelenek ve görenekler, bayramlar, dinî inançlar, müzikler, komşuluk, geleneksel alışveriş, yer
adları ve halk mimarisi unsurlarını tespit ettik. Bunun dışında özellikle gelenek-görenekler,
bayramlar (Ramazan, Kurban; Nevruz, Hıdırellez), meddahlık, karagöz gölge oyunu,
kuklacılık, geçiş dönemleri ve törenleri (doğum, sünnet, kız isteme, kına, düğün), geleneksel
giyim ve halk mimarisi (Kıbrıs’a özgü ev ve barınak tipleri) vs. konularda da bilgilerin
yetersiz veya eksik olduğunu gördük.
Tespit edilen halk edebiyatı türlerinden en yoğun olarak karşımıza çıkan türler tekerleme,
atasözü, deyim ve türküler olmuştur. Tekerleme türüyle ilgili olarak verilen metinler
çoğunlukla çocuk oyunlarında icra edilen tekerlemeler ve sayışmalardır. Bu türün en yoğun
olarak yer aldığı kitaplar ise müzik eğitimi kitaplarıdır. Atasözü ve deyimlerle ilgili
metinlere ve etkinliklere ise bütün kitaplarda yoğun olarak yer verilmiştir. Ancak deyimler
atasözlerinden çok daha fazla yer bulmuştur. Türkülere baktığımızdaysa Kıbrıs Türk anonim
halk türkülerinin metinlerine özellikle de müzik kitaplarında (genelde müzik notalarıyla
birlikte) yoğun olarak yer verildiğini görmekteyiz. Bu türküler diğer ders kitaplarına da
genişletilebilir. Ninnilerle ilgili ise yine müzik kitaplarında birçok uygulamanın yer aldığını
ancak bunların doğrudan ninni metinlerini çok fazla kapsamadığını görmekteyiz.
Nesir türlerden biri olan masalların ise kitaplarda ferdî ve anonim olarak yer aldığını
söyleyebiliriz. Ancak halk edebiyatının alanı içerisine giren anonim halk masallarına sadece
bir yerde rastlanmıştır (Karganın Kaptığı Yüzük masalı). Geriye kalan masallar ferdî
masallardır (altı ferdî masal). Yine Türk kültürüne ait olmayan “Kırmızı Başlıklı Kız”
(uygulama olarak) ve “Ağustos Böceği ile Karınca” (metin olarak) masallarına da yer verildiği
görülmüştür. Alman ve Fransız kültürüne ait masalları vermek yerine anonim Türk halk
masallarının örnek metinlerini vermenin daha doğru olacağı kanaatindeyiz.
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Efsanelerin de kitaplarda çok az sayıda yer bulduğunu görmekteyiz. Efsane metni olarak
“Beşparmak Dağı” efsanesi ile “Alev Kayası” efsanesine yer verilmiştir. Fıkra türü ile ilgili
olarak da Nasrettin Hoca’nın eşeğe binmesi fıkrasıyla ilgili çeşitli resimler, Nasrettin Hoca’nın
kısa hayat hikâyesi ve bir de Nasrettin Hoca fıkrası verilmiştir. Nasrettin Hoca fıkralarının
yanında diğer Türk fıkra tiplerine (İncili Çavuş vs.) ve Kıbrıs halk fıkralarına (örneğin yerel
fıkra tipi Çoronik) yer verilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz. Manilere
baktığımızdaysa toplamda on mani metninin kitaplarda yer aldığını görmekteyiz. Bu sayı bize
göre yetersizdir. Bilmece metinleriyle alakalı olarak ise sadece beş bilmece metninin
verildiğini ve bunların da sadece birinin anonim olduğunu (diğerleri ferdî fıkralar)
görmekteyiz.
Kitapta dikkatimizi çeken diğer bir eksiklik de Türk mitolojisiyle ilgili hiçbir unsura
değinilmemesidir. Örneğin Yunanlılar kendi mitolojilerini bütün dünyaya yayarken biz kendi
nesillerimize bile engin Türk mitolojisi hakkında bilgiler aktaramıyoruz. Bunun yapılması
ileride Kıbrıs Türk edebiyat ve sanat eserlerine de olumlu-yaratıcı katkılar sağlayacaktır.
(Şöyle ki; edebi eserler, resim-heykel, sinema, tiyatro vs. gibi sanat dallarımız kendi
mitolojimizden beslenecektir.)
Halk edebiyatıyla ilgili görülen eksiklikler daha çok nicel eksikliklerdir. Çünkü bize göre
kitaplarda kullanılan halk edebiyatı metinleri yetersizdir ve masal, efsane, fıkra, mani,
bilmece vb. türlerin sayısı oldukça azdır. Ama bunun yanında nitelikle ilgili de sorunlar ve
yetersizlikler (Bulgu ve yorumlar kısmında bahsedilmiştir.) bulunmaktadır. Tabii ki halk
edebiyatının yanında kitaplarda, yazılı Türk edebiyatı (İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, Divan
edebiyatı, Tanzimat sonrası Türk edebiyatı ve yakın dönem Türk edebiyatı) ve dünya
edebiyatından da örnekler bulunmalıdır. Ancak bu, bizim çalışmamızın kapsamı içerisinde
bulunmadığı için bunun üzerine bir değerlendirme yapmayı uygun bulmamaktayız.
Tespit edilen halk bilgisi unsurlarına baktığımızda bunların çeşitlilik arz ettiğini görmekteyiz.
Bununla ilgili yoğun olarak bulunan unsurlar ise sırasıyla mutfak kültürü, yer adları, çocuk
oyunları ve çalgı aletleridir. Mutfak kültürüyle ilgili birçok bilgi verilmiştir. Bu bilgiler
yemek ve tatlı isimleriyle bazı tarifleri kapsamaktadır. (kabak çiçeği dolması, zeytinli ekmek,
şeftali kebabı, zeytinyağlı pita böreği, patates kebabı, molehiya, incir ve ceviz macunu vs.)
Ayrıca çeşitli mutfak-kiler malzemelerinin isimlerine de yer verilmiştir (hellim, kolokas,
domates-biber salçası, harnup pekmezi, çakısdez, babutsa vs.). Mutfak kültüründen sonra
yoğun olarak bulunan diğer unsur ise Kıbrıs yer ve coğrafi mekân adlarıdır. Bunlar genel
olarak şehir, köy, dağ, tepe, geçit vb. mekânları kapsamaktadır. Ancak yer ve coğrafi
mekânların isimlerinin nereden geldiğiyle ilgili hiçbir bilgiye (Beşparmak Dağı ve Alev Kayası
hariç) yer verilmemesi bir eksiklik olarak görülebilir.
Çocuk oyunlarında ise bazı oyunların tarifi verilirken bazılarının ise sadece ismi verilmiştir
(saklambaç, yakan top, halat çekme, beştaş oyunu, pirilli veya misket, çelik çomak, tek ayak,
su çeker oyunu, makara oyunu vs.).
Geleneksel Türk çalgı aletlerine ise daha çok iki müzik kitabında rastlanmaktadır (davul, tef,
bendir, tambur, darbuka; zurna, ney; kanun, kemençe, bağlama, ud). Ancak bunların sosyal
bağlamları ve kullanımlarıyla ilgili bilgilere yer verilmemiştir.
Bunlardan daha az yer verilen bir unsur ise el sanatları ve zanaatlarıdır. El sanatlarıyla ilgili
bir tek “Lefkara işi” karşımıza çıkarken el zanaatlarıyla ilgili birkaç unsur karşımıza
çıkmaktadır. Bunlar; sele-sini-sepet örmeciliği, paneri veya sesta adlı hasır tepsi yapımı, el
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yapımı hasır sandalye ve dokuma çarşaftır. Kitaplardaki bazı bölümlerde modern meslekler
üzerinde durulurken kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerden ve
sanatlardan da bahsedilmesi çocuğun kültürünü tanımasında faydalı olacaktır. Örneğin;
çarşaf ve kilim dokumacılığı, semercilik, ipek koza işçiliği, kalaycılık, bakırcılık, hasır
iskemlecilik, gölge oyunu ustalığı (Ertuğ, 1986 ve 1993), meddahlık, meselcilik (masalcılık),
deriden yapılan çanta olan dağarcık yapımcılığı vb. gibi geleneksel mesleklerle ilgili bilgiler
kitaplara eklenebilir.
Kıbrıs geleneksel Türk halk mimarisiyle ilgili olarak iki geleneksel Kıbrıs Türk evinin resmi
verilmiştir. Bir de üç odalı kerpiç (toprak) evin planı tarif edilmiştir. Ancak özellikle
Lefkoşa’nın eski yerleşim bölgelerinde ve bazı köy yerleşimlerinde bulunan Kıbrıs’a has
mimari yapılarla ilgili bilgilere yer verilmemiştir. Bunların resimleri ve planlarıyla ilgili daha
bilgilendirici belge ve açıklamalar konulabilir.
Kıyafetlerle alakalı olarak 2. sınıf Hayat Bilgisi Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabı 2’nin
kapağında resim olarak Kıbrıs geleneksel kıyafetleri verilmiş; bir diğer kitapta da Kıbrıs halk
dansları kıyafetli çocuk grubu resmi verilmiştir. Kıbrıs Türk geleneksel giyim-kuşamıyla ilgili
başka herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Bir milletin kültüründe çok önemli bir yere sahip olan halk dansları da kitaplarda yeterince
yer bulamamıştır. Sadece 5. sınıf Sosyal Bilgiler kitabında genel olarak halk dansı kavramı
tanıtılmış, bir dans grubu resmi verilmiş ve halk danslarımızla ilgili çeşitli sorular
sorulmuştur.
Kültürün ve sosyal yaşamın ruhunu yansıtan gelenek, görenek, âdet ve inanışlar ise kitapta
pek fazla yer bulmamıştır. Geleneklerle ilgili olarak tek dikkat çekici unsur halk bilgisinde
geçiş dönemlerinden biri olarak tanımlanan düğün geleneğidir. Bunun dışında üzerinde
ayrıntılı olarak durulan başka bir gelenek bulunmamaktadır. Oysaki doğum, sünnet, kız
isteme, düğün, bayramlar ve sosyal hayatla ilgili yer verilebilecek daha birçok uygulama ve
halk bilgisi ürünü vardır.
Toplumu birleştirici gücü olan dinî ve folklorik bayramlara ilişkin de açıklayıcı bilgilere
rastlayamamaktayız. Sadece dinî bir bayram olan Ramazan Bayramına 5. sınıf Sosyal Bilgiler
kitabında bir iki cümleyle değinildiğini görmekteyiz. Dinî bayramlar yanında kültürümüzde
derin geçmişi olan Nevruz ve Hıdırellez bayramlarından da bahsedilebilir. Özellikle “Yeni Yıl”
konusu işlenirken Nevruz konusundan bahsedilebilir. Çünkü esasında eski Türk kültüründe
yeni yılın başlangıcı Nevruz olarak kabul edilirdi. Buna bağlı olarak Noel Baba imgesi yerine
yeni bir imge ortaya konulabilir (Mesela; eski Türk kültüründe önemli bir yeri olan Aksakallı
Dede gibi). Yine “İlkbahar” konusu da Türk kültüründe baharın başlangıcı olarak kabul edilen
Nevruz (Yeni gün) konusuyla bağdaştırılarak anlatılabilir.
Dini inançlarımızdan bahsedilirken de sadece bugün Kıbrıs Rum Kesiminde kalan Hala
Sultan Tekesinden bahsedildiğini ve ayrıntılı bilgi verildiğini görmekteyiz. Dinî inanışlarımıza
bu kitaplarda çok detaylı olarak yer vermek uygun olmasa da (Çünkü dini inancımız olan
İslamiyet din kültürü dersinde ayrıntılı olarak işlenmektedir.) en azından Kıbrıs Türk
uygulama ve inanışlarında bugün de etkisini sürdüren Şamanizm’den ve Gök Tanrı
inancından kısaca bahsetmek uygun olabilir.
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Özellikle köylerde, sosyal ve kültürel faaliyetlerde devamlılık sağlayan “komşuluk” olgusuna
ayrıntılarıyla yer verilmiştir. Ayrıca geleneksel alışveriş kültürümüz olan “pazar yeri”
kültüründen de bahsedilmiştir.
Kitaplarda, halk bilgisi alanında birçok konuda yetersiz veya eksik bilgi bulunmaktadır.
Örneğin; gelenek-görenekler, bayramlar (Ramazan, Kurban; Nevruz, Hıdırellez), meddahlık,
karagöz gölge oyunu, kuklacılık, geçiş dönemleri ve törenleri (doğum, sünnet, kız isteme, kına,
düğün), geleneksel giyim ve halk mimarisi (Kıbrıs’a özgü ev ve barınak tipleri) bunlardan
bazılarıdır.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, ilköğretim aşamasında kullanılan kitaplar hem halk
edebiyatı hem de halk bilgisi yönünden yetersizlikleri ve eksiklikleri barındırmaktadır.
Dolayısıyla KKTC İlköğretim eğitiminde kullanılan kaynakların eksikliklerinin giderilmesinin
ve uzun dönem programlarının hazırlanmasının gerekliliği açıktır ve ortadadır. Bundan
dolayı, KKTC İlköğretim eğitiminde uzun dönemli, planlı ve çeşitli alanlardaki uzman
görüşlerine dayanan bir eğitim ve kültür programının hazırlanmasının daha sağlıklı gelecek
nesiller yetiştirmede etkili ve faydalı olacağı kanaatindeyiz.
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ABSTRACT
This article is focued on a study of translation strategies in Albert Camus’s novel, The Guest (L’Hôte), a part of a collection entitled
Exile and the Kingdom (L’Exil et le royaume). In this short story, Albert Camus reflects its perspective concerning Algeria’s
struggle for independance and evokes the existential and absurd themes by telling a story of a teacher named Daru, living in a
desert mountain, which encounters a dilemma. The objectives of this study are to examine translation strategies applied by
different translators and to compare the source text and target texts in terms of literary description and cultural issues. While
analysing equivalence between source text and target texts, this study aims to explore coherence of textual elements in two
turkish versions: Konuk, translated by Tahsin Yücel (Can, 1996) and Konuk by Nihal Önol (Varlık, 1982).

Key Words: Novel, translation strategies, source text, target texts, The Guest

ÖZET
Albert Camus’nün Sürgün ve Krallık (L’Exil et le royaume) yapıtında yer alan Konuk (L’Hôte) adlı öyküde Albert Camus, Cezayir’in
bağımsızlık savaşına ilişkin görüşlerini ve çorak bir dağda öğretmenlik yaparken büyük bir çıkmazla karşı karşıya kalan
Daru’nün öyküsünü, absürd(saçma/uyumsuz) ve varoluşçu düşünceler bağlamında ele alıyor. Bu çalışmada, felsefi bir derinlik
de taşıyan Konuk adlı öykünün, Tahsin Yücel (Can, 1996) ve Nihal Önol (Varlık, 1982) tarafından gerçekleştirilen iki farklı
çevirisini karşılaştıracağız. Çevirmenlerin çeviri sürecinde benimsedikleri yaklaşımları irdelemek ve kaynak metinle erek
metinleri yazınsal ve kültürel bağlamda karşılaştırmak bu çalışmanın başlıca amacıdır. Bununla birlikte, kaynak ve erek metinler
arasındaki eşdeğerlilik incelenecek ve her iki çeviri yapıtta seçtiğimiz birkaç örnekle metinsel ögelerin uyumuna değineceğiz.
Anahtar Kelimeler: Öykü, çeviri yöntemleri, kaynak metin, erek metin, Konuk.
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1. GİRİŞ
Yazın dünyasında önemli bir yere sahip olan Yabancı (L’Etranger) ve Veba (La peste) gibi
büyük yapıtların yazarı Albert Camus’nün Sürgün ve Krallık (L’Exil et le Royaume) yapıtı 1957
yılında Fransız okurlarının beğenisine sunulur. Aynı yıl, Camus, Nobel edebiyat ödülüne layık
görülür. Altı öykü içeren Sürgün ve Krallık yapıtının dördüncü öyküsü olan Konuk, Cezayir
Savaşına ve Camus’nün bu savaşa ilişkin düşüncelerine ışık tutmaktadır. Camus’nün birçok
yapıtında var olan saçmacılık (absürdizm) felsefesinin de izlerine rastladığımız öyküde,
özgürlük, sömürgecilik, tutsaklık, yalnızlık gibi konulara değinilmiştir.
Bu çalışmada Konuk adlı öykünün iki çevirisinde izlenen çeviri stratejileri incelenmiş ve çeviri
metinler anlamsal ve dil kullanımı açısından değerlendirilmiştir. Öykü, ilk olarak 1982’de
Nihan Önol tarafından daha sonra 1996’da Tahsin Yücel tarafından Türkçemize
kazandırılmıştır. İlk çeviriden on dört yıl sonra başka bir çevirmen tarafından yeni bir çeviri
yapılması çeşitli nedenlere bağlanabilir. Bu nedenlerden bir tanesi, dilin sürekli gelişmesi, bir
başka ifadeyle söylemek gerekirse, çeviri yapıttaki dilin eskimesidir. Çevirisi yapılmış bir
metnin aynı dile tekrar çevirilmesi (retranslation) konusunda çeviri kuramcıları farklı
görüşler öne sürmektedirler. Antoine Berman, La retraduction comme espace de la traduction
adlı yazısında, çevirisi yapılmış bir yapıtın tekrar çevrilmesini, çeviri yapıttaki dilin
eskimesine bağlamaktadır ve, zamanla, dilin değişime uğramasının kaçınılmaz olduğunu da
vurgulamaktadır. Bir yapıtın ölümsüzlüğü ve eskimezliği karşısında çevirilerin neden
eskidiğine yanıt aradığı yazısında, bazı çevirilerin, ender olsa da, yapıtın kendisi kadar
başarılı bir çeviri olabileceğinden de söz etmektedir (Berman, 1990). Yukarıda adı geçen
öykünün hangi nedenle yeniden çevirildiğini tespit etmemiz mümkün değil elbette, ancak, iki
çeviri metin arasındaki farklılıkları sadece dilin eskimişliğine bağlamak yersiz olur.
Çevirmenlerin çeviri sürecinde benimsedikleri çeviri yaklaşımları da iki çeviri yapıt
arasındaki farklılıkların nedeni olabilir. Bu farklılıklara birkaç örnek vermeden ve
çevirmenlerin benimsedikleri yaklaşımlara değinmeden önce, incelememize ışık tutacak olan
çeviri kuramlarına kısaca değinelim.
2. YÖNTEM
Çeviri eleştirisinin önemli amaçlarından bir tanesi, erek dilde ortaya çıkan çeviri ürünü
incelemektir. Kaynak metinle çeviri metin arasındaki dilsel ve anlamsal yakınlık ve uzaklığı,
bir başka deyişle, çeviri sürecini eleştirmek belirli kuramlar çerçevesinde yapılır.
Çevirmenlerin çeviri sürecinde ne gibi sorunlarla karşılaşabileceklerini ve bunları aşmak için
nasıl bir yöntem izlemeleri gerektiği konusunda çalışmalar yürüten çeviri kuramcıları, çeviri
eleştirisi konusunda çeşitli normlar önermişler. Çeviride kabul edilebilirliğin (acceptability)
ve yeterlililiğin (adequacy) saptanması gerektiğini öne süren Gideon Toury, çeviri sürecinde
öncül normların varlığından söz eder. Kabul edilebilirlik eğiliminde, çevirmen erek dizge
normlarını öncül olarak kabul eder, yeterlik eğiliminde ise çevirmen kaynak dizge normlarına
öncelik verir (Toury, 1978). Toury’nin öne sürdüğü görüşün aksine, Hermans, çeviride
yeterliliğin nesnel bir biçimde saptanamayacağını, dahası, çevirinin sistematik olarak
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tamamen kaynak dizge odaklı olamayacağını öne sürer. Çeviri eleştirisine ilişkin başka bir
kuram, Raymond Van den Broeck’un çalışmalarında geliştirilmiştir. Raymond Van den
Broeck, çeviri eleştirisi yönteminde kaynak metinden yola çıkarak çeviri yapıtların
karşılaştırmalı bir incelemesinin yapılması gerektiğini vurgular. Çeviri eleştirisinin üç
aşamada yapılabileceğini öne sürer. İlk olarak, kaynak metnin yazınsal özellikleri incelenir,
daha sonra, bu inceleme çeviri yapıtlar üzerinde yapılır ve son olarak bu metinlerin
karşılaştırılmalı bir çalışması yapılarak anlamsal ve dilsel kaymalar tespit edilir. (Van den
Broeck, 1981).
Kültürel ögelerin aktarımına sıkça rastladığımız yazın çevirisinde, çevirmenlerin
benimsedikleri yaklaşımları ve çeviri sürecinde aldıkları kararları incelemek önemlidir. Dilsel
yeteneğinin yanı sıra çevirmen, çevirisini yaptığı metnin ait olduğu kültürü çok iyi
tanımalıdır. Kaynak metinde var olan kültürel bir ögeyi erek kültürdeki bir okura
aktarmak/aktarabilmek, çeviri eyleminin en zorlu aşamalarından biridir. Kültürel ögeler erek
kültüre mensup olan okurlara nasıl aktarılmalıdır sorusuna çeşitli yanıtlar verilmiştir.
Örneğin Koller’e (1979) göre kültürel gönderme içeren sözcüklerin çevirisinde, sözcük
doğrudan aktarılmalı ya da uyarlama yoluna gidilmelidir. Radegundis Stolze’ye (2009) göre
ise, erek metin beraberinde yabancı ögeler de taşımalı ve erek kültürdeki okura bu yenilikler
tanıtılmalıdır.
Gerek kültürel ögelerin aktarılmasında gerekse de çevirideki “kabul edilebilirlik” ve
yeterlilik” konularında, çeviri kuramcılarının bile çok farklı düşüncelere sahip olduklarını
vurgulamak istedik. Karşılaştırmaya çalışacağımız çeviri örneklerini, yukarıda kısaca
hatırlattığımız ‘’yeniden çeviride’’ karşılaşılan dilsel farklılıklar bağlamında inceleyeceğiz.
Bununla birlikte, çevirilerdeki kültürel ögelerin erek dile aktarılma biçimi konusunu,
‘’yerelleştirme’’ (domestication) ve ‘’aynen aktarma’’ (foreignization) (Venuti,1998 ;
Ladmiral, 2004) gibi yaklaşımlar ışığında karşılaştırmaya çalışacağız. 3

3. BULGU VE YORUMLAR
Çevirileri karşılaştırmadan önce Konuk öyküsünü kısaca özetleyelim. Konuk öyküsü,
Cezayir’in uçsuz bucaksız bir tepesinde bulunan bir okulda öğretmenlik yapan Avrupalı bir
öğretmenin öyküsüdür. Bir gün, bir jandarmanın Arap olan bir adamla birlikte okula gelişi,
öğretmen Daru’nün yaşamını değiştirir. Jandarma Daru’den, birini öldürdüğü gerekçesiyle
Arap olan adamı karakola teslim etmesini ister. Daru, jandarmanın bu isteğine sıcak bakmasa
da, Jandarma’nın tehdidine boyun eğmek zorunda kalır. Jandarma okuldan ayrıldıktan bir gün
sonra, Daru ve Arap yola çıkarlar. Daru, Arap olan adama biraz erzak bıraktıktan sonra, onu
geniş bir ovada tek başına bırakır ve teslim etmek yerine onu özgürlüğüne kavuşturur. Ne var
ki, Arap karakola gider ve kendisi teslim olur. Bu durumdan habersiz Daru, Arap adamı özgür
bıraktığı düşüncesiyle okula döner. Döndüğünde, okulun yazı tahtasında Arap olan adamın
Söz konusu yaklaşımlarla ilgili yapılan örnekli inceleme için, bkz: Prof. Dr. Tanju İnal ve Doç. Dr.
Mümtaz Kaya’nın ‘’L’Affaire Tournesol Çizgi Romanı’nın İki Farklı Çevirisi ile İlgili Betimleyici Bir
Çalışma’’ başlıklı yazıları.
3
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kardeşlerinin tahtaya yazdıkları yazıyı görür: ‘’Tu as livré notre frère. Tu paieras.’’ Tahsin
Yücel’in çevirisiyle ‘’Kardeşimizi ele verdin. Ödeyeceksin’’, Nihan Önol’un çevirisiyle
‘’Kardeşimizi teslim ettin. Cezasını göreceksin’’. Camus’nün saçma (absürd/uyumsuz)
felsefesinin izlerine rastaladığımız bu öyküde, olay örgüsünün bir yanlış anlaşılma sonucunda
geliştiğini ve sonuçlandığını belirtmek yerinde olacaktır. Albert Camus, Daru karakteri
seçimiyle; Fransız sömürgesiyken Tunus, Fas ve Cezayir ülkelerine yerleşen Avrupa kökenli
nüfusa, yani Pied-Noir’a gönderme yapmaktadır. Ayrıca, Konuk’ta yarattığı Daru karakteriyle,
Camus’nün kendi yaşamına bir ayna tuttuğunu söylememiz yerinde olacaktır: Öyküde Daru
insancıl yaklaşımı nedeniyle haksızca suçlanmaktadır. Camus de hayatı boyunca sergilediği
barışçıl tutum nedeniyle yanlış anlaşılmış ve olumsuz tepkiler almıştır. Bu durum, Daru
karakteri ve Camus’nün yaşamları arasındaki benzerliği kanıtlar niteliktedir.

Çevirmenler
Nihal Önol, Konuk öyküsünü türkçeye kazandıran ilk çevirmendir, aynı zamanda Camus’den
yaptığı ilk çevirisidir. Nihal Önol bu yapıtın yanısıra, Alexandre Dumas’nın Demir Maske’si
(L’Homme au masque de Fer), Pierre Lorrain’nın Romanovalar (La fin tragique des Romanov),
Jean Paul Sartre’ın Duvar’ı (Le Mur) gibi eserlerin çevirmenidir. İkinci çevirmenimiz, sayısız
çevirisi bulunan, romanları, öyküleri ve daha bir çok yapıtıyla bilinen Prof. Dr. Tahsin
Yücel’dir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde önce
öğrenci olan, daha sonra da çok saygın bir akademisyen olarak kendini bu bölüme adayan
Yücel, Sisifos Efsanesi (Le Mythe de Sisyphe), Başkaldıran İnsan (L’Homme révolté), Yaz
(L’Été) gibi Albert Camus’nün yapıtlarının da çevirmenidir.
Karşılaştıracağımız çeviriler farklı yayınevleri tarafından yaptırılmıştır: İlk çeviri Varlık
yayınları tarafından 1982 yılında, ikincisi ise Can yayınları tarafından 1996 yılında
yayımlanmıştır. Çeviriler arasında uzun sayılabilecek bir zamanın geçmiş olması nedeniyle,
Konuk adlı öykü, Antoine Berman’ın yeniden çeviri bağlamında vurguladığı “dilin eskimişliği”
olgusu nedeniyle yeniden çevirilmiş olabilir. Çevirmenlerin benimsedikleri yaklaşımları daha
iyi saptamak için, karşılaştıracağımız bölümleri tablolara yerleştirerek inceleyeceğiz.
İnceleme
Örnek 1
Albert Camus
1957, Editions Gallimard
Le gendarme fit un geste de
salutation auquel Daru ne
répondit pas, tout entier
occupé à regarder l'Arabe
vêtu
d'une
djellabah
autrefois bleue, les pieds
dans des sandales, mais

Nihal Önol
1982, Varlık yayınları
Jandarma eliyle bir selam
işareti yaptı ama o yalnızca,
eskiden mavi olan bir entari
giymiş, ayağında kaba ham
yünden çoraplar ve sandallar,
kafasında daracık ve kısacık
bir fes bulunan Arabı seyre

Tahsin Yücel
1996, Can yayınları
Jandarma selamlar gibi elini
salladı,
Daru,
ayakları
sandallar içinde, ama ham
yünden çoraplarla örtülü,
başında dar ve kısa bir
kefye, bir zamanlar mavi
olan bir cellaba giymiş
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couverts de chaussettes en daldığından karşılık vermedi. Arap’a bakmaya dalmıştı
grosse laine grège, la tête s.102
tümüyle, yanıt vermedi. s.67
coiffée d'un chèche étroit et
court. Ils approchaient.
Kültürel ögelerin çevirilerini inceleyerek çalışmamıza başlayalım. Bu bölümde, Balducci isimli
jandarma tutukladığı Arap olan adam ile öğretmenin okuluna doğru ilerlemektedir. Arap olan
adamın giyiminin betimlendiği bu bölümde kullanılan ‘’djellabah’’ ve ‘’chèche’’ sözcükleri
kültürel göndermeler içerdiğiden çevirmenin bu sözcükleri araştırması beklenmektedir.
Tahsin Yücel’in, kaynak metnin kültürüyle ilgili bir kavramı, erek metnin okuruna olduğu gibi
aktardığını görmekteyiz. Kuzey Afrika ülkelerine özgü bu giysi, kadın-erkek, zengin-yoksul
her kişi tarafından giyilebilen bir giysidir. Bu sözcüğün Türkçe okunabilecek biçimde
yazılması için ‘’dj’’harfleri çıkartılmış, yerine ‘’c’’ harfi konularak çevriyazı (transcription)
yaklaşımı benimsenmiştir. Tahsin Yücel aynen aktarma (foreignization) yöntemini
benimseyerek kaynak kültürde var olan bir sözcüğü erek okurun diline taşımıştır. Önol ise,
çevirisinde erek odaklı bir yaklaşımla ‘’entari’’ sözcüğünü kullanmayı tercih etmiştir.
Kültürümüzde ‘’entari’’ kadın giysisi olarak tanımlanır. Ancak okur, öykünün Cezayir’de
geçtiğini bilmektedir, ‘’entari’’ Arap adamın giysisini tanımlamak için de kullanılabilir.
Arap’ın başına doladığı eşarp, Yücel tarafından ‘’keyfe’’ biçiminde aktarılarak yerelleştirme
(domestication) yöntemi izlenmiştir. Önol ise bu sözcüğü ‘’Fes’’ olarak aktarmış, aynı şekilde
yerelleştirme yöntemini uygulamıştır. Ancak Arap’ın başındaki bir Fes değil, özellikle Afrika
ülkelerinde yaygın kullanımıyla bilinen eşarp benzeri bir aksesuardır. Yücel’in kullandığı
‘’kefye’’ sözcüğünün anlamına baktığımızda; Fesi başta tutmaya yarayan ipek bez anlamı
vardır. Bu bağlamda düşünüldüğünde, başındakinin eşarp benzeri, kumaştan yapılmış bir
aksesuar olduğunu en iyi vurgulayan aktarım Tahsin Yücel’in çevirisidir.
Örnek 2
Albert Camus
Heureusement,
la
camionnette de Tadjid, le
village le plus proche au nord,
avait
apporté
le
ravitaillement deux jours
avant la tourmente.

Nihal Önol
İyi ki, kuzeyde en yakın köy
olan Tacid’in kamyoneti,
fırtınadan iki gün önce
gerekli yiyecek öteberiyi
getirmişti. s.100

Tahsin Yücel
Bereket versin, Tadjit’in,
kuzeydeki en yakın köyün
kamyoneti yiyeceğini tipiden
iki gün önce getirmişti. s.66

Özel isim aktarımında da çevirmenlerin benimsedikleri stratejiler farklıdır. ‘’Tadjid’’ özel
ismini Nihal Önol çevriyazı (transcription) yöntemiyle, Türk okurunun okuyabilceği biçimde
‘’Tacid’’ olarak aktarmıştır. İlginçtir ki, Örnek 1’de Tahsin Yücel’in aldığı kararı bu sefer Nihal
Önol almış ve ‘’dj’’ harfleri yerine ‘’c’’ harfini kullanarak ismin okunuşunu kolaylaştırmıştır.
Tahsin Yücel ise, kaynak metinden uzaklaşmamayı tercih etmiş ve ilgili sözcüğü ‘’Tadjit’’
biçiminde aktarmıştır. Ayrıca bu özel ismin daha rahat okunmasını sağlamak için, ‘’d’’ olan
son harfini ‘’t’’ ile değiştirmiştir.
Tümcenin başında ‘’heureusement’’ sözcüğünün seçimiyle ifade edilen mutluluk duygusunun
nasıl aktarıldığına bakalım. Tahsin Yücel, tümcesini ‘’Bereket versin’’ deyimiyle başlatıyor.
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Kuşkusuz çorak bir köyde besinlere duyulan gereksinimin ne denli önemli olduğunu
vurgulamak istemiş ve yerelleştirme (domestication) yaklaşımını benimsemiştir. Nihal Önol
ise ‘’İyi ki’’ sözcükleriyle daha genel bir kullanımı tercih etmiş.
Örnek 3
Albert Camus
Daru ouvrit son tiroir, tira
une petite bouteille carrée
d'encre violette, le porteplume de bois rouge avec
la plume sergent-major qui
lui servait à tracer les
modèles d'écriture et il signa.

Nihal Önol
Daru çekmecesini açtı, küçük,
dörtköşe bir mor mürekkep
şişesi,yazı
örneklerini
çizmekte kullandığı kırmızı
kalem ile ‘’sergent-major’’
marka kalemucunu çıkardı,
ve imzaladı. s.110

Tahsin Yücel
Daru çekmecesini açtı, dört
köşeli bir mor mürekkep
şişesi,
yazı
örnekçeleri
çizmekte kullandığı kırmızı
tahtadan kalemi çıkarıp
imzaladı. s.72

Kültürel bir göndermenin yapıldığı başka bir bölümse, jandarmanın öğretmene, Arap’ı teslim
edeceğine dair bir yazıyı imzalattığı bölümdür. Bu tümcede dikkate alacağımız kısım ‘’le
porte-plume de bois rouge avec la plume sergent-major’’ olacaktır. ‘’Sergent-Major’’ dolma
kalemleri altmışlı yıllara kadar Fransız okullarında kullanılmış, hatta öğrencilerin bu kalemi
kullanmaları için öğretmenlere talimat dahi verilmiştir. Bu talimatın nedeni ise, ’SergentMajor’’ ibaresinin uzman çavuş anlamına gelmesidir ve de, Alsace-Lorraine bölgesinin Fransız
yönetimine tekrar geçmesi için savaşmış olan askerleri sembolize etmesidir. ‘’Sergent major’’
terimini Tahsin Yücel çevirisine aktarmamıştır. Yücel, akıcılığı bozduğu gerekçesiyle bu
sözcüğü çıkarma yaklaşımını benimsemiş olabilir. Çevirmenler yer yer bir sözcüğü çıkarma
(omission) ya da ekleme (addition) yöntemlerini çeşitli nedenlerden dolayı tercih edebilirler.
Nihal Önol’un çevirisinde ‘’sergent-major’’ tırnak içine alınmış ve kaynak dilde yazıldığı
biçimiyle erek dile aktarılmış. Ancak ’’le porte-plume’’ ve ‘’la plume’’ ile ilgili aktarımların
başarısız olduğunu düşünmekteyiz.
Kaynak kültürde ve tarihte önemli olaylara göndermede bulunan ‘’Sergent-major’’ gibi özel
isimlerin/markaların erek okura aktarılması gerektiğini düşünüyoruz. Buna benzer
kullanımlar metin içinde yapılacak kısa bir eklemeyle (addition) veya çevirmen dipnotuyla
metnin dışında verilebilir. Ancak çevirmen dipnotlarının veya metin sonu notlarının okurun
okuma akıcılığını yavaşlatabileceği de unutulmamalıdır (Kaya, 2004).
Örnek 4
Albert Camus
Devant cette misère, lui qui
vivait presque en moine dans
cette école perdue, content
d'ailleurs du peu qu'il avait,
et de cette vie rude, s'était
senti un seigneur, avec ses
murs crépis, son divan étroit,
ses étagères de bois blanc,

Nihal Önol
Bu yoksulluk karşısında, şu
yitik okulda hemen hemen
bir keşiş gibi yaşayan,
elindeki az ile ve bu çetin
yaşam ile yetinen Daru, sıvalı
duvarları, daracık kereveti,
beyaz boyalı tahtadan rafları,
kuyusu ve haftalık yiyecek ve

Tahsin Yücel
O, bu uzak okulda neredeyse
bir keşiş yaşamı sürmekteydi,
ayrıca elindeki azıcık şeyden
ve bu çetin yaşamdan
hoşnuttu,
bu
yoksunluk
karşısında
kaba
sıvalı
duvarları, dar sediri, köknar
rafları, kuyusu, haftada bir su
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son
puits,
et
son içecek
donanımıyla ve besin gereksiniminin
ravitaillement hebdomadaire kendisini bir derebeyi sağlanmasıyla, bir beyzade
en eau et en nourriture.
yaşantısı içinde sanmıştı. gibi görmüştü kendini. s.67
s.101
Çevirmenlerin erek odalı çeviri yaklaşımlarına bir kaç örnek verelim. Öğretmen Daru’nün
yaşantısının betimlendiği bölüm: Yoksul bir ortamda Daru’nün kendisini önemli bir şahsa
benzetmesi ‘’seigneur’’ sözcüğü kullanılarak verilmiştir. ‘’Seigneur’’ sözcüğünü bu bağlamda,
Tahsin Yücel ''beyzade'’ sözcüğü ile aktararak, yerelleştirme (domestication) yöntemini
benimsemiştir. Nihal Önol ise ödünçleme (borrowing) yaklaşımını tercih ederek “seigneur”
sözcüğünü ‘’derebeyi’’ sözcüğüyle aktarmıştır. Kudret sahibi olan derebeyi, derebeylik
idaresini yürüten bir toprak ve mal senyörüdür. Ancak Nihal Önol’un erek metne aktardığı
‘’derebeyi’’ sözcüğü bu öykü bağlamında anlam sapmasına yol açmaktadır.
Örnek 5
Albert Camus
«Il parle français ? - Non, pas
un mot. On le recherchait
depuis un mois, mais ils le
cachaient. Il a tué son
cousin.

Nihal Önol
Fransızca biliyor mu? Hayır,
tek sözcük bilmiyor. Bir aydan
beri
aranıyordu
ama
saklıyorlardı
bunu.
Amcaoğlunu öldürmüş.

Tahsin Yücel
-Fransızca konuşuyor mu?
diye sordu? -Hayır, tek
sözcük bile. Bir aydır
aranıyordu,
ama
saklıyorlardı. Bir akrabasını
öldürmüş.

Daru ve jandarma arasında geçen konuşmada, Arap’ın “kuzenini” öldürdüğünü
öğrenmekteyiz. Bu bağlamda, “Kuzen”, amca oğlu, dayı oğlu, teyze oğlu veya hala oğlu
olabileceği gibi, daha uzak bir akraba da olabilir. Tahsin Yücel öldürülen kişinin amcasının
oğlu olduğunu vurgularken, Önol “akraba” sözcüğüyle daha genel bir ifade kullanma yolunu
tercih etmiştir. Her iki çevirmen de serbest çeviriden yana yer almışlar.
Örnek 6
Albert Camus
Ils suivaient la piste qui avait
pourtant disparu depuis
plusieurs jours sous une
couche blanche et sale.

Nihal Önol
Tahsin Yücel
Birkaç
günden
beri Kaç gündür ak ve kirli bir
bembeyaz ve pis bir katman altında silinmiş olan
katmanın
ardında
yitip yolu izlemekteydi. s.65
gitmesine
karşın,
yolu
izliyorlardı çünkü. S.98

Söz sanatlarının çevirisine ilişkin güzel bir örnekle devam edelim: Yazarın ‘’blanche et sale’’
olarak ifade ettiği oksimoronu çevirmenler de kaynak metindeki tezat söz sanatını koruyarak
‘’ak ve kirli’’, ‘’bembeyaz ve pis’’ olarak dilimize aktarmışlar. Nihan Önol “beyaz ve kirli” yi
vurgulamak için ‘’bembeyaz ve pis’’ ile pekiştirme kullanımını seçmiştir. Aynı tümcede Nihal
Önol’un devrik yapı kullanımının öykünün akıcılığını sekteye uğratığını düşünüyoruz.
Örnek 7
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Albert Camus
Nihal Önol
Tahsin Yücel
Ils avaient donc attaqué le Demek
yokuşa
vurmuş Demek
dik
patikayı
raidillon.
bulunuyorlardı. s.102
tırmanmaya başlamışlardı.
s.66
Erek metinlerde karşımıza çıkan deyimleri inceleyecek olursak, Arap ve jandarmanın okula
doğru yürüdükleri yolda çektikleri güçlüğü ifade eden bölümü inceleyebiliriz. Bu bölümde
çevirmenlerin okura bu güçlüğü hissettirmeleri beklenmektedir. Yazar ‘’raidillon’’ sözcüğü ile
eğimli bir yolu betimlemektedir. Bu betimlemeyi Tahsin Yücel ‘’dik patika’’ olarak
aktarmıştır. Böylece, güzergahın darlığına, düzgün olmayışına dikkat çekmiş ve o güzergahta
yürüyenlerin güçlükle yürüdüklerini okuyucuya hissettirmeyi başarmıştır. Erek odaklı bir
yaklaşım benimseyerek, Nihal Önol çevirisinde halk ağzı kullanımıyla ‘’yolcu etmek’’ ve ‘’yola
koyulmak’’ anlamları ile bilinen ‘’Yokuşa vurmak’’ deyimini kullanmayı tercih etmiştir.
Örnek 8
Albert Camus
La neige était tombée
brutalement à la mioctobre, après huit mois de
sécheresse, sans que la
pluie eût apporté une
transition et la vingtaine
d'élèves qui habitaient
dans
les
villages
disséminés sur le plateau
ne venaient plus.

Nihal Önol
Sekiz aylık kuraklıktan sonra,
yağmurun
aracılık
etmesine
meydan
bırakmaksızın
ekim
ortasında
ansızın
kar
bastırıvermiş ve yaylaya
yayılmış köylerde oturan
yirmi kadar öğrenci okula
gelmez olmuştu. s.99

Tahsin Yücel
Sekiz aylık kuraklıktan sonra,
yağmur
bir
geçiş
oluşturmadan, birdenbire
ekim ortasında kar yağmıştı
ve yaylaya serpilmiş köylerde
oturan
yirmi
dolayında
öğrenci
artık
okula
gelmiyordu. s.65

Deyimlerin kullanılmasıyla aktarılan tümcelere bir kaç örnek daha vererek devam edelim. Bu
uzun tümcede altı bilgi aktarılmaktadır: karın aniden yağmaya başlaması, sekiz aydır kuraklık
olması, yağmurun yağmamış olması, yirmiye yakın öğrencinin uzakta yaşaması ve okula
gelmemeleri. Önol’un çevirisinde ‘’karın bastırıvermesi’’ ve öğrencilerin ‘’okula gelmezoluşu’’
gibi deyimlerin kullanılmış olması, yerelleştirme yönteminin benimsendiğini kanıtlar
niteliktedir. Her iki çevirinin de tümce yapısı benzerlik göstermektedir ancak Önol’un
çevirisinde ‘’yağmurun aracılık etmesine meydan bırakmaksızın’’ ifadesi cümleyi
ağırlaştırmıştır. Bunun aksine, Tahsin Yücel’in çevirisindeki akıcılık dikkat çekmektedir.
Örnek 9
Albert Camus
- Pourquoi a-t-il tué ?
-Des affaires de famille, je
crois. L'un devait du grain à
l'autre, paraît-il. Ça n’est pas

Nihal Önol
-‘’Niçin öldürmüş?’’
-Öyle sanıyorum ki aile
sorunları. Güya biri ötekine
buğday borçluymuş da. Ama

Tahsin Yücel
-‘’Neden öldürmüş?’’
-‘’Sanırım, aile sorunları. Biri
ötekine buğday borçluymuş,
anlaşılan. Budama bıçağıyla
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clair. Enfin, bref, il a tué le
cousin d'un coup de serpe.
Tu sais, comme au mouton,
zic!...»

işin içyüzü pek aydınlık değil. vurup öldürmüş akrabasını.
Yani, kısacası, bir bıçak Bilirsin, koyun keser gibi,
vuruşuyla
amcaoğlunu gırç!’’ s.70
öldürmüş. Anlarsın ya, koyun
keser gibi, şak!... s.107

Çoğu zaman karikatürlerde karşımıza çıkan ses yansımalı sözcükler, düzyazı ve şiirlerde de
karşımıza çıkabilmektedir. Ses yansımalı sözcüklerin çevirisine bir örnek verecek olursak,
cinayetin nasıl işlendiğini anlatan Balducci’nin tümcesini inceleyebiliriz. Öğretmen Daru,
Arap’ın kuzenini neden öldürdüğünü merak etmektedir ve jandarmaya sorar. Jandarma,
işlenen cinayeti, bir koyunun boynundan kesilmesi imgesine gönderme yaparak ve ses
yansımalı bir ünlem kullanarak aktarmaktadır. Çeviride de bu ses yansımalı sözcükler
aktarılmalıdır diye düşünüyoruz. Bu ses yansımalı sözcüğü çevirmenlerimizden Tahsin Yücel
‘’gırç’’, Önol ise ‘’şak’’ diye aktarmıştır. Öncelikle Tahsin Yücel’in kullandığı ses yansımalı
sözcüğü inceleyelim. Türk Dil Kurumu’nun Türkiye Türkçesi ağızları sözlüğü’nde ‘’gırç’’
sözcüğünün ‘’bıçak keserken ya da iğne batarken çıkan ses’’ tanımına rastlıyoruz. O halde
Tahsin Yücel’in yerinde bir kullanımı seçtiğini söyleyebiliriz. ‘’Şak’’ sözcüğünü
araştırdığımızda doğrudan bir tanım çıkmamaktadır. Dolayısıyla, Nihal Önol’un serbest bir
çeviri yapma yöntemi benimsediğini görüyoruz.
Örnek 10
Albert Camus
Daru prit la bride, conduisit
la bête vers l'appentis, et
revint vers les deux hommes
qui l'attendaient maintenant
dans l'école.

Nihal Önol
Daru dizgini aldı, hayvanı
sundurmaya dogru götürdü
ve onu okulun içinde
bekleyen iki adamın yanına
döndü.

Tahsin Yücel
Daru gemi aldı, hayvanı
sundurmaya doğru götürdü,
şimdi
kendisini
okulda
bekleyen iki adamın yanına
döndü.

Yazınsal metinlerde kimi zaman çevirmenin karşısına alan terimleri ya da teknik terimler
çıkabilmektedir. Örnek olarak öyküde binicilik alanına ait bir terimin kullanımını
gösterebiliriz. Öğretmen Daru, jandarma ve Arap’ı evine aldıktan sonra jandarmanın atını
sundurmaya götürmektedir. Atı sundurmaya götürmek için tuttuğu aracı, yani Fransızca ‘’la
bride’’ sözcüğünü, Türkçe’ye, Yücel ‘’gem’’ olarak çevirmiş, Önol ise ‘’dizgin’’ diye çevirmiştir.
Bu sözcüklerin Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan anlamlarına bakalım. ‘’Dizgin’‘sözcüğü
için‘’gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış’’, ‘’Gem’’ sözcüğü için ‘’atı
yönlendirmek için ağzına takılan demir araç’’ tanımları verilmiştir. Birbirlerine yakın
anlamlar içeren sözcükler olmaları nedeniyle her iki çevirmenin de çevirileri başarılı
olmuştur.
Örnek 11
Albert Camus
Nihal Önol
Tahsin Yücel
A - Tu es sonné, fils. S'ils se ‘’Haberin olsun oğul. ‘’Sen oynatmışsın , evlat.
soulèvent, personne n'est à Ayaklanacak olurlarsa, hiç Ayaklanırlarsa, hiç kimse
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l'abri, nous sommes tous dans kimse
ellerinden
le même sac.
kurtulamaz, hepimiz aynı
tehlikeyle karşı karşıyayız.’’
s.108
L’un des hommes, au moins, Adamlardan hiç olmazsa
connaissait le pays.
bir tanesi yöreyi tanıyor
olmalıydı. s.98
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güvende değil demektir,
hepimiz
aynı
durumdayız.’’ s.71
Adamlardan en azından
biri buraları biliyordu.
s.65

Anlam aktarımında yaşanan sapmalara da bir örnek verelim. Öğretmenin, Cezayirlilerin olası
bir ayaklanmasını ciddiye almadığını belirttiği bölümde, jandarmanın verdiği tepkiyle ilgili
çeviriler farklılık göstermektedir (A). Nihan Önol, ‘’sonner’’ fiilinin ‘’bir ses ya da zille haber
vermek’’ anlamını aktararak bu tümceyi ‘’Haberin olsun oğul’’ diye çevirmiş ve anlam
aktarımında hataya düşmüştür. Bu deyim edilgen yapıda kullanıldığında ‘’akli dengesini
yitirmiş’’, ‘’deli’’ anlamına gelmektedir Tahsin Yücel’in çevirisi anlamı doğru bir biçimde
aktarmaktadır.
Konuk öyküsü tanrısal bakış açısıyla (omniscient bakış açısı), üçüncü tekil şahısla kaleme
alınmıştır ve bu anlatımın erek metinde de sağlanması gerekmektedir. Anlatıcı tüm olayların
gelişimini bilen ve bize aktarandır. İkinci örnekteki tümcenin Fransızcasında, söz konusu
kişinin sahip olduğu bilgi kesin bir dil kullanımıyla ifade edilmiştir (B). Tahsin Yücel’in
çevirisinde bu “kesinlik” aktarılırken, Nihal Önol’un çevirisinde bu kesinlik verilememiştir.
Kaynak metinde ülke anlamına gelen ‘’le pays’’, çeviri yapıtlarda ‘’buralar’’ ve ‘’yöre’’ olarak
aktarılmıştır. ‘’Ülke’’ sözcüğü kullanımıyla aktarılması anlam kaymasına yol açabileceği için,
gerek Önol gerekse de Yücel bu sözcüğün aktarımında erek kültür odaklı seçimler yapmayı
tercih etmişlerdir. Burada söz konusu olan oradaki bölgenin, arazilerin ve yolların biliniyor
olmasıdır.
Örnek 12
Albert Camus
A Quelle corvée! Vivement la
retraite.
B Il faisait froid; il rentra dans
l'école pour chercher un
chandail.

Nihal Önol
Ne angarya! Aman şu
emeklilik bir an önce gelse.
Hava soğuktu ; bir kazak
almak için okula döndü.
S.65

Tahsin Yücel
Ne işti ya! Gel, emeklilik,
gel!
Hava soğuktu; bir kazak
almak üzere okula girdi.
s.98

Noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili ünlem tümcesine bir örnek verelim (A).
Jandarmanın okula kadar süren yorucu yolculuğu esnasında “söylenmesi” ve emekliliğinin bir
an önce gelmesi için söylediklerine bir göz atalım. Çeviri güçlüğü yaşanmadığı takdirde
kaynak metindeki noktalama işaretleri erek metinlerde korunmalıdır. Her iki çeviride de
konuşma diline uygun çeviriler yapılmıştır. Yücel, çevirisinde hem şikâyet ettiği kısmı hem de
istek duygusunu anlatan her iki tümceyi de ünlemli tümce olarak vermiştir. Bu yöntemle,
okura hissettirilmek istenen duygu pekiştirilmeye çalışılmış, ama bir eşdeğerlilik
sağlanamamıştır. Nihal Önol ünlem tümceleri çevirisinde kaynak metne bağlı kalmıştır.
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Noktalama işaretlerinde kaynak metinle kimi benzerlikler de görülmektedir (B). Bu
örneğimizde, çevirmenler kaynak metinde yer alan vurgulara birebir sadık kalmışlardır.
Örnek 13
Albert Camus
Nihal Önol
« Salut, dit Daru, quand ils Selam dedi. Girin de ısının
débouchèrent sur le terreplein. Entrez vous réchauffer.
»

Tahsin Yücel
‘’Merhaba’’ dedi Daru. ‘’Girin,
ısının’’.

Verebileceğimiz bir başka örnek dil kullanımı düzeyindedir. Kaynak metinle erek metin
arasında dil kullanımı konusunda bir eşdeğerlilik sağlanmalıdır. Dil kullanımında bir
eşdeğerlilik sağlamak, öyküde geçen karakterlerin ve bu karakterlerin iletişimini doğru
yansıtması bakımından önemlidir. Daru’nün jandarmaya selam verdiği bu bölümde dilsel
kullanımda sapma yaşanmaması için kaynak metindeki dil kullanımına sadık kalınmalıdır.
Tahsin Yücel çevirisinde daha resmi bir dil kullanımını tercih etmiştir. Önol ise kaynak
metindeki dil kullanımına sadık kalmıştır. Fransızca’da selamlaşma olarak ‘’Salut’’
sözcüğünün kullanımı bir samimiyet göstergesidir. Burada öğretmen Daru’nün jandarmayı
önceden tanıdığını anlayabilmekteyiz. ‘’Merhaba’’ kullanımı doğru bir kullanım olsa da,
“selam” sözcüğü tercihine göre, konuşmaya az da olsa resmiyet katmaktadır.
Örnek 14
Albert Camus
A Ils peinaient, progressant
lentement dans la neige,
entre
les
pierres,
sur
l'immense étendue du haut
plateau désert.
B Mais il serait difficile d'oublier
cette misère, cette armée de
fantômes haillonneux errant
dans le soleil, les plateaux
calcinés mois après mois, la
terre recroquevillée peu à
peu, littéralement torréfiée,
chaque pierre éclatant en
poussière sous le pied. Les
moutons mouraient alors par
milliers et quelques hommes,
ça et là, sans qu'on puisse
toujours le savoir.

Nihal Önol
Yüksek, ıssız yaylanın uçsuz
bucaksız uzamında, taşlar
arasında, karlar içinde ağır
ağır
ilerlerken
zorlanıyorlardı. s.64
Ama
bu
yoksunluğu,
güneşin altında dolaşan bu
paçavralı
hayaletler
ordusunu, her ay biraz
daha kavrulmuş yaylaları,
her taşı ayaklar altında
parçalanıp toz olan, yavaş
yavaş kuruyup kıvrılmış,
tam anlamıyla kıvrılmış
toprağı
unutmak
zor
olacaktı. s.66

Tahsin Yücel
Binbir güçlükle, karlar
içinde, taşların arasından,
yüksek, ıssız yaylada ağır
ağır ilerliyorlardı. s.98
Ne var ki aylar ayı,
toprağı kavrularak yavaş
yavaş büzülmüş, her taş
ayağın altında parça
parça toz olan bu yanmış
yaylalarda,
güneşte
çaresiz
gezinen
bu,
paçavralar
içindeki
hortlak ordusunu, bu
yoksulluğu unutabilmek
güç olacaktı. s.100-101

Çalışmamızı bitirirken, bir söze güç katmak ve anlamı pekiştirmek için kullanılan ikileme
kullanımlarına iki örnek verelim. Yukarıdaki örneklerde de görüleceği gibi, anlatım gücünü
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

ALBERT CAMUS, KONUK ÇEVİRİSİ: ÇEVİRİ METİNLERİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ

377

arttırmak için her iki çevirmen de ikileme kullanımını seçmişler. İlk örnekte, tepeyi tırmanan
insanların yaşadığı güçlüğü ifade eden zarfın anlamı, ikileme kullanım sayesinde
kuvvetlenmiştir. İkinci örnekte, toprağın şekil değiştirdiği ifade edilen kısımda her iki
çevirmen ikileme kullanmıştır.

4. SONUÇ
Yorumlamaya çalıştığımız örneklerden yola çıkarsak, çevirmenlerin birden fazla çeviri
stratejisi benimsediklerini söyleyebiliriz. Yer yer kaynak yer yer erek dil ve kültür odaklı
yaklaşımlar tercih edilmiştir. Tahsin Yücel’in kimi sözcükleri “aynen aktarma” stratejisini,
kaynak metne ait olan dilsel ve kültürel bir ögeyi, erek okura aktarma isteğinden
kaynaklanabilir. Biçemsel olarak incelendiğinde, gerek kullandığı dil ile gerekse sözcük
seçimleriyle, Tahsin Yücel 50’li yıllarda geçen bir öykünün “havasını” başarılı bir biçimde
vermeye çalıştığını söyleyebiliriz. Dahası, Tahsin Yücel, Camus’nün “absürd dilini” erek
metine aktararak kaynak metnin biçemini ve felesefî havasını koruduğunu söyleyebiliriz.
İncelememiz sonucunda, Nihal Önol’un halk ağzı deyimlerini sık kullandığını söyleyebiliriz.
Sık kullanılan deyimler, çeviri yapıttaki bağlamlara uygun seçilmişler. Bu tercihiyle, Önol’un,
erek kültür odaklı bir çeviri yaptığı sonucuna vardık.
Kaynak metnin, on üç sene sonra tekrar çevirilmesine neden olabilecek dilsel farklılıklar
temelinde kayda değer bir farklılık olduğunu söylemek mümkün değil. Çeviri yapıtlarda
oluşan farklılıklar, çevirmenlerin, yukarıda da belirtmiş olduğumuz çeviri stratejileri
doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Son söz olarak şunu söyleyebiliriz: Nihal Önol’un
çevirisinde yer yer anlam kayıpları yaşanmış olsa da, gerek Nihan Önol’un gerekse de Tahsin
Yücel’in, çeviri sürecinde aldıkları kararlar ve benimsedikleri yaklaşımlar uyumlu ve
tutarlıdır.
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A MODEL OFFER FOR USING OLD TURKISH LITERATURE TEXTS IN
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ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİNİN ORTAOKUL TÜRKÇE
DERSLERİNDE KULLANIMINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ 1
Canan Nimet MERT 2

ABSTRACT
There is a common idea about old Turkish literature texts that they are incomprehensible and inexpressible because they
represent the language of the period which they are composed. In secondary school Turkish textbooks, it is seen that many of the
texts belong to today’s writers and poets. Old Turkish literature texts take part in high school curriculum and their absence in
secondary schools is considered as deficiency. According to Piaget, formal operational stage starts at the age of 11 and it gains
stability at the age of 14-15. Old Turkish literature contains texts which are rich in poetic themes, rhetoric and metaphors. It is
thought that, these abstract items will contribute to children’s cognitive enhancement, help them to feel the pleasure of a
language, to develop their vocabulary and aesthetical pleasure, to understand national values and corroborate these values. In
this study, it is tired to prepare a model offer with reference to the idea of using old Turkish literature texts in order to develop
secondary school students’ language and aesthetic pleasures.

Key Words: old Turkish literature, model, literary text

ÖZET
Eski Türk edebiyatı metinleri oluşturulduğu dönemin dilini yansıttığı için onun anlaşılmaz ve anlatılamaz olduğuna dair yaygın
bir fikir mevcuttur. Ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlere bakıldığında birçok metnin günümüz yazarlarından ve
şairlerinden seçildiği görülmektedir. Müfredatta liseden itibaren yer almaya başlayan eski Türk edebiyatına ait metinlerin
ortaokulda yer almaması bir eksiklik olarak görülmektedir. Piaget’e göre soyut işlemler dönemi 11 yaşında başlar ve 14-15 yaş
civarında kararlılık kazanır. Eski Türk edebiyatı mazmunlar, söz sanatları ve mecazlar açısından zengin metinler içerir. Bu gibi
soyut ögelerin özellikle soyut işlemler döneminde yer alan öğrencilerin bilişsel gelişimine katkı sağlayacağı ve küçük yaşlarda
öğrencilerin dil zevki edinmelerinin yanı sıra estetik duygularının ve sözcük varlıklarının gelişimine, millî değerleri tanımalarına
katkı sağlayacağı gibi bu değerlerin güçlenmesine de yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin dil
ve estetik zevklerinin geliştirilmesi için eski Türk edebiyatı metinlerinden yararlanılabileceği düşüncesinden hareketle bir model
önerisi hazırlanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: eski Türk edebiyatı, model, edebî metin

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi,Türkçe Eğitimi Bölümü, e-posta: canan.nimet.mert@gmail.com
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1. GİRİŞ
Sosyal bir varlık olan insanın en önemli özelliklerinden biri iletişim kurmaktır. Dil, iletişim
işlevini sağlayan en önemli vasıtadır. İnsanların geçmiş ve gelecek ile bağlantısı dil sayesinde
sağlanır. Bu bağlamda dilin en önemli görevlerinden biri de kültür aktarımıdır. Başlangıçta
aileden öğrenilen ana dil, ilerleyen yaşlarda çevre ve özellikle okulun etkisi ile gelişir. Türkçe
derslerinde sistemli bir şekilde öğretilen ana dili öğrencilerin kendilerini daha rahat ifade
edebilmelerini, düşüncelerini aktarabilmelerini sağlamaktadır. Kendisini açıkça ifade
edebilen ve karşısındakini açıkça anlayabilen bireyler, duygularını, düşüncelerini, algılarını,
yaşam biçimlerini, kültürlerini aktarabilirler. Okullarda yer alan Türkçe dersi kültür
aktarımının yapılabileceği derslerin başında yer alır.
Türkçe dersi öğretimi programında öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma
becerilerinin geliştirilmesi yer almaktadır. Bunun için en önemli materyallerden biri olan
metinler edebiyatın ana unsurudur. Öğrenciler bir yandan karşılarına getirilen metinleri
okuyarak ya da dinleyerek anlamlandırma sürecine girerken diğer yandan kendilerini, çevre,
duygu, düşünce, hayal ve yaşamlarını ifade etmek için konuşma ya da yazma becerileri
aracılığı ile metin üretiminde bulunurlar (Tok ve Tüzel, 2013, s. 90).
Yeni Türkçe dersi öğretim programı tema merkezli bir anlayış ile düzenlenmiştir. Öğrenciler
bu temalar aracılığıyla metinlerle karşılaşmakta konular yine bu temalar ile ilişkilendirilerek
öğrenciye verilmektedir. Türkçe dersi öğretimi programına göre her sınıf düzeyinde biri
Atatürkçülük teması olmak üzere iki zorunlu tema vardır. Bu zorunlu temalar dahil olmak
üzere 6 ana tema mevcuttur. Her temada farklı türlerde en az üç okuma, bir dinleme/izleme
metnine/materyaline yer verilir (Türkçe Öğretim Programı, 2006, s.60). Ortaöğretim Türkçe
dersi programında yer alan ana temalar ise şunlardır: Sevgi, Milli Kültür, Toplum Hayatı,
Okuma Kültürü, İletişim, Hak ve Özgürlükler, Kişisel Gelişim, Bilim ve Teknoloji, Alışkanlıklar,
Zaman ve Mekân, Duygular, Doğa ve Evren, Güzel Sanatlar, Kavramlar ve Çağrışımlar. Ana
temalar alt temalarla zenginleştirilebilir.
Edebî metin, bireyin okuduğunda haz aldığı, sanat ve estetiğin anlam ve mantıkla buluştuğu
söz ve söylem bütünüdür. İçinde sanatı barındıran edebî metinler, yazarının/şairinin,
yazıldığı dönemin, yazıldığı kültürün, yazıldığı yerin, yazıldığı toplumun izlerini taşır. Bu
bağlamda edebî metinler geçmişle gelecek arasında bağ kuran birer kültür elçisidir.
Türkçe dersinin en önemli materyali metinlerdir. Temel dil becerileri öğrencilere bu metinler
aracılığıyla kazandırılır. Bu yüzden kitapta yer alması planlanan metinler özenle ve dikkatle
seçilmelidir. Metinler öğrencilerin dil becerilerinin yanı sıra bilişsel ve duyuşsal becerilerini,
sosyal, zihinsel, psikolojik gelişimini geliştirici nitelikte olmalıdır. Tüm bunların yanı sıra söz
varlığını geliştirmek, söz sanatlarının inceliklerini kavratmak, kültür aktarımını sağlamak için
metin seçimi büyük önem arz etmektedir.
Varlığı 1500 yıl öncesine kadar dayanan Türk edebiyatında 13. yüzyıldan başlayıp 19.
yüzyılın ikinci yarısına kadar olan dönem Eski Türk edebiyatı dönemi olarak
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adlandırılmaktadır. Özellikle Türk kültürünün tanınmasında önemli bir paya sahiptir.
Metinlerinde yer alan anlam özellikleri, mecazlar, nükteler, söz sanatları Türkçe öğretiminin
de başlıca konularını oluşturur. Bundan hareketle çalışmada “eski Türk edebiyatına ait
metinler ilkokul ve ortaokul müfredatında yer almalı mıdır?” sorusuna yanıt aranmaktadır.
Özellikle çocukların ortaokul döneminde soyut işlemler dönemine geçtikleri bilinmektedir.
“Çocuk, 12-15 yaş aralığında sözcüklerin yan anlamlarını, dilin mecazlarını kavramıştır.
Deyimleri atasözlerini anlar ve yerli yerinde kullanır. Örtük ifadeler kullanmaktan hoşlanır.
İmalar, ironik vurgular, nükteler, söz oyunları, söz sanatları ilgi alanına girer. Sözlerini
alıntılarla süslemeye yatkındır” (Şimşek vd., 2011, s. 33). Böylece özellikle 6. sınıf
öğrencilerinin eski Türk edebiyatını anlayabilecekleri kanaati oluşmaktadır.
Bu çalışmada ele alınan metinler eski Türk edebiyatına aittir. Eski Türk edebiyatı metinleri
esas olarak Osmanlı Dönemi eserlerini kapsamaktadır. Eski Türk edebiyatına ait metinlerde
Osmanlı kültürü, dili, sosyal konumu, ekonomik ve siyasi hayatı yansıtılmıştır. Kullanılan dil
ise Osmanlı Türkçesidir.
Eski Türk edebiyatı dönemi yaklaşık altı yüzyıllık bir süreci içerir. Havas edebiyatı (=yüksek
zümre edebiyatı), saray edebiyatı, Enderun edebiyatı, edebiyat-ı Osmaniye (=Osmanlı
edebiyatı), Divan edebiyatı, ümmet edebiyatı, ümmet çağı Türk edebiyatı, İslami Türk
edebiyatı, klasik Türk edebiyatı gibi isimlerle de anılmaktadır. Fakat üniversitelerde Eski
Türk edebiyatı olarak okutulduğu için çalışmamızda eski Türk edebiyatı olarak
adlandırılacaktır.
Eski Türk edebiyatı metinleri oluşturulduğu dönemin dilini yansıttığı için onun anlaşılmaz ve
anlatılamaz olduğuna dair yaygın bir fikir mevcuttur. Bu sebeple günümüzde okuyucu
bulamamaktadır. Kaleme alındığı Osmanlı Türkçesine ait kelimelerin günümüzde
kullanılmasından kaynaklanan bu anlayış, eski Türk edebiyatına ait metinlerin ders
kitaplarında orta öğrenim ve sonrasında yer almasına sebep olmuştur. Özellikle
öğretmenlerin eski Türk edebiyatına karşı önyargılı yaklaşımları öğrencilere bu metinlerin
estetik ve sanatlar güzelliklerini göstermek yerine ezberci bir anlayışla dersi işlemeleri
öğrencilerin de eski Türk edebiyatına karşı olumsuz bir tavır almasına sebebiyet verebilir.
Hâlbuki öğrencilerin soyut işlemler dönemine geçmesiyle eski Türk edebiyatına ait metinler
ortaokul öğrencilerinin seviyelerine uygun olarak ortaokul müfredatında yer alabilir.
Eski Türk edebiyatı mazmunlar, söz sanatları ve mecazlar açısından zengin metinler içerir. Bu
gibi soyut öğelerin özellikle soyut işlemler döneminde yer alan öğrencilerin bilişsel
gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. “Edebiyattaki semboller, kimi zaman hayatta
var olan somut öğelere karşılık olmak üzere üretilmişlerdir. Bu karşılıkları ve ilişkileri
kavramaya çalışmak, çocukta bilişsel gelişimi hızlandırır” (Şimşek vd. 2011, s. 39).
Ortaokulun 6, 7, 8. sınıflarında ve lisede ergenlerin analiz etme, karşılaştırma, soyut ilişkileri
bulma, özgün bir şey üretme, eleştirel düşünme gibi özelliklerini geliştirici nitelikte
etkinliklere yer verilmesi gerekmektedir (Senemoğlu, 2013, s. 54).
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Böylece öğrenci eski Türk edebiyatı metinleriyle doğrudan lisede değil aşamalı olarak
ortaokuldan itibaren karşılaşmış olacaktır. Bu durumun küçük yaşlarda öğrencilerin dil zevki
edinmelerinin yanı sıra estetik duygularının ve sözcük varlıklarının gelişimine, milli değerleri
tanımalarına katkı sağlayacağı gibi bu değerlerin güçlenmesine de yardımcı olacağı
düşünülmektedir.
Çalışmada öğretim etkinlikleri Doğa ve Evren teması dikkate alınarak düzenlenmiştir. Doğa
ve Evren temasının Türkçe dersi öğretim programında yer verilen alt temaları ise Mevsimler,
İklim, Doğa Olayları, Canlılar, Doğadaki Fiziksel Değişiklikler, Doğal Afetlerden Korunma,
Çevrenin Korunması, Manzaralar, Kar, Yağmur, Yıldızlar, Renkler, Gezegenler, Dünya,
Yeryüzü ve Uzay’dır. Çalışmamızda alt tema olarak “Mevsimler” belirlenmiştir.
Öğrencilerde çevre bilincinin oluşmasında, tabiatı ve doğa olaylarını anlamlandırmada Doğa
ve Evren teması önemli bir paya sahiptir. Mevsimler ise ülkemizin yer aldığı coğrafi konum
nedeniyle öğrencinin günlük hayatta karşılaştığı bir olgudur. Öğrenciler karşılaşılan durum,
olay ve davranışlar karşısında farkındalık kazandırmak ve bilinç oluşturmak da öğretim
programının amaçları arasında yer almaktadır. Gerek alt temanın günlük yaşamdaki önemi
gerekse yapılan literatür taraması sonucu bu alanda yeterli çalışmanın bulunmaması
nedeniyle araştırma konumuz olarak “mevsimler” uygun görülmüştür. Ayrıca eski Türk
edebiyatında mevsimlerle ilgili yeterli sayıda kaynak metin olması bu konuyu seçmemizde bir
diğer etken olmuştur.
Çalışmada öğrencilere eski Türk edebiyatına karşı edebî ve estetik zevk kazandırmak,
öğrencilerin dil gelişimlerini ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak düşüncesiyle doğa ve
evren teması bağlamında ele alınan “mevsimler” alt teması Eski Türk edebiyatı metinleriyle
yeniden oluşturulmuştur. Seçilen metinlerin ise öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun
olmasının yanı sıra onların anlayabileceği, ayrıntılarla boğulmamış metinlerin kullanılmasına
dikkat edilmiştir.
Bu çalışma sadece bir model önerisidir. Amaç öğrencilerin ortaokulda eski Türk edebiyatı ile
tanıştırılmasıdır.

2. YÖNTEM
Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Türkçe Öğretim Programı eğitim anlayışı
çerçevesinde, öğrencilerin eski Türk edebiyatı ürünleri ile ortaokul Türkçe dersinde
tanıştırılması ve bu ürünlerin kullanılabilirliğini görebilmek için bir model önerisi
sunulmuştur. Sunulan bu modelde dinleme, okuma, konuşma, yazma becerilerini ve dil bilgisi
öğretimini kapsayıcı etkinliklere yer verilmiş ve Osmanlı Türkçesi kullanılmıştır. Etkinliklerin
bir kısmında ise günümüzde kullanılmayan bazı dil bilgisel yapılara yer verilmiştir.metin
metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin
metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin
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Verilerin Toplanması ve Analizi
Çalışmanın verileri doküman incelemesi tekniği ile toplanmıştır. 13-19. yüzyıl arasında klasik
Türk edebiyatı çerçevesinde eser veren şair ve yazarların Doğa ve Evren temasının
“mevsimler” alt temasına uygun olduğu düşünülen metinleri/beyitleri çalışmada
kullanılmıştır. Ortaokul Türkçe öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinlikler incelenmiş ve
bunlardan hareketle yeni etkinlikler oluşturulmuştur. Çalışmada öğrencilerin klasik Türk
edebiyatı ürünlerini anlamakta zorlanabileceği düşüncesiyle metinler günümüz Türkçesiyle
verilmiş; bilinmediği düşünülen kelimeler ve tamlamalar renklendirilerek gösterilmiştir.

3. BULGU VE YORUMLAR
TEMA: DOĞA VE EVREN
ALT TEMA: MEVSİMLER
TEMAYA HAZIRLIK:
1. Sizce mevsimler olmasaydı, sadece tek mevsim yaşansaydı neler olurdu? Düşüncelerinizi
sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.
2. Doğa ile ilgili duygularınızı, izlenimlerinizi ve düşüncelerinizi belirtmek istediniz. Bunu
nasıl, ne şekilde ve hangi türle ifade ederdiniz?
Konuya Hazırlık
1. Yaşadığınız ilin ve bölgenin iklimi hakkında bilgi toplayınız. Bulduğunuz bilgileri
görsellerle ve yazılı ve sözlü edebiyat ürünleriyle destekleyiniz. Bulduğunuz görselleri sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.
2. Sınıftaki Türkiye haritasını inceleyiniz. Daha önce gezip gördüğünüz ya da gezmek
isteyebileceğiniz şehirlerin coğrafi, kültürel, sosyal özelliklerini yaşadığınız şehir ile
karşılaştırınız.
Öğrencilere Osmanlı Türkçesinde â, î, û gibi uzun okunan ünlülerin bulunduğunu, fakat
günümüz Türkçesinde bu seslerin olmadığını belirtiniz. Ayrıca Osmanlı Türkçesinde bulunan
ve günümüz Türkçesinde kullanılmayan tamlamalar hakkında öğrencileri bilgilendirerek
örnekler veriniz. Daha sonra Seyahatname’de yer alan Erzurum yazısını vurgu, tonlama,
duraklama gibi sözün ezgisini sağlayan hususlara dikkat ederek sesli olarak okuyunuz.
Öğrencilerden içerisinde uzun ünlü bulunan kelimelerin ve tamlamaların nasıl okunduğuna
dikkat etmelerini isteyiniz. Aynı metni bir de uzun ünlülere dikkat etmeden okuyunuz.
Öğrencilerin ilk okunuşla ikinci okunuş arasındaki farkı sezmelerini sağlayınız. Öğrencilerden
içerisinde uzun ünlü ve Osmanlı Türkçesinde var olan tamlamaları bulup not etmelerini
(Etkinlik 1.a) ve daha sonra bu kelime ve tamlamaların anlamlarını metinden hareketle
tahmin etmelerini isteyiniz. Öğrencilerin anlamlarını tahmin ettikleri kelime ve tamlamaları
Osmanlı Türkçesi sözlüğünü kullanarak öğrenmelerini sağlayınız (Etkinlik 1. b) .
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OSMANLI TÜRKÇESİYLE
Hattâ efvâh-ı nâsda darb-ı meseldir kim bir
dervişe “Kanden gelirsin?”, derler? “Berf
rahmetinden gelirim”, der. Ol ne diyârdır,
derler; sovukdan “Ere zulüm” olan
Erzurûm’dur, der. “Anda yaz olduğuna râst
geldin mi”, derler? Derviş eydür: “Vallahi on
bir ay yigirmi tokuz gün sâkin oldum, cümle
halkı yaz gelir derler, ammâ görmedim”, der.
Hatta bir kerre bir kedi bir damdan bir dama
pertâb ederken mu‘allakda donup kalır. Sekiz
aydan Nevrûz-ı Harzemşâhî geldikde mezkûr
kedinin donu çözülüp mırnav deyüp yere
düşer. Ammâ hakîkatü’l-hâl bir âdemin eli
yaş iken bir demir pâresine yapışsa derhâl
müncemid olup elinden demir ve demirden
eli kopmak ihtimali yokdur. Âhenden eli bin
âh-ı serd ile halâs ederse eli ayasının sehl
derisi âhiyle âhende kalır. Bu şiddet-i şitâyı
diyâr-ı Azak’da ve Deşt-i Kıpçak’da erba‘în ve
zemherîr geçirdik, böyle keskin kış görmedik.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE
Halkın ağzında şöyle bir fıkra vardır.Bir
dervişe “nerden geliyorsun” demişler. “Kar
rahmetinden geliyorum” demiş. “O ne
diyardır” demişler. “Soğuktan ere zulüm olan
Erzurum’dur” demiş.”Orada yaz olduğuna
rast geldin mi” demişler. “Vallahi, 11 ay, 29
gün sakin oldum, halk hep yaz gelecek
dediler ama ben görmedim” demiş. Kedinin
biri bir damdan diğer dama sıçrarken
boşlukta donup kalmış. Sekiz ay sonra
Nevruz-i Harzemşahi gelince adı geçen kedi
donu çözülüp miyavlayarak yere düşmüş.
Ama gerçekte bir adamın eli yaş iken bir
demir parçasına yapışsa derhal donar ve
elini demirden koparmak ihtimali olmaz.
Ancak bir miktar derisi yüzülerek demirden
el kurtulabilir. Bu kışın sertini,Azak ve
Kıpçak’ta dört karakış geçirdim. Böyle sert
kış görmedim.
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 Öğrencilere yukarıdaki metinde bir yere ait iklim özelliklerinin seyahatname türüyle
anlatılmak istendiğini belirtiniz. Daha sonra, yazarın yurt içinde ve dışında yaptığı gezilerde
gördükleri yerlerin ilgi çeken, değişik olan taraflarını, dikkate değer yönlerini yalın ve samimi
bir anlatımla yansıttığı yazı türüne seyahatname denildiğini söyleyerek seyahatname yazı
türü hakkında öğrencileri bilgilendiriniz. Bir başka yazarın iklimleri, mevsimleri bir şiirle,
atasözü ya da hatıra türleriyle anlatabileceğini söyleyiniz.
 Öğrencileri seyahatname yazı türü hakkında bilgilendirdikten sonra Evliya Çelebi ile ilgili
aşağıdaki bilgileri veriniz:
 Evliya Çelebi; 17. yüzyılda yaşamış, Türk seyahat edebiyatının en büyük ismidir. En büyük
eseri 10 ciltten oluşan Seyahatname’dir. Bu eserinde gezdiği yerlerle ilgili olarak gözleme
dayalı ayrıntılı bilgiler vermiştir. Oldukça sade bir dil kullanarak hikaye etme yöntemini
kullanan yazarın üslubu oldukça çekicidir.Çelebi’nin Seyahatname’si tarih, coğrafya, sanat
tarihi, folklor ve sosyoloji ilimleri açısından zengin bir kaynaktır.
Metni anlamaya yönelik öğrencilere aşağıdaki soruları yöneltiniz:
1. Metinde Erzurum’un iklimi hakkında ne gibi bilgiler verilmektedir?
2. Yazar Erzurum hariç hangi diyarları gezmiştir?
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3. Erzurum’un iklimiyle ilgili hangi fıkralar anlatılmaktadır? Bu fıkralarda vurgulanmak
istenen şey nedir?
4. Metindeki mübalağaları gösterip açıklayınız.

Öğrencilere yukarıdaki soruları yönelttikten sonra Klasik edebiyatta şairlerin duygularını iki
mısralık birimler hâlinde anlatmak istediklerini, bu iki mısradan oluşan birime ise beyit
denildiğini belirtiniz. Bir sonraki etkinlikte Klasik edebiyat şairi ve bir İstanbul sevdalısı olan
Nedim’in bir beytinin yer aldığını bildiriniz. Öğrencilerden beytin o dönemde kullanılan
Osmanlı Türkçesiyle yazılmış hâline dikkat edip renklendirmelerden de faydalanarak beyti
anlamalarına yardımcı olunuz.
Öğrencilerden beytin konusunu, ana fikrini tespit etmelerini ve beyte yeni başlık bulmalarını
isteyiniz (Etkinlik 3).

 Öğrencilere Klasik şiirde şairlerin şiirlerini konularına göre farklı nazım şekilleriyle
yazdıklarını bu nazım şekillerinden birinin de kaside olduğunu söyleyiniz. Kasidelerin
genellikle birini övmek ve yermek amacıyla yazılan, daha çok din ve devlet büyüklerini
övmek amacıyla yazılan divan edebiyatı şiirleri olduğunu belirtiniz. Kasidelerin en az 33, en
çok 99 beyitten oluştuğunu söyleyiniz. Kasidelerde kullanılan ölçünün aruz ölçüsü olduğunu
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söyleyerek aruz, hece ve serbest ölçülerle ilgili açıklamaları ve verilen örnekleri öğrencilere
sununuz.
Aruz ölçüsü, nazımda uzun veya kısa, kapalı ya da açık hecelerin belli bir düzene göre
sıralanarak ahengin sağlandığı ölçü. Aruz hecelerin sayısını değil, şeklini esas alır. Aruzla
yazılmış şiirlerde, her bir mısranın heceleri, diğer mısraların aynı hizadaki heceleriyle aynı
açıklık (kısalık) ve kapalılık(uzunluk) noktasında birbirlerine denktir.
Hic ateşe yok dāire kızdurmaġa hacet
Germiyyet-i sohbet o kadardur bu hevada
(Isınmak için ateşe gerek yoktur, sohbetin sıcaklığı bu ihtiyaca cevap verecek niteliktedir.)
Hiç âteşe yok dāire kızdurmaġa hâcet
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kapalı uzun açık açık kapalı uzun açık açık kapalı kapalı açık açık uzun kapalı
kapalı kapalı açık açık kapalı kapalı açık açık kapalı kapalı açık açık uzun kapalı
(Seyyit Vehbi)
Açık Heceler: Uzun okunmayan bir sesli harfle biten hecelerdir.
Uzun Hece: Uzun okunan (â, î, û ) bir sesli harfle biten hecelerdir.
Kapalı Heceler: Bir sessiz harfle biten hecelerdir.
Açık, kapalı ve uzun heceler ile ilgili yapılan açıklamaları okuduktan sonra yukarıdaki
beyitte yapılan uygulamayı dikkatle inceleyiniz.
Hece ölçüsü şiirde mısralar arası hece sayısı eşitliğine dayanır. Türkçe kelimelerde hemen
hemen bütün heceler eş değerde söylenir. Hecelerde kalınlık, incelik, uzunluk, kısalık farkı
gözetilmez.
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Ahmet Muhip Dıranas
Serbest ölçü, hece, aruz gibi herhangi bir ölçüye bağlı kalınmayan ölçüdür. Hecelerin açık
veya kapalı olmasına ya da sayılarına bakmaksızın şairin tamamen kendi üslubuna göre
yazmasıdır.
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Nazım Hikmet

 Öğrencilere kutucuklar içerisinde mısralar verilmiştir. Bu mısralarda aruz, hece ve
serbest ölçüler kullanılmıştır. Öğrencilerden hangi mısralarda hangi ölçünün kullanıldığını ve
bunu nereden anladıklarını eşleştirmelerin karşılarına yazmalarını isteyiniz (Etkinlik 4).
Öğrencilere Türk şiirinde tarihî seyir içerisinde değişik ölçü birimlerinin kullanıldığını
söyleyiniz. İslamiyet önceki sözlü geleneğimiz içerisinde yer alan nazımlarda hece ölçüsün;
İslamiyet sonrası dönemde özellikle Klasik edebiyat döneminde aruz ölçüsünün, günümüzde
ise serbest nazım ölçüsünün ağırlıklı olarak kullanıldığından bahsediniz. Daha sonra
öğrencilerden şairlerin şiirlerini neden ölçülü olarak yazdıklarını ve ölçülü şiir yazmanın şiire
kattığı değerin ne olduğunu tartışmalarını isteyiniz.
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Etkinlik 4. Aşağıda size verilen dize kümelerini uygun ölçü birimleriyle eşleştiriniz ve
karşılarına niçin onu seçtiğinizi yazınız.

 Öğrencilerden Yahya Kemal Beyatlı ve Hamdullah Hamdi’ye ait olan şiirleri okumalarını
isteyiniz.Daha sonra öğrencilerinizden aşağıda şiirlerle ilgili verilen bilgi kutucuklarının içine
ilgili şiir numaralarını yazmalarını isteyiniz(Etkinlik 5).
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Etkinlik 5. Aşağıdaki örnek şiirleri inceledikten sonra cümlelerin sonuna uygun şiir
numarasını getiriniz.
1. Şiir

Fânî ömür biter, bir uzun sonbahâr olur.
Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, târümâr
olur.
Mevsim boyunca kendini hissettirir

2. Şiir
Aldanma inen ömr-ü baharına
Hamdi
Bir gün erişir bad-ı hazan bilirsin
(HamduIlah
Hamdi)
(Hamdi, baharın ömrüne aldanma,
bir gün sonbahar rüzgarları erişecek,
biliyorsun.)

vedâ;
Artık bu dağdağayla uğuldar deniz ve
dağ
(Yahya Kemal
Beyatlı)
Fâni :ölümlü, geçici Dağdağa: telaş
târümâr : perişan










Şiir aruz vezniyle yazılmıştır.( )
Şiir günümüz Türkçesiyle yazılmıştır. ( )
Şiirde beyit kullanılmıştır. ( )
Şiirde insan ömrü sonbahara benzetilmiştir. ( )
Şiirde hece ölçüsü kullanılmıştır. ( )
Şiirde insanların bir gün yaşlanacağı belirtilmiştir. ( )
Şiirde şair uyarıda bulunmuştur. ( )
Şiirde Osmanlı Türkçesi kullanılmıştır. ( )
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 Öğrencilere günümüz Türkçesinde tamlamaların, tamlayan – tamlanan kurgusuna göre
yapılmakta olduğunu belirtiniz. bahçenin gülü, kışın soğuğu ve memleket özlemi
tamlamalarında tamlayan sözcükler olan bahçenin, kışın ve memleket sözcüklerinin,
tamlanan sözcükler olan gülü, soğuğu ve özlemi sözcüklerinden önce geldiklerini
vurgulayınız.
Osmanlı Türkçesinde ise tamlamaların, tamlanan – tamlayan kurgusunda göre yapıldığını
söyleyiniz. Beyaz-ı berf, zülf-i yar ve ab-ı hayat tamlamalarında tamlanan sözcükler olan
beyaz, zülf ve ab sözcüklerinin, tamlayan sözcükler olan berf, yar ve hayat sözcüklerinden
önce geldiğini vurgulayınız.
Öğrencilere günümüz Türkçesi ile Osmanlı Türkçesindeki tamlamaların göstermiş oldukları
farklılığı kavrattıktan sonra onlardan aşağıdaki kutucuklarda geçen bu türlü tamlamaları not
etmelerini ve örnekteki gibi oluşturarak ilgili günümüzdeki tamlama şekli ile eşleştirmelerini
isteyiniz (Etkinlik 6).
Etkinlik 6. Aşağıdaki tamlamalarla ilgili örnekleri inceleyerek Osmanlı Türkçesiyle verilen
tamlamaları örnekteki gibi oluşturarak günümüz Türkçesiyle eşleştiriniz.

Günümüz Türkçesinde
tamlamaların kuruluşu

Osmanlı Türkçesinde
tamlamaların kuruluşu

tamlayan+tamlanan

tamlanan+tamlayan

• denizin kenarı
• Âdem'in nesli

• leb-i derya
• nesl-i Âdem
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Etkinlik 7.
Benzetme( teşbih), zayıf olan bir varlığı güçlü olan bir varlığa herhangi bir yönüyle
benzetilmsidir. Bu sanat anlatıma kuvvet katmak ya da anlatılan özelliğin daha fazla olduğunu
belirtmek için kullanılır. Benzetmenin dört temel ögesi vardır: Benzeyen, kendisine
benzetilen, benzetme yönü, benzetme edatı.

Âdem havâya uymasa berg-i hazân gibi
Kuru yere sürünmese âb-ı revân gibi
(Yahyâ Bey)
İnsan, hazan yaprağı gibi arzularının yeline kapılmasa;
akarsu gibi kuru yerde sürüklenip gitmese.
kendisine
benzetilen
• hazan yaprağı
• akarsu

benzetme edatı

benzetme yönü

• gibi
• gibi

• yele kapılmak
• yerde
sürüklenmek

benzeyen
• insan
• insan

Yukarıdaki mısralarda şair anlatmak istediklerini daha etkili söyleyerek anlamı
kuvvetlendirmek için insanların dünyaya kapılıp arzularının peşinde sürüklenmesi
bakımından/yönüyle hazan yapraklarına ve akarsuların sürüklenmesine benzeterek
benzetme (teşbih) sanatı yapmıştır.
a) Siz de aşağıdaki dizelerde benzetme(teşbih) sanatını bularak açıklayınız.

Kılıç gibi esiyor sarsar-ı zemistânî
Nihâl giyse n'ola yahdan âhenin miğfer
Karakışın fırtınası,fidan, buz,demirden
(Nedim)

…………………………………………
…………………………………………
…………………… …………………..
…………………………………………

Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut
Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın
(Yunus Emre)

………………………………………
……………………………………….
………………………………………..
………………………………………
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 Konuyu bir hafta öncesinden duyurarak öğrencilerden güdümlü konuşma yöntemine
uygun biçimde “ Kışın insan ve çevre üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler” konusunu ele alan
Nedim’e ait “Şitanın ittiği bîdâdı mülk-i gülşende/Efendi binde birini söylesem dolar defter”
beytinden yola çıkarak bir konuşma metni hazırlamalarını isteyiniz. Bunun için öğrencilere
duygu, düşünce, deneyim ve birikimlerini gözden geçirerek konuyla ilgili araştırma
yapmalarını, konuşma sırasında kullanacakları araç ve gereçleri önceden hazırlamalarını,
konuşma süresini beş dakikayı geçmeyecek şekilde belirlemelerini söyleyiniz.
 Öğrencilere konuşmaya hazırlık konusunda yardımcı olmak amacıyla “Konuşmaya
Hazırlık Formu”ndan yararlanmalarını öneriniz (Etkinlik 8).
 Konuşma becerilerini geliştirebilmeleri için öz güven ve cesaretten yoksun olduğunu fark
ettiğiniz öğrencilere konuşma etkinliklerinde özellikle görev veriniz.
Öğrencilerin konuşma sunumlarını hazırlarken “Konuşmaya Hazırlık Formu”nda belirtilen
işlem basamaklarını dikkate almaları konusunda özen gösteriniz.

Şitanın ittiği bîdâdı mülk-i gülşende
Efendi binde birini söylesem dolar defter
Nedim
(Efendi,kışın gül bahçesinde ettiği zulmün binde
birini söylesem defter dolar.)
Etkinlik 8. Yukarıdaki Nedim’e ait dizeleri inceleyiniz. Daha sonra aşağıdaki “Konuşmaya
Hazırlık Formu”nu dikkate alarak arkadaşlarınıza konuyla ilgili kısa bir konuşma hazırlayınız.
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 Öğrencilerden aşağıda yer alan görselleri incelemelerini isteyiniz. Daha sonra öğrencilerin
incelemiş oldukları bu resimlerden birini seçmelerini isteyiniz. Algılama güçlerini ve
dikkatlerini geliştirmek için öğrencilere görsellerle ilgili sorular yönelterek duyularla yazma
yöntemiyle onlardan seçtikleri fotoğrafla ilgili izlenimlerinden hareketle bir deneme
yazmalarını isteyiniz (Etkinlik 9).
 Öğrencilere yazılarını her zaman düzgün, okunaklı, işlek ve bitişik eğik yazı ile yazmaları,
noktalama ve yazım kurallarına uymaları gerektiğini hatırlatınız. Deneme türünün bir
düşünce yazısı olduğunu, bu türde yazarın düşüncelerini özgürce dile getirdiğini belirterek
yazacakları metne türe uygun bir giriş yapabilmeleri için onları yönlendiriniz.
 Yazma çalışması tamamlandıktan sonra öğrencilere yazdıklarını sıra arkadaşlarıyla
paylaşmalarını, birbirlerinin metinlerini dikkatle okumalarını ve yazıya uygun bir başlık
bulmalarını isteyiniz.

Etkinlik 9. Yukarıdaki resimleri inceleyiniz. İçlerinden birini seçiniz. Daha sonra
seçtiğiniz resmin sizde çağrıştırdığı duygulardan yola çıkarak aşağıdaki kutucuğa bir
deneme yazınız.
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 Öğrencilere aşağıdaki cümleleri söyleyerek bunları defterlerine yazmalarını isteyiniz.
 Yazın geldiğini nerden bileyim? Bülbül dikendedir, bülbül daldadır.
Karacaoğlan
 Kışın güneş banyosu yapılan, yazın kartopu oynanan yerde kim oturabilirse, o zengindir.
Refik Halid Karay
Öğrencilere bu cümleleri yazarken nerelerde hangi noktalama işaretini kullandıklarını
sorarak onları konuşturunuz. Daha sonra öğrencilerden ilgili etkinlikte kendilerine verilen
cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretini koymalarını isteyiniz (Etkinlik
10).
Etkinlik 10. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini
koyunuz.

Kalendere ( )Kış geliyor( ) demişler( ) ( ) Titremeye hazırım ( ) diye cevap
vermiş( )
Türk Atasözü
Her mevsim başka güzel tabiatın akışı( )
İlkbahar( ) yaz( ) sonbahar ve karlar yağan kışı ( )

Bütün tabiat( ) içinde derin bir ahengin gizlendiği bir melodidir ( )
Johann Wolfgang von Goethe

Mevlana( ) ( )Kar taneleri ne güzel anlatıyor birbirine zarar vermeden de yol
almanın mümkün olduğunu ( ) ( ) demiştir( )

4. SONUÇ
Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan ve öğrenciyi merkeze koyan eğitim anlayışı gereği
ortaokul öğrencilerine yönelik dinleme, okuma, konuşma, yazma ve dil bilgisi alanlarını
içeren etkinlikler eski Türk edebiyatı metinleriyle yeniden hazırlanmış ve öğrencinin bu
metinler aracılığıyla bilgiyi üretmeleri ve yapılandırmaları amaçlanmıştır.
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİNİN ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE

397

KULLANIMINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

Uygun metinlerle öğrenciye sunulan etkinliklerden hareketle anlaşılmaz olduğu düşünülen
eski Türk edebiyatı eserlerinin öğrencilerin anlayabileceği fikri savunulmaktadır. İnce bir
sanat anlayışının ürünü olan ve işlenmiş bir dilin en güzel örneklerinin verildiği eski Türk
edebiyatı metinleri ile genç nesillerin edebiyatı sevmesi, bu edebî mirası anlaması ve buna
sahip çıkması için bu eserler ile tanıştırılması gerektiği düşünülmektedir.
Ortaokulda bu edebiyat hakkında farkındalık kazanan genç nesil geçmiş ile gelecek arasında
sağlam bağlantılar kurabilir, estetik zevk edinebilir ve de kültürel geçmişi hakkında daha iyi
bilgilere ulaşabilir.
Çalışmada hazırlanan etkinlikler farklı etkinlik türleriyle desteklenebilir ve farklı temalar ile
de benzer bir model sunulabilir. Böylece öğrenciler, millî eğitim anlayışımıza uygun olarak
liseden bir kademe önce gelen ortaokulda, edebiyatımızın en önemli dönemlerinden biri olan
eski Türk edebiyatı dönemiyle ve eserleriyle tanışmış olacak ve liseye edebiyat temeli atılmış,
edebiyata ve edebiyat dersi konularına bilişsel ve duyuşsal olarak hazırlanmış olarak
başlayacaktır. Bu etkinlikler sayesinde geçmiş ile gelecek arasında en önemli köprülerden
olan edebi eserler öğrencilerle tanıştırılmaya çalışılmıştır.
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ESKİ TÜRKÇENİN GRAMER VE SÖZLÜKLERİ1
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ABSTRACT
Old Turkish period in the history of the Turkish language includes written language of the Orkhon, Uighurs and
Qarakhanid. Despite of cultural, political, social and religious changes, there are the grammatical and lexical
continuity and integrity between these three written languages. Old Turkish grammars and dictionaries also
reflect that continuity and integrity. In this study Old Turkish grammars and dictionaries will be examined
chronologically and systematically. The founder of Turcology Radloff wrote the first grammar and dictionary of
Old Turkish. It has been significant progresses in field of the Old Turkish researches from Radloff to today.
Depending on the text publications, vocabulary of the old Turkish was enriched exponentially. That is the same
also in grammar studies. Henceforward, it is seen more clearly facility and need of writing a grammar and
dictionary of all historical periods of Turkish.

Key Words: Old Turkish, Grammar, Dictionary, Orkhon, Uighur, Qarakhanid

ÖZET
Türk dili tarihinde Eski Türkçe dönemi Orhun, Uygur ve Karahanlı yazı dillerini kapsar. Kültürel, politik, sosyal ve
dinsel değişmelere rağmen bu üç yazı dili arasında dilbilgisel ve leksik bir süreklilik ve bütünlülük vardır. Eski
Türkçenin gramer ve sözlükleri de bu süreklilik ve bütünlüğü yansıtırlar. Bu çalışmada Eski Türkçenin gramer ve
sözlükleri kronolojik ve sistematik olarak incelenecektir. Eski Türkçenin ilk gramerini ve sözlüğünü Türkolojinin
kurucusu Radloff yazmıştır. Radloff’tan bugüne Eski Türkçe araştırmalarında önemli gelişmeler olmuştur. Metin
yayımlarına bağlı olarak Eski Türkçenin söz varlığı katlamalı biçimde zenginleşmiştir. Gramer çalışmalarında da
durum aynıdır. Artık Türkçenin bütün tarihsel dönemlerinin bir gramer ve sözlüğün yazılması imkan ve ihtiyacı
daha açık olarak görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eski Türkçe, Gramer, Sözlük, Orhun, Uygur, Karahanlı

GİRİŞ
Eski Türkçe veya Eski Türk dili dönemi Türkolojide genellikle Orhun Yazıtları ve eski Uygur
Türkçesi metinlerini kapsamaktadır. Kimi Türkologlarsa bu iki Türk yazı dilinin yanında
Karahanlı Türkçesini de Eski Türkçe kapsamına alırlar.
Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Dr. Öğrencisi, Pamukkale Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, e-posta:
ceyrinnur@gmail.com
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Karahanlı Türkçesini Eski Türkçe yerine Orta Türkçe dönemine alanlar olduğu gibi başlangıç
ve bitiş tarihlerini birkaç yüzyıl geriye ya da ileriye çekenler de vardır. Orta Türkçe terimi
başlı başına sorunlu bir dönemin ve kavramın adıdır. Türk dili tarihinin bu en tartışmalı
dönemini ifade eden Orta Türkçe terimini bir yana bırakarak Türk dili tarihini Eski Türkçe ve
Yeni Türkçe biçiminde iki ana döneme ayırma eğiliminin de gelişmekte olduğu
gözlemlenmektedir3.
Orta Türkçe terimini ilk kez 1928 yılında kullanan Carl Brockelman, Türkiye’de Türkolojinin
kurucusu olan Fuat Köprülü, Macaristan Türkolojisinin önemli isimlerinden Rona-Tas, İsveç
Türkolojisinin güncel uzmanlarından Lars Johanson ve Berlin Türkoloji Okulunun
temsilcilerinden Marcel Erdal, Karahanlı Türkçesi metinlerini Eski Türkçenin son, Orta
Türkçenin ilk verimleri olarak değerlendirmektedir4.
Bu çalışmada Eski Türkçenin iki klasik yazı dili olan Orhun ve Uygur yazı dilleri ile Karahanlı
Türkçesi üzerine yazılmış gramer kitapları ve bu üç yazı dilinin söz varlığını konu alan sözlük
ve dizin çalışmaları kronolojik, sistematik, tematik özellikleri bakımından karşılaştırmalı ve
bağımsız birer veri olarak incelenmeye çalışılacaktır.
Orhun Türkçesine ilişkin son envanter ve bibliyografya çalışmaları Sertkaya5 ve Aydın6
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Uygur Türkçesine ilişkin envanter ve bibliyografya benzersiz bir genişlik, çeşitlilik ve
zenginlik görünümü sunmaktadır7.
XX. yüzyıl başlarında Turfan kazılarıyla başlayan Uyguristik çalışmaları ikinci yüzyılına girmiş
bulunmaktadır. Almanya-Berlin8 , İngiltere-Londra9 , Paris10 , Rusya-Saint-Petersburg11 ,
İsveç-Stockholm12 , Macaristan-Kiado13 , Japonya-Kyoto14 , Çin-Pekin15 , Sincan16 , Amerika17 ,
Orta Türkçe ve ona bağlı sorunlar üzerindeki tartışmalar için bkz. Berbercan, (2014), ss.765-783
Konu ile ilgili tartışmalar için bkz. Ata, (2010), ss.29-37
5 Sertkaya, (2008), ss. 7-34
6 Aydın, (2008); Aydın, (2009), ss.552-575
7 Sertkaya, (2008)
8 Albert Grünwedel, Werner Sundermann, von le Coq, Carl Brockelman, Bang, von Gabain, Müller, Peter
Zieme, Klaus Röhrborn, Jens Peter Laut, Jens Wilkens, Dieter Mau, Simone-Christiane Raschmann,
Marcel Erdal…
9 Sir Aurel Stein, Sir Gerard Clauson, Lilla Russel-Smith
10 Paul Pelliot, James Hamilton
11 W. Radloff, Kont Oldenburg, Sergei Malov, İrina Popova…
12 Gunnar Jaring, Lars Johanson…
13 Arminius Vambery, Lajos Ligeti, Laszlo Rasony, György Kara, Denis Sinor, Rona-Tas, Andras
Bodrogligeti, Zsuzsanna Gulacsi…
14 Kont Otani, Masao Mori, Takao Moriyasu, Dai Matsui, Masahiro Shogaito, Kögi Kudara, Juten Oda
15 Geng Shimin…
3
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Türkiye18 gibi merkezlerde çalışan bilim adamları sayesinde Uyguristik bugün Türkolojinin
en yaygın, en geniş çalışma alanı durumuna gelmiştir. Birçok değerli ve önemli çalışma
yapılmasına karşılık henüz bu alanı bütünüyle kuşatacak bir envanter ve bibliyografya
çalışması yoktur. Maniheist Uygur ve Budist Uygur metinlerinin katalogları ve bibliyografyası
konusunda Lary Clark19 ve Johan Elverskog20’un çalışmaları öncelikle anılmalıdır.
Karahanlı Türkçesi dil ve edebiyatına ilişkin geniş bir alanyazını vardır. Bu dönem bütün Türk
edebiyatı tarihlerinin, Türk dili tarihlerinin ve ansiklopedilerin geniş biçimde yer verdiği
dönemdir. Burada yalnızca iki Karahanlı dönemi eseri hakkında yapılmış kapsamlı
sayılabilecek bibliyografyalar verilmekle yetinilecektir. Divanu Lügati’t-Türk bibliyografyası21
ve Kutadgu Bilig bibliyografyası22
ESKİ TÜRKÇENİN GRAMER KİTAPLARI
Eski Türkçenin ilk gramer taslağı Radloff’a aittir. Radloff, henüz Uygur Türkçesi
çalışmalarının başlamadığı bir dönemde Thomsen ile paralel biçimde okuma uğraşına girip
çözümlediği Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarından yola çıkarak gramer taslağını meydana
getirmiştir. 1897’de Türkoloji dünyasında Eski Türkçe denildiği zaman Orhun Türkçesi
anlaşılıyordu ve bu iki kavram özdeşti. İşte Radloff, anılan iki yazıt metnine dayalı gramerini
yazmış ve eseri taslak diye nitelendirmiştir.23 Radloff’un fonetik, morfoloji ve sentaks

Abdürreşit Yakup, Kahar Barat, Dolgun Kamberi…
Johan Elverskog, Lary Clark…
18 Reşit Rahmeti Arat, Saadet Çağatay, Şinasi Tekin, Talat Tekin, Semih Tezcan, Mehmet Ölmez, Osman
Fikri Sertkaya, Sema Barutçu Özönder, Melek Özyetgin, Ceval Kaya, Zekine Özertural, Serkan Şen,
Erdem Uçar, Hakan Aydemir, Ümit Özgür Demirci, Engin Çetin, Özlem Ayazlı, Zemire Gulcalı, Mehmet
Turgut Berbercan, Ferruh Ağca, Şaban Doğan…
19 Clark, (1997)
20 Elverskog, (1997)
21 Coşar-Güneş, (2011), ss.167-231; Coşar-Güneş, (2011), ss.19-85
22 Kaymaz, (2009), ss.1408-1422; Gülensoy, (1973), ss.109-116;
23 Radloff, 1897, ss.1-129; Ali Akar, 2005, s. 85. Radloff’un bu gramer taslağı Necip Asım tarafından
1924 yılında Türkçeleştirilerek Orhun Türkçesinin Sarf ve Nahvi adıyla yayımlanmıştır. Necip Asım’ın
çevirisinin Radloff’tan yapıldığına ilişkin açık bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Necip Asım’ın gramer
bölümünün sonunda sunumunu yaptığı Barthold’un makalesinin adı “Eski Türk Kitabelerinin
Ehemmiyet-i Tarihiyyesi” biçiminde verilmiştir. Barthold’un anılan makalesinin özgün adı “Die
historische Bedeutung der Alttürkischen Inschiften”dir. 36 sayfalık bu makale Radloff’un 1897’de
yayımladığı ve yukarıda anılan kitabının sonunda yer almaktadır. Barthold makalenin başında bu
makaleyi yazma görevini Radloff’un verdiğini belirtir. İşte bu kanıt Necip Asım’ın Radloff’un gramerini
çevirdiği kanısını güçlendirmektedir. Necip Asım’ın Orhun Türkçesi Grameri ve Barthold’un makalesi
şuradadır: Balcı, (2011), ss.149-222. Thomsen’in 1896’da yayımladığı Orhun Yazıtları çözümünde de
edat ekleri, fiil ekleri, kipler ve zaman ekleri, fiilimsiler, fonetik, sayılar ve sözcük türleri üzerine kısa
bilgiler bulunan kısa bir gramer bölümü yer alır. Thomsen, (2002), ss.285-287. 1893-1897 arasında
Thomsen ile bir yarış oldu ve bu yarışı Radloff’un kazandığı rahatlıkla söylenebilir.
16
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başlıkları altında Göktürk harfli 55 metne dayalı bu gramer taslağı kendisinden sonra yapılan
bütün Eski Türkçe gramer çalışmalarına kaynak olmuştur.24
Eski Türkçenin ilk gramerini von Gabain yazmıştır.25 1939 yılında doçentlik tezi olarak
savunulan Alttürkische Grammatik26 ilk defa 1941 yılında yayımlanmıştır. Eser hakkındaki
Türkçedeki ilk tanıtma yazıları Çağatay tarafından kaleme alınmıştır.27 Eserin sonunda yer
alan sözlük kısmını von Gabain’in ön sözde verdiği bilgiye göre Ahmet Temir çevirmiştir.
Yazar kitabının dayandığı kaynakları şu şekilde belirtmiştir. “Bu gramer, orta çağ Köktürk
harfleriyle yazılmış kitabeleri, henüz İslamiyet’le temas etmemiş Orta Asya yazmalarını ve blok
basmaları ele alır.”28 Giriş bölümünde Eski Türkçe’nin tarihsel-coğrafik yönlerinin yanısıra
gün yüzüne çıkarılan dil malzemelerini de genel hatlarıyla belirtir. Eski Türkçe’deki n ağzı, y
ağzı, kitabelerin ağızları, Brahmi yazmalarının ağızları ve Hristiyan yazmalarının özellikleri
adı altında ayrı başlıklar altında vermiştir. Yazı Bilgisi kısmında ise runik, Soğd, Mani, Brahmi
harfleriyle yazılmış metinlerden örnekler yer alır. Gramer kısmı ana hatlarıyla fonetik,
morfoloji ve sentakstan oluşmaktadır. Bu durumuyla eseri tarihsel ve betimleyici gramer türü
içinde değerlendirmek doğru olur.
Talat Tekin’in Orhon Türkçesi Grameri, Necmettin Hacıeminoğlu’nun Karahanlı Türkçesi
Grameri, Kemal Eraslan’ın Eski Uygur Türkçesi Grameri ve Eski Türkçede İsim-Fiiller, Marcel
Erdal’ın A Grammar of Old Turkic’i von Gabain’in izinde yazılmış Eski Türkçenin gramer
kitaplarıdır.
Talat Tekin’in Orhon Türkçesi Grameri29, California Üniversitesinde 1965 yılında sunduğu
doktora tezidir. Eser önce 1968 yılında Indiana Üniversitesinde, 2000 yılında da Türkiye’de
Türkiye Türkçesi ile yayımlanmıştır. A. von Gabain’in terimiyle Eski Türkçe veya Clauson’un
yanlış okuduğu Türküce, Pritsak’ın önerdiği Türkütçe ya da Baskokov’un yanlış terimiyle Eski
Oğuzca biçiminde adlandırmak yerine, dayandığı dil malzemesinden dolayı eserine
Thomsen’in teriminden hareketle Orhon Türkçesi Grameri adını vermiştir. Eserin planı,
ortografi (yazım bilgisi), ses bilgisi, yapım bilgisi, çekim bilgisi ve sözcük türlerinden oluşan
biçim bilgisi, söz dizimi, metin örnekleri, sözlük, kaynakça ve tıpkıbasımdan oluşur. Yazar, II.
Doğu Türk Kağanlığı (682-744) döneminden kalma Küli Çor (719-723), Tunyukuk (720-725),
Kül Tigin (732), Ongin (732-735) ve Bilge Kağan (735) yazıtlarına dayalı olarak bu grameri
yazmıştır. Ancak 1965-2000 arasındaki Orhun Araştırmalarında elde edilen bilgi ve metinleri
değerlendirerek eserini güncellemiş; eserini son gelişme ve değişimler ışığında yeniden
yazmıştır. Bu konuda ona Mehmet Ölmez ve Yong-Song Li’nin büyük yardımları olmuştur.

Sertkaya, (1988), ss.303-317
Gabain, (2007)
26 Bkz. Ölmez, (1993), ss.289-292; Laut, (1995), ss. 367-374; Eren Hasan, (1993), ss.213-215; Zieme,
(2000), ss.235-237; Aksan, (1975-76), ss.257-258
27 Çağatay, (1943), ss.114-117; Çağatay, (1951), ss.685-686; iki yazı da şurada yeniden yayımlanmıştır:
Çağatay, (2008), C.2, ss.20-27
28 Von Gabain (2007), s.1,
29 Tekin, (2003); Çoban, (2013), ss.288-295
24
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Andrey N. Kononov’un 1980’de basılan Grammatika Yazıka Tyurskih Runiçeskih
Pamyatnikov VII-IX vv adlı eseri30 Eren’e göre eski Türk yazıtlarını dil bakımından
değerlendiren yeni ve değerli bir katkıdır31. Kononov 1939 yılında yazdığı Türk yazarlarına
göre Türk gramer sistemi konulu yüksek lisans tezi32nden beri kendini Türkçenin değişik
dönem ve lehçelerinin gramerini yazmaya adamıştır.
Necmettin Hacıeminoğlu’nun Karahanlı Türkçesi Grameri 33, kendisine Hasan Eren’in
başkanlığı döneminde Türk Dil Kurumu tarafından görevin ifası için 1993 yılında yazılmıştır.
Eserde dayanılan metinler şunlardır: Divanü Lügati’t-Türk, Kutadgu Bilig, Kur’an Tercümesi
(Rylands), Atabetü’l-Hakayık, Divan-ı Hikmet. Yazar gramerinin dayandığı üç temel eserin
sözvarlığının dökümünü de bu eserlere dayalı olarak hazırlanmış dizinlere dayalı olarak
sunmaktadır. Eser ses bilgisi ile başlamakta; güncel Türk dilbilgisinin ses bilgisi ışığında
Karahanlı Türkçesinin ses bilgisi değerlendirilmektedir. Türk dilinde edatları ve fiilleri daha
önce incelemiş olan yazar, eserinin 188 sayfasını şekil bilgisine, 7 sayfasını ses bilgisine,
cümle bilgisine ise 13 sayfa ayırmıştır. Gramer modelinde Muharrem Ergin etkisi gerek
sistematik gerek terminoloji bakımından açıkça görülmektedir.
Marcel Erdal’ın A Grammar of Old Turkic34’i altı bölümden oluşur. İlk bölümde Ana Türçeden
Eski Türkçeye doğru gelişim ve Eski Türkçenin kapsamı konu edilir. İkinci bölümde sesler,
ses olayları ve ses bilgisi üzerinde durulur. Yapı bilgisine ayrılan üçüncü bölüm yazarın Old
Turkic Word Formation’da söz yapımını genişçe ele almasından dolayı yapım bilgisine kısaca
yer veren, sözcük türlerini ve sayı sistemini ele alan bir bölümdür. Dördüncü bölümde, yan
cümlecikler, yüklemine göre cümleler ve cümle ögeleri işlenmiştir. Beşinci bölümde Erdal,
çeşitli üslup sorunları, diyalog biçimleri ve soru biçimleri üzerinde durur. Sosyal, kişisel ve
manevi hiyerarşinin konuşma, emir ve hitap şekillerine yansımalarını değişik metinlerden
örneklerle ele alır. Son bölümde Eski Türkçenin söz varlığı üzerine açıklamalar vardır. Bu
bölümde Eski Türkçe üzerindeki Maniheist ve Budist etkiler ile Çince, Soğdça, Sanskritçe,
Toharca, Arapça, Farsça gibi dillerden gelen alıntı sözlerin durumunu değerlendirir. Eserin
sonunda kısaltmalar ve eserin yayınlandığı 2004 yılına kadar yapılmış çalışmaların geniş bir
bibliyografyası ile terim ve kavramlar dizini ve Eski Türkçe dilbilgisel ögeler dizini yer alır.35

Eser ne yazık ki elimizde bulunmamaktadır. Elimizde bulunan 1959 baskısı Grammatika
Sovremennogo Tureçskogo Literaturnogo Yazıka adlı eseri 20. Yüzyıl Türk yazarlarının eserlerinden
zengin örneklerle desteklenen fonetik-morfoloji-sentaks dizilişinde bir klasik gramer çalışmasıdır. Bu
eser muhtemelen yüksek lisans tezinin geliştirilmiş biçimidir. Bkz. Kononov, (1959-2001)
31 Eren, (1998), s.194
32 Kolesnikov -Kamalov, (2011), s. 93
33 Hacıeminoğlu, (2008)
34 Erdal, (2004)
35 Ayrıca şu tanıtma yazısına da bakılabilir: Ersoy, (2007), ss.199-200
30
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Kemal Eraslan’ın Eski Uygur Türkçesi Grameri 36 öncelikle ders kitabı niteliğinde Türkoloji
öğrencilerine ve genç araştırıcılara yararlı olmak amacıyla, klasik gramer anlayışına dayalı
olarak kaleme alınmıştır. Yazar, örneğini şu sözlerle dile getirir: “Bu hususta da merhum
Hocam Prof. Dr. Muharrem Ergin’in gramer anlayışı ve Türk Dil Bilgisi adlı eserini rehber
alınmış bulunuyorum. Prof. Dr. Marcel Erdal’ın, ihtisas erbabına hitab eden, A Grammar of Old
Turkic adlı eserinden, çalışmam hazırladıktan sonra ulaştığım ve eser İngilizce yazıldığı için
yeteri kadar yararlanamadım. (s.17)” Eserin giriş bölümünde Uygur uygarlığı ve metinleri
hakkında ansiklopedik bilgilere yer verilmiştir. Yazım bilgisine ilişkin kısa açıklamalardan
sonra 30 sayfalık bir ses bilgisi bölümü yer alır. Eraslan’ın ses bilgisi terimlerinin Ergin
geleneğine değil, Tahir Nejat Gencan geleneğine bağlı olduğuna dikkat çekilmelidir. Bu
konuda ünlü, ünsüz, türeme, kaynaşma, ayrışma, göçüşme gibi terimler örnek gösterilebilir.
Şekil bilgisi bölümü 360 sayfalık bir yer tutmaktadır. Cümle bilgisine ise 80 sayfa ayrılmıştır.
Geniş, yararlı ve kapsamlı bir bibliyografyası olan çalışmanın sonuna 80 sayfalık bir Eski
Uygur Türkçesi sözlüğü, 11 sayfalık Budist ve Mani terimleri sözlüğü ve son olarak 23 sayfalık
gramer terimleri sözlüğü eklenmiştir.. Eser hakkında tanıtma yazısı hazırlayan Özkan’ın eser
hakkındaki yargısı şöyledir: ”Eraslan’ın eseri Eski Uygur Türkçesinin gramerini tüm yönleriyle
ortaya koymaktadır. Ayrıca bu kitap bir sahada yapılacak olan gramer çalışmasının nasıl
olması gerektiğine de güzel bir örnek teşkil etmektedir.”37 Gerçekte Eraslan’ın Eski Türkçenin
gramerine ilişkin çalışmalarının temeli 1974 yılında “Eski Türkçede İsim-Fiiller
(Partisipler)”38 adı ile doçentlik tezi olarak hazırladığı ve 1975 yılında sunduğu 1980 yılında
da yayınladığı doçentlik tezine kadar gider. Eser beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
isim-fiilin mahiyet, mana ve ifadeleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde isim-fiil ekleri
listelenmiş ve örnekleriyle incelenmiştir. Üçüncü bölümde bu eklerin tek tek isim, sıfat, zarf
ve yüklem olarak kullanılışları incelenmiştir. Dördüncü bölümde isim-fiil gruplarının yapısı,
kelime gruplarında ve cümledeki yerleri ele alınmıştır. Beşinci bölümde kısaca isim-fiil
menşeli fiil çekimleri üzerinde durulmuştur. Çalışmada sık sık von Gabain’e atıfta
bulunulduğu gözlenmektedir. Eserin sonunda iki sütun biçiminde Türkçe ve Fransızca dil
bilgisi terimleri sözlüğü ve son olarak da bibliyografya yer almaktadır. 39
ESKİ TÜRKÇENİN SÖZLÜKLERİ
Eski Türkçenin sözlüklerini bu dönemin alt devrelerini dikkate alarak ele alıp sınıflamak,
sıralamak ve tanıtmak uygun olur. Bu doğrultuda Eski Türkçenin sözlükleri dört başlık
altında incelenmelidir:
1.

Orhun Türkçesi Sözlükleri

Eraslan, (2012); Şen’in eseri de Eraslan’ın gramer bölümünün kısaltılmış, filolojik bilgi ve metinlerin
artırılmış olduğu bir versiyon şeklinde nitelenebilir. Şen’in eseri öğretimlik yararı öncelemesi ve
konulara uygun yerleştirilmiş okuma parçalarının varlığı ile okuyucuyu zevkli bir yolculuğa
çıkarmaktadır. Bkz. Şen, (2014)
37 Özkan, (2012), ss. 159-162
38 Eraslan, (1980)
39 Şu çalışmalar da Karahanlı dönemiyle ilintilidir; ancak morfolojik ya da sentaktik bir unsur üzerinde
yapılmışlardır: Ercilasun, (2014), Nalbant, (2008); Demirel - Nalbant, (2014)
36
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3.
4.
5.

405

Uygur Türkçesi Sözlükleri40
Karahanlı Türkçesi Sözlükleri41
Orhun-Uygur Türkçesi Sözlükleri
Orhun-Uygur-Karahanlı Türkçesi ya da Eski Türkçenin Genel Sözlükleri42

Orhun Türkçesi Sözlükleri
Orhun Türkçesi sözlüklerini konu alan bağımsız bir inceleme yoktur. Orhun Türkçesi
sözlüklerinin ilk örneği, eldeki bilgilere göre Radloff tarafından verilmiştir. Radloff 1894’te
yayımladığı Kültigin ve Bilge Kağan yazıtlarına ilişkin eserinin Die alttürkischen Inschriften
der Mongolei, Zweite Lieferung: Die Denkmaler von Koscho-Zaidam, Glossar-Index und die
Chinesische Inschriften (Saint-Petersburg, 1899) adlı ikinci fasikülünde anılan yazıtların
diğer çağdaş Türk lehçeleriyle karşılaştırmalı ve 600’ün üzerinde sözcüğü kapsayan
sözlüğünü vermiştir (ss.86-115). Sonradan Hüseyin Namık Orkun (Eski Türk Yazıtları, 1941),
Annemarie von Gabain (Eski Türkçenin Grameri, 1941), Sergey Malov (Eski Türkçenin
Yazınsal Anıtları, 1951), Talat Tekin (Orhon Yazıtları, 1969), Muharrem Ergin (Orhun
Abideleri, 1970) gibi Köktürk Yazıtlarını yayımlayanlar Radloff’un bu sözlüklerini esas alıp
yazıtların sözlüğünü çeşitli ekleme ve genişletmelerle vermişlerdir43.
Orhun Yazıtlarını Radloff’tan önce çözmüş olmasına karşılık çalışmalarını ondan sonra
yayımlamayı yeğleyen Thomsen’in 1896’da basılan Inscriptions de l’Orkhon Déchiffrées adlı
tarihi eserinin son bölümünde de yazıtların sözcüklerini içeren bir dizin vardır. Bu dizinin
ham bir sözlük olduğu açıktır. Ne var ki Thomsen dizini sözlüğe dönüştürme ve sözlük
oluşturma girişiminde bulunmamıştır.44
Hüseyin Namık Orkun, 1941’de basılan Eski Türk Yazıtları adlı eserinin IV. Cildinde Orhun
Türkçesinin bütün runik harfli metinleri kapsayan bir sözlüğünü vermiştir. Bununla birlikte
anılan sözvarlığını DLT ile de desteklemiştir. Orkun, 1284 madde başı içeren genel
sözlüğünün ardından 355 madde başından oluşan “has isimler” başlıklı bir onomastik sözlük
vermiştir. Bu onomastikonda antroponim, etnonim, toponim, hidronim, zoonim gibi birimler
listelenmiştir.45
Tekin’in Orhon Yazıtları adıyla yayımladığı ve Kültigin ile Bilge Kağan Yazıtlarını içeren
kitabının sonunda da 724 madde başından oluşan bir sözlük-dizin bulunmaktadır.46 Doğal
olarak iki yazıtın söz varlığına dayalı olduğu için bu sözlük bütün korpusu temsil etmez. Talat
Uygur Türkçesi sözlükleri hakkında Öztopçu’nun bir makalesi vardır: Öztopçu, (1993), ss.167-174
Bu dönemin sözlükleri kısaca şurada tanıtılmıştır: Özer, (1998), ss. 125-130
42 Eski Türkçenin genel sözlükleri üzerine Mehmet Ölmez’in bir tanıtma ve değerlendirme yazısı
vardır: Ölmez, (1998), ss. 119-121
43 Tekin, (2008), ss. 119-121
44 Thomsen, (2002), ss. 276-287
45 Orkun, (1941), ss. 3-148, 151-174
46 Tekin, (2008), ss.119-192
40
41
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Tekin 1964’te savunduğu doktora tezi olan Orhon Türkçesi Grameri’nin arkasında Kültigin,
Bilge Kağan, Tunyukuk, Ongin ve Küli Çor yazıtlarından oluşan beş Orhun Türkçesi metnine
dayalı her sayfası iki sütun içeren bir Orhun Türkçesi sözlüğüne yer verir. Sonradan bu
sözlüğe öbür Orhun yazıtlarının söz varlığının, Yenisey Kırgız yazıtlarının ve Irk Bitig’in söz
varlıklarını ekler. Bu sözlükte 1393 madde başı vardır.47
Hatice Şirin User Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları adlı çalışmasında, Çoyr, Ongin,
Kül Tigin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Kül İç Çor, Şine Usu, Taryat, Tes, Suci yazıtlarının
yayımlanmış metinlerini karşılaştırarak sözcükleri sınıflandırmıştır.48 Eserde, yazıtlara ilişkin
metin kaynakları, yazıtlarda geçen söz ve söz öbeklerinin değerlendirildiği çalışmalar ve
sözlükler, Eski Türk tarihi çalışmaları, Eski Türk unvanları hakkındaki çalışmalar ayrıntılı
olarak değerlendirilmiştir. Yorum ve İncelemeler başlığı altında 115 ifadedeki söz ve söz
öbekleri çeşitli anlamlandırmalar açısından incelenmiştir. Konularına göre adlar ve fiiller
sınıflandırılmış, özel ad bilgisi ve dilbilgisi ögeleri (sıfat, zamir, edat, bağlaç) ayrı başlıklar
altında sınıflandırılarak kendi içinde gruplandırılmıştır. Sözcüklerin runik harfli yazılışı,
okunuşu, anlamı ve geçtiği yer de verilerek bağlamlarından koparılmadan
örneklendirilmiştir. Çalışmanın sonunda yer alan istatistiksel bilgilerde her sözcüğün
kullanım sıklığının yer aldığı bir liste yer almaktadır. Bu istatistik verilere göre konu
alanlarının dağılımını gösteren grafikler bulunmaktadır. Eserin sonunda metinlerin
yazıçevrimi ve kaynakça ile madde başları dizini verilerek sözcüklerin yer aldığı başlıkları
veya alt başlıkları bulma konusunda araştırmacılara yol gösterici olmaktadır. Ayrıca bu dizin
ele alınan yazıtların söz varlığı ve sözcüklerin anlamları bakımından önem taşımaktadır.
Yazarın verdiği bilgiye göre, “Çalışmanın malzemesi olan on yazıtta 612 cins ad, 305 eylem adı,
218 özel ad belirlendi. Yazıtlarda 917 sözcük yer almaktadır. Bu rakam, özel adların da madde
başı olmasıyla 1135’e ulaşmıştır. Madde başlarının sayısı, sözcükleri anlam katmanlarına göre
sınıflandırdığımızda 1517’e çıkmıştır. Tekrarlanan sözcüklerle birlikte on yazıtın toplam söz
varlığı 7726’dır.”(s.421). Eserin sonuç bölümü çalışmanın tamamının gözden geçirilerek nicel
verilerin niteliksel yorumlanmaları açısından ayrıca bir öneme sahiptir.49
Erhan Aydın Orhon Yazıtları 50 çalışmasında Kültigin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Ongin, Küli Çor
yazıtlarının runik harfli şeklini, okunuşunu ve çevirisini vermesinin yanında Eski Türk
yazıtlarının bulunuşu ve ilk çalışmalarla beraber yazıtların bulunduğu yerleri alt başlıklar
altında detaylandırmıştır. Ayrıca Runik yazının özellikleri ve kaynağı konusunda da bilgiler
sunmaktadır. Çalışma, kimi yanlış okumaların düzeltilmesi ile yeniden anlamlandırma
çalışmaları bakımından güncel bir nitelik taşımaktadır. Kitabın sonunda ele alınan yazıtların
sözlüğü bulunmaktadır. Sözlükte 947 madde başı yer almaktadır.
Uygur Türkçesi Sözlükleri

Tekin, (2003), ss. 237-260
User, (2010)
49 Eserin tanıtımı için bakınız: Yıldız, (2010), ss. 662-663
50 Aydın, (2012)
47
48
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Von Gabain, Türkische Turfan Texte adlı metin yayımının ilk beş cildinden sonra gramer
kitabının sonuna eklediği sözlüğü geliştirerek anılan yayımın VI. Cildine analitik indeks adıyla
bir eski Türkçe sözlüğü koymuştur.51 Sözlükte 2534 madde başı bulunmaktadır.
Ahmet Caferoğluʿnun 1934 yılında Atatürk’e sunduğu Uygur Sözlüğü o gün için sınırlı
kaynaklardan yararlanılarak karşılaştırmalı bir sözlük biçiminde oluşturulmuştur. Sözlük
önce üç bölüm halinde, birinci bölüm (A-K) 1934’te, ikinci bölüm (K-S) 1937’de, üçüncü
bölüm (S-Z) 1938’de yayımlanmıştır.52 Yazarın verdiği bilgiye göre eserin ilk biçiminde 3500
dolayında sözcük varken 1968’de söz varlığı yaklaşık iki katına yani 7500’e çıkarılmıştır.
Caferoğlu, eseri hakkındaki umudunu şu sözlerle dile getirir:
“Şunu da burada hatırlatmak isterim ki, bu sözlük de Uygur Türkçesini bütünüyle
toplayamamıştır. Eldeki yazma Uygur metinlerinin doğru ve dürüst yayımları ile ancak ileride
bu iş de başarılmış olacaktır. Bu ise yeni Türk kuşağının en iyi ödevi olmalıdır. Ben başladım,
onlar da bitirsinler.”53
Klaus Röhrborn, Uigurisches Wörterbuch Türkçe-Almanca bir sözlüktür. İlk fasikülü (a-agrıg)
1977 yılında ve altıncı fasikülü (ämgäksin-ärŋäk) 1998’de yayımlanmıştır.54 Ölmez’in verdiği
bilgiye göre birinci fasikülün (1977) ön sözünde yazdığı gibi Klaus Röhrborn’un Uigurisches
Wörterbuch için ilk hazırlıkları 60’ların başlarına, hocası A. Von Gabain’le canlı bir ilişki
içinde olduğu döneme gider. İlk cildini a’dan ä’nın sonuna kadar fiil cildi olarak hazırladı.
Bunu isim cildinin izlemesi ve bu cildin 2013 sonunda yayımlanması planlanmışsa da bu
yayın henüz gerçekleşmemiştir.55 Bu sözlük, 9-14. Yüzyıllar arasında yazılmış Eski Uygur
metinlerinin sözlüğüdür.56 Röhrborn’un eseri Türkçe sözlük hazırlamak için yalnızca Türkçe
bilmenin yeterli olmadığını, Türkçenin bütün tarihsel ve güncel lehçelerini bilmenin yanında
Türkçeyle ilişkisi bulunan bütün dünya dilleri hakkında bilgi sahibi olunması gerektiğini
gösteren en başarılı örnek ve güçlü kanıtlardan biridir.
Doç. Dr. İsmail Doğan danışmanlığında öğrencisi Zerrin Usta’nın yaptığı “Eski Uygur
Türkçesinin Söz Varlığı” adlı yüksek lisans tezine Doğan’ın yaptığı ekleme ve düzenlemeler
sonucunda ortaya çıkan çalışma, Caferoğlu’nun sözlüğünü esas alarak Caferoğlu’ndan sonra
yayımlanan ve ulaşılabilen Eski Uygur eserlerinin taranması ve varsa doğrudan sözlük ve
dizinleri gözden geçirilip yoksa metnin kendisini tarama yoluyla Caferoğlu’nun Eski Uygur
Türkçesinde mevcut 7500 madde başı alt maddeler hariç 12250 dolayına çıkarılmıştır. Bu
eserde de Caferoğlu’nun eserinde olduğu gibi madde başı olarak alınan sözcüklerin geçtiği
Bang - Gabain, (1931)
Caferoğlu, (1934); Caferoğlu, (1937); Caferoğlu, (1938); Eserin tanıtımı şuradadır: Sertkaya, (1968),
ss.151-152
53 Caferoğlu, (2011)
54 Röhrborn, (1977-1998)
55 Laut-Ölmez, (1998), ss.11-13; Laut-Ölmez, (2012) (December 2013), ss. 78-87; Ölmez, (1994),
ss.207-209
56 Sertkaya, (1979), ss.347-352
51
52
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metinler, kısaltmalarla gösterilmiştir. Doğan, sözlüğün başında kökenbilimsel eksik ve
yanlışlar bulunabileceğini özellikle belirtir.57

Orhun-Uygur Türkçesi Sözlükleri
Annemarie von Gabain’in yukarıda Eski Türkçenin gramerleri ile ilgili bölümde tanıtılan
gramerinin arkasında Türkçeye Ahmet Temir tarafından çevrilen ve 3473 madde başının
bulunduğu bir sözlük yer almaktadır. Sözlük hem Orhun Türkçesi hem de Uygur Türkçesi
metinlerine dayanmaktadır. Sözcüklerin Çin kaynaklı olanları Çin harfleriyle de verilmiştir.
Sanskritçe sözcüklerin ise özgün biçimleri belirtilmiştir.58
Karahanlı Türkçesi Sözlükleri
Karahanlı Türkçesinin eldeki ilk gramer ve sözlüğü, Kaşgarlı Mahmut’un Dîvânu Lugâti’t-Türk
adlı eseridir.59 Ramiz Asker yedi ayrı kaynağa göre DLT’deki sözcük sayısını 7023 ile 9222
arasında vermekte ve alfabetik söz varlığını bu yedi kaynağa göre tablo biçiminde
vermektedir.60 Üşenmez ise DLT’nin söz varlığını 5147 isim, 3477 fiil olmak üzere toplam
8624 olarak vermektedir.61
Emek Üşenmez, Karahanlı Türkçesinin Sözlüğü adlı çalışmasını, dönemin dil verimlerinden
Divânü Lügâti’t- Türk, Kutadgu Bilig, Atebetü’l-Hakayık, Divân-ı Hikmet, Karahanlı Türkçesi
İlk Kur’an Tercümesi (Rylands Nüshası) adlı eserlerin dizin ve sözlüklerine dayanarak
oluşturmuştur.62 Sözlükte sözcüklerin anlamı ve yer aldığı eserin adı kısaltmasıyla verilmiş,
geçtiği yer örneklendirilmemiştir. Sözlükte, yazarın verdiği bilgiye göre toplam sözcük sayısı
madde başı olarak 11519’dur. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış anılan eserlerdeki söz varlığı
ise yazarın yaptığı sayımlara göre 17098 olarak belirlenmiştir.63
Suat Ünlü, Karahanlı Türkçesi Sözlüğü adlı çalışmasında Divanü Lûgat-it-Türk, Kutadgu Bilig,
Atebetü’l-Hakayık, Karahanlı Türkçesi Satır-Altı Kur’an Tercümesi Türk ve İslam eserleri
Müzesi No 73, Karahanlı Türkçesi Satır-Altı Kur’an Tercümesi Rylands nüshasının söz
varlıkları ele alınmıştır. Divan-ı Hikmet çalışmaya dahil edilmemiştir. Sözlüğün başında
dönemin anılan eserleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiş, sözlüğün hazırlanmasında dikkat edilen
hususlar maddelenmiş, kaynakça ve kısaltmalar eklenmiştir. Sözlükte sözcüklerin anlamları,

Doğan-Usta, (2014), s. 8-9
Von Gabain, 1941 (2007), ss. 258-313
59 Tunç, (1972); Kaşgarlı, (1982-1984-1985); Kaşgarlı, (1985-1986); Kaşgarlı, (2007); Kaşgarlı, (2008);
Kaşgarlı, (2012); Kaşgarlı, (2014); Özönder (Ed.), (2008); Develi vd. (Yay.), (2011); Kalkışım (Ed.),
2008; Şavk vd. (Haz.), (2009)
60 Asker, (2009), ss.41-42; Aşçı, (2009), s.48
61 Üşenmez, (2008), s.261
62 Üşenmez, (2010)
63 Üşenmez, (2008), ss. 248-253
57
58
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geçtiği eser adlarının kısaltması ve kullanıldığı yerlerden örnekler sunulmuştur. Arapça,
Farsça, Moğolca, Sanskritçe gibi alıntı sözcükler belirtilmiştir.64
Doğu ve Batı Türkçesi Kur’an Tercümeleri Sözlüğü’nde Doğu Türkçesi Kur’an
Tercümeleri’nden Karahanlı Türkçesi Satır-Altı Kur’an Tercümesi Türk ve İslam Eserleri
Müzesi No 73, Anonim Kur’an Tefsiri, Rylands Kur’an Tercümesi, Harezm Türkçesi Kur’an
Tercümesi; Batı Türkçesinde Yapılmış Kur’an Tercümelerinden Manisa Kur’an Tercümesi,
Bursa Kur’an Tercümesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi No:40 ile Diğer Batı Türkçesi Kur’an
Tercümeleri Çalışmaları olarak sıraladığı çalışmaları esas alarak eserini hazırlamıştır. Yazar,
anılan eserlerin nüshalarına, nüsha özelliklerine, çevirenine, çeviri tarihine, istinsah tarihi ve
müstensihine, eserler üzerinde yapılan çalışmalara yer vermekle birlikte Kur’an’ın Tercümesi
Meselesi, Kur’an- Kerim’in Türkçeye İlk Çevrilmesi konularına ve sözlük hazırlanırken
uygulanan esaslara ilişkin bilgiler ile kaynakçayı sözlüğüne eklemiştir. Yazarın Giriş’te verdiği
bilgiye göre: “Doğu Türkçesi dönemi ve Batı Türkçesi dönemine ait madde başı olarak 7522
Türkçe, 3132 Arapça, 498 Türkçe-Arapça, 542 Farsça, 203 Farsça-Türkçe, 8 Farsça-Arapça,, 8
Yunanca, 1 Rumca, 3 Sanskritçe, 14 Soğdça, 1 Moğolca, 2 Farsça-Arapça-Türkçe, 2 Tacikçe ve 77
özel ad ihtiva etmektedir.”65 Eserde toplam 12013 madde başı yer almaktadır. 4491 (%37)
diğer dillerden sözcük var iken 7522 (%63) Türkçe sözcük kullanılması Türk dilinin
karşılıklar bulma konusunda gücünün ve yeteneğinin göstergesidir. Karahanlı Türkçesinin
dinî terminolojide kullandığı sözcükleri göstermesi bakımından değerli bir kaynaktır.
Orhun-Uygur-Karahanlı Türkçesi ya da Eski Türkçenin Genel Sözlükleri
1969 yılında Sovyet Türkolojisinin geldiği düzeyi yansıtan Eski Türkçenin Sözlüğü (ETS)66
adlı eser alanın uzmanlarınca ortaklaşa hazırlanmış olması bakımından Caferoğlu, Clauson ve
Röhrborn sözlüklerinden ayrılır. Eserin resmî yazarları olarak iç kapakta Nadelyaev, Nasilov,
Tenişev ve Şerbak adlarının geçmesine karşılık sözlüğün giriş bölümünde esere katkıda
bulunan pek çok Türkologun adı anılmaktadır. Örneğin sözlük metnini düzenleyenler
şunlardır:
T. A. Borovkova (l, n, r, v, z harfleri),
L. V. Dimitriyeva (s harfi),
A. A. Zurin (č, m, ž, ǯ harfleri),
İ. V. Kormuşin (qa I― qan-, qara I―qaraqunaz),
N. İ. Letyagina (qana- ― qar-III, qarar―qazuq II, š harfi, tur- ― tüpütlän-),
V. M. Nadelyaev (a ― alplïq),
D. M. Nasilov (alq- ― arqant, bod I ― büz, r harfi, qirza― quzqaq, tür- ― tüzüš-),
E. R Tenişev (ba- ―bïvalïq),
L. YU. Tuguşeva (arqar I ― aǯuqluγ, d, δ harfleri, ta ― tapunluγ),
Ünlü, (2012)
Ünlü, (2012)
66 Nadelyaev-Nasilov-Tenişev-Şerbak, (1969)
64
65
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A. Şerbak (ä, e, f, g, γ, h, ħ, i, ï, j, k, o, ö, u, ü, χ harfleri)
Sözlük düzeltmenleri olarak da şu uzmanların adı geçmektedir:
V. M. Nadelyaev (alq- ― aǯuqluγ, b, č, d, δ harfleri),
D. M. Nasilov (l, m, n, o, ö harfleri qa I ― qazuq II, r, s, š, tur- ― tüpütlän-),
E. R. Tenişev (a ― alplıq, ä, e, f, g, γ, h, ħ, ı, i, j, k, harfleri),
A. M Şerbak (p harfi, qirza ― quzqaq, ta ― tupunluγ, tür- ― tüzüš-).
Sözlüğün bazı kısımlarının ilk düzeltmelerine İ. V. Kormuşin (čab- čiqar-) ve L. Yu. Tuguşeva
(qirza- quzqaq) katkıda bulunmuşlardır.
Değişik açılardan yaptıkları yardımlar nedeniyle L. G. Gertsenberg’a, S. G. Klyaştorniy’e, V. A.
Livşits’e, V. İ. Pankratov’a, O. İ. Smirnova’ya, S. Y. Yahontov’a, ve Kaşgarlı Mahmut’un
sözlüğünden Türk folklor metinlerini tercüme eden K. F. Starkova’ya teşekkür edilirken
sözlüğü düzenleyen yazar grubu, SSCB Bilimler Akademisi üyesi A. N. Kononav ve dilbilimci
Dr. E. V. Sevortyan’a eleştiri ve düzeltmeleri dolayısıyla minnettarlıklarını bildirmişlerdir. Bu
bilim adamlarının kapsamlı değerlendirmeleri ve değerli eleştirileri sözlüğün
düzenlenmesinde çok yararlı olmuştur. Ayrıca Türk dili Profesörü V. V. Nasilov, Doç. Y. A.
Guruşina ve Doç. S. A. Sokolov gibi öğretim üyeleri de sözlüğe ilişkin toplantılatrda
görüşleriyle katkıda bulunmuşlardır.
Eski Türkçe Sözlük metnindeki etimolojik incelemeler, alıntı sözlerin Sanskritçe ve Farsça ile
ilgili etimolojisinin kontrolü ve son düzeltmeler L. G. Gertsenberg’e, Tibetçe B. Pankratova’ya
ve Çince de S. Ye. Yahontov’a aittir.
ETS’nin bütüncesi VII-XIII yy arasında Türkçe yazılmış eserlerde bulunan ve son 80 yıl içinde
farklı ülkelerde basılan eserlerdeki söz varlığını içerir. Sözlükte coğrafî ve etnik adlar dahil
olmak üzere 20.000’e yakın söz ve deyim yer almaktadır. Sözlük yazarları bütünceyi yazı
tipine göre beş gruba ayırmışlardır:
Orhon-Yenisey yazıtları,
Arap harfli metinler, Uygur harfli metinler,
Maniheist metinler,
Brahmi yazılı metinler.
Eski Türkçe Sözlükte metinlerin diyalektolojik yansıtılmamıştır. Eski Türkçe Sözlüğü
düzenleyenler sözcükleri açıklarken eski Türkçe metinlerin Rusça, Almanca, Fransızca,
İngilizce ve Türkçe çevirilerini göz önünde bulundurmuşlardır.
Martti Räsänen’in sözlüğü67 Türk dillerinin ilk etimoloji sözlüğüdür.68 Sözlükte bir yandan art
zamanlı olarak madde başı olan sözcüğün Eski Türkçeden Orta Türkçeye ve bugüne değin
67

Räsänen, (1969)
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aldığı biçimler verilirken öbür yandan da eş zamanlı olarak Ural-Altay dil grubuna mensup
dillerdeki biçimi örneklendirilmiştir. Räsänen’e bu çalışmasında Doerfer, Ligeti ve Poppe gibi
sözlükçüler yardım etmiştir. Eserin dizinini Räsänen Macar Türkolog Kecskeméti ile birlikte
hazırlamıştır.69 Dizinde sırayla Türkçenin Çuvaş, Eski Bulgar, Yakut ve öbür lehçelerinin;
Moğolca, Mançu-Tunguzca, Korece gibi Altay dillerinin; Fin, Lap, Mordven, Çeremiş, Votyak,
Siryen, Ostyak, Vogul, Macar dilleri gibi Ural dillerinin; Sanskrit-Eski Hint, Eski ve Orta İran,
Grek, Rus-Slav dilleri gibi Hint-Avrupa dilleri ile Hunca, Eski Asya, Kafkas, Sami, Çin, Tibet ve
Japon dillerinin sözcükleri ayrı başlıklar altında listelenmiştir.
Gerhard Doerfer’in dört ciltlik Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen adlı
eseri70 kökenbilgisi açısından 1000-1700 yılları arasında yazılan Yeni Farsça metinlerine
dayanarak Yeni Farsçada ödünçlenilen Türkçe ve Moğolca sözcüklerle ilgili kökenbilgisel
inceleme yapmak amacıyla kaleme alınmıştır.71 Eren’e göre Doerfer’in anıtsal eseri büyük bir
boşluğu doldurmuştur.72 Türkçe ile Farsça arasındaki ilişkiler yaygın olarak sanıldığı gibi
İslamlaşma ile başlamamıştır. Sogdca ve Eski Farsça dönemindeki ilişkiler geriye götürülürse
İran-Turan ilişkilerinin ne denli köklü ve eski olduğu daha iyi ortaya çıkacaktır. Bu iki dil ve
kültürün arasındaki alış verişler konusunda Doerfer’in öncülüğünde başlayan çalışmalar son
zamanlarda Yusuf Azmun ve Süer Eker tarafından sürdürülmektedir.
Sir Gerard Clauson’un An Etymological Dictionary of Pre-Thirteen-Century Turkish adlı
sözlüğü73 Türkolojinin en çok kullanılan sözlüklerinden biridir. 9250 madde başı içeren
sözlük her sayfada iki sütun olmak üzere 989 sayfadır. Eserin tek baskısı vardır. Sözlük, 13.
yüzyıla kadarki Türk lehçelerinin söz varlığına dayanır. Clauson, bu lehçeleri runik ve
Maniheist metinlerden oluşan Türkü, Turfan metinlerini ifade eden Uygur, Yenisey Yazıtlarını
ifade eden Eski Kırgız, hem Türkü hem Uygur dillerine dayalı ve Karahanlı dönemi
metinlerini ifade eden Hakani, Türkü lehçesinden gelişen Oğuz, Kıpçak, Kaşgarlı’nın
betimlediği Argu lehçesinin şiveleri olan Çiğil ve Kençek biçiminde sıralar. Sözlüğün ön
sözünde Clauson, eserini hazırlarken kullandığı dil malzemesini bir yandan anılan lehçelere
dayandırırken bir yandan da İbn-i Mühenna Lügati, Bedayiü’l-Lügat, Abuşka Lügati, Senglah,
Lügat-i Çağatayî ve Türkî-i Osmanî, Mukaddimetü’l Edeb, Kıssa-i Yusuf, Uygurca Oğuz Kağan
Destanı, Muînü’l-Mürid, Hüsrev ü Şirin, Muhabbetname, Nehcü’l-Ferādis, Gülistan Tercümesi,
Codex Cumanicus, Kitabü’l-İdrak li Lisani’l-Etrak, Kitabu Bulgati’l Müştak fi Lügati’t-Türk ve’lKıfçak, Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi Lügati’t-Türkiyye, El-Kavaninü’l-Külliye fi Zabti’l-Lügati’tTürkiyye, Ed-Dürretü’l-Muziyye fi Lügati’t-Türkiyye, Dede Korkut Kitabı, Tarama Sözlüğü,
Radloff’un karşılaştırmalı Türk lehçeleri sözlüğü, Baskakov sözlüğü, Borovkov sözlüğü,
Ölmez, (1998), s.176-177; krş. “Vambery’nin eski eserini saymayacak olursak, Räsänen’in sözlüğü,
Türk diyalektlerinin ilk bilimsel etimolojik sözlüğüdür.” Eren, (1999), s. xııı
69 Räsänen-Kecskeméti, (1971), ss. 5-134
70 Doerfer, (1963-1975)
71 İlk iki cildin tanıtımı şuradadır: Çağatay, (1967), ss.205-212; aynı yazı: Çağatay, (2008), C.2, ss.168174
72 Eren, (1999), s.xvı
73 Clauson, (1972)
68
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Yudahin sözlüğü, Şemsettin Sami’nin Kamus-ı Türki’si, Caferoğlu, Doerfer, Brockelmann, von
Gabain gibi yazarların eserlerini kapsayan geniş bir külliyatı taramıştır. Sözlüğün girdileri
yani madde başları, dış bükümlü bir dil Arapçanın ünsüzlerden oluşan birli, ikili, üçlü… söz
köklerine benzer biçimde bir, iki, üç heceli sözcükleri Latince mon, dis ve tris sayılarıyla
gösterir. Üçten fazla hecesi olanlar da tris durumunda gösterilmiştir. Bu düzenleme, sözlüğün
kullanılmasını çok zorlaştırmaktadır. Bu nedenle Koçoğlu, sözlüğün girdi dizinini oluşturarak
kullanımını kolaylaştırmıştır.74 Dilaçar, eserin kökenbilgisi sözlüğü olmasına karşılık yazarın
sık sık “kökü karanlıktır”, “kök anlamı bilinmiyor” biçimindeki yargılarından dolayı adına
uygun olmaktan uzaklaştığını ve daha çok tarihsel sözlük niteliği kazandığını belirtir. Ancak
bu eleştirisinin yanında sözlüğü, “değerli bir tanıklar gömüsü” diye niteleyerek övgüsünü de
dile getirir.75 Hasan Eren’e göre de “Clauson’un eseri bizim etimolojik sözlüğümüz için değerli
bir katkıdır.”76
Cengiz Alyılmaz Efrasiyap Gemalmaz danışmanlığında hazırladığı Eski Türkçenin Lügati adlı
bitirme tezinde77 kaynaklarını Orhon Abideleri, Uygur yazılı metinleri, Divanü Lügati’t- Türk,
Kutadgu Bilig, Atabetü’l-Hakayık olarak sıralamıştır. Lügatte, sözcüklerin yer aldığı kaynaklar
kısaltmalarıyla belirtilmiş ancak Türkiye Türkçesinde birtakım ses değişiklikleriyle
yaşamakta olan ve anlamı bilinen sözcüklere yer verilmemiştir. Daktilo ile yazılmış olmasına
ve kimi sözcüklerin alınmamasına rağmen toplam 5005 adet madde başı yapılmıştır. Alyılmaz
sonradan, Drevnetyurski Slovar’ı esas alarak Köktürk, Uygur ve Karahanlı çevrelerinden
oluşan Eski Türkçenin sözvarlığının düz ve ters dizimini de hazırlamıştır.78
Marcel Erdal’ın eseri79 iki cilttir. OTWF’nin korpusu yani söz varlığı açısından dayandığı
bütünce Orhun, Uygur ve Karahanlı Türkçesi metinlerine dayanır. Yazar, daha önce yazdığı
Grammar of Old Turkic’in bir uzantısı ve zorunlu bir sonucu olarak bu çalışmayı yapmıştır.
OTWF gerçekte genel anlamıyla bir sözlük değildir. Söz yapımı incelenirken örnek alınan
sözcükler toplandığında ortaya bir sözlük çıkması dolayısıyla esere sözlük olarak bakılabilir.
Yazar bütüncenin kapsadığı metinler yanında Clauson’ın sözlüğüne ve Drevnetyursky
Slovar’a sık sık başvurur. Onlarda yer almayan sözcükleri bulup çıkarır ve onların yanlış
çözümlemelerini düzeltmeye çalışır. Eserin ikinci cildinin sonunda (ss.856-868) verilen dizin,
incelenen söz varlığının sözlükbilgisel (leksikografik) genişliğini ortaya koymaktadır. 411
sayfalık birinci ciltte addan ad ve addan eylem yapımı kök ve yapım ekleri bakımından
incelenmiş; ikinci ciltte ise addan eylem ve eylemden eylem yapımı incelenmiştir. Talat
Tekin’in de belirttiği gibi eser sözcüklerin anlam farklarına değil eklerin işlevlerine
odaklandığı için işlevsel bir dilbilgisi çalışmasıdır. İncelenen eklerin işlevsel kategorilerinin
belli başlıları şunlardır: küçültme ve okşamalıklar, pekiştirmeler, benzetmelikler,
sınıflayıcılar, topluluk adları, renk adları ve türevleri, işlevsel ve yerel takılar, yokluk ve
Koçoğlu, (2006), ss. 111-149
Dilaçar, (1972), ss.275-281; ayrıca bakınız: Ölmez, (1998), ss.175-184
76 Eren, (1999), s.xıv
77 Alyılmaz, (1985)
78 Alyılmaz, (2004)
79 Erdal, (1991)
74
75

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

ESKİ TÜRKÇENİN GRAMER VE SÖZLÜKLERİ

413

olumsuzluk vb. gibi.80 Yazarın işlevsel yaklaşımı ek ve köke ilişkin sesleri ve biçimleri
belirlemede yeni ufuklar açmıştır. Gerek eserin kendisinde gerekse Tekin’in tanıtma
yazısında bu konuda pek çok örnek vardır. Daha önce anlam üzerinden yaklaşılarak yanlış
anlamlandırılan öğren- ve erkek sözcüklerine ilişkin Erdal’ın çözümlemeleri bu pek çok örnek
arasından ufuk açıcı iki örnek olarak anılabilir. Talat Tekin eser hakkında yargısını şöyle
belirtir:
“Marcel Erdal’ın bu değerli çalışması son yıllarda Eski Türkçe araştırmalarına yapılmış büyük
ve çok önemli bir katkıdır. Ben bu yapıtı baştan sona büyük bir ilgi ve zevkle okudum ve hiç
şüphesiz ondan çok yararlandım. Erdal’ın OTWF adlı yapıt gerek Türk dilbilimi araştırıcıları ve
dilbilimciler gerekse bu bilim dalına ilgi duyan herkes için uzun süre en önemli ve en güvenilir
bir başvuru kitabı olarak kalacaktır.”81
Ebülfez Amanoğlu Quliyev Eski Türk Onomastik Sözlüyü82 adlı çalışmasında yer adları, kişi
adları, ırmak adları, kavim adları, unvan adları, tanrı adları, gök cisimleri adları, bitki adları,
hayvan adları gibi onomastik birimleri ETS’de yer alan verileri kaynak alarak ve geçtiği yeri
de alfabetik sıra ile belirterek vermiştir.

SONUÇ
Bu çalışmada Eski Türkçenin gramerleri bağlamında kronolojik olarak yedi eser incelenmiş
ve tanıtılmıştır:
1. Radloff, Die Alttürkischen Inschriften der Mongolei-Grammatische Skizze der
Alttürkischen Sprache
2. Von Gabain, Eski Türkçenin Grameri
3. Tekin, Orhon Türkçesi Grameri
4. Kononov, Grammatika Yazıka Tyurskih Runiçeskih Pamyatnikov
5. Hacıeminoğlu, Karahanlı Türkçesi Grameri
6. Erdal, A Grammar of Old Turkic
7. Eraslan, Eski Uygur Türkçesi Grameri
Eski Türkçenin sözlükleri beş alt başlık altında tasnif edilmiş ve incelenmiştir:
1. Orhun Türkçesi Sözlükleri
a. Radloff, Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, Zweite Lieferung: Die
Denkmaler von Koscho-Zaidam, Glossar-Index und die Chinesische Inschriften
b. Thomsen, Inscriptions de l’Orkhon Déchiffrées
Tekin, (1993), ss.201-208; eser hakkında Ölmez’in de bir tanıtma ve inceleme yazısı vardır: Ölmez,
(1997/1998), ss. 282-283
81 Tekin, (1993), s. 208
82 Quliyev, (1999)
80
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c.
d.
e.
f.

Orkun, Eski Türk Yazıtları
Tekin, Orhon Yazıtları
User, Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları
Aydın, Orhon Yazıtları

2. Uygur Türkçesi Sözlükleri
a. Von Gabain, Analytischer Index zu den fünfersten Stücken der Türkischen
Turfan-Texte
b. Caferoğlu, Uygur Sözlüğü
c. Röhrborn, Uigurisches Wörterbuch
d. Doğan - Usta, Eski Uygur Türkçesi Söz Varlığı
3. Orhun-Uygur Türkçesi Sözlükleri
a. von Gabain, Eski Türkçenin Grameri
4. Karahanlı Türkçesi Sözlükleri
a. Kaşgarlı, Dîvânu Lugâti’t-Türk
b. Üşenmez, Karahanlı Türkçesinin Sözlüğü
c. Ünlü, Karahanlı Türkçesi Sözlüğü
d. Ünlü, Doğu ve Batı Türkçesi Kur’an Tercümeleri Sözlüğü
5. Orhun-Uygur-Karahanlı Türkçesi ya da Eski Türkçenin Genel Sözlükleri
a. Nadelyaev vd., Eski Türkçenin Sözlüğü
b. Räsänen, Versuch Eines Etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen
c. Doerfer, Türkische und Mongolische Elemente im Neupersische
d. Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteen-Century Turkish
e. Alyılmaz, Eski Türkçenin Lügati ve Eski Türkçenin Söz Varlığının Düz ve
Ters Dizimi
f. Erdal, Old Turkic Word Formation
g. Amanoğlu, Eski Türk Onomastik Sözlüyü
Eski Türkçenin gramerleri dilin dış tarihi konusunu genel olarak gözardı eden çalışmalardır.
Bunların en büyük özelliği tarihsel ve betimsel olmalarıdır. Radloff’tan beri bu gramerler
ortografi, fonetik, morfoloji ve sentaks bölümlerini içermektedirler.
Eski Türkçenin gramerleri, yazarlarının yetişme ve yönelişleri nedeniyle Avrupa gramer
modelini izlemektedir. Latin, Alman ve Rus dillerinde sürdürülen bu gramer geleneği Eski
Türkçenin gramerlerine de esas alınmıştır.
Kaşgarlı Mahmud’un eserinde ise Türkçe Arap dili gramer modeline göre incelenmiştir.
Zamanla Ural-Altay modelinin öne çıkması ve Türkçenin gramerinin bu modele göre
yazılması beklenmelidir.
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Gramer geleneğinde eksik bırakılan semantik ve etimolojik sorunlar sözlüklerde işlenmiştir.
Eski Türkçenin sözlükleri pek çok dil alışverişine tanıklık ederler. Başlangıçta Orhonistik ve
Uyguristik araştırmaları Ari kökeni bulma çabalarının yani aryanistiğin bir parçası olarak
ortaya çıkmışken zamanla bağımsızlaşmıştır. Sözlükler bu bağımsızlaşmaya da tanıklık
etmektedir. Eski Türkçenin söz varlığına ilişkin kökenbilgisi çalışmaları iki ayrı dünyanın
çekişme alanıdır. Türkçedeki sözcükleri bir yandan Çinceye bağlama çabaları, bir yandan da
Hint Avrupa dil grubunun ölmüş ya da yaşayan üyelerine bağlama çabaları Türkçenin iki
dünya, yani uzak doğu ile batı arasında köprü oluşuna da kanıt gösterilebilir.
Eski Türkçenin sözlükleri, İslamlaşma öncesi ödünçlemelerin İslamlaşma dönemi kadar
önemli ve incelenmeye değer olduğunu da göstermektedir. Türkiyeli Türkologların gerek
gramer gerekse sözlük yazımında öncelikle Alman geleneğini, Berlin okulunu izledikleri
açıkça görülmektedir. Eski Türkçenin her alanında Radloff’tan sonra Alman okulu damgasını
vurmuştur. Bugün bu gelenekte yetişen Türkiyeli Türkologların Eski Türkçeye yeniden
yönelmekte oldukları metin yayımlarından ve kökenbilgisi, tarih, sözlük, dizin
çalışmalarından anlaşılmaktadır. Bu gelişmenin sonuçları da ortaya çıkmaktadır.
Eski Türkçenin gramer ve sözlükleri gerçekte dilin yazım, ses, biçim, yapı, sözdizimi,
kökenbilgisi ve anlambilgisi alanlarının içsel bağlantısını da gösterir.
Türkoloji bir bütündür. Öyleyse bu bütünlüğe uygun biçimde Eski, Orta ve Yeni Türkçenin
tarihsel grameri yazılmalıdır. Benzer biçimde hem Eski Türkçenin hem de sonraki
dönemlerin sözlükleri birleştirilerek bütünleşik tarihsel Türkçe sözlük yazılmalıdır. İşte bu
amaç doğrultusundaki çalışmalara bir envanter, gruplama, sıralama, tanıtma ve karşılaştırma
bilgisi ve denemesi sunmak bu çalışmanın ana amacı olmuştur.

KAYNAKLAR
Akar Ali, (2005), Türk Dili Tarihi, İstanbul, Ötüken Yayınları
Aksan Doğan, (1975-76), A. Von Gabain, Alttürkische Grammatik: 3. Baskı, 1974, TDAY
Belleten, S: 131
Alyılmaz Cengiz, (1985), Eski Türkçenin Lügati, (Danışman: Efrasiyap Gemalmaz), Erzurum:
Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi TDE Böl. Bitirme Tezi
Alyılmaz Cengiz, (2004), Eski Türkçenin Söz Varlığının Düz ve Ters Dizimi, Ankara, Kurmay
Yayınları
Asker Ramiz, (2009), Divanü Lügat-it-Türk İstatistikleri, Uluslararası Türkiyat Araştırmaları
Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi Bilgi Şöleni Bildirileri, Ankara, TDK Yayınları
Aşçı Ufuk Deniz, (2009), Kaşgarlı Mahmud ve W. Radloff’un Sözlükçülüğü, Uluslararası
Türkiyat Araştırmaları Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi Bilgi Şöleni Bildirileri, 28-30 Mayıs 2008,
Ankara, TDK Yayınları

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

416

Ceyda ADIYAMAN

Ata Aysu, (2010), Moğol Fütuhatı ve Doğu-Batı Türk Yazı Dili Kavramları Üzerine, AÜ DTCF
Türkoloji Dergisi, Cilt 17, S:1
Aydın Erhan, (2008), Türk Runik Kaynakçası, Çorum, KaraM Yayınları
Aydın Erhan, (2009), Türk Runik Kaynakçası’na Ek-I, Turkish Studies, Volume:4/8, Fall,
Aydın Erhan, (2012), Orhon Yazıtları, Konya, Kömen Yayınları
Balcı Mustafa, (2011), Orhun Yazıtları-Türkçedeki İlk Çalışmalar, Konya, Çizgi Kitabevi
Bang W.- Gabain A. Von, (1931), Analytischer Index zu den fünfersten Stücken der Türkischen
Turfan-Texte, Berlin, Prusya Bilimler Akademisi
Berbercan Mehmet Turgut, (2014), Türk Yazı Dilinin Tarihi Dönemleri ve Orta Türkçenin Yeri
Meselesi, Tarih Okulu Dergisi, Mart, Yıl 7, S:XVII
Caferoğlu Ahmet, (2011), Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, Ankara, TDK Yayınları
Caferoğlu Ahmet, (1934-1937-1938), Uygur Sözlüğü, 1. Bölüm, A-K, 2. Bölüm, K-S, 3. Bölüm, SZ, İstanbul: Burhaneddin Matbaası.
Clark Lary, (1997), The Turkic Manichaean Literature, in Emerging From Darkness: Studies in
The Recovery of Manichaean Sources, Nag Hammadi and Manihaean Studies: 43, Leiden-New
York-Köln, Brill.
Clauson Sir Gerard, (1972), An Etymological Dictionary of Pre-Thirteen-Century Turkish,
Oxford, Clarendon Press
Coşar A. Mevhibe- Güneş Bahadır, (2011a), Açıklamalı Bir Kaynakça Denemesi-I: Divânü
Lugâti’t-Türk ve Kâşgarlı Mahmud Üzerine Yazılan Makaleler, Türkiyat Mecmuası, C. 21, Bahar
2011
Coşar A. Mevhibe- Güneş Bahadır, (2011b), Açıklamalı Bir Kaynakça Denemesi-II: Divânü
Lugâti’t-Türk ve Kâşgarlı Mahmud Üzerine Yazılan Bildiriler, Türkiyat Mecmuası C.21, Güz
2011
Çağatay Saadet, (1943), A. von Gabain, Eski Türkçe Gramer: 1941, A.Ü. DTCF Dergisi, MayısHaziran 1943, C.1, S:4
Çağatay Saadet, (1951), A. von Gabain, Eski Türkçenin Grameri: 1950, A.Ü. DTCF Dergisi,
C.VIII, S: 4
Çağatay Saadet, (1967), Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen 1963-1965,
TDAY Belleten
Çağatay Saadet, (2008), Yayınlanmış Tüm Makaleleri, 100. Doğum Yıldönümüne Armağan,
Yayına Hazırlayan: Aysu Ata, İstanbul, Ayaz Tahir Türkistan İdil-Ural Vakfı Yayınları, C.2
Çoban İsmail, (2013), Dr. Yong-Song Li ve Orhon Türkçesi Grameri Adlı Eserin Koreceye
Tercümesi Üzerine, Teke Dergisi, S: 2/1
Demirel Ezgi - Nalbant M. Vefa, (2014), Divanü Lugati’t- Türk Grameri-II Söz Dizimi, İstanbul,
Bilgeoğuz Yayınları
Develi Hayati- Kaçalin M. S. - Kıral F. - Ölmez M. - Çulha T. (Yayımlayanlar), (2011), Mahmûd
al-Kāşgarī’nin 1000. Doğum Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Dīvānu Lugāti’t-Turk
Sempozyumu Bildirileri 5-7 Eylül 2008, İstanbul, İstanbul, Eren Yayıncılık Türk Dilleri
Araştırmaları Dizisi
Dilaçar Agop, (1972), Yeni Yayınlar (Sir Gerard Clauson, 13. Yüzyıl Öncesi Türkçenin Kökenli
Sözlüğü), TDAY-Belleten, S:13
Doerfer Gerhard, Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen Cilt I 1963; Cilt II
1965, Cilt III 1967, Cilt IV 1975, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag GMBH
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

ESKİ TÜRKÇENİN GRAMER VE SÖZLÜKLERİ

417

Doğan İsmail- Usta Zerrin, (2014), Eski Uygur Türkçesi Söz Varlığı, Ankara, Altınpost Yayınları
Elverskog Johan, (1997), Uygur Buddhist Literature, Silk Road Series I, Brepols, Turnhout
Eraslan Kemal, (1980), Eski Türkçede İsim-Fiiller, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Yayınları
Eraslan Kemal, (2012), Eski Uygur Türkçesi Grameri, Ankara, TDK Yayınları
Ercilasun Ahmet Bican, (2014), Kutadgu Bilig Grameri Fiil, Ankara, Akçağ Yayınları
Erdal Marcel, (1991), Old Turkic Word Formation I-II, Wiesbaden, Otto Harrassowitz
Erdal Marcel, (2004), A Grammar of Old Turkic, Leiden, E.J. Brill
Eren Hasan, (1999), Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Ankara
Eren Hasan, (1993), Annemarie von Gabain (1901-1993), Türk Dili Dergisi, S: 495
Eren, Hasan, (1998), Türklük Bilimi Sözlüğü, Ankara, TDK Yayınları
Ersoy Feyzi, (2007), Erdal, Marcel, A Grammer of Old Turkic (Tanıtma), Dil Araştırmaları
Dergisi, C.1, S. 1
Gabain Annemarie von, (2007), Eski Türkçenin Grameri, (çev. Mehmet Akalın), Ankara, TDK
Yayınları
Gülensoy Tuncer, (1973), Kutadgu Bilig Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, Bibliyografya
Dergisi, Temmuz 1973, C. II, S: 4
Hacıeminoğlu Necmettin, (2008), Karahanlı Türkçesi Grameri, Ankara, TDK Yayınları
Kalkışım Muhsin, (Ed.), (2008), Uluslararası Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu, Rize, Rize
Üniversitesi Yayınları
Kāşgarī Mahmūd, Compendium of The Turkic Dialects (Türk Şiveleri Lügati), İncelemeTenkidli Metin- İngilizce Tercüme-Dizinler: Dankoff Robert - Kelly James, Cilt I, 1982, Cilt II,
1984, Cilt III, 1985, Harvard Üniversitesi Basımevi
Kaşgarlı Mahmud, (2007), Dîvânü Lugâti’t-Türk, Çeviri ve Düzenleme: Serap Tuba YurteserSeçkin Erdi, İstanbul, Kabalcı Yayınevi
Kaşgarlı Mahmud, (1985-1986), Divanü Lûgat-it-Türk, Tercümesi ve Dizini: Atalay Besim Cilt
I-II-III-IV, Ankara, TDK Yayınları
Kaşgarlı Mahmud, (2008), Kitâbu Dîvânı Lügâti’t-Türk Tıpkıbasım, İstanbul, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yayınları
Kaşgarlı Mahmud, (2012), Dîvânü Lugat-it-Türk, Çeviri, Uyarlama, Düzenleme: Fuat Bozkurt,
Konya, Eğitim Yayınevi
Kaşgarlı Mahmud, (2014), Dîvânu Lugâti’t-Türk, Hazırlayanlar: Ercilasun Ahmet BicanAkkoyunlu Ziyat, Ankara, TDK Yayınları
Kaymaz Zeki, (2009), Kutadgu Bilig Hakkında Türkiye’de Yapılan Yayınlar Üzerine Bir
Deneme, Turkish Studies, Volume 4/3, Spring
Koçoğlu Vildan, (2006), An Etymological Dictionary of Pre-Thirteen-Century Turkish
(EDPT)’in Söz Dizini, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C. VI, S. 1
Kolesnikov Aleksandr- Kamalov İlyas, (2011), Avrasya Türkologları Sözlüğü, Ankara, TTK
Yayınları, C.I, Kitap 1
Kononov A. N, (1959), Grammatika Sovremennogo Tureçskogo Literaturnogo Yazıka,
Moskova-Leningrad, SSSR Bilimler Akademisi Yayınları tıpkıbasımı: İstanbul, Multilingual
Yayınları, 2001

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

418

Ceyda ADIYAMAN

Laut Jens Peter- Ölmez Mehmet, (1998), Bahşı Ögdisi: 60. Doğum Yılı Dolayısıyla Klaus
Röhrborn Armağanı, İstanbul, Simurg Yayınları
Laut Jens Peter- Ölmez Mehmet, (2012) Doğumunun 75. Yılında Klaus Röhrborn, Türk Dili,
(December 2013), C. II, S:733
Laut Jens Peter, (1995), Annemarie von Gabain 1901-1993, Finnisch-Ugrisch Forschungen:52
Nadelyaev B. M.,-Nasilov D. M.,-Tenişev R.,-Şerbak A. M., (1969), Drevnetyurkski Slovar,
Akademii Nauk SSSR, Leningrad,
Nalbant M. Vefa, (2008), Divanü Lugati’t-Türk Grameri-I İsim, İstanbul, Bilgeoğuz Yayınları
Orkun Hüseyin Namık, (1941), Eski Türk Yazıtları, İstanbul, TDK Yayınları
Ölmez Mehmet, (1993), Yitirdiklerimiz: Annemarie von Gabain (1901-1993), Türk Dilleri
Araştırmaları:3
Ölmez Mehmet, (1994), Duyurular: Uigurisches Wörterbuch, TDAY: 4
Ölmez Mehmet, (1997/1998), Old Turkic Word Formation, Ural-Altaische Jahrbücher Neue
Folge, C. 15
Ölmez Mehmet, (1998a), Eski Türkçenin Sözlükleri, Kebikeç Dergisi, Yıl:3, S:6
Ölmez Mehmet, (1998b), Etimoloji Sözlükleri, Kebikeç Dergisi, Yıl: 3, S:6
Özer Filiz, (1998), Orta Türkçe Döneminin Eserleri ve Sözlükleri, Kebikeç Dergisi, Yıl: 3, S. 6
Özkan Fatma, (2012), Kemal Eraslan, Eski Uygur Türkçesi Grameri, TDK Yayınları, Ankara,
(Tanıtma), İÜEF TDE Dergisi, Cilt/Sayı: XLVI
Özönder F. Sema Barutçu (Ed.), (2008), Kâşgarlı Mahmûd Kitabı, Ankara, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yayınları
Öztopçu Kurtuluş, (1993), Uygurca’nın Yazı Dili Olarak Gelişimi ve Uygurca Sözlükler, Türk
Dilleri Araştırmaları Dergisi, Talat Tekin Armağanı, C. 3
Quliyev Amanoğlu Ebülfez, (1999), Eski Türk Onomastik Sözlüyü, Elm Neşriyyatı, Bakı,
Radloff Wilhelm, (1897), Die Alttürkischen Inschriften der Mongolei-Grammatische Skizze der
Alttürkischen Sprache, Neue Folge, Saint Petersburg
Rasanen Martti- Kecskeméti István, (1971), Versuch Eines Etymologischen Wörterbuchs der
Türksprachen II, Helsinki, Suomalais-Ugrilainen Seura
Rasanen Martti, (1969), Versuch Eines Etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen,
Helsinki, Suomalais-Ugrilainen Seura
Röhrborn Klaus, (1977-1998), Uigurisches Wörterbuch, (Fasikül I: 1977, Fasikül II: 1979,
Fasikül III: 1981, Fasikül IV: 1988, Fasikül V: 1994, Fasikül VI: 1998), Wiesbaden, Franz
Steiner Verlag GMBH,
Sertkaya Osman Fikri, (1968), Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, Türk Kültürü, C. VI, S:72
Sertkaya Osman Fikri, (1979), Klaus Röhrborn: Uigurisches Wörterbuch, İÜEF TDE Dergisi, C.
23
Sertkaya Osman Fikri, (1988), Eski Türkçe Araştırıcısı Olarak Wilhelm Radloff, İÜEF TDE
Dergisi, C. LVI/444
Sertkaya Osman Fikri, (2008), Göktürk (Runik) Harfli Yazıtların Envanter, Alfabe ve
Bibliyografya Problemleri Üzerine, Dil Araştırmaları Dergisi, S:2, Bahar
Şavk Ülkü Çelik-Türkyılmaz F.-Cengiz M., (Hazırlayanlar), (2009), Uluslararası Türkiyat
Araştırmaları Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi Bilgi Şöleni Bildirileri, 28-30 Mayıs 2008, Ankara,
TDK Yayınları
Şen Serkan, (2014), Eski Uygur Türkçesi Dersleri, İstanbul, Bilge Kültür Sanat Yayınları
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

ESKİ TÜRKÇENİN GRAMER VE SÖZLÜKLERİ

419

Tekin Talat, (1993), Old Turkic Word Formation Üzerine Notlar, Dilbilim Araştırmaları: 3
Tekin Talat, (2003), Orhon Türkçesi Grameri, İstanbul, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi:9
Tekin Talat, (2008), Orhon Yazıtları, Ankara, TDK Yayınları
Thomsen, V. (2002), Orhon Yazıtları Araştırmaları, Çev. Vedat Köken, Ankara, TDK Yayınları
Tunç Tomris, (1972), Divanü Lûgat-it-Türk Dizini, Ankara, TDK Yayınları
User Hatice Şirin, (2010), Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları (Söz Varlığı İncelemesi),
Konya, Kömen Yayınları
Ünlü Suat, (2012a), Karahanlı Türkçesi Sözlüğü, Konya, Eğitim Yayınevi
Ünlü Suat, (2012b), Doğu ve Batı Türkçesi Kur’an Tercümeleri Sözlüğü, Konya, Eğitim Yayınevi,
Üşenmez Emek, (2008a), Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında, Akademik İncelemeler,
Cilt:3, S:1
Üşenmez Emek, (2008b), Sözlük Çalışmaları Açısından Dîvânu Lugâti’t-Türk, Rize Üniversitesi
Uluslararası Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu Bildiri Metinleri, Rize, Rize Üniversitesi Yayınları
Üşenmez Emek, (2010), Karahanlı Türkçesinin Sözlüğü, Ankara, Doğu Kitabevi
Yıldız Hüseyin, (2010), Tanıtma: User Hatice Şirin, Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı
Yazıtları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3/11 Spring
Zieme Peter, (2000), Gabain, Annemarie von, Encyclopaedia Iranica, Vol.10, Fasc.3

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

International Journal of Languages’ Education and Teaching
ISSN: 2198 – 4999, Mannheim – GERMANY
UDES 2015 p. 420-429

STUDENTS’ TENDENCY PROBLEM TOWARDS FOREIGN LANGUAGE
TEACHİNG
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN DİLE YÖNELİM SORUNU1
Ceyda YALÇIN2

ABSTRACT
In this study, students tendency problem towards foreign language teaching has been examined and it has been explained that a
foreign language will be learnt and will develop if it is used and repeated perpetually and it has also been examined where and
how often the students in the Department of German Language Teaching in Ondokuz Mayıs University experience German.
Foreign language is a phenomenon that requires constant contact and work with the given language. In this context, what kind of
duty or responsibility the teachers and students primarily have in order to give functionality to language has been discussed,
activities to be done both in and outside of class to improve tendency of students towards foreign language have been shown.
Besides, it has been discussed why language quality and pronunciation of students in abroad are better than those in Turkey and
some suggestions has been put forward to work out this situation. A questionnaire about foreign language using frequency has
been applied to 145 students of 1st, 2nd, 3rd and 4th years in the Department of German Language Teaching in Ondokuz Mayıs
University. According to questionnaire results, it has been seen that students do not use enough the language they try to learn,
and except for lessons they are not satisfactorily exposed to this language in their daily lives. The permanency of the language
which is learnt in its real/natural setting and the importance of contiunity in language has been expressed, moreover it has been
concluded that students’ motivation and desire towards language learning increases as the language is used.
Key Words: foreign language teaching, tendency, student, teacher.

ÖZET
Bu çalışmada, yabancı dil öğretiminde öğrencilerin dile yönelim sorunu ele alınmış, yabancı dilin kullanıldıkça ve tekrar
edildikçe öğrenilip gelişeceği açıklanmış ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi öğrencilerinin,
Almanca ile nerelerde ve ne sıklıkla karşılaştıkları saptanmaya çalışılmıştır. Yabancı dil her gün çalışmayı ve söz konusu dil ile
sürekli ilgilenmeyi gerektiren bir olgudur. Bu bağlamda, öncelikle dile işlevsellik kazandırmak konusunda öğrencilere ve
öğretmenlere ne gibi görev ve sorumluluklar düştüğü ele alınmış, öğrencilerin yabancı dile yönelimlerini artırmak adına gerek
sınıf içinde, gerekse sınıf dışında yapılması gereken aktiviteler ortaya konmuştur. Bunların yanı sıra; yurt dışında farklı
ülkelerdeki öğrencilerin yabancı dillerinin ve telaffuzlarının neden Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerden daha iyi olduğu
konusu üzerinde durulmuş ve bu sorunun çözülmesi hususunda birtakım önerilerde bulunulmuştur. Araştırmada, 2014-2015
öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören I. ve II.
Öğretim, I., II., III. ve IV. sınıf öğrencilerinden 145 öğrenciye, yabancı dili kullanma sıklığına ilişkin hazırlanan anket
uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin öğrenmeye çalıştıkları dili yeterince kullanmadıkları, günlük yaşamda ve
ders dışında bu dille yeteri kadar karşılaşmadıkları saptanmıştır. Gerçek ortamda edinilen dilin kalıcılığı ve dilde sürekliliğin
önemi vurgulanmış ve yabancı dilin kullanıldıkça, öğrencilerin dil öğrenmeye yönelik motivasyon ve isteklerinin arttığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: yabancı dil öğretimi, yönelim, öğrenci, öğretmen.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2
Arş. Gör. Ceyda Yalçın., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, e-posta:
ceyda.yalcin@omu.edu.tr.
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1. GİRİŞ
Yabancı dil öğretimi, Türkiye’de yıllardır üzerinde durulan, verilen büyük emek ve uğraşlara
rağmen tam anlamıyla halledilemeyen bir sorun olmuştur. Bu soruna sebebiyet veren pek çok
etken bulunmakta ve bu etkenlerin her biri ayrı ayrı dil öğretiminde rol oynamaktadır.
Bunların arasında; yöntem ve teknik sorunu, öğretmen faktörü, öğrenci ilgi ve motivasyonu,
ders araç ve gereçleri, dilin öğrenildiği ortam ve diğer psiko-sosyal etmenler ilk sırada yer
almaktadır. Yabancı dil öğretimi sorunlarından belki de en önemlisi dile yönelim konusudur.
Öğretilmeye çalışılan dilin ne sıklıkla ve nerelerde kullanıldığı, dil öğrenimi açısından önemli
bir noktadır. Çünkü yabancı dil, her gün çalışmayı ve söz konusu dil ile sürekli ilgilenmeyi,
başka bir ifadeyle dili düzenli bir biçimde duymayı ve kullanmayı gerektiren bir olgudur. Aksi
takdirde, dil öğrenilemez, mevcut bilgi ve beceriler de körelip unutulur. Bu nedenle
öğrencinin ders aldığı öğretmen ve sınıf ortamı kadar, sınıf dışındaki sosyal çevresi de
yabancı dil öğrenimi açısından destekleyici ya da tam tersi engelleyici bir rol oynayabilir.
Bu doğrultuda çalışmada, öğrencilerin yabancı dile olan yönelimlerini artırmak adına sınıf içi
ve sınıf dışında uygulanması gereken farklı etkinlikler ortaya konmuştur. Bu aktivitelerin
yeterince uygulanıp uygulanmadığı araştırılmış ve öğrencilerin sınıf dışı yaşamlarında
yabancı dil ile ne sıklıkla ve hangi ortamlarda karşılaştıkları ölçülmeye çalışılmıştır. Farklı
ülkelerdeki öğrencilerin yabancı dili Türkiye’deki öğrencilerden daha iyi öğrenip
konuşabildiği konusu irdelenmiş ve bunun nedenleri üzerinde durularak karşılaştırma
yapılmıştır. Çalışmada, yabancı dilin günlük yaşamda sıkça karşılaşılarak, aktif biçimde
kullanılarak, duyarak ve görerek öğrenileceği sonucuna varılmıştır.
1.1.

Yabancı Dil Kullanım Sıklığına Etki Eden Sınıf İçi Faktörler

Yabancı dil öğrenimi süreklilik gerektiren, gerek sınıf içerisinde gerekse sınıf dışında söz
konusu dil ile sürekli ilgilenmeyi ve dili aktif biçimde kullanmayı gerektiren bir süreçtir. Bu
süreçte, sınıf içerisinde öğretmen ve öğrenciye karşılıklı görevler düşmektedir.
Yabancı dil eğitimini etkileyen en önemli etken anlaşılabilir girdi sağlamaktır. Hedef dil ile
ilgili alınan anlaşılabilir girdinin niteliği ve niceliği, yabancı dili öğrenme başarısını etkileyen
faktörlerin başında yer alır. Yabancı dil eğitiminde, zengin anlaşılabilir girdi sağlama konusu
göz ardı edilip, dilin öğelerini öğretmeye yönelik çalışmalar ön plana çıktığı için gerekli verim
alınamamaktadır (Akt. Işık 2008, 23). Kısaca, yabancı dili öğrenmenin tek yolu, o dil ile ilgili
zengin anlaşılabilir girdiye maruz kalmaktır. Bu nedenle, hem ders içi hem de ders dışı ortam,
öğrencilerin bol miktarda anlaşılabilir girdi elde edebileceği şekilde hazırlanmalıdır (Işık
2008, 23). Yabancı dil eğitimi almış ve mezun olmuş öğrencilerin en büyük sorunu pratik
yetersizliğidir. Bunun pek çok nedeni vardır. Bunlardan biri derslerde öğrenciye söz hakkının
az tanınmasıdır. Bunun bir sebebi de derslerde yanlış bir tutum olan Türkçe’nin
kullanılmasıdır (Demirel 1983, 76-77). Bu noktada öğretmenin sorumluluğu artmaktadır.
Öğretmen, yabancı dili öğrenmeye çalışan hedef grubun özelliklerini dikkate alarak hareket
etmeli ve onlara sürekli yabancı dili kullanmayı teşvik edici aktiviteler yaptırmalıdır.
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Öğretmen adayları, gereksiz kuramsal bilgi yüklemelerinden kurtarılarak, nasıl bir ortamda
ne şekilde yabancı dil öğreteceklerinin bilincinde olarak daha gerçekçi bir şekilde
hazırlanabilirler (Işık 2008, 24). Gelişmiş ülkelerde yabancı dil öğretmenlerinden yalnızca
gramer, çeviri gibi ders ağırlıklı bir plan yürütmeleri değil, aynı zamanda malzeme ve aktivite
planları yapmaları da istenir. Yabancı dil öğretiminde konuşma ve dinleme becerisine önem
vermeleri talep edilir. Türkiye’de yabancı dil öğretmenleri ağır eğitim programı ve kısıtlı ders
saatleri yüzünden, bu tür etkinliklere zaman ve olanak bulamamaktadırlar (Aydoğan ve Çilsal
2007, 193). Oysa öğrenci olabildiği kadar yabancı dile maruz kalmalı ki, dili öğrenebilsin. Bu
nedenle öğretmen, yabancı dil derslerinde öğrencilerin yeteri kadar konuştuğundan emin
olmalıdır.
Dil dersinde sınıf mevcudunun en fazla 20 olması gerekirken bu sayı Türkiye’de birkaç katına
çıkmaktadır. Bu da dil eğitiminde istenilen başarıya ulaşmayı büyük ölçüde engellemektedir.
Bütün bunlara rağmen, öğrencinin mümkün olduğu kadar sık derse katılmasını sağlamak
gerekir. Dil derslerinde hemen hemen her öğrenciye birkaç kere söz hakkı tanımaya özen
göstermeli, öğrenciyi her yanlış yaptığında düzeltmeyerek konuşmaya teşvik etmelidir.
Yapılan yanlışlar daha sonra da düzeltilebilir, oysa devamlı sözü kesilen çocuk, yanlış
yapmaktan korktuğu için konuşmaktan vazgeçmektedir. (Demirel 1983, 95). Dil sınıflarında
sınıf mevcudu sayısı son yıllarda önceki senelere oranla azalmış olsa da, sınıf ortamı,
materyal yetersizliği veya derste istenilen metodu tam anlamıyla uygulayamama gibi
faktörler, dil öğretimini çıkmaza sokmaktadır.

Yabancı dil öğretiminde sorumluluğun yalnızca öğretmene ait olmadığı bir gerçektir.
Öğretmen bir yol göstericidir. Asıl görev öğrenciye düşmektedir. Çünkü dil temelinde
öğretilen değil, öğrenilen bir olgudur. Öğrencinin kendi bireysel çabası, dili öğrenme ve
geliştirme sürecine etki eden faktörlerin başında yer alır. Öğrenci dil öğrenmeye yönelik
kendisine sunulan imkânları değerlendirmesini bilmelidir. Sınıf içerisinde derse katılarak
pasif kalmamalı, öğretmen tarafından ortaya konulan aktivitelerin yanında, kendisi de dilini
geliştirmek adına sınıf arkadaşlarıyla birlikte etkinlikler planlamalıdır.
1.2.

Yabancı Dil Kullanım Sıklığına Etki Eden Sınıf Dışı Faktörler

Dil öğrenimi ve öğretimi yalnızca sınıf içi aktivitelerle sınırlı olmayan, daha doğrusu
olmaması gereken uzun bir süreçtir. Hem öğretmen hem öğrenci sınıf dışında, günlük
yaşamında yabancı dili bir şekilde kullanmaya devam etmelidir. Fakat bu süreç Türkiye’de
olması gerektiği gibi işlemediğinden, dil öğrenimi tam manasıyla gerçekleştirilememektedir.
Çünkü; (Demirel 1983, 87) okul dışında yabancı dili kullanma olanakları bulunmamakta,
bulunsa bile okul ile okul dışındaki çevre arasında ortak yarar ve gereksinmelerle ilgili sıkı
bir işbirliği yapılmamaktadır.
Dil eğitiminde en önemli işlevi üzerinde bulunduran eğitimcilerin ders içinde ve ders dışında
(koridorda, bahçede) öğrettikleri dili kullanmadıklarından öğrencilerin motivasyon kaybına
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uğradıkları bir gerçektir. Yurt dışında farklı ülkelerde ortaöğretim kurumlarını inceleyenler
bilirler ki öğrencilerin yabancı dilleri ve telaffuzları gerçekten iyi derecededir. Çünkü
öğrenciler iletişim kurabilecekleri her fırsatı değerlendirmektedir. Teneffüs aralarında
öğretmenleriyle iletişim kurmaları önemli bir tespittir. Türkiye’de yabancı dil öğreten
eğitimciler gramer konularına hâkim oldukları kadar pratikte öğrettikleri dili
konuşamamaktadırlar (Arslan 2009, 310).
En az 8 dil bilip konuşan Judith Meyer isimli bir Alman, bir dergiye verdiği röportajında
kendinden yola çıkarak dil öğrenimiyle ilgili önemli tespit ve önerilerde bulunmuştur. 12
yaşından beri dil öğrenmeye çalıştığını, bu konuda başlarda oldukça kötü olduğunu, ancak
zamanla kendince etkili yöntemler bulduğunu ve bu yöntemlere örnek olarak da, dil kursuna
nadiren gittiğini ifade etmiştir. Tek başına bir kursla dilin öğrenilemeyeceğine değinmiştir.
Pedogojik ve nörolojik çalışmaların, öğrenmenin ancak sürekli tekrarla mümkün olacağını
gösterdiğini söyleyen Meyer, kursların belirli gün ve saatlerde olduğunu ve beynin buna
programlandığı ve alıştığını vurgulamıştır. Bunun tam tersi dilin sürekli kullanımla
öğrenileceğini belirten Meyer, kendisine günlük ve haftalık açık hedefler belirleyerek dil
öğrendiğini ve bu öğrenme şeklinin kendisini motive ettiğini söylemiştir (www.zeit.de, 2015).
Yabancı dili doğal ortamında duymak ve kullanmak, dile olan aşinalığı artırmak için, öğrenci
hem bireysel olarak çaba sarf etmeli, hem de eğitim aldığı kurum tarafından desteklenmelidir.
Öğrencileri özendirmek ve ödüllendirmek amacıyla, başarılı öğrenciler öğretmenleriyle
birlikte belirli bir süre, o dilin konuşulduğu ülkeye gönderilmelidir. Üniversitelere gelince,
buna benzer çeşitli imkânlar özellikle yabancı dil öğretmen adaylarına onların daha iyi
yetişmeleri için sağlanmalıdır; böylelikle bu adaylar, en azından dilini öğretecekleri ülkeyi ve
halkını tanıma, öğrendikleri bu yabancı dili orada konuşarak kendilerini deneme fırsatını
bulacaklardır (Tosun 2006, 40-41). Dil öğreniminde en önemli yöntemlerden birisi de,
edinilmeye çalışılan dilin ülkesine giderek sağlanmaktadır. Gerçek ortamda edinilen dil
kalıcıdır. Sokakta, pazarda, toplu taşıma araçlarında yani doğal ortamda o dil edinilir. Dille
birlikte o toplumun kültürünü de inceleme fırsatı yakalanmış olur. Bu tür yabancı dil
öğrenme etkinlikleri önceden tespit edilen bir ailenin yanında kalma ya da okullar arası
öğrenci değişimi yapmak suretiyle gerçekleştirilir. Ayrıca yurt dışında yüksek lisans ve
doktora yapan akademisyenler doğal ortamda akademik yabancı dili edinirler. Özel
üniversiteler ya da kurumlar yabancı dil eğitimi problemini belli bir ölçüde çözmüşlerdir.
Ekonomik imkânlara sahip olan bu kurumlar yabancı dil eğitimini yurt dışından hoca
getirmek suretiyle yapmaktadırlar. Yabancı biriyle iletişim kurmak öğrencilerin de zevk
aldıkları bir durumdur. Ayrıca özel kurumların öğrencileri yaz tatilinde öğrendikleri dilin
ülkesinde pratik amaçlı geziler düzenliyor olmaları, dil edinimi açısından önemli bir
yaklaşımdır (Arslan 2009, 310). Özel okullar ve üniversiteler yabancı dil problemini aşma ve
dile daha yakın olma adına birtakım uygulamalar yapsalar da, diğer devlet kurumlarında bu
tür uygulamaların yapıldığı nadiren görülmektedir.
Dil öğretiminde sorun teşkil eden unsurlardan birisi de, öğrencilerin okul dışında okumaya
özendirilmemesidir. Bir dil okuyarak öğrenilir, böylece söz bilgisi ile dilbilgisi de gelişecektir
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(Demirel 1983, 82). Öğrencilere çeşitli hikâye kitapları okutularak, onlardan bu kitapları
özetlemeleri istenebilir. Böylece öğrencinin hem okuma hem de yazma becerisi gelişecek,
yazarak kendisi de bir şeyler üretmiş olacak ve dili farklı biçimlerde kullanabilecektir. Çünkü
dil öğrenimi tüm duyuları kullanmayı gerektirir. Bu noktada öğrenciye büyük sorumluluk
düşmektedir. Ancak (Demirel 1983, 86); öğrenciler kendileri için düzenlenen etkinliklere bile
zaman zaman katılmamakta, zorlama ya da ısrarlı çağrı bekleyen birer izleyici durumunda
kalmayı yeğler görünmektedirler. Oysa başarı ancak, ilginin sürekli yenilendiği, eskiyenlerin
yerine yenilerinin getirildiği, değişen ve gelişen koşullara uygun bilgi donanımının edinildiği
ortamlarda sağlanabilmektedir. Globalleşen dünyada hızlı bilgi dolaşımının içinde
kaybolmamak ve gelişmeleri izleyebilmek için, en az bir yabancı dil bilmek ( Gömleksiz 2002,
146), ve bu dili tam anlamıyla öğrenebilmek için de ilgiyi daima taze tutmak gerekmektedir.
Yabancı dilin ülkesinde yaşanılsa bile, dil öğrenme ve iletişim kurma adına bazı sorunlar
ortaya çıkabilmektedir. Yurt dışında genellikle iç içe, yakın yaşanıyor olmaktan dolayı hâkim
olan toplulukla iletişim kurmakta zorlanıldığı bir gerçektir. Bunun en temel sebeplerinden
biri mahalli dili öğrenip sosyal hayatın içine girmektense insanların kendi içinde kalmayı
tercih ediyor olmasıdır. Hatta kimi zaman bu durumdan kurtulmak için birkaç kez dil
kurslarına katılma atağı da olmaktadır. Ama bu konuda çabuk pes eden bir yapıya sahip
olunulduğunun sayısız örnekleri vardır. Hem kendi hem de yaşanılan toplum içinde mahalli
dili konuşma iradesi göstererek bu problemin üstesinden gelinebilir (Arslan 2009, 312).
Yabancı dili kullanmamaya ve geliştirememeye neden olan bireyin bu kendi içerisinde kalma
alışkanlığı, kişinin bulunduğu toplumun gündelik yaşamına katılmamasına ve dolayısıyla
yabancı dili kullanamamasına ve geliştirememesine sebebiyet vermektedir. Yabancı dilin
doğal ortamında bile, dili öğrenme ve kullanma adına böylesi bir problem yaşanırken,
Türkiye’de; insanların sürekli Türkçe konuştuğu ve yabancı dile aşinalığın çok az olduğu
ortamda, yabancı dili öğrenememeleri kaçınılmaz hale gelmiştir.

2. YÖNTEM

2.1.Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretiminde dilin ne sıklıkla ve nerelerde kullanıldığını
ortaya çıkarmak, öğrencilerin yabancı dile yönelim sorununu irdelemek, sınıf içi ve sınıf
dışında yabancı dili kullanma ve geliştirme adına öğrenci ve öğretmene düşen rolleri
açıklamak, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin yabancı dil öğretiminde daha kötü
olmasının nedenlerini belirlemek ve bu sorunun çözülmesi konusunda bazı önerilerde
bulunmak ve öğrencileri yabancı dili daha sık kullanmaya sevk etmektir.
2.2. Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini, 2014-2015 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı I. ve II. Öğretim I., II., III. ve IV.
sınıf öğrencilerinden 145 öğrenci oluşturmaktadır.
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2.3. Veri Toplama ve Verilerin Analizi
Çalışmada, Almanca öğretmen adaylarının yabancı dile yönelim sorunu üzerine bir anket
geliştirilmiştir. Bu anketteki maddeler, “Evet”, “Nadiren”, “Hayır”, şeklinde sınıflandırılmıştır.
Ankette dili kullanma sıklığına ilişkin toplam 16 madde bulunmaktadır. Bu maddeler
sırasıyla; 1) Eğitim aldığınız kurumda dersler Almanca işleniyor mu? 2) Sınıf içi etkinliklerde,
Almanca’yı görüp duyabileceğiniz araç ve gereçler yeteri kadar kullanılıyor mu? 3) Sınıfta
yeteri kadar Almanca konuşuyor musunuz? 4) Sınıfta veya okulda ana dili Almanca olan
biriyle konuşma fırsatı buluyor musunuz? 5) Okul dışında veya günlük yaşamınızda Almanca
kelimelerle karşılaşıyor musunuz? 6) Sınıf dışında sosyal çevrenizde ana dili Almanca olan
biriyle konuşma fırsatı buluyor musunuz? 7) Yurt dışına çıkma fırsatlarını değerlendiriyor
musunuz? 8) Almanca gazete-dergi okuyor musunuz? 9) Almanca yayın yapan radyo ve TV
kanallarını takip ediyor musunuz? 10) Ders dışında Almanca kitap (hikâye, öykü vb.) okuyor
musunuz? 11) Almanca iletişim kurduğunuz yabancı bir arkadaşınız var mı? 12) İnternette
takip ettiğiniz Almanca siteler var mı? 13) Almanca konuşmak ve dil öğrenmek sizin için bir
zorunluluk mu? 14) Zorunluluk olmadan, sınıf arkadaşlarınızla Almanca konuşma isteği
duyuyor musunuz? 15) Eğitim aldığınız okul veya yaşadığınız ülke yurt dışına çıkma fırsatı
sunduğunda dil kaygısı yaşıyor musunuz? 16) Yabancı biriyle konuştuğunuzda dile karşı olan
motivasyonunuz artıyor mu? , şeklindedir.
Araştırmada SPSS 22.0 istatistik programından yararlanılarak verilerin analizi yapılmıştır.
İstatistik işlemlerinde frekans (f) ve yüzde (%) değerleri kullanılmıştır.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Çalışmanın bu bölümünde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde eğitim gören Almanca öğretmen
adaylarının, yabancı dili nerelerde ve ne sıklıkla kullandıklarına ilişkin bulgular yer
almaktadır. Yabancı dile yönelim bağlamında öğrencilere uygulanan anket sonuçlarının
frekans ve yüzde değerleri Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1: Almanca Öğretmen Adaylarının Yabancı Dile Yönelim Sorununa İlişkin Anket
Sonuçlarının Frekans (F) ve Yüzde Değerleri (%)

Maddeler

Evet

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

F
82
35
22
45
54
39
35

Nadiren
%
56.6
24.1
15.2
31.0
37.2
26.9
24.1

F
46
64
50
34
55
41
19

Hayır
%
31.7
44.1
34.5
23.4
37.9
28.3
13.1

F
17
46
73
66
36
65
91
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

29
31
37
45
80
62
61
67
121

20.0
21.4
25.5
31.0
55.2
42.8
42.1
46.2
83.4

66
54
67
14
20
18
53
27
14

45.5
37.2
46.2
9.7
13.8
12.4
36.6
18.6
9.7

50
60
41
86
45
65
31
51
10

34.5
41.4
28.3
59.3
31.0
44.8
21.4
35.2
6.9

Tablodaki bulgular incelendiğinde, yabancı dile yönelim sorunu ve dili kullanma sıklığına
ilişkin olarak Almanca öğretmen adayı öğrencilerin birinci maddeye; “Eğitim aldığınız
kurumda dersler Almanca işleniyor mu?”, % 56.6 oranında (n=82) evet, % 31.7 oranında
(n=46) nadiren, % 11.7 oranında (n=17) hayır, şeklinde katıldıkları görülmektedir.
Öğrencilerin bu görüşleri doğrultusunda, öğretmenlerin çoğunluğu tarafından derslerin
Almanca işlendiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin, “Sınıf içi etkinliklerde, Almanca’yı
görüp duyabileceğiniz araç ve gereçler yeteri kadar kullanılıyor mu?” maddesine, %24.1
oranında (n=35) evet, %44.1 oranında (n=64) nadiren ve % 31.7 oranında (n=46) hayır,
şeklinde katıldıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu, derste yabancı dil öğrenimine
yardımcı olacak araç ve gereçlerin nadiren kullanıldığı görüşündedir. Bu soruya “hayır”
diyenlerin oranı da % 31.7, evet diyenlerinse %24.1’dir. Buradan, bazı öğretmenlerin derste
yeterli materyal kullandığı, çoğunluğunun ise dil gelişimine yardımcı olacak araç ve
gereçlerden yararlanmadığı sonucu çıkmaktadır. “Sınıfta yeteri kadar Almanca konuşuyor
musunuz?” maddesinin; %15.2 oranında (n=22) evet, % 34.5 oranında (n=50) nadiren, %
50.3 oranında (n=73) hayır, cevabını aldığı belirlenmiştir. Bu sonuca göre, öğrencilerin
yarıdan fazlasının derste Almanca konuşmadığı, %34.5 gibi büyük bir çoğunluğun da nadiren
konuştuğu ortaya çıkmaktadır. “Sınıfta veya okulda ana dili Almanca olan biriyle konuşma
fırsatı buluyor musunuz?” sorusuyla ilgili öğrenciler; % 31.0 oranında (n=45) evet, % 23.4
oranında (n=34) nadiren, % 45.5 oranında (n=66) hayır, şeklinde görüş belirtmişlerdir. Buna
göre, öğrencilerin yarısına yakın bir kesiminin sınıfta veya okul ortamında ana dili Almanca
olan biriyle konuşma imkânı bulamadıkları tespit edilmiştir. “Okul dışında veya günlük
yaşamınızda Almanca kelimelerle karşılaşıyor musunuz?” maddesine öğrencilerin, % 37.2
oranında (n=54) evet, % 37.9 oranında (n=55) nadiren, % 24.8 oranında (n=36) hayır, yanıtı
vermişlerdir. Buna göre, bu maddeye evet ve nadiren diyenlerin oranı neredeyse eşit
derecededir ve buradan öğrencilerin genelinin okul dışındaki günlük yaşamlarında Almanca
kelimelerle karşılaştıkları anlaşılmaktadır. “Sınıf dışında sosyal çevrenizde ana dili Almanca
olan biriyle konuşma fırsatı buluyor musunuz?” sorusuna ilişkin öğrencilerin, % 26.9 oranında
(n=39) evet, % 28.3 oranında (n=41) nadiren, % 44.8 oranında (n=65) hayır, dedikleri
görülmektedir. Bu sonuçla beraber, öğrencilerin büyük çoğunluğunun okul dışındaki
yaşamlarında ana dili Almanca olan biriyle konuşma fırsatı bulamadıkları veya böyle biriyle
karşılaşmadıkları ortaya çıkmaktadır. “Yurt dışına çıkma fırsatlarını değerlendiriyor
musunuz?” sorusuna ilişkin öğrenciler, % 24.1 oranında (n=35) evet, % 13.1 oranında (n=19)
nadiren, % 62.8 oranında (n=91) hayır, şeklinde cevap vermişlerdir. Bu sonuçlar
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doğrultusunda, öğrencilerin % 63’üne yakın büyük bir çoğunluğunun, yurt dışına çıkma
fırsatlarını değerlendirmediği, hatta bazı öğrencilerin fırsatlardan haberdar olmadığı ve bu
konuyla ilgili yeterince araştırma yapmadıkları tespit edilmiştir. Bu maddenin diğer tüm
maddeler arasında “hayır” bağlamında en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir.
“Almanca gazete-dergi okuyor musunuz?” maddesiyle ilgili öğrencilerin katılımı; % 20.0
oranında (n=29) evet, % 45.5 oranında (n=66) nadiren, % 34.5 oranında (n=50) hayır,
şeklindedir. Buradan hareketle, öğrencilerin çoğunluğunun, Almanca gazete ve dergi okuma
alışkanlıklarının olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. % 20 gibi az bir kesimin Almaca dergi ve
gazete okuduğu görülmektedir. “Almanca yayın yapan radyo ve TV kanallarını takip ediyor
musunuz?” sorusuna öğrenciler; % 21.4 oranında (n=31) evet, % 37.2 oranında (n=54)
nadiren, % 41.4 oranında (n=60) hayır, şeklinde görüş belirtmişlerdir. İlgili maddeden elde
edilen sonuca göre, öğrencilerin yarıya yakın kesiminin, Almanca yayın yapan kanalları takip
etmediği, % 37.2 gibi çoğunluğun da nadiren takip ettiği tespit edilmiştir. Buna göre,
öğrencilerin Almanca Tv kanallarını ve radyo yayınlarını takip ederek Almancayı geliştirme
adına yeterince çaba sarf etmedikleri ortaya çıkmaktadır. “Ders dışında Almanca kitap (hikâye,
öykü vb.) okuyor musunuz?” sorusuyla ilgili öğrenciler; % 25.5 oranında (n=37) evet, % 46.2
oranında (n=67) nadiren, % 28.3 oranında (n=41) hayır, yanıtını vermişlerdir. Buradan
hareketle öğrencilerin Almanca kitap okuma konusunda sadece ders ile sınırlı kaldıkları,
çoğunluğun ders dışında Almanca ile ilgili nadiren kitap okuduğu ya da hiç okumadığı tespit
edilmiştir. “Almanca iletişim kurduğunuz yabancı bir arkadaşınız var mı?” maddesine ilişkin
cevaplar; % 31.0 oranında (n=45) evet, % 9.7 oranında (n=14) nadiren, % 59.3 oranında
(n=86) hayır, şeklindedir. Buna göre, öğrencilerin % 60’ına yakın büyük çoğunluğunun
Almanca konuşabileceği yabancı arkadaşlarının bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
“İnternette takip ettiğiniz Almanca siteler var mı?” sorusuna yönelik cevaplar; % 55.2
oranında (n=80) evet, % 13.8 oranında (n=20) nadiren, % 31.0 oranında (n=45) hayır,
şeklindedir. Görüleceği üzere, öğrencilerin yarıdan fazlası (% 55.2) internet üzerinden
Almanca siteleri takip etmektedir. Bu sonuçla beraber öğrencilerin, ders dışında Almanca
kitap okumaktansa ve aynı şekilde Almanca Tv kanalları ve radyo yayınlarını takip
etmektense, internet üzerindeki Almanca siteleri daha çok takip ettikleri görülmektedir.
“Almanca konuşmak ve dil öğrenmek sizin için bir zorunluluk mu?” maddesiyle ilgili öğrenciler;
% 42.8 oranında (n=62) evet, %12.4 oranında (18) nadiren, % 44.8 oranında (n=64) hayır,
şeklinde görüş belirtmişlerdir. Bu maddeye ilişkin “evet” ve “hayır” seçeneklerine verilen
cevapların yüzdeleri birbirine oldukça yakındır. Öğrencilerin % 44.8’i dil öğrenmenin ve
Almanca konuşmanın kendileri için zorunluluk olmadığını, istedikleri için dil öğrendiklerini
ortaya koymuşlardır. Diğer yandan öğrencilerin % 42.8’i gibi büyük bir çoğunluğu da, dil
öğrenmenin zorunluluktan ibaret olduğunu ve mecbur oldukları için Almanca konuştuklarını
belirtmişlerdir. “Zorunluluk olmadan, sınıf arkadaşlarınızla Almanca konuşma isteği duyuyor
musunuz?” sorusuna ilişkin yanıtlar; % 42.1 oranında (n=61) evet, % 36.6 oranında (n=53)
nadiren, % 21.4 oranında (n=31) hayır, şeklindedir. Bu soruya “evet” ve “nadiren” diyenlerin
oranı birbirine yakındır. Büyük bir çoğunluk, sınıftaki arkadaşlarıyla mecburiyetten değil,
istediği için Almanca konuştuğunu, % 37’ye yakın kesim ise nadiren istek duyduğunu
belirtmiştir. “Eğitim aldığınız okul veya yaşadığınız ülke yurt dışına çıkma fırsatı sunduğunda
dil kaygısı yaşıyor musunuz?” maddesiyle ilgili öğrenci görüşleri; % 46.2 oranında (n=67) evet,
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% 18.6 oranında (n=27) nadiren, % 35.2 oranında (n=51) hayır, şeklindedir. Bu sonuca göre,
öğrencilerin yarısına yakın kısmının, yurt dışına çıkacağı zaman endişe duyduğu ve yabancı
dili konuşamama korkusu yaşadığı ortaya çıkmaktadır. “Yabancı biriyle konuştuğunuzda dile
karşı olan motivasyonunuz artıyor mu?” sorusuna ilişkin öğrenciler; %83.4 oranında (n=121)
evet, % 9.7 oranında (n=14) nadiren, % 6.9 oranında (n=10) hayır, şeklinde cevap
vermişlerdir. Bu maddenin, diğer tüm maddeler arasında “evet” bağlamında en yüksek orana
sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre; öğrencilerin yabancı biriyle konuşunca, dile
karşı olan isteklerinin arttığı, ana dilci biriyle konuşmanın yabancı dile karşı motivasyonu
artırıp, dil gelişimini olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmaktadır.
4. SONUÇ
Bu çalışmada, 2014-2015 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman
Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören I. ve II. Öğretim; I., II., III., ve IV. sınıf
öğrencilerinden 145 öğrenciye uygulanan anket yardımıyla öğrencilerin görüşlerine de
başvurularak, yabancı dil öğretiminde öğrencilerin dile yönelim sorunu araştırılmıştır. Dile
yönelim ve dili kullanma sıklığına ilişkin yapılan ankete verilen yanıtlar çoğunlukla “hayır” ve
“nadiren” düzeyindedir. Bu sonuçlara göre;
Öğretmenlerin çoğunluğu dersleri Almanca işlemektedir, ancak sınıf içerisinde yapılan
etkinliklerde Alman dilinde hazırlanmış görsel ve işitsel materyal nadiren kullanılmakta veya
hiç kullanılmamaktadır. Ayrıca öğrenciler genel olarak derste Almanca konuşmadıklarını
ifade etmişler ve aynı şekilde ana dili Almanca olan biriyle konuşma fırsatı da bulamadıklarını
belirtmişlerdir. Öğrenciler günlük yaşamlarında Almanca kelime veya cümlelerle
karşılaşsalar bile, sınıf dışındaki sosyal çevrelerinde ana dili Almanca olan birisiyle konuşup,
dillerini geliştirme imkânı bulamamaktadırlar. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun yurt
dışına çıkma fırsatlarını değerlendirmediği, bazı öğrencilerin ise bu tür fırsatlardan haberdar
olmadığı tespit edilmiştir. Okul ve ders dışında öğrencilerin nadiren Almanca kitap, gazete ve
dergi okuduğu belirlenmiştir. Aynı şekilde Almanca yayın yapan radyo ve TV kanallarını ya
nadiren takip ettikleri ya da hiç takip etmedikleri tespit edilmiştir. Buna karşın, internetteki
Almanca siteleri takip eden öğrenci sayısı çoğunluktadır. Bu sonuç da; öğrencilerin kitap ve
gazete gibi materyallerden ziyade, interneti kullandığını göstermektedir. Öğrencilerin çoğu
Almanca konuştuğu yabancı bir arkadaşı olmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin yarısı dil
öğrenmek ve Almanca konuşmanın kendileri için zorunluluk olmadığını belirtirken, diğer
yarısı da bunların zorunluluktan ibaret olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin, yurt dışına
çıkacakları zaman genel olarak dil kaygısı yaşadıkları belirlenirken, yabancı birisiyle
konuştuklarında ise, yabancı dile karşı olan motivasyonlarının çok fazla arttığı tespit
edilmiştir.
Tüm bu sonuçlar doğrultusunda, Almanca öğretmen adaylarının yabancı dil ile (Almanca)
ders ve ders dışında yeterince ilgilenmedikleri ve dili kullanmadıkları ortaya çıkmaktadır.
Okul dışında, gündelik yaşamında öğrenci yabancı dile ihtiyaç duymadığını düşündüğü için,
onu geliştirmek için çaba sarf etmemektedir. Bu noktada, dili kullanma ve geliştirmeye
yönelik hem öğretmen, hem de öğrenciye karşılıklı sorumluluk düşmektedir. Öğretmen; farklı
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN DİLE YÖNELİM SORUNU

429

etkinlikler düzenleyerek, görsel ve işitsel materyallerden yararlanarak öğrenciyi dili
kullanmaya teşvik etmeli, sadece derse katılmak isteyen öğrencilerle değil, çekingen
öğrencilerin de derse katılımını sağlamalıdır. Öğrencilere hem ders içinde hem de ders
dışında grup çalışması yaptırmalı ve öğrencilerle sadece ders içerisinde değil, kendi odasında,
teneffüste ve koridorda Almanca konuşmaya özen göstermelidir. Bunlara ek olarak;
öğrencinin yurt dışı fırsatlarını değerlendirmesi, okul dışında da dilini geliştirebilecek
etkinliklere ve pratiğe yer vermesi önerilmektedir. Öğrencinin yabancı dile karşı ilgi ve
motivasyonu yüksek tutulmalıdır.
Sonuç olarak, dil öğretimi öğretmen-öğrenci, aynı zamanda öğrenci ve onun sosyal çevresi
arasında güçlü bir etkileşimi gerektiren bir süreçtir. Öğrenilmeye çalışılan yabancı dil bir
şekilde günlük yaşama aktarılmalı, bunu gerçekleştirmek için öğrenci kendisine günlük belirli
hedefler koyarak, dil ile ilgili tüm öğretici öğelerle arasındaki etkileşimi diri tutmasını
bilmelidir.
KAYNAKÇA
Arslan, M. (2009). Türkiye’de Yabancı Dil Edinim Sorunu ve Yabancı Dil Olarak Türkçe., In: 1st
International Symposium on Sustainable Development, June 9-10, 2009, Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina, 309-313.
Aydoğan İ. ve Çilsal Z. (2007). Yabanci Dil Öğretmenlerinin Yetiştirilme Süreci: Türkiye ve Diğer
Ülkeler, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 179-197.
Demirel Ö. (1983). Orta Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Sorunları, Türk Eğitim
Derneği Bilimsel Toplantısı, 20 - 21 Haziran.
Gömleksiz M. N., (2002). Üniversitelerde Yürütülen Yabancı Dil Derslerine İlişkin Öğrenci
Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 143-158.
Işık A. (2008). Yabancı Dil Eğitimimizdeki Yanlışlar Nereden Kaynaklanıyor?, Journal of
Language and Linguistic Studies, 4(2), 15-26.
Tosun C. (2006): Yabancı Dille Eğitim Sorunu. Journal of Language and Linguistic Studies,
2(1), 28-42.
http://www.zeit.de/2015/11/sprachen-lernen-mehrsprachigkeit, Erişim tarihi: 20.05.2015

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

International Journal of Languages’ Education and Teaching
ISSN: 2198 – 4999, Mannheim – GERMANY
UDES 2015 p. 430-442

TEACHING AND INTERPRETATION OF THE PHRASES WITH SONG
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ABSTRACT
Then a prepared curriculum in Turkish lessons with a constructivist approach, especially issues there is a need to use different
methods for knowledge and understanding. In this study, based on need, students have difficulty in learning to facilitate learning
and willing to learn about the phrases that has been addressed to make the effect of using songs in. The study evaluated the
effect of the teaching of the songs of the phrases of use and will contribute to the expansion of the area.
In this study, experimental design was used as a model. Workgroup were selected by accessible sampling. Because of their first
encounter with the phrases of work Grade 5 were applied. The middle school at Grade 5 in the central district of Kocaeli two
groups selected from the class applied qualitative and quantitative equivalence of the groups on the multiple-choice pre-test was
determined. The control group continued with the traditional method of teaching phrases. With the songs in the expressions in
the experimental group has been taught. The meaning of the phrases close phrases the occurrence of the modification of the
lyrics and with a sense that I was taught. Songs the expression in the experimental group tripped-rich songs were selected. The
difference between these two groups is made at the end of the experiment was measured again to the final test multiple choice.
The data obtained as a result of the study were analyzed in the statistical program. The difference between the variables at the
end of the measurement in favor of the experimental group were found to be significant. Statements as a result of the study
where the experimental group were taught the songs of the average achievement Score of control group from the average
achievement score in the traditional way of education, it is observed that 21,51 points higher.
Key Words: Experimental design, teaching phrases, listening, training, aesthetic listening, teaching statement with

the songs.

ÖZET
Yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan bir öğretim programının ardından Türkçe derslerinde, özellikle bilgiye ve anlama yönelik
konularda farklı yöntemlerin kullanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmada bu ihtiyaçtan yola çıkarak öğrencilerin öğrenmede
güçlük çektiği deyimler konusunu öğrenmeye istekli hale getirmek ve öğrenilmesini kolaylaştırmak için şarkıları kullanmanın
etkisine değinilmiştir. Çalışmada şarkıların deyim öğretimine etkisi değerlendirilip kullanım alanının genişlemesine katkıda
bulunulacaktır.
Bu çalışmada model olarak deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubu kolay ulaşılabilir örneklem ile seçilmiştir. Çalışma
deyimlerle ilk kez karşılaşmalarından dolayı 5.sınıflara uygulanmıştır. Kocaeli merkez ilçede bulunan bir ortaokulda 5.sınıflar
arasından iki grup seçilerek bu grupların nitel ve nicel eşdeğerliği uygulanan çoktan seçmeli ön testle belirlenmiştir. Kontrol
grubuna deyim öğretimine geleneksel yöntemle devam edilmiştir. Deney grubuna deyimler şarkılarla öğretilmiştir. Deyimlerin
anlamları ise deyimlerin geçtiği şarkı sözlerinin yakın anlamlarıyla değiştirilmesiyle öğretilmiştir. Deney grubuna dinletilen
şarkılar deyim açısından zengin şarkılardan seçilmiştir. Bu iki grup arasındaki fark deney sonucunda yapılan çoktan seçmeli son
testle tekrar ölçülmüştür. Çalışma sonucunda elde edilen veriler istatistik programında analiz edilmiştir. Ölçüm sonunda
değişkenler arasındaki fark deney grubu lehine anlamlı bulunmuştur. Çalışma sonucunda deyimlerin şarkılarla öğretildiği deney
grubunun ortalama başarı puanının, geleneksel yolla eğitim yapan kontrol grubunun ortalama başarı puanından 21,51 puan
daha yüksek olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Deneysel desen, Deyim öğretimi, Dinleme eğitimi, Estetik dinleme, Şarkılarla deyim öğretimi.
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1. GİRİŞ
Toplumlarda iletişim unsurlarının oluşabilmesi için uzun zaman gerekmektedir. İletişimi
sağlayan en önemli unsur ise dildir. Dil, “insanlar arasında karşılıklı haberleşme aracı olarak
kullanılan; duygu, düşünce ve isteklerin ses, şekil ve anlam bakımından her toplumun kendi
değer yargılarına göre biçimlenmiş ortak kurallarının yardımı ile başkalarına aktarılmasını
sağlayan, seslerden örülü çok yönlü ve gelişmiş bir sistemdir.” (Korkmaz, 2010: 67). Dil ile
ilgili yapılan tanımda dilin kendine özgü kurallarının olması ve toplumun ortak yargıları
etrafında geliştiği dikkat çekmektedir. Topçuoğlu Ünal ve Özer (2014: 204)’de dili açıklarken
kültür ve değerler vurgusu yapmıştır: Dil kültürlerden etkilenir ve sadece iletişim sağlamak
için kullanılmaz, aynı zamanda kültürün de en önemli taşıyıcısıdır. Dil insanoğlunun
varoluşundan bu yana kullanılan, insanların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini, iletişim
kurmalarını sağlayan en önemli araçtır. İletişimin sağlanabilmesi için ise toplumun dilinde
ortak yargıların olması zorunludur. Bu yargılar kimi zaman bir nesneyi, kimi zaman bir
durumu karşılamaktadır.
Çocuklarda etkileşimli olarak dil gelişimi doğumla birlikte ana dili ile başlamaktadır. “Bireyin
doğumundan itibaren başlayan dil gelişimi, ölümüne kadar devam eden bir süreci
kapsamaktadır. Bu süreçte bireye kazandırılmak istenen dil becerileri ülkemizde eğitim
programlarının içinde de yerini almıştır.” (Topçuoğlu Ünal ve Özer, 2014: 204). Programda
yer alan temel dil becerileri anlama ve anlatma becerileri olarak sınıflanmıştır. Anlatma
becerilerinin gerçekleşebilmesi için ön koşul anlama becerileridir. Ana dili ile etkileşime
geçtiğimiz ve öğrenmelere başladığımız ilk anlama becerisi ise dinlemedir. “Doğumuyla
yaşama merhaba diyen birey, ana diline ilişkin ilk bilgileri dinleme yoluyla edinmeye başlar.”
(Temur, 2010: 305). Dinleme becerisi sadece ilk bilgileri aldığımız değil yaşam boyu bilgileri
edindiğimiz bir beceridir. Özellikle çocuklar okula başlayıp okumayı öğrenene kadar bilgileri
dinleme yoluyla edinmektedir. Dinleme becerisi ileride edinilecek tüm becerileri de
etkilemektedir. “İnsan, konuşacağı dile ait ilk kelimeleri dinleme becerisi sayesinde
öğrenmekte ve hayatı boyunca öğreneceği birçok bilgiyi dinleme yoluyla elde etmektedir.”
(Özbay, 2011: 40). Yapılan tüm çalışmalarda okul hayatında da öğrencilerin en fazla
yararlandıkları becerinin dinleme becerisi olduğu ortaya çıkmaktadır (Doğan, 2013: 13).
Ana dili ile insanları etkileşime geçiren ilk beceri olan dinleme becerisi ne yazık ki yeteri
kadar önemsenmemiş, belli dönemlerde Türkçe öğretim programlarında yer almamıştır.
Programları incelediğinde dinleme becerisinden ilk söz edilen programın 1968 programı
olduğu görülmektedir (Özbay ve Melanlıoğlu, 2012: 89). Dinleme 1981 Temel Eğitim Okulları
Türkçe Programında da ele alınmış fakat ayrı bir beceri olarak karşımıza ilk defa 2005
İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda çıkmaktadır.
Dinleme becerisinin diğer becerilerin ön koşulu olmasına rağmen ihmal edilmesi büyük bir
eksikliktir. Öğretimde en fazla kullandığımız beceriyi ihmal etmek yerine bu beceriyi daha
fazla geliştirmek için çalışmalar yapmak eğitimdeki başarıyı artırmaktadır. Dinleme
becerisini anlamlı bir şekilde kullanan öğrenciler küçük tekrarlarla derslerinde daha başarılı
olurken bu beceriyi kullanamayan öğrenciler aynı konuyu öğrenmek için uzun zaman
harcamaktadır (Özbay, 2014: 72). Türkçe derslerinde farklı yöntem ve tekniklerde de
dinleme becerisinden yararlanılmaktadır. Bunların en önemlisi ise en fazla kullanılan anlatım
yöntemidir. Ancak bazı konuların öğretiminde bu şekilde dinleme yetersiz kalmaktadır.
Özellikle soyut kavramları öğrencilere öğretmekte güçlük yaşanmaktadır. Dilimizde var olan
soyut kavramlardan biri de deyimlerdir (Güney Mürsel, 2009).
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Deyim, “bir kavramı, bir durumu, ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve
çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da
tümcedir.” (Aksoy, 2013: 12). Bu şekilde tanımlanan deyimler soyut ve mecazlı anlatımlardır.
Öğretilmesi, anlamlandırılması ve öğrenciler tarafından öğrenilmesi oldukça zordur.
Türkçede deyim öğretimi, deyimi ve anlamını vererek cümle içinde kullanma, anlamı verilen
deyimin anlamı bilinmiyorsa bunu doğrudan sözlükten bakma ya da anlamı bilinmeyen
deyimin anlamını metin içerisinden çıkarma gibi etkinliklere öğretilmeye çalışılmaktadır
(Bayraktar ve Yaşar, 2005: 8). Deyimlerin öğretimi farklı yollarla denenmiş fakat alanyazında
deyimlerin şarkılarla öğretilmesine yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Şarkılarla yapılan dinleme eğitimi, dinleme türlerinden estetik dinlemeye örnek olarak
verilmektedir. Estetik dinleme eğlence ve zevk almak amacıyla yapılan heyecan uyandıran
dinlemedir (Doğan, 2013: 30). Estetik dinleme Türkçe öğretmenleri tarafından öğrencilerde
var olduğu düşünülerek ihmal edilmektedir. Ancak bu dinleme öğrenciler tarafından sevilen
ve onların dikkatini çeken bir dinleme türüdür. Bu nedenle öğrenciler hangi sınıfta olursa
olsun estetik dinleme çalışmaları yaptırılmalıdır (Özbay, 2014: 104). Şarkıların dinletilmesi
ile yapılan estetik dinleme ile birlikte Türkçe dersleri eğlenceli bir şekilde işlenebilir (Nişancı,
2013: 179).
Yapılan bu çalışma da dinleme türleri içinde ihmal edilen estetik dinlemeyi kullanarak soyut
bir konu olan deyimleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma sonucunda öğrencilerin
deyim varlıklarındaki gelişim değerlendirilecektir.
Bu amaçlar doğrultusunda belirlenen alt amaçlar ise;
-

Dinleme türlerinden estetik dinleme ile öğrencilerin deyim varlığı geliştirilebilir mi?
Şarkılarla yapılan deyim öğretiminde cinsiyete göre farklılık görülmekte midir?
Deyimlerin şarkılarla öğretimi ya da klasik yol olan anlatım yöntemiyle öğretimi
arasında fark var mıdır?

2. YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırmada nicel araştırma modellerinden deneysel desen kullanılmıştır. Deneysel desen
araştırmacı tarafından oluşturulan bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini
test etmek için kullanılan yöntemdir (Büyüköztürk, 2014:195).
Çalışma Grubu
Yapılan araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli İli İzmit İlçesi Fatma Seher Ortaokulu 5/A ve
5/C şubesinde öğrenim gören 41 öğrenci oluşturmaktadır. Deyimlerle ilk kez
karşılaşacaklarından dolayı çalışma grubu 5. sınıf öğrencilerinden seçilmiştir. Öğrencilerin
%51’i (21 kişi) deney grubunda; %49’u (20 kişi) kontrol grubunda yer almaktadır.
Öğrencilerin %76’si (31 kişi) kız; %24’ü (10 kişi) erkektir.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

ŞARKILARLA DEYİM ÖĞRETİMİ ve ANLAMLANDIRILMASI

433

Verilerin Toplanması
Araştırmanın verileri, 25 çoktan seçmeli sorudan oluşan, “Deyim Öğretimi Başarı Testi” ile
toplanmıştır. Testin soruları hazırlanırken dinletilecek şarkılardaki deyimlerin kapsamı
dikkate alınmıştır. Kullanılacak test için sorular hazırlandıktan sonra bir Türkçe Eğitimi, bir
Ölçme ve Değerlendirme alanında akademisyen ve Milli Eğitimde görev yapan iki Türkçe
öğretmeni olmak üzere dört uzmanın görüşü alınmıştır. Uzmanların “olumlu ve olumsuz”
şekilde görüş bildirmelerinin ardından teste son şekli verilmiştir.
Şarkıların seçiminde ise TDK tarafından şarkılara verilen ödüller ve deyim varlığının zengin
olmasına dikkat edilmiştir. Seçilen şarkılarda bulunan deyimler Türkçe Eğitimi alanında
çalışan bir akademisyene ve Milli Eğitimde görev yapan iki Türkçe öğretmenine sunularak 5.
sınıflara uygunluğu kontrol edilmiştir.
Araştırma, her şarkıya 2 ders saati olmak üzere ön test ve son testlerin de uygulanması ile
toplam 10 ders saatinde gerçekleştirilmiştir. Grupların eş değer olup olmadığını test etmek
için yapılan ön testte grup puanlarının birbirine yakın çıkması sonucu tesadüfi seçkiyle
kontrol ve deney grupları belirlenmiştir. Kontrol grubuna deyimler dersin öğretmeni
tarafından klasik yolla (deyimin tanımı, örnek deyimler ve anlamları, cümle içinde kullanımı)
öğretilmiş; deney grubuna ise deyimler şarkılar dinletilerek öğretilmiştir. Deney grubundaki
öğrencilere dinleme sırasında araştırmacı tarafından hazırlanan çalışma kâğıtları dağıtılmış,
öğrenciler dinleme sırasında çalışma kâğıtları üzerinde işlem yapmışlardır. Deyimlerin
anlamları ise yine şarkılar üzerinden çağrışım yoluyla sezdirilmiştir. Şarkılarda geçen
deyimler anlamlarını çağrıştıracak yan anlamlı sözcüklerle değiştirilmiş, ardından deyimler
cümle içinde kullanılarak açıklanmıştır. Dersler kontrol ve deney grubunda da aynı deyimler
üzerinden işlenmiştir (Kontrol grubuna da şarkıdaki deyimler örnek olarak verilmiştir). Bu
yöntemle yapılan testlerde bulunan deyimler iki grupta da kullanılmıştır. Bu uygulamaların
ardından kontrol ve deney grubu arasındaki değişimi gözlemlemek için son test yapılmıştır.
Yapılan ön test ve son test sonuçları istatistik programına aktarılmıştır.
Verilerin Analizi
Uygulamada kullanılan 25 çoktan seçmeli sorunun her biri 4 puan olarak belirlenmiş ve
öğrencilere yüz üzerinden yaptıkları doğru sayısı ile orantılı puan verilmiştir. Testler
araştırmacılar tarafından yapılmış ve sonuçlar araştırmacılar tarafından değerlendirilmiştir.
Araştırma sonucunda elde edilen veriler istatistik programına girilerek, T testi hesaplanmış;
deney ve kontrol grubunun puanları tablolarla gösterilmiştir.

3. BULGU VE YORUMLAR
Araştırmanın bulgularını, deyim öğretiminde şarkıların kullanılmasının öğrenci başarısına
etkisini gösteren nicel bulgular oluşturmaktadır. Deney ve kontrol grubu arasındaki anlamlı
farklılıklar tablolar halinde verilmiştir.
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1.Araştırmada kullanılan şarkılarda bulunan deyim sayısı
Tablo 1: Uygulamada kullanılan şarkılar ve şarkılarda bulunan deyim sayıları
Şarkı/ Besteci
Deyim sayısı
5.sınıf seviyesine uygun deyim
sayısı
Dilli Düdük/ Tarkan (EK-1)
21
17
Dedikodu/ Tarkan (EK-2)
14
11
Halil İbrahim Sofrası/ Barış
12
11
Manço (EK-3)
Hop Hop/ Tarkan (EK-4)
24
19
Tablo 1’e bakıldığında şarkıların deyim bakımından zengin olduğu görülmektedir. Şarkılar
araştırmacılar tarafından seçilmiş ve uzmanlara sunulmuştur. Şarkıların seçiminde uzman
görüşünün yanı sıra TDK’nin 2008 yılında Tarkan’a, şarkılarında deyim ve atasözü
kullanmasından dolayı verdiği ödül dikkate alınmıştır. Diğer şarkılarda ise uygun deyim
fazlalığı dikkate alınmıştır. Dilli Düdük şarkısındaki deyimlerin %81’i (17 deyim); Dedikodu
şarkısındaki deyimlerin %79’u (11 deyim); Halil İbrahim Sofrası şarkısında deyimlerin
%92’si (11 deyim) ve Hop Hop şarkısında deyimlerin %79’u (19 deyim) uzman görüşlerine
göre 5.sınıf seviyesine uygundur.
2. Ön test ve son test puanlarının cinsiyet değişkenine göre değerlendirilmesi
Tablo 2: Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin ön test ve son test değerleri
Gruplar
Cinsiyet
N
Ortalama
Standart Sapma
Ön test

Son test

Kız

31

37,16

15,97

Erkek

10

28,00

10,32

Kız

31

71,61

13,75

Erkek

10

70,00

18,40

Tablo 2’de uygulamaya katılan tüm öğrencilerin cinsiyete göre ön test ve son test
sonuçlarının ortalamaları ve standart sapmaları gösterilmiştir. Tabloya göre uygulamaya
N=41 öğrenci katılmıştır. Ön test sonuçlarında kızların ortalama başarı puanı (𝑋̅=37,16);
erkeklerin ortalama başarı puanından (𝑋̅=28), 9,16 puan daha fazladır. Son test puanlarında
da kızların ortalama puanı (𝑋̅=71,61); erkeklerin ortalama puanından (𝑋̅=70), 1,61 puan
daha fazladır.
Tablo 2’nin sonuçları incelendiğinde kızların erkeklere göre daha başarılı oldukları
görülmüştür. İki grup arasındaki fark kızlar lehine ön testte daha anlamlıyken son testte bu
farkın azaldığı görülmüştür. Ön test ve son test arasında kızların başarı ortalaması 34 puan
artarken, erkeklerin başarı ortalaması 42 puan artış göstermiştir.
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3. Şarkılarla deyim öğretiminin deney grubunun başarısına etkisi
Tablo 3: Deney grubundan elde edilen verilerin ön test ve son test T testi değerleri
Deney
N
Ortalama
Standart
sd
t
Grubu
Sapma
Ön test

21

34,28

13,94

Son test

21

81,71

9,76

20

22,316

p

,000

Tablo 3’e göre deney grubundaki öğrencilerin uygulama öncesi başarı puan ortalamaları ile
uygulama sonrası başarı puan ortalamaları arasında son test yönünde anlamlı farklılık
görülmektedir (𝑡20 = 22,316; p < ,05). Buna göre deney grubunda uygulama öncesi başarı
puan ortalaması (𝑋̅=34,28), uygulama sonrası başarı puan ortalaması (𝑋̅=81,71) olarak
bulunmuştur.
Deney grubu öğrencilerinin ön test ve son test puan ortalamalarına bakıldığında aradaki
farkın son test lehine 47,43 puan olduğu görülmektedir. Bu artıştan yola çıkılarak deyim
öğretiminde şarkıların kullanılmasının etkili olduğu sonucuna varılmaktadır.
4.Klasik eğitimin kontrol grubunun başarısına etkisi
Tablo 4: Kontrol grubundan elde edilen verilerin ön test ve son test T testi değerleri
Kontrol
N
Ortalama
Standart
sd
t
Grubu
Sapma
Ön test

20

35,60

16,76

Son test

20

60,20

10,50

19

9,582

p

,000

Tablo 4’e göre kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama öncesi başarı puan ortalamaları ile
uygulama sonrası başarı puan ortalamaları arasında son test yönünde anlamlı farklılık
görülmektedir (𝑡19 = 9,582; p < ,05). Bu verilere göre kontrol grubunda uygulama öncesi
başarı puanı ortalaması (𝑋̅=35,60), uygulama sonrası başarı puan ortalaması (𝑋̅=60,20)
olarak bulunmuştur.
Kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test puan ortalamalarına bakıldığında aradaki
farkın 24,6 puan olduğu görülmektedir. Kontrol grubunda da anlamlı bir puan farkı
gözlenmiştir. Bunun sebebi deyim öğretimine bu grupta da geleneksel yöntemle devam
edilmesidir. İstatistiklere bakıldığında sonuç anlamlı gözükse de başarı istenilen düzeyde
sağlanamamıştır.
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5.Grupların eş değerliklerinin belirlenmesi
Tablo 5: Ön test puanlarına göre deney ve kontrol grubunun T testi değerleri
N

Ortalama

Standart
Sapma

Kontrol

20

35,60

16,76

Deney

21

34,28

13,94

Ön test

sd

t

p

39

,273

,786

Tablo 5’e göre kontrol ve deney grupları ön test başarı puan ortalamaları arasında anlamlı bir
farklılık olmadığı görülmektedir (𝑡39 = ,273; p > ,05). Kontrol grubu ön test puan ortalaması
(𝑋̅=35,60) ve deney gurubu ön test başarı puan ortalamasına (𝑋̅=34,28) bakıldığında aradaki
farkın 1,32 puan olduğu görülmektedir. Bu veriler uygulama öncesinde grupların benzer
özelliklere sahip olduklarını göstermektedir.
6.Çalışma sonunda kontrol ve deney grubu başarı puanları
Tablo 6: Son test puanlarına göre deney ve kontrol grubunun T testi değerleri
N

Ortalama

Standart
Sapma

Kontrol

20

60,20

10,50

Deney

21

81,71

9,76

Son test

sd

t

p

39

6,798

,000

Tablo 6’ya göre kontrol ve deney grupları son test başarı puanları arasında deney grubu
lehine anlamlı bir farklılık vardır (𝑡39 = 6,798; p < ,05). Deney grubu son test başarı puan
ortalamasının (𝑋̅=81,71); kontrol grubu son test başarı puan ortalamasından (𝑋̅=60,20),
21,51 puan daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar deyim öğretiminde şarkıların
kullanılmasının mevcut öğretimden daha etkili olduğunu göstermektedir.

4. SONUÇ
Araştırma öncesi grupların eş değerliğini ölçmek için yapılan ön testte kontrol ve deney
grubu arasında, kontrol grubu lehine 1,32 puanlık fark olduğu görülmektedir. Bu fark iki grup
arasında anlamlı bir farklılığın olmadığını göstermektedir. Uygulama öncesi yapılan test
sonucunda iki grubun eş olduğu gözlenmiştir.
Uygulama öncesi yapılan test sonuçlarına bakıldığında kızların daha başarılı olduğu
görülmektedir. Ön test sonuçlarında kızlar ile erkekler arasındaki başarı puan farkı 9,16’dır.
Son test puanlarına bakıldığında ise kız öğrencilerin yine başarılı olduğu ancak farkın 1,61
puana düştüğü tespit edilmiştir. Sonuçlara göre kızların başarı puan ortalamaları 34 puan
artarken, erkeklerin başarı puan ortalamaları 42 puan artış göstermiştir. Bu sonuçlar deyim
öğretiminde farklı bir yöntem olan şarkıların kullanılmasının erkekler üzerinde daha etkili
olduğunu göstermektir.
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Son test sonuçlarına bakıldığında ise kontrol ve deney gurubu arasında; deney grubu lehine
21,51 puanlık fark olduğu görülmektedir. Bu fark yapılan uygulamanın deney grubu üzerinde
etkili olduğunu göstermiştir. Programdaki mevcut öğretim ise deyimlerin öğretilmesinde
yetersizdir. Farklı bir teknik olarak şarkılar öğrencilerin ilgisini çekmiş, dersi monotonluktan
kurtarmış, derse katılmalarını sağlamış ve istatistiksel olarak da görüldüğü gibi başarılarını
artırmıştır.
Ön test ve son test sonuçları karşılaştırıldığında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık
görülmektedir. Deney grubunun ön test ve son test farkı son test lehine 47,43 puandır. Bu
sonuç estetik dinlemenin deyim öğretiminde etkili olduğu sonucuna ulaşmamızı sağlamıştır.
Kontrol grubunun ön test ve son test farkı son test lehine 24,6 puan olduğu görülmektedir.
Kontrol grubunda da deyimlerin öğretimi mevcut yöntemle yapıldığı için anlamlı bir artış
görülmektedir. Fakat iki grup arasındaki artış miktarına bakıldığında, deney grubunun puan
ortalaması artışı kontrol grubunun puan ortalaması artışının yaklaşık iki katıdır. Bu durum,
deyim öğretiminin şarkılarla yapılmasının daha etkili olduğunu göstermektedir.
Öğretimde şarkılar farklı derslerde de kullanılmış benzer sonuçlar elde edilmiştir. Öğretimde
şarkılardan, Batdı ve Semerci (2012) yabancı dil öğretiminde yararlanmış, şarkıların dil
becerilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Güngör (2014) de yabancı
dil öğretiminde şarkıların kullanılmasının; öğrencilerin kelime dağarcıklarını artırdığını,
dersin eğlenceli bir şekilde tekdüzelikten sıyrıldığı, dil bilgisi kurallarını öğrenmede yardımcı
olduğu ve derse katılımın arttığı sonucuna varılmıştır.
Güney, Aytan ve Şengül (2014) yaptıkları çalışmalarında da müziksel-ritmik zekânın
kullanımının dil bilgisi öğretiminde etkili olduğu sonucunu elde etmişlerdir. Dil öğretiminde
şarkılardan yararlanılan bir diğer çalışma da Nişancı (2013) tarafından yapılan çalışmadır. Bu
çalışmanın sonucunda da derslerin şarkılarla daha eğlenceli geçtiği ve rutinlikten kurtulduğu,
öğrenci motivasyonunu artırdığı, dil öğrenmeye katkı sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Şarkıların yararlanıldığı bir diğer çalışma da Bedir ve Akkurt (2012) tarafından yapılan
şarkıların coğrafya öğretiminde kullanıldığı çalışmadır. Bu çalışmanın sonucunda da
şarkıların öğrencilerin öğrenmekte zorlandığı coğrafya konularının öğrenilmesinin
kolaylaştığı sonucuna varılmıştır. Şarkılar Matematik öğretiminde de kullanılmıştır. Yağışan,
Köksal ve Karaca (2014) tarafından yapılan çalışma sonucunda şarkılarla öğretimin
problemleri kolaylıkla çözmede ve farklı çözüm yolları yaratmada olumlu sonuçlar verdiği
görülmüştür.
Çalışmalar incelendiğinde şarkıların deyimlerle öğretimine en yakın çalışmanın Güney, Aytan
ve Şengül tarafından yapılan çalışma olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın sonucunda elde
edilen verilerde, şarkılarla deyim öğretiminde olduğu gibi olumlu sonuçlara ulaşılmıştır.
Şarkılarla yabancı dil öğretiminin de etkili olduğu görülmüştür. Farklı alanlarda yapılan
çalışmalarda da şarkıların öğretime olumlu katkılar sağladığı dikkat çekmektedir.
Alanyazında şarkıların olumsuz sonuçlarından bahsedilen bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Alanyazında deyim öğretiminde geleneksel öğretimin dışında yapılan çalışmalarda benzer
sonuçlar olduğunu göstermektedir. Özbay ve Akdağ’ın (2013) yaptığı çalışmada deyimler
aktif öğrenme yöntemi ile öğretilmiş, bu yöntem öğrencilerin ilgisini çekmiş, dersten zevk
almalarını sağlamış ve öğrencilerde deyimlerin dili zenginleştirdiği algısı oluşmuştur.
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Bayraktar ve Yaşar (2005) tarafından yapılan çalışmada ise deyim öğretimi resimler ve
hikâyelerle desteklenmiş ve deyimin sadece anlamını verip cümle içinde kullanma
uygulamasından daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bir diğer çalışma da atasözleri ve
deyim öğretiminde karikatürlerin başarıya etkisinin ölçüldüğü Varışoğlu, Şeref, Gedik ve
Yılmaz (2014) tarafından yapılan çalışmadır. Bu çalışmanın sonucunda da atasözleri ve
deyimlerin karikatür yoluyla öğretilmesinin geleneksel yöntemden daha etkili olduğu tespit
edilmiştir. Karikatürlerle deyim öğretimi yöntemini Güney Mürsel (2009) de yüksek lisans
tezinde çalışmış ve deyimlerin anlamlarının kavranmasında farklı bir yöntem olan
karikatürlerin geleneksel yöntemden daha etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Yapılan tüm çalışmalar şarkıların öğretimde etkili olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.
Deyimlerin öğretimi hususunda yapılan tüm çalışmalarda soyut bir konu olan deyimlerin
öğretimine farklı bir bakış açısı ile bakılıp, farklı bir yöntem uygulandığında öğrenci
motivasyonunun, derse olan ilgisinin en önemlisi de dersteki başarısının arttığı görülmüştür.
Sonuç, deyim öğretiminde geleneksel yöntemin dışına çıkılarak deyimlerin öğrencilerin ilgisi
çeken şarkılarla yapılması başarıyı artırmıştır. Şarkılarla öğretimin sadece deyimler
konusunda değil farklı konularda da etkili olduğu yapılan çalışmalar sonucunda
görülmektedir.
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EKLER
EK1: Dilli Düdük/Tarkan
Söz gümüşse sükut altındır
Masal okuyor bilmiyor o zır deli
Rüzgar eken fırtına biçer
Kendi düşen ağlamaz yarim
Sen sen ol kalp kırma
Uykuların kaçar sonra
Akıllı ol oyuna gelme
Tepe takla olursun eden bulur sonunda
Pireyi deve yaptı dilli düdük
Ateşe bile bile körükle gidiyor
Kendi kuyusunu kazıyor enayi
Cırcır ötüyor
Bana göre hava hoş kendi bilir
Beni bilen iyi biliyor
Boşa çabaları bu gönüllerde
Hükmü geçmiyor
Hadi sev hadi hadi hadi gözünü karartta
Koy elini kalbine şu yalan hayatta
Gelen geçer kalan göçer unutma
Sana da kalmaz bu ölümlü dünya
Caka satıyor utanması yok
O kendini üstün buluyor, ama yanılıyor
Burnu Kaf dağında mübarek
O kendini bu alemin kralı sanıyor

Akıllı ol oyuna gelme
Tepe takla olursun eden bulur sonunda
Pireyi deve yaptı dilli düdük
Ateşe bile bile körükle gidiyor
Kendi kuyusunu kazıyor enayi
Cırcır ötüyor
Bana göre hava hoş kendi bilir
Beni bilen iyi biliyor
Boşa çabaları bu gönüllerde
Hükmü geçmiyor
Hadi sev hadi hadi hadi gözünü karartta
Koy elini kalbine şu yalan hayatta
Gelen geçer kalan göçer unutma
Sana da kalmaz bu ölümlü dünya
Şöyle bir silkelen de gel kendine
Hududunu haddini bil ileri gitme
İki kere iki dört hesabı kolay
Aç kalbini gel dır dır etme..
Pireyi deve yaptı dilli düdük
Ateşe bile bile körükle gidiyor
Kendi kuyusunu kazıyor enayi
Cırcır ötüyor

Sen sen ol kalp kırma
Uykuların kaçar sonra

Bana göre hava hoş kendi bilir
Beni bilen iyi biliyor
Boşa çabaları bu gönüllerde
Hükmü geçmiyor

EK2: Dilli Düdük/Tarkan

Yakma beni, kıyma bu kula

Söze gerek yok
Gözlerime bak, oku gerçeği
Sen içinin sesini dinle
Kalbine sor beni

Dedikodu dedikodu, kıskanıyorlar
Al elmaya taş atan çok olur yar
Bile bile dalımıza basıp
Bizi oyuna getiriyorlar

O fırsat düşkünü, zalim elleri
Kendine uzak tut uzak
İçim, dışım, özüm, sözüm bir inan
Alnım açık, yüzüm ak

Yüreği sızlamadan canımızı yakanın
Er ya da geç verecek hesabı var
Seveni seveninden ayıranın
İki elim yakasında mahşere kadar

Dedikodu dedikodu, kuru iftira
Beyhude yere gücenip alınma
O kuyruklu yalanlara kanıp

Göz göre göre günahıma girip de
Suçlama, üzme beni
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Benden söylemesi

EK3: Halil İbrahim Sofrası/Barış Manço
İnsanoğlu haddin bilir kem söz söylemez iken
Elalemin namusuna yan gözle bakmaz iken
Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına
Ortada bir tencere boş mu dolu mu bilen yok
Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına
Ortada bir tencere boş mu dolu mu bilen yok
Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim
sofrasına
Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim
sofrasına
Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim
sofrasına
Daha çatal bıçak kaşık icat edilmemişken
İsmail'e inen koç kurban edilmemişken
Bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna
Kapağı ver kulbu al kurbanı ne hiç soran yok
Bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna
Kapağı ver kulbu al kurbanı ne hiç soran yok
Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim
sofrasına
Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim
sofrasına
Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim
sofrasına
Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası
Topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası
Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna

Kimi tatlı peşinde kimininse tuzu yok
Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna
Kimi tatlı peşinde kimininse tuzu yok
Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim
sofrasına
Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim
sofrasına
Ağzı açık gözü toklar buyursunlar baş köşeye
Kula kulluk edenlerse ömür boyu taş döşeye
Nefsine hakim olursan kurulursun tahtına
Çalakaşık saldırırsan ne çıkarsa bahtına
Halat gibi bileğiyle yayla gibi yüreğiyle
Çoluk çocuk geçindirip haram nedir
bilmeyenler
Buyurun sizde buyurun
Buyurun dostlar buyurun
Barış der her bir yanın altın gümüş taş olsa
Dalkavuklar etrafında el pençe divan dursa
Sapa kulba kapağa itibar etme dostum
İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok
Sapa kulba kapağa itibar etme dostum
İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok
Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum
İçi boş insanların bu dünyada yeri yok
Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum
İçi boş insanların bu dünyada yeri yok

EK4: Hop Hop/Tarkan
Hop hop bol keseden atıp tutma
Vıdı vıdı edip asabımı bozma
Hadi paşa paşa kabul et
Hadi hadi

Hop hop bol keseden atıp tutma
Vıdı vıdı edip asabımı bozma
Hadi hadi paşa paşa kabul et
Hadi sabrımı taşırma

Hep aynı hikaye
Aynı tas aynı hamam nafile
Hep aynı sonu meçhul vaatler
Al birini vur ötekine

Hop hop delip geçip kalbimizi
Bir kalemde sattınız cümlemizi
Hani hani hepimiz birimiz
Birimiz hepimiz hepimiz içindi

Sanki alnımızın orta yerinde
Enayi yazıyor bir de
Gözümüzün içine baka baka
Pusu kuruyorlar bize

Sen o cicili bicili yalanlarını
Gel de külahıma anlat
Demode bu numaralar yemezler
Adımını denk at
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Hadi anca beraber kanca beraber idik
Unuttun bak
Bir elin yağda bir elin balda
Bu ne saltanat
Çivi gibi çivi gibi olmak lazım
Bu deli gidişe kafa tutmak lazım
Dünya mı tersine dönüyor
Yoksa ben miyim bu başı dönen
Kulu kula kul etmiş bizi
Aldatmış bu düzen
Elini veren kolunu kaptırıyor

Uyanık olmalı bu zamanda
Huyuna suyuna gitmeyip
Meydan okumalı alayına
Her yazılana çizilene tav olup inanma
Her söylenene her anlatılana sakın ola kanma
Sıkı sıkı tutun hakikatin yolundan dönme
Sen şeytana uyup ta ipin ucunu kaçırma
Kolla kalbini kendini bozma
Hakkımızın hesabını soralım hadi
Bir olup ta direnelim gel
Haykıralım isyanımıza hadi
Hadi hep beraber
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GENITIVE SUFFIX +nI IN CHAGATAİ TURKISH

ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE +nI İLGİ HÂLİ EKİ 1

Çetin PEKACAR 2 & Filiz Meltem ERDEM UÇAR 3

ABSTRACT
Genitive case in Turkish, which can be identified as the form connecting noun phrases and
nouns with other nouns in a sentence, was formed in pre-classical and classical period
literary works of Chagatai Turkish with +nIŋ/+nUŋ suffix whereas +nI suffix was rather used
in post-classical period works. In this respect, our study analyses the phonetic features of +nI
suffix, which possess homonymous properties with demonstrative form suffix, and its usage
forms and functions, and also the presence of the said suffix in other dialects of Turkish will
be examined.
Key Words: Chagatai Turkish, turkic language, turkic dialects, case suffixes, genitive.

ÖZET
Kelime grupları ve cümle içinde isimlerin diğer isimlerle bağlantı kurduğu hâl olarak
tanımlanabilen ilgi hâli, iki isim arasında kurduğu bu bağlantıyı Çağatay Türkçesinin klasik
öncesi ve klasik dönem eserlerinde genellikle +nIŋ/+nUŋ ekiyle yapmış, klasik sonrası dönem
eserlerinde ise daha çok +nI eki kullanılmıştır. Bu doğrultuda çalışmamızda yükleme hâli eki
ile de sesteş özellikler gösteren +nI ilgi hâli eki fonetik özellikleri, kullanılış şekilleri ve
işlevleri bakımından incelenecek, söz konusu ekin, görüldüğü diğer Türk lehçelerindeki
görünümleri üzerinde de durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çağatay Türkçesi, Türk Dili, Türk Lehçeleri, hâl ekleri, ilgi hâli eki.
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1. GİRİŞ
Hâl, ismin kendi dışında kalan kelimelerle çeşitli münasebetlerini ifade eden gramer
kategorisidir. İsimler, kelime grupları ve cümleler içinde diğer kelime türleri ile kurdukları
ilgiler sırasında farklı durumlarda bulunurlar. İsimlerin isimler, fiiller ve edatlarla
münasebeti sırasında içinde bulundukları durumlara ismin hâlleri adı verilir. Her hâl, farklı
bir münasebet ifade eder ve her münasebet ifadesi için isim, farklı bir hâlde bulunur. İsimler,
bu münasebetleri çoğunlukla ekli, bazen de eksiz olarak kurar. İsimleri çeşitli münasebetler
için değişik durumlara sokan bu eklere hâl ekleri adı verilir (Ergin 1990: 121, 215).
İsim türünden iki kelime veya kelime grubu arasında bağlantı kuran ilgi hâli eki de eklendiği
isme işleklik kazandırmakta, sonuna geldiği ismi tek başına bulunmak durumundan
uzaklaştırmakta yani hâl eklerinin “adları çeşitli münasebetler için çeşitli durumlara sokması”
(Ergin 1990: 121, 215) özelliğini yerine getirmektedir.
İlgi hâli, iki isim arasında kurduğu bağlantıyı diğer Türk lehçelerinde olduğu gibi Çağatay
Türkçesinde de ekli ve eksiz olarak iki şekilde yapar. Ekli ilgi hâli çekimi, Çağatay Türkçesinin
klasik öncesi ve klasik dönem eserlerinde bazı istisnalar dışında +nIŋ/+nUŋ ekiyle yapılmıştır.
Ek daha çok +nIŋ biçiminde olmakla birlikte yuvarlak ünlülü isimlerden sonra, bazen de
düzlük-yuvarlaklık uyumunu bozacak şekilde +nUŋ biçiminde gelebilmektedir. Kalınlıkincelik uyumu ise tamdır: āhımnıŋ tütüni “ahımın dumanı” (GD 105), ḳapunuŋ ḥalḳası
“kapının halkası” (SH 4a/55), ḳoynıŋ bir butu “koyunun bir butu” (DC f. 9r/10), közgüniŋ
“aynanın” (NŞ 235/1), közümniŋ yaşı “gözümün yaşı” (BD 17/5), közümnüŋ perdesi
“gözümün perdesi” (FK 551/5), bu ḳuşnıŋ hem ayaġ hem boynı “bu kuşun hem ayağı hem
boynu” (NŞ 327/6). bu otnıŋ tābı “bu ateşin gücü” (NŞ 135/2), öçküniŋ ḥükmi “keçinin
hükmü” (MDF 1339), Ṣafā’nıŋ taġı “Safa’nın dağı” (MDF 2023), sunıŋ yaḳası “suyun kıyısı” (ŞT
88a/16), yaŋaḳnıŋ sözi “cevizin sözü” (MEMÜ 56/64), yārnıŋ otluḳ yüzi “yârin ateşli yüzü”
(GS 91/3).
Ekin +Iŋ, +Uŋ şekli, Oğuz Türkçesinin Çağatay Türkçesi üzerindeki etkisinin bir sonucu olarak
zaman zaman karşımıza çıkabilmektedir: āhımuŋ bir ẕerresi “ahımın bir zerresi” (ŞHD
130/2), farżıŋ evveli “farzın birincisi” (FN 9/14), közümiŋ yaşı “gözümün yaşı” (SARÇG
29b/3).
Çağatay Türkçesinin özellikle klasik sonrası dönem eserlerinde ilgi hâli ekinin +nI şeklinde
olduğu görülmektedir ki çalışmamızın asıl konusunu da bu ek oluşturmaktadır. Bu çalışmada
Çağatay dönemi eserlerinde tespit edilen +nI ilgi hâli eki, fonetik özellikleri, kullanılış şekilleri
ve işlevleri bakımından incelenmiş, söz konusu ekin görüldüğü diğer Türk lehçelerindeki
görünümleri üzerinde durulmuş, ayrıca ekin ortaya çıkışı ile ilgili öne sürülen düşüncelere
yer verilmiştir.
Çalışmamıza esas olan verileri taradığımız eserler “Kısaltmalar” bölümünde verilmiştir. Görsel
bütünlük olması açısından eserlerden seçilen örneklerde ve diğer alıntılarda kapalı e sesi olduğu
bilinen /i/ işareti /é/ ile gösterilmiştir. Bunun dışında örnek kelimeler, taranan eserlerin
hazırlayıcıları tarafından transkribe edildiği şekliyle aynen verilmiş, kelimelerin yazım
şekillerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
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2.

+nI İlgi Hâli Eki

Kelime grupları ve cümle içinde isimlerin diğer isimlerle bağlantı kurduğu hâl olarak
tanımlanabilen ilgi hâli, iki isim arasında kurduğu bu bağlantıyı Çağatay Türkçesinin klasik
öncesi ve klasik dönem eserlerinde yer yer; klasik sonrası dönem eserlerinde ise ağırlıklı
olarak +nI eki ile sağlamıştır. İlgi hâli işlevinde kullanılan +nI ekinin ortaya çıkışı üzerine
farklı değerlendirmeler yapılmıştır.
Abdurahmanov, Şaabdurahmanov ve Hacıev (1975: 204-205) tarafından ortaya konulan
Özbek Tili Grammatikası I Tom Morfologiya adlı çalışmada günümüz Özbek Türkçesinin
konuşma dilinde de yaygın olarak kullanılan bu şeklin ilgi hâli ekinin sonundaki damak
n'sinin düşmesi sonucunda ortaya çıktığı ifade edilmiştir.
Çağatay Türkçesindeki bu kullanışı yükleme ve ilgi hâli ekleri arasındaki yapı benzerliğine
dayandıran Eckmann’a (2003: 65) göre kısaltılmış ilgi hâli eki şeklen +nI yükleme hâli eki ile
aynılık taşıdığı için, +nI ve III. şahıs iyelik ekinden sonra kullanılan +n yükleme hâli ekleri,
bazen III. şahıs iyelik ekinden sonra +nIŋ ilgi hâli eki fonksiyonunda ortaya çıkmıştır.
Rüstemov (1990: 26) ve Gabain (1945: 60-61), Taşkent ve Semerkant ağızlarında ilgi hâli
fonksiyonunda görülen +nI ekini, yükleme ve ilgi hâli ekleri arasındaki görev değişikliği
olarak açıklamışlardır.
Benzer şekilde Grönbech (2000: 141) de ilgi hâli işlevinde kullanılan +nI ekini, yükleme ve ilgi
hâli ekleri arasındaki fonksiyon yakınlığının bir sonucu olarak değerlendirmiştir.
Korkmaz (1995: 95), Köktürk, Uygur ve Karahanlı Türkçesi metinlerinde görülen anı üçün,
anı teg, bizni teg biçimindeki yükleme ekli şekilleri, ilgi hâli yerini tutan ve Türkçenin sentaksı
ile ilgili özel bir kullanılış olarak izah etmiş; isim – fiil münasebetleri çerçevesinde nesne
görevi yapan yükleme hâli ekinin bir müddet sonra görevini nesne ile sınırlandırarak yerini
isim – isim münasebetlerinde tamlayıcı içinde görülen ilgi hâli ekine bıraktığını belirtmiştir.
Talat Tekin (2003: 350; 2013: 159-160), “On The Origin of the Turkic Genitive Suffix” adlı
makalesinde Yakutçada özel bir ek ile oluşturulan bir ilgi hâlinin olmadığını fakat iyelik
gövdelerinin çekiminde ve sadece üçüncü kişi ile bitenlerde yükleme hâli şekli ile aynı olan +n
şeklinde bir ilgi şekli meydana çıktığını dile getirerek şu örnekleri vermiştir: saxa tïl-ï-n
grammatika-ta “Yakut dilinin grameri”, W. Radloff, saxa tïl-ï-n morfologiya-tï-n... üöreten
baran... “W. Radloff, Yakut dilinin morfolojisini çalışmış”. Tekin, ikinci örneğin tam olarak
özdeş yapılarda fakat iki farklı fonksiyonda iki kelime içermesi bakımından özellikle önemli
olduğunu, yani tïl-ï-n kelimesinin ilgi hâlinde morfologiya-tï-n kelimesinin ise yükleme
hâlinde bulunduğunu belirterek şu açıklamalara yer vermiştir: “Bütün bunlar bizi iyelik
gövdelerinden sonra ortaya çıkan {-n}’nin Eski Yakutça ve Ana Türkçede hem ilgi hem
yükleme durumunu oluşturduğu varsayımına götürür. Bununla birlikte ilerleyen zamanlarda,
ilgi ekindeki n’nin nazallaşmasıyla, bu ekin yeni şekli ortaya çıkmış ve böylece geç dönem Ana
Türkçede bu ek yükleme ekinden ayrılmıştır.”.
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Leyla Karahan’ın bu konudaki görüşleri dikkate değerdir. Karahan, (1999: 610), “Yükleme
(accusative) ve İlgi (genitive) Hâli Ekleri Üzerine Bazı Düşünceler” adlı çalışmasında yükleme
hâli ekinin bazı dönemlerde ilgi hâli eki yerine kullanıldığını, bu ekleri birbirine yaklaştıran
durumun aralarındaki fonksiyon paralelliği olduğunu, her iki ekin de belirtme görevi
yaptığını ifade ederek şu görüşlere yer verir: “Yükleme ve ilgi hâli ekleri, diğer hâl ekleri gibi
ileriye doğru münasebetler kuran ekler değildir. Fonksiyonları eklendikleri kelimelerle
sınırlıdır. Yükleme hâli eki nesnenin belirticisidir, nesne yapıcı değildir. Var olan nesneye
belirlilik kazandırır. İlgi hâli eki de isme belirtme, sahiplik, mensubiyet, ilgi vb. anlam
kazandıran bir ektir. Yükleme ve ilgi hâli ekinin bu fonksiyonları 'ismin kendi dışındaki
kelimelerle münasebetini ifade eden bir gramer kategorisi' şeklinde tanımlanan 'hâl'
kavramına uygun düşmemektedir. Bu iki ekin hâl eki sayılması doğru değildir. Yükleme hâli
vardır; ancak bu hâl eksizdir. Ek, yükleme hâlindeki nesnenin belirticisidir. İlgi hâlinin varlığı
meselesi tartışmalıdır. Ancak burada da ek belirtme görevi yapmaktadır. İşte bu sebeple hâl
ekleri değerlendirilirken her iki ekin de başka kelimelerle münasebet kuran ekler olmadıkları
noktasından hareketle diğer hâl eklerine benzemedikleri hususu göz önünde bulundurulmalı
ve bu iki ek, hâl kategorisi içinde değil, ayrı bir kategori içinde işlenmelidir.”.
Görüldüğü gibi ilgi hâli fonksiyonunda kullanılan +nI eki üzerine farklı değerlendirmeler
yapılmakla birlikte bu ekin kullanım sebebi üzerindeki yaygın kanı, ilgi ve yükleme hâli ekleri
arasında işlevsel yakınlık olması şeklindedir. Yani bu ek, aslında yükleme hâli ekidir ve
Türkçenin tarihî lehçelerinde zamirleri edatlara bağlamak için kullanılmış; kimi çağdaş
lehçelerde ise düzenli olarak ilgi hâli ekinin fonksiyonunu üstlenmiştir.
Tarihî Türk lehçelerine bakıldığında Köktürk, Uygur ve Karahanlı Türkçeleriyle yazılmış
metinlerde şahıs ve işaret zamirleri ile üçün, teg, birle, üze gibi çekim edatları arasındaki
bağlantının daha çok +nI eki ile kurulduğu görülmüştür: anı üçün “onun için” (OA KT D3), (OA
BK D4), (OA BK D28). (AY 34i/3); anı üze “onun üzerine” (AY 120/22); anı teg “onun gibi”
(KB 663), (KB 3377), (KB 6004); bizni birle “bizimle” (AY 620/3); bizni üçün “bizim için” (AY
20/6); sini birle “seninle” (KB 3490); sini teg “senin gibi” (KB 3132).
Ancak Harezm, Kıpçak Türkçelerinde, Çağatay Türkçesinin klasik öncesi ve klasik dönem
eserlerinde, Eski Anadolu Türkçesinde şahıs ve işaret zamirleriyle söz konusu edatlar
arasındaki bağlantı daha çok ilgi hâli ekinin +nIŋ/+nUŋ, +Iŋ/++Uŋ biçimleri ile yapılmıştır:
anıŋ üçün “onun için” (GT 6/9); anıŋ üçün “onun için” (ŞT 82a/8); anıŋ birle “onunla” (ME
42/8); anuŋ içün “onun için” (KBD 794); siniŋ üçün “senin için” (KHŞ 4657).
Öte yandan bu dönem eserlerinde +nI eki ile yapılmış ilgi hâli çekimleri de zaman zaman
görülebilmektedir: anamnı ḥaḳḳı “anamın hakkı” (NF 287/5), ḳavmuŋnı cümlesi “kavminin
hepsi” (NF 76/2)
Çağdaş Türk lehçeleri üzerine yapılmış çalışmalar incelendiğinde de isimlerin ilgi hâli
çekiminin bazı lehçelerde sistemli bir şekilde bazı lehçelerde ise kısmen +nI/+nU eki ile
yapıldığı görülmüştür.
Karaçay-Malkar Türkçesinde ilgi hâli eki +nI/+nU biçimindedir: atanı “babanın”, balanı
“yavrunun”, colnu “yolun”, üynü “evin”, temirni “demirin”, tavnu “dağın”. Birinci ve ikinci
teklik şahıs iyelik eki alan isimlerde /n/ sesi düşer ve ek +I/+U biçimini alır: atımı “atımın”,
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eliŋi “köyünün”, curtumu “yurdumun”, üyüŋü “evinin” (Tavkul 2007: 903-904): askerni köbü
“askerin pek çoğu” (TDTEA/KME Gurtulanı Bert), bizni sözübüz “bizim sözümüz”
(TDTEA/KME Hubiylanı Osman), duniyanı başı “dünyanın tepesi” (TDTEA/KME Hubiylanı
Osman), duniyanı kezivlügün “dünyanın geçiciliği” (TDTEA/KME Möçülanı Kâzim), halknı
malı “halkın hayvanları” (TDTEA/KME Gurtulanı Bert), halknı küçü “halkın gücü”
(TDTEA/KME Möçülanı Kâzim), Orta Aziyanı ol kün kızıvun “Orta Asya’nın o güneş yakışını”
(TDTEA/KME Gurtulanı Salih).
Kumuk Türkçesinde de ilgi hâli eki +nI/+nU şeklindedir: almanı “elmanın”, ekçini “keçinin”,
yolnu “yolun”, üynü “evin” (Pekacar 2007: 977): xalḳnı xabarı “halkın konuşmaları”
(TDTEA/KE Kemal Abukov), meni gül yaşlığım “benim gül gençliğim” (TDTEA/KE Atav
Atayev), ulannı atı “oğlanın adı” (TDTEA/KE Kaziyav Ali).
Azerbaycan Türkçesinde yer yer isimlerin ilgi hâli çekimi +nI eki ile yapılmıştır: öz
ḳānunlarını yeri “kendi kanunlarının yeri” (UR 85) (Mazman 2011: 30).
Çağatay Türkçesinin devamı olarak gelişen Yeni Uygur Türkçesinde zaman zaman ilgi hâli
çekiminin +ni ekiyle yapıldığı bilinmektedir: atni beşi “atın başı” (Öztürk 1994: 51).
İlgi hâli ekinin +nI biçiminde kullanılması Türkçenin çeşitli lehçelerine ait ağızlarında da
sıklıkla görülmektedir. Çağatay Türkçesinin devamı olarak gelişip şekillenen Özbek
Türkçesinin konuşma dilinde +ni ilgi hâli ekinin kullanımı yaygındır (Abdurahmanov,
Şaabdurahmanov, Hacıev 1975: 205-206; Şaabdurahmanov, Askarova, Hacıyev ve diğerleri
1980: 228; Abdurahmanov, Rafiyev, Şadmankulova 1992: 131-132). Özbek Türkçesinin yazı
dilinde iki isim arasında +ni eki ile kurulmuş bu tür bir bağlantı söz konusu olmamakla
birlikte +ning ilgi hâli ekinin aitlik eki ile birlikte kullanıldığı kalıplaşmış +niki şekli
mevcuttur: xåtinniki “hatununki, hanımınki”, sizniki “sizinki” (Buran ve Alkaya 1999: 141;
Coşkun 2000: 75; Öztürk: 2007: 311). Bu son şekil, diğer lehçelerde de yaygın bir kullanıma
sahiptir.
Talip Doğan (2012: 926-927), “İran (Azerbaycan) Türk Ağızlarında Yükleme Hâli Ekleri” adlı
çalışmasında İran’ın Salmas, Urmiye ve Erdebil ağızlarında yükleme hâli ekinin zamirlerin ilgi
hâli çekiminde kullanıldığını ifade etmiştir: meni ağam (Salmas), munu adı (Urmiye), munu
ayağı (Erdebil).
Jahangir Karini (2009: 133), Erdebil İli Ağızları adlı doktora çalışmasında şöyle bir tespitte
bulunmuştur: “Halhal ağızlarında ilgi ekiyle ilgili tespit ettiğimiz en önemli değişiklik, ekin tamlanan
unsurla ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Tamlama grubunda tamlanan kelime ünlü ile başlıyorsa ilgi
ekinin son ünsüzünün genelde düştüğü görülmektedir: birinü eteyinnen (30-1509), birini adı (31-3),
kişini ağlı (18-301). Aslında ekin bu şekli, sondaki damak n’sinin çift dudak w sesine
değişmesinden sonra düşmesi sonucu meydana gelmiş olmalıdır.
Yükleme hâli ekinin Azerbaycan sahasında Derbent (Velikend, Padar, Selik, Bilici, Zidyan,
Kazmaları, Tatlar, Muğartı, Kommuna), Tabasaran, Zagatala, Zerdab (Otmanoba) ağızlarında
da ilgi hâli eki yerine kullanıldığı bilinmektedir (Memmedli 2003: 67).
Ayrıca +nI eki, Rize ağızlarında, Muğla ağızlarında, aslında Azerbaycan Türkçesinin dil alanı
dahilinde görülmesi gereken Kars ağızlarında da ilgi hâli işleviyle kullanılmıştır: Allah seni kimi
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oğlu
maŋa
vermeyipdi
(Kars/Çıldır),
bunu
olacağı
hēş
tāhmin
edilmes
(Kars/Arpaçay/Akçalar), beni içun, oni içun(Rize), gälini gainatası (Muğla) (Buran 1996:
131). Muğla ili ağzına ait olan örnek için Oğuz Türkçesi dışındaki lehçelerin izini aramak
uygun düşebilir.
2.1.

Çağatay Türkçesinde +nI İlgi Hâli Eki

Yukarıda da belirtildiği üzere Çağatay Türkçesinin klasik öncesi ve klasik dönem eserlerinde
yer yer; klasik dönem sonrası eserlerinde ise yaygın olarak iki isim arasındaki ilginin +nI eki
ile kurulduğu görülmüştür. Ek; fonetik özellikleri, kullanılış şekilleri ve işlevleri bakımından
incelenen eserlerden seçilen örnekler doğrultusunda aşağıda ayrıntılı olarak incelenmiştir.
2.1.1. +nI İlgi Hâli Ekinin Fonetik Özellikleri
Çağatay Türkçesinin özellikle klasik sonrası dönem eserlerinde görülen +nI ilgi hâli eki, düz
ünlülü olup yuvarlak şekilleri bulunmamaktadır. Bu sebeple düzlük-yuvarlaklık uyumuna
tam olarak uymaz: dünyānı mātem-serā érgenlikin “dünyanın yas evi olduğunu” (EÇŞ 248),
dünyānı otı “dünyanın ateşi” (ŞMM 104/19), enbiyānı barçası “peygamberlerin hepsi” (SASA
33/182), miḥrābnı künci “mihrabın köşesi” (ZFEM I 332/12), yolnı üsti “yolun üstü” (KMNM
91/18), yürekni derdi “yüreğin derdi” (ŞMM 189/18).
III. teklik şahıs iyelik eki almış bazı örneklerde ekin +n şeklinde olduğu da görülmüştür:
pādişāhnıŋ köŋlin ḳuşı “padişahın gönül kuşu” (ÇEK 65), közin yaşı “gözünün yaşı” (MN 42/7),
oḳın yarası “okunun yarası” (ÇEK 65), Mıṣr ulusın barı “Mısır ulusunun hepsi” (ÇEK 65).
2.1.2. +nI İlgi Hâli Ekinin Kullanılış Özellikleri
2.1.2.1.
+nI İlgi Hâli Ekinin İsimlerde Kullanılışı

Çağatay Türkçesinde isimlerin +nI ilgi hâli eki ile çekimi, incelenen eserlerden seçilen
örneklerle aşağıda açıklanmıştır.
2.1.2.1.1.

+nI İlgi Hâli Ekinin İsim Kök ve Gövdelerinde Kullanılışı

Çağatay Türkçesinde +nI ilgi hâli eki, +nIŋ/+nUŋ ekinde olduğu gibi isim kök ve gövdelerine
doğrudan gelebilir: bī-çāreni günāhı “çaresizin günahı” (ŞMM 66/22), bulūġluḳnı ‘alāmeti
“ergenliğin alameti” (ÇGT 195/5), ol dıraḫtnı her şāḫları “o ağacın her yaprağı” (MN 32/226),
dūzaḫnı otı “cehennemin ateşi” (ŞMM 104/19), dünyānı otı “dünyanın ateşi” (ŞMM 104/19),
dürni ḳıymeti “incinin kıymeti” (ŞHD 145b/7), felekni cebri “feleğin zorlaması” (EÇŞ 211),
Ḫudā’nı ḳudreti “Allah’ın kudreti” merdni köz yaşı “merdin gözyaşı” (KMMN 13/15), tamuġnı
otı “cehennemin ateşi” (ŞMM 11/19), tonnı gül-gūn tügmesi “elbisenin gül renkli düğmesi (NŞ
360/3), yolnı üsti “yolun üstü” (KMNM 91/18).
2.1.2.1.2.

+nI İlgi Hâli Ekinin Çokluk Eki Almış İsimlerde Kullanılışı

+nI ilgi hâli eki, çokluk eki almış isimlere çokluk ekinden sonra gelir: érlerni murādı “erlerin
muradı” (ṢAẞ A 231), bol girişmelerni hemesi “bu işvelerin tamamı” (ŞMM 40/19), ġonçalarnı
baġrı “goncaların bağrı” (ZFEM I 283/2), ḳalenderlerni hecri “kalenderlerin ayrılığı” (ŞMM
45/20), közlerni nūrı “gözlerin nuru” (ZFM 7/10), tillerni körki “dillerin güzeli” (FN 8/23).
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2.1.2.1.3.

+nI İlgi Hâli Ekinin İyelik Eki Almış İsimlerde Kullanılışı

Ek; iyelik eki almış isimlere iyelik ekinden sonra gelir: méniŋ baba ve analarımnı dīn [ve]
āyīnleri “benim baba ve anamın din ve ayini” (ŞMM 59/2), dilimni āteşi “gönlümün ateşi”
(ŞMM 83/4), köŋlümni yarası “gönlümün yarası” (YED 343/6), nefsimni otı “nefsimin ateşi”
(ÇGT 79/8), yurtumnı niẓāmı “yurdumun düzeni” (ŞMM 62/6-7); bendeŋni ayaġı “(senin)
kölenin ayağı” (ŞMM 40/18), birlıġıŋnı şāhidi “senin birliğinin şahidi” (YED 3/3), cemālıŋnı
tecellīsi “cemalinin tecellisi” (ŞMM 80/10), diliŋni ḳuvveti “(senin) gönlünün kuvveti” (FN
9/28), ferzendiŋni rūḥı “(senin) evladının ruhu” (ŞMM 6/13); ma’rifet bāzārını dīvānesi
“marifet pazarının divanesi” (ŞMM 16/4); müjgānlarıŋıznı oḳı “kirpiklerinizin oku” (ŞMM
47/1); analarını nāle ve zār seyli “analarının feryat figanı” (ŞMM 18/14-15).
2.1.2.1.4.

nI İlgi Hâli Ekinin Zamirlerde Kullanılışı

Çağatay Türkçesinin özellikle klasik sonrası dönem eserlerinde zamirlerin daha çok +nI ilgi
hâli eki ile çekime girdiği görülmüştür. Bu durum Çağatay Türkçesinin daha önceki
dönemlerinde nadir olarak karşımıza çıkmıştır: alarnı barısı “onların hepsi” (ZFM 32/2),
alarnı barın “onların hepsini” (BD 558/39), alarnı vaṣfı “onların vasfı” (FN 16/19), anı
ümmetleri “onun ümmetleri” (MN 16/102), anı üçün “onun için” (ŞMM 53/4), anı üçün “onun
için” (ŞMM 58/18) (işaret), bularnı barı “bunların hepsi” (BD 558/39), siz kimni ümmeti siz?
“Siz kimin ümmetisiniz?” (ŞMM 216/10), munı derdi “bunun derdi” (MN 44/11), özümni iti
“kendi köpeğim” (ŞMM 25/11), séni dükkānıŋ “senin dükkânın” (ŞMM 3/14).
2.1.2.1.5.

+nI İlgi Hâli Ekinin Aitlik Eki ile Kullanılışı

+nI ilgi hâli eki aitlik ekinden önce gelir: séniki sözleriŋ “senin sözlerin” (ŞHD 149/79).
2.1.2.1.6.

+nI İlgi Hâli Ekinin Fiilimsilerle Kullanılışı

İncelenen eserlerde +nI ekinin fiilimsi ekleri ile kullanımına ilişkin sınırlı sayıda örnek tespit
edilmiştir: til örgenmekni kérekligi “dil öğrenmenin gerekliliği” (ÜLT 10/12).
2.1.2.1.7.

+nI İlgi Hâli Ekinin Kelime Gruplarında Kullanılışı

+nI eki, iki isim arasında ilgi bağı kurarak belirtili isim tamlaması oluşturur: bizni yanımız
“bizim yanımız” (ŞMM 31/8), būstānnı yafraġları “bahçenin yaprakları” (MN 32/225), dürni
ḳıymeti “incinin kıymeti” (ŞHD 145b/7), merdni köz yaşı “merdin gözyaşı” (KMMN 13/15),
nīklerni ẟ ohbeti “güzellerin sohbeti” (KMMN 15/56), tamuġnı otı “cehennemin ateşi” (ŞMM
11/19).
Art arda gelen ilgi hâlindeki iki kelimeden her ikisi de +nI ekini alabilir: alarnı vaṣfını sānı
“onların vasfının sanı” (ṢAẞ A 226), özümni himmetimni ḳurbı “kendi himmetimin yakınlığı”
(ŞMM 33/3), séni dükkānıŋnı yanı “senin dükkânının yanı” (ŞMM 3/14).
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Art arda gelen ilgi hâlindeki iki kelimeden biri +nIŋ/+nUŋ, +Iŋ/+Uŋ diğeri +nI ekini alabilir:
anıŋ evṣāfını intih āsı “onun vasıflarının sonu” (ṢAẞ A 50), méniŋ baba ve analarımnı dīn [ve]
āyīnleri “benim baba ve annemin din ve ayinleri” (ŞMM 59/2).
Kimi zaman ilgi hâli eki almış isim ile bağlantı kurduğu isim arasına çeşitli görevlerdeki başka
kelimeler girebilir: Ḳulaḳ salsun meni émdi sözümge “Benim sözüme şimdi kulak versin.” (MN
3/6), anıŋ evṣāfını yoḳ intihāsı “Onun vasıflarının sonu yoktur.” (ṢAẞ A 50).
İlgi hâli eki alan isim, iyelikli isimle yer değiştirebilir: Bir günāhım yoḳ méni “Benim bir
günahım yok.” (ŞMM 40/16), küç ile ḳuvvetim méni “benim gücüm kuvvetim” (ŞMM 77/22),
mihribānım yoḳ méni “benim sevgi dolu, şefkatli sevgilim yok.” (ŞMM 37/10), ṭal’at-ı rūyuŋ
seni “senin yüzünün güzelliği” (MN 38/7), tofraḳları zeberceddür anı ey yār “Ey yâr, onun
toprakları zeberced taşı gibidir.” (MN 34/239).
2.1.3. +nI İlgi Hâli Ekinin İşlevleri
+nI ilgi hâli ekinin Çağatay Türkçesindeki işlevlerini şu şekilde ifade edebiliriz:
İlgi hâli eki, eklendiği isim görevli kelime ile başka bir isim arasında sahiplik, aitlik, ilgi bağı
kurar: alarnı sözleri “onların sözleri” (ṢAẞ A 60), ecelni çengeli “ecelin pençesi” (MN 41/5),
érlerni murādı “erlerin isteği” (ṢAẞ A 231), ġonçalarnı baġrı “goncaların bağrı” (ZFEM I
283/2), ḫalḳnı ortası “halkın ortası” (KMMN 8/26), köksümni āhı “göğsümün ahı” (ŞMM
69/3), közümni yaşı (ZFEM I 276/3), méni öyüm “benim evim” (ŞMM 16/23), munı cevābı
“bunun cevabı” (ŞMM 6/18), pīrlerni atı “pirlerin adı” (ŞMM 25/7), Şibānīni köŋli “Şibani’nin
gönlü” (ŞHD 58b/2), uluġlarnı sözi “büyüklerin sözü” (FN 16/19).
İlgi hâli eki, zamirleri bazı edatlara bağlar: anı üçün “onun için” (ŞMM 53/4), (ŞMM 58/18),
méni birlen “benimle” (ŞMM 38/23).
Bir bütünün parçasını belirtir: ḫalḳnı ortası “halkın ortası” (KMMN 8/26), hemelerini köŋli
“hepsinin gönlü” (ŞMM 47/4), Şibānīni köŋli “Şibani’nin gönlü” (ŞHD 58b/2).
Bir parçanın bütününü belirtir: alarnı barı “onların hepsi” (BD 558/39), enbiyānı barçası
“peygamberlerin hepsi” (ṢAẞ A 182), girişmelerni hemesi “işvelerinin tamamı” (ŞMM 40/19),
kişilerni ḳoyları “insanların koyunları” (ŞMM 25/10).
İlgi hâli eki ile oluşturulan kelime grupları cümlede yüklem görevinde bulunabilir:
Érür-men bendelerni ser-nigūnı “Kulların tepetakla olmuş olanıyım” (ṢAẞ A 58)
İlgi hâli eki ile oluşturulan kelime grupları cümlede özne görevinde bulunabilir:
Alarnı barısı bu bāġ ara bar “Onların hepsi bu bahçede var.” (ZFM 32/2)
3. SONUÇ
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Kelime grupları ve cümle içinde isimlerin diğer isimlerle bağlantı kurduğu hâl olarak
tanımlanabilen ilgi hâli, Çağatay Türkçesinin klasik öncesi ve klasik dönem eserlerinde
genellikle +nIŋ/+nUŋ, zaman zaman +Iŋ/+Uŋ ekleriyle yapılmış, klasik sonrası dönem
eserlerinde ise bu hâli ifade etmek için daha çok +nI eki kullanılmıştır.
Ekin ortaya çıkışı ile ilgili farklı değerlendirmeler yapılmış; bu ekin hâl eki olamayacağı
hususunda görüşler ileri sürülmüştür. Ancak bu konudaki genel kanı, yükleme hâli ekinin ilgi
hâli eki işleviyle kullanılması yönündedir. +nI ekinin ilgi hâli işleviyle kullanımına tarihî
metinlerde, günümüz Türk lehçelerinin bir kısmında ve Türkçenin çeşitli lehçelerine ait
ağızlarında rastlamak mümkündür. Köktürk, Uygur, Karahanlı Türkçelerinde zamirlerle
edatlar arasındaki bağlantı daha çok +nI eki ile sağlanırken Harezm, Kıpçak Türkçelerinde,
Çağatay Türkçesinin klasik öncesi ve klasik dönem eserlerinde, Anadolu sahasında bazı
istisnalar dışında söz konusu bağlantı +nIŋ/+nUŋ, +Iŋ/+Uŋ ekleriyle yapılmıştır. Günümüz
Türk lehçelerinden Kumuk ve Karaçay-Malkar Türkçelerinde isimlerin ilgi hâli çekimi düzenli
olarak +nI ekiyle yapılmaktadır. Çağatay Türkçesinin devamı olarak şekillenen Özbek
Türkçesinin yazı dilinde +ki aitlik ekiyle kullanılan kalıplaşmış şekil (+niki) dışında bu türden
bir kullanım söz konusu değildir. Ancak ilgi hâli işlevli +ni ekine Özbek ağızlarında sıklıkla
rastlanır. Yeni Uygur Türkçesinde ise zaman zaman bu türden örnekler görülebilir.
Çağatay Türkçesinin klasik sonrası dönem eserlerlerinde +nI ekinin ilgi hâli işleviyle
kullanılması çok yaygındır. Kimi zaman aynı cümle veya dizedeki iki farklı ismin ilgi çekimi
hem +nIŋ/+nUŋ veya+Iŋ/+Uŋ hem de +nI ekiyle yapılmıştır. İncelenen eserlerden tespit
edilen örnekler ortaya koymaktadır ki ilgi hâli çekiminde kullanılan +nI ekiyle +nIŋ/+nUŋ,
+Iŋ/+Uŋ ekleri arasında işlev ve kullanım özelliği bakımından herhangi bir farklılık
bulunmamaktadır. Biçim yönünden tek fark ise +nI ekinin yuvarlak ünlülü şekillerinin
bulunmamasıdır.
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Elephants in the Classrooms: Ignored Realities in the Teaching and Learning1 of
Spoken English in a Turkish University Preparatory Program1
Davut PEACİ (William S. Peachy)2
ABSTRACT
Many preparatory-year English programs (PYEPs) around the Turkish Republic are in a period of transition, and even of crisis.
While established universities whose primary medium of instruction is English and whose students must pass a PYEP are
enjoying greater recognition in world rankings, the newer state universities such as Düzce University (DU) whose students are
not required to pass a PYEP are seeing decreasing enrollments and success rates in their PYEPs. In AY 2014, a new law was
passed cancelling the requirement that universities and academic units must offer 30% of their instruction in English. Up to now,
the ongoing lack of initial student motivation and subsequent demotivation has not been adequately addressed. There are many
demotivating factors feeding the emerging crisis, while the poor performance of students in evaluation instruments for oral
production has glaringly revealed that that the speaking segment of the PYEP is sick. This may be a result of failures in the
teaching and learning of this skill, of faulty speaking evaluation instruments, or most probably of a combination of these two
deficiencies. This study critically examined the expectations of the Higher Education Council (HEC) for the skill of speaking, the
aims and methods of the instructional materials used for teaching speaking at DU and at many Turkish universities, and the
instruments used for evaluating student performance and achievement at the beginning of, during and at the end of the PYEP at
DU. The research revealed that, not only are the HEC objectives unrealistic, the instructional materials inappropriate and
ineffective and the evaluation instruments demotivating, but that the perpetuation of this situation, despite the obvious failures,
resulted from deliberately ignoring the realities. Those elephants are filling the foreign language classrooms, and they are
crushing the students and instructional staff.
Key Words: Preparatory program, teaching spoken English, demotivation, evaluation, Higher Education Council (HEC).

1. INTRODUCTION
It is a period of transition, even of crisis, for many preparatory-year English programs (PYEP)
around the Turkish Republic. While established universities such as Boğaziçi University,
Middle Eastern Technical University and Istanbul Technical University Sabancı University
and Bilkent University, whose primary medium of instruction is English and whose students
must pass a PYEP are enjoying greater recognition in world rankings, the newer state
universities such as Düzce University (DU), where units undertook to teach 30% of their
courses with English as a medium of instruction and whose students are not required to pass
a PYEP, have seen decreasing enrollments and success rates in their PYEPs. Such units were
the main institutional stakeholders in the preparatory year programs, but in practice and in
fact, they have rarely offered such courses, and when they have, no students have enrolled in
them. (Peachy, 2014a)
Just before AY 2014-2015, at DU’s Hakime Erciyas School of Foreign Languages (HESFL), all
departments in the Faculty of Forestry and half of them in the Faculty of Engineering
withdrew from the PYEP, reducing AY 2014-2015 enrollment by one third. The reasons for
This study was presented as oral paper at the I. International Symposium on Language Education and
Teaching.
2 Yardımcı Doç.Dr., Düzce Üniversitesi, Hakime Erciyas Yabancı Dil Yüksek Okulu, e-posta:
williampeachy@duzce.edu.tr
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these decisions emerged in 2014 during interviews conducted on faculty attitudes. Faculty
members stated that enrollments in their departments had been declining, and from their
own sources of information, they learned and believed that students would choose other
universities where they did not have to spend a preparatory year learning English. Not only
were they told that students and their parents did not want to waste the time and money for
a fifth year for a bachelor’s degree, but they wanted to seek and begin employment in a
government ministry as soon as possible. (Peachy, 2014a)
Although regulations for PYEPs mandating and governing the PYEPs at Turkish universities
where Turkish is the primary medium of instruction have been clear have been clear for
years, most faculties and higher schools in the newer state universities in Turkey, it seems,
had been content with the non-compliance of such programs with those regulations. The
regulations stipulated that academic units requesting PYEPs for their students had to meet a
minimum requirement of 30% of English-medium instruction. Following an administrative
court case, it was announced on 26 November 2014 that by law, beginning in the next
academic year, AY 2015-2016, participation in the English language program for all but
English teacher training departments were to become optional (T.C. Law No. 6569, 2014,
Article 28). Then from the Higher Education Council Directorate’s Office of Education and
Training on 19 January 2015, Düzce University received an official directive (Higher
Education Council Directive No. 75850160-312/2567, 2015) implementing T.C. Law No.
6569. Accordingly, university foreign language schools that have hosted these programs are
faced with a certain amount of shrinkage in enrollment. The degree of that shrinkage is a
subject of pessimistic estimates. While in AY 2014-2015, Düzce University’s Hakime Erciyas
Higher School of Foreign Languages enrollment was in the mid 500’s, the highest voiced
estimate of next fall’s enrollment was 200, and some instructional staff have estimated that
the number could be below 100. The threat is very real, and the consensus of the HESFL
instructional staff is that no more than 150 new students will enroll in the PYEP in the fall
term of AY 2015-2016. In the opinion of this author, the threat of the dissolution of the entire
program looms like the legendary sword of Damocles.
What has also become clear in the last four years is a post matriculation demotivation. That
is, those students who may have exhibited enthusiasm or at least receptiveness to the rigors
of the intensity of instruction in a preparatory year program of twenty-four hours per week
for about 30 weeks, very early on begin to exhibit lack of interest in or even negative
attitudes towards the program. This disinterest has particularly been evidenced over the past
two academic years: first, by increasing rates of absences from class; second, by absences
from quizzes and tests, particularly the speaking segment of midterm and final examinations;
third, by a general decline in quiz and examination scores; and fourth, and most strikingly, by
increased and shameless use of smart phones in class. While there may have been many
demotivating societal and academic factors feeding the emerging crisis, the especially poor
performance of students in evaluation instruments for oral production (HESFL, 20009-2014)
has glaringly revealed that that the speaking leg of the PYEP is sick.
This study aimed to discover the causes for this crisis and to offer possible solutions for the
future of PYEPs at new Turkish universities, with special emphasis on the problems
presented by the speaking segment of the program.
2. METHOD
This study critically examined the expectations of the Higher Education Council (HEC) for the
skill of speaking, the aims and methods of the instructional materials used for teaching
speaking at DU and at many Turkish universities, and the instruments used for evaluating
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student performance and achievement at the beginning of, during and at the end of the PYEP
at DU.
3. RESULTS AND DISCUSSİON
As mentioned above, instructional staff in the Faculty of Forestry and in some departments of
the Faculty of Engineering felt threatened by declining enrollment in their university
departments and by the feedback that they had received from current and prospective
students and their families. While this author has researched faculty attitudes, those of
students and their families should also be researched. It is clear that the perception of a lack
of initial student motivation has not been addressed adequately. It is not all clear why no
need has been felt in the academic communities of higher education for needs analyses, and
for the stakeholders’ perceptions of those needs. Needs analyses in the academic world are
akin to market analyses in the business world, which is research essential to the creation,
production and marketing of their products and services.
What is the reason for so obvious a failure, a failure that is not evident in PYEPs in older,
established, respected Turkish universities? In this instructor’s opinion, the breakdown is
logically either a result of (1) failures in the teaching and learning of speaking, (2) faulty
evaluation instruments for speaking (Peachy, 2012), (3) unreasonable expectations of
program outcomes (Peachy, 2014b), (4) inappropriate materials for achieving the desired
results (Peachy, 2013), or (5) some combination of these four deficiencies. While the PYEP as
a whole, i.e., the four skills of listening, speaking, reading and writing, is a failure, this study
focused on the critical examination of the expectations of the HEC for the skill of speaking,
including the aims, the instruments utilized for the evaluation of student performance and/or
achievement and the methods of the instructional materials used for teaching speaking at the
beginning of, during and at the end of the PYEP at DU and by extension at many Turkish
universities.
Research done by this author revealed that not only have the HEC objectives been
inappropriate for most students, but that they have been deemed irrelevant by most of the
stakeholders of the PYEPs. The expected results of that study that the assumptions and goals
of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), HEC and Turkish
academic units were not in harmony were generally confirmed. Specifically, the author
concluded that (1) The CEFR came into existence to meet the particular needs of a Europe
that did not want to re-experience the situations that led to two world wars in the twentieth
century. (2) The HEC mandates have been an attempt to support better and stronger
relations with the Council of Europe (CE) and the European Union (EU) with the avowed
attempt of successive Turkish governments to join the EU. (3) Many Düzce University Turkish
academic units have shown by their actions and applications that they do not support the
CEFR nor do they respect the HEC mandates (Peachy, 2014b). This author has noticed that
students either do not appreciate the factors that led to the twentieth century European
horrors, two world wars and the genocide of the Jews and that of the Srebrenica Muslims in
1995, or that they have no acquaintance with those historical episodes. Not only have they
not related the need to communicate by speaking or by writing, but HEC mandates do not
require that they show any kind of competency in the two passive skills of listening and
reading, let alone the more demanding skills of speaking and writing, except in extremely
rare case that they have to or want to take a course taught in English. Only a handful of
students ever aim to reach the competency for study or work abroad. Only students studying
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tourism and hotel management communicate that they feel the need to speak English socially
and professionally.
This author has also done research on instructional materials. Touchstone is one of the three
course books used at the HESFL. It a course book that tries to base itself on the micro-culture
of the international classroom. This approach is typical in the university Intensive English
programs (IEP) and English as a Second Language (ESL) programs in English-speaking
countries. The Teacher’s Edition of Touchstone 1 is quite revealing:
Finally, successful learning is all about motivation. Corpus-informed materials
motivate learners because they can feel confident that the language they are
learning is up-to-date, useful in everyday conversations, and targeted to
situations in which they are likely to find themselves. Students can also be
sure that the language corresponds to what they will encounter in real
conversations, on radio and TV shows [in English], in movies, on the Internet,
and in books, newspapers, and magazine. (Aldkorn et al., 2010, p. v)
The text strongly implies that the milieu is English and Western. It does not specifically teach
North American or British culture. Rather, by using names and monuments of several world
regions, it tries to provide an international cultural environment that students are likely to
find in the ESL/IEP classroom.
At DÜ, NorthStar was used in AY 2010-2011 and was used again in Academic Years 20132014 and 2014-2015. It has a definite, marked North American cultural orientation. On p. v of
all books in the Fourth Edition of the Series, the following declaration is found under the head
of “PRINCIPLES”:
1 The more profoundly students are stimulated intellectually and
emotionally, the more language they will use and retain.
The thematic organization of NorthStar promotes intellectual and emotional
stimulation. The 50 sophisticated themes in NorthStar present intriguing topics
such as recycled fashion, restorative justice, personal carbon footprints, and
microfinance. The authentic content encourages students, links them to language
use outside of the classroom, and encourages personal expression and critical
thinking.
2 Students can learn both the form and content of the language.
Grammar, vocabulary, and culture are inextricably woven into the units,
providing students with systematic and multiple exposures to language forms in
variety of contexts. As the theme is developed, students can express complex
thoughts using a higher level of language. (Numrich and Boyd, 2009, p. v)
The ideas are similar to those of Touchstone, as mentioned above. It is clear from the
phrasing “authentic content…links them to language outside the classroom,” that the
“outside”, the instructional context, is a Western English-speaking culture. Subjects
such as advertising, fraud, gender, the Amish, produce and endangered cultures as well
as the ones from No. 1 of the above Teachers Edition excerpt are “hot topics” in North
America.
The author has found that student interest in such cultural focuses is extremely hard to
maintain over nine months of instruction. He has looked into the question of the
relationship of culture and language in the various major popular frameworks of ESL,
ESP, EFL and EAP. It is not understandable why ESL programs and materials designed
for international students where English is the native or national language, and that
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teach North American or British culture to complement and anchor vocabulary,
expressions and structures used every day in those local areas are used in Turkey and
other countries where most students will never experience the appropriate occasions
for their use. English is a foreign language in Turkey, and that means that North
American or British culture is a barrier, a hurdle on which students and instructors
waste a great deal of effort and time for little or no result at best and distaste or disgust
at worst. What unrealistic goals there are for speaking and what ineffective, counterproductive instructional materials that exist are the transportation to take students to
those goals.
Finally, the evaluation instruments are particularly demotivating in the case of speaking. A
speaking rubric taken directly from the CEFR is used to give students numerical marks on
midterms and finals, the same one in every oral test:
ORAL TEST RUBRIC
(used in all in-term examinations and in the final examination in the DU HESFL PYEP)
90-100

80-89

70-79

60-69

50-59

40-49
30-39
0-29

Understands questions and probes easily and expresses
himself/herself fluently and accurately using well-formed sentences,
transitioning easily from one topic to another displaying comfort with
a variety of tenses and [broad] vocabulary use
Understands questions and probes with no further explanation and
repetition; demonstrates speech with two-or-more-sentence
discourse with somehow complex sentences with a variety of tenses
on unfamiliar and familiar topics; can easily provide justification with
some hesitation
Understands questions and probes, hardly requires repetition, feels
relatively at ease expressing himself/herself mostly at sentence level
with a variety of tenses. providing justification and explanation on
familiar and unfamiliar topics with occasional grammar errors
Understands questions but occasionally requires repetition; can
express himself/herself on simple topics with sentences displaying
enough control over simple tenses, has enough vocabulary to get by;
remarks marked by occasional inconsistencies to grammar, but effort
for repair is evident
Understands questions requiring personal information, answers
mostly in phrases; despite frequent grammatical and vocabulary
errors she/he can convey a message; finds it hard to form sentences
and respond to probes
Understands simple questions and mostly answers in simple phrases
with a limited range of grammar and vocabulary; displays common
accuracy problems in attempts at forming sentences
Finds it hard to understand most questions; responds hesitantly only
to personal information questions in phrases
Understands and responds to very common daily conversation
questions only; shies away from answering the rest of the questions
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The rubric obviously does not measure achievement. It measures competency, and most
students consistently range from 20 to 50 in the A or A+ range. Those are failing or near
failing marks in university courses, and such marks understandably demotivate their
recipients, especially over a term of nine months, the term of the PYEPs through the end of AY
2014-2015. The continued misuse of a CEFR modeled rubric despite the obvious failures is
the result of deliberately ignoring realities.
Those elephants are filling the foreign language classroom, and they are crushing the
students and instructional staff. My fear now is that such an analysis as this can only serve as
a post mortem, not a diagnosis that might lead to a successful treatment, let alone a positive
prognosis of the phenomenon that was the movement toward preparatory year programs in
the Republic of Turkey.

4. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
A nationwide needs analysis can be carried out involving the stakeholders of the newer
universities. The perspectives, opinions and needs of students, the families of students,
prospective public sector employers, potential private sector employers, university faculty
members and university academic unit heads should be surveyed and the results analyzed.
Based on such analyses, programs can be designed to meet their real needs. Appropriate
instructional materials can then be chosen, or preferably designed and written for university
students in the Republic of Turkey. If these measures are taken, the elephants can at last be
banished from the classroom.
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A HISTORICAL SECTION FROM THE TURKISH VARIETY OF
EXPRESSION: WORDS MEANING "MANY" IN THE OLD
ANATOLIAN TURKISH
TÜRKÇENİN İFADE ÇEŞİTLİLİĞİNDEN TARİHSEL BİR KESİT: ESKİ
ANADOLU TÜRKÇESİNDE “ÇOK” ANLAMINI KARŞILAYAN
KELİMELER1
Derya DATLI 2
ABSTRACT
The richness of a language is directly proportional with the number of words as well as the variety of words representing the
same meaning. When the historical periods of Turkish with the first written sources belonging to 8th century are studied, a very
extensive vocabulary is observed. When this existing vocabulary is taken into account, one of the most noticeable issues is the
abundance of synonyms in the Turkish language. Synonymy is a relationship of lexical meaning sameness. The examples of the
synonymy that varies in accordance with time, geography and context are present in all types of words in Turkish. When the
historical ages of Turkish which is a powerful and mostly used language in terms of conceptualization and possibilities of
expression, it is seen that the word "many", the expression of plurality is meant by multiple words in all historical ages. However,
the age when the number of the words giving the meaning of "multiplicity" was high has been the age of Old Anatolian Turkish.
Many words such as "key, delim, köp, katı, yavlak, öküş, igen, yigin, artuk" giving the meaning of "many" have been used in the
texts of this age. Not only Turkish synonymous words but also words that came into Turkish from foreign languages giving the
meaning of "many" have been observed in the carried out studies. In this study, the words giving the meaning of "many" in
Turkish will be detected n the historical texts and the richness of concept and meaning of the Turkish language will be put
forward in the context of lexical significance.
Key Words: many, synonymy, Old Anatolian Turkish, vocabulary, richness of concept.

ÖZET
Bir dilin zenginliği, kelime sayısıyla olduğu kadar aynı anlamı ifade eden farklı kelimelerin çeşitliliğiyle de doğru orantılıdır. İlk
yazılı kaynakları 8. yüzyıla ait olan Türkçenin tarihî devirleri incelendiğinde çok geniş bir söz varlığına sahip olduğu
görülmektedir. Bu mevcut söz varlığı göz önünde bulundurulduğunda en çok dikkat çeken hususların başında Türk dilindeki eş
anlamlı kelimelerin çokluğu gelmektedir. Eş anlamlılık, anlam aynılığı anlamına gelen sözlüksel bir ilişkidir. Zamana, coğrafyaya
ve bağlama göre değişiklik gösteren eş anlamlılığın örnekleri Türkçede tüm kelime türlerinde varlık göstermektedir.
Kavramlaştırma ve anlatım olanakları bakımından güçlü ve işlek bir dil olan Türkçenin tarihî devirlerine bakıldığında “çok”
kelimesinin, çokluk ifadesinin tüm tarihî devirlerde birden fazla kelimeyle karşılandığı görülmektedir. Ancak Türk dilinde çokluk
ifadesine karşılık gelen kelimelerin sayıca en fazla olduğu devre Eski Anadolu Türkçesi devresidir. key, delim, köp, katı, yavlak,
öküş, igen, yigin, artuk gibi “çok” anlamını karşılayan pek çok kelime bu devre metinlerinde kullanılagelmiştir. Sadece eş anlamlı
Türkçe kelimeler değil dilimize yabancı dillerden geçen kelimelerle de “çok” kelimesinin karşılandığı yapılan incelemelerde
görülmektedir. Bu çalışmada sözlüksel eş anlamlılık bağlamında tarihî metinlerden hareketle Türkçede “çok” kelimesini
karşılayan kelimeler tespit edilip Türk dilinin kavram ve anlam zenginliği ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: çok, eş anlamlılık, Eski Anadolu Türkçesi, söz varlığı, kavram zenginliği.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
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GİRİŞ
Türkçe fonetik, morfolojik, sentaktik açıdan olduğu gibi semantik bağlamda da güçlü ve işlek
bir dildir. Yaratıcı ifade gücü ve sınırsız anlatım olanakları Türk dilini Dünya üzerindeki pek
çok dilden üstün kılan özelliklerinden biridir. Dilin zenginliğinin sahip olduğu kelime sayısına
bağlı olduğu düşünülse de bir dilin zenginliği, kelime sayısıyla olduğu kadar aynı anlamı ifade
eden farklı kelimelerin çeşitliliğiyle de doğru orantılıdır. İlk yazılı kaynakları 8. yüzyıla ait
olan Türkçenin tarihî devirleri incelendiğinde çok geniş bir söz varlığına sahip olduğu
görülmektedir. Bu mevcut söz varlığı göz önünde bulundurulduğunda en çok dikkat çeken
hususların başında Türk dilindeki eş anlamlı kelimelerin çokluğu gelmektedir. Eş anlamlılık,
anlam aynılığı anlamına gelen sözlüksel bir ilişkidir ve dillerin canlı kalmasını, işlekliğini
sağlayan önemli bir unsurdur.
1. Eşanlamlılık
Bir dilde yazılışları farklı anlamları aynı olan kellimeler “eş anlamlı” olarak adlandırılır. “Eş
anlamlılık” kelimelerde anlam aynılığı ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Dilbilim
alanında bu konuyla ilgili pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen eş anlamlılık konusu
henüz tam anlamıyla izah edilip sonuca bağlanamamıştır.
“Eş anlamlılık meselesi, Peşkovskiy’in çalışmaları öncülüğünde Rus dilbilimciler tarafından
1920’li yılların sonlarından itibaren dikkat çekmeye başlamış ise de Türk lehçelerindeki eş
anlamlılık meselesi ancak 1950’li yıllardan itibaren ele alınmaya başlanmıştır.” (Erdem,
2004, 147). Eş anlamlılık çağdaş dilbilimin tartışmalı konularından biridir. W.E Collinson, F.
R. Palmer, N. Goodman, Berke Vardar, Vecihe Hatipoğlu, Doğan Aksan gibi isimler başta
olmak üzere dilbilim araştırmacılarının geneli eş anlamlılık diye bir şeyin olamayacağı, eş
anlamlı olarak nitelenen kelimeler arasındaki anlam ilişkisinin yakın anlamlılıktan başka bir
şey olmadığını vurgulayarak “bir kavrama bir kelime” ilkesini benimsemektedir. Ancak bu bir
nesneye bir gösterge ilkesi dillerin doğuş devrelerinde geçerlilik gösteren bir durum olarak
düşünülmelidir. Dillerde başlangıçta bir nesneyi bir kelime karşılarken yüzyıllar içerisinde
aynı nesne için farklı göstergeler ortaya çıkabilir. Zira bir dilde eş anlamlı kelimeler
bulunması uzun bir yaşanmışlık ve tarihsellik gerektirir. Bu bağlamda bir dilde eş anlamlılık
çalışmaları yapılırken zaman, coğrafya ve bağlam göz önünde bulundurulmalıdır. Kelimelerin
anlam özellikleri bağlama göre değiştiği gibi zaman ve coğrafyaya göre de değişiklik
gösterebilmektedir. Örneğin Eski Anadolu Türkçesi devresinde eş anlamlı olarak kullanılan
ve her bağlamda birbirinin yerini alabilen Türkçe nesne ve Arapça şey kelimeleri arasında
zamanla anlam farkı oluşmuştur:
Ve halka eyü nesneler ögretgil. (Yüz Hadis Yüz Hikaye - 57B/5)
Ve hiç uçmak gibi aceb nesne görmedüm kim anı isterüz diyen gişiler uyurlar. ( Yüz Hadis Yüz
Hikaye - 53B/15)
Dillerdeki eş anlamlı kelimelerin oluşumunda dilin kendi ifade çeşitliliği ve yabancı dillerden
kelime alımı şeklinde iki temel kaynak vardır. Yabancı dillerden giren eş anlamlı kelimelerin
hüviyetini toplumların sosyal eğilimleri ve ilişkide bulundukları toplumların sosyo-kültürel
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yapısı da etkilemektedir. Dillere yabancı dillerden giren kelimelerin kimliği konjonktürel
olarak değişiklik göstermektedir. Bunu kendi dilimiz için değerlendirdiğimizde Göktürk ve
Uygur devrelerinde Soğd, Çin, Sanskrit, Tohar ve Tibet dillerinden kelimeler alıntılanırken
İslam kültür ve medeniyet dairesine girmemizi müteakip devrelerde daha ziyade Arapça ve
Farsça’dan kelime girişi olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde 1800’lerde başlayan Batı
tesiriyle de Batı kaynaklı kelimeler eş anlamlı olarak dilimize girmeye başlamıştır.
Eş anlamlı olarak adlandırılan yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimeler, Türk dilinin
tarihsel dönemlerinin hepsinde vardır. İlk tarihi dönem olan Eski Türkçesinin Göktürk
devresine ait Göktürk Kitabelerinde bile eş anlamlı kelimelerin var olması dilin ilk devresinde
dahi zengin bir ifade gücüne sahip olmakla birlikte bundan çok eski dönemlere dayandığının
da göstergesidir. Zira bir dilde eş anlamlı kelimeler bulunması uzun bir yaşanmışlık ve
tarihsellik gerektirir. Eş anlamlılık dillerin eskiliğiyle ilgilidir. Doğan Aksan, hiçbir dilde
başlangıçta bir kavramı ifade etmek için birden çok gösterge bulunamayacağını, dilin
kökeninde eş anlamlı iki kelime bulunmasının anlam farklılaşmasıyla açıklanabileceğini
söyler. Zira “çok” anlamı, bu çalışmaya konu olan kelimelerin hepsinin ilk anlamı değildir. Söz
konusu kelimelerden köp, öküş, delim, artuk vb.’nin başlangıçtan itibaren çok anlamında
kullanılmalarına rağmen yavlak, katı, yigin gibi kelimelerin bu anlamı zamanla kazandıkları
görülmektedir. Örneğin “yablak” kelimesi Eski Türkçede kötü, fena, perişan manalarında
kullanılırken bu kelimenin Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde “çok” anlamıyla yer aldığını
görmekteyiz.
Eş anlamlılık leksik ve gramatik olmak üzere iki gruba ayrılır. Gramatik eş anlamlılık
kelimelerin morfolojik ve sentaktik durumunu esas alır. Palmer’in sözlüklerde birçok
kelimenin eş anlamlıymış gibi açıklanmasının sadece kelimeyi daha anlaşılır hale getirmeyi
sağladığını söylemesiyle birlikte, eş anlamlılık esasen sözlüksel bir ilişkidir. Sözlüklerde
kelimeler açıklanırken karşılık olarak birbirinin yerine kullanılabilecek eş anlamlı kelimeler
verilir. Bu çalışmada Eski Anadolu Türkçesi devresinin karakteristik özelliklerini yansıtan
Mantıku’t-tayr, Yunus Emre Divanı, Garibnâme, Kemal Ümmî Divanı, Yûsuf ve Zelîha, Hüsrev
ü Şîrîn, Süheyl ü Nevbahâr, İskender-nâme, Mevlid, Câmasb-nâme, Kadı Burhaneddin Divanı,
Ahmedî Dîvânı, Risâletü’n-Nushiyye, gibi metinler leksik eş anlamlılık bağlamında
değerlendirilmiş, metinler üzerinde leksik ve eş zamanlı bir inceleme yapılmıştır.
2. Eski Anadolu Türkçesinde “çok” Anlamında Kullanılan Kelimeler
Kavramlaştırma ve anlatım olanakları bakımından güçlü ve işlek bir dil olan Türkçenin tarihî
devirlerine bakıldığında “çok” kelimesinin, çokluk ifadesinin tüm tarihî devirlerde birden
fazla kelimeyle karşılandığı görülmektedir. Türk dilinin ilk tarihî devresi olan Eski Türkçe
döneminde bile çokluk ifadesinin öküş, köp (kop), artuk, yigdi gibi kelimelerle karşılanarak
dilin eş anlamlılık olanaklarından geniş ölçüde yararlanıldığı görülmektedir.
Süçig sabınga yımşak agısınga arturup öküş Türk budun öltüg. (Kül Tigin Abidesi - Güney
Yüzü/6)
Kara Türgiş budun kop (köp) içikdi. (Kül Tigin Abidesi - Doğu Yüzü / 38)
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İlig törüg yigdi kazgandım. (Bilge Kağan Abidesi – Doğu Yüzü / 36)
Türk dilinde çokluk ifadesine karşılık gelen kelimelerin sayıca en fazla olduğu devre Eski
Anadolu Türkçesi devresidir. key, delim, köp, katı, yavlak, öküş, igen, yigin, artuk gibi “çok”
anlamını karşılayan pek çok kelime bu devre metinlerinde eş zamanlı olarak
kullanılagelmiştir. Sadece eş anlamlı Türkçe kelimeler değil dilimize yabancı dillerden geçen
fazla, ziyade gibi kelimelerle de “çok” kelimesinin karşılandığı yapılan incelemelerde
görülmektedir.
2. 1. artuk
Dîvânü Lugâti’t-Türk’te fazla, ziyade şeklinde karşılık verilen, Tarama Sözlüğünde çok, fazla,
başka şeklinde anlamlandırılan “artuk” kelimesi Türk dilinde Eski Türkçeden bu yana
kullanılagelmektedir. Eski Anadolu Türkçesi devresine ait metinlerde “çok” anlamıyla sıklıkla
kullanıma sahip olduğu görülen bu kelimenin günümüzde de Türkiye Türkçesi ağızlarında
kullanımı devam etmektedir. Ancak bugün Düzce, Trabzon, Harput vb. ağızlarda varlık
gösteren bu kelime doğrudan doğruya “çok” anlamında kullanılmamaktadır. Kelimenin
çokluk ifadesi taşıyan anlamını zaman içerisinde yitirdiği, ağızlarda artık, fazla, geri kalan
anlamlarında kullanıldığı görülmektedir. “artuk” kelimesi Azerî, Başkurt, Uygur, Türkmen ve
Tatar Türkçelerinde de “çok” anlamında varlık göstermektedir.
Vezn-içün lafzuñ gidermiş harfini
Artuk eksük söylemiş söz sarfını

(MT / 750)

Bir nefes ‘ömrüñ bahâsı çok-durur
Kadri kamu dünyâdan artuk-durur (MT / 3066)
Ne kadar kim hayrım olmayup günâhım çok ise
Ol Rahîmün rahmetinden kaçan artukdur benim

(KÜD / 96-4)

Aña Husrev’den artuk hürmet idem
Dir-ise gel gelem git dise gidem

(HŞ / 4536)

Lîki vardur bir ‘acâyib cânavar
Kamudan ol katreyi artuk sever

(GN / 6516)

2. 2. delim
Tarama Sözlüğünde çok, birçok, ziyade karşılıklarıyla anlamlandırılan “delim” kelimesinin
Eski Anadolu Türkçesinin hemen hemen tüm karakteristik metinlerinde işlek olarak
kullanıldığı tespit edilmiştir. Eski Anadolu Türkçesi devresinin sonlarından itibaren
kullanımdan düşmeye başlayan bu kelime bugün Çankırı ağzında hala “çok” anlamında
kullanılmaktadır. “delim” kelimesinin çağdaş Türk lehçelerinde kullanıldığına dair bir bilgiye
ise ulaşılamamıştır.
Geçmiş üstine bunuñ yıllar delim
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(İN / 4325)

Keşfi bî-hadd ü kerâmâtı delim
Zühdi çok ü hem makâmâtı ‘azîm

(MT / 328)

Olmayıçak Hak civarında mukîm
Yig ola tamu bil uçmakdan delim

(MT / 834)

Niçe kez geldüm gitdüm delim sûret yaratdum
Bu şimdiki devrede Yûnus'a aldar idüm

(YED / 223-5)

Bu ‘ummânda delim dürlü güher vardur ele girmez
Bahâsuz inci bulunmaz câna başa kıyan gelsün

(YED / 230-4)

Derdüm delim hîç bilmezem kankı birin aglayayın
Niçe firâk ü derdile cân ü gönül taglayayın

(KÜD / 84-1)

Anı gördüm kamu kaygum eridi
Benüm-ile ol delim yol yöridi

(YZ

/ 1054)

Yûsuf eydür iki kezdür geldünüz
Delim agırlık ü hürmet buldunuz

(YZ / 1190)

Delim dürlü kudretler uş gösterür
Ne tan gizler ü hem ne hoş gösterür

(

SN / 39)

Öküş ulular 'âleme geldiler
Delim dürlü ‘ilm ü hüner bildiler

(SN / 358)

İşidü agladı kıldı delim âh
Şol yoldaşuñ ne kişidür didi şâh

(HŞ / 2145)

2. 3. katı
Dîvânü Lugâti’t-Türk’te katı, sert, sıkı, kuvvetli şeklinde açıklanan katı kelimesinin çok katı,
pek sert, pek sıkı, çok kuvvetli, adamakıllı, iyice anlamlarıyla Göktürk Kitabelerinde de
(katıgdı) var olduğu görülmektedir. Bu bağlamda “çok” anlamının katı kelimesinin sonradan
kazandığı bir anlam olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Eski Türkçede katı, sert anlamlarında
kullandığı görülen “katı” kelimesinin Kutadgu Bilig’de çok anlamıyla da yer alması, kelimenin
bu anlamı Orta Türkçe devresinde kazandığını göstermektedir.
ilig aydı uktum ayâ kut sini
katıg sevdim erdi irer sen mini (KB / 714)
anı kördi erse bu ay toldı çın
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(KB / 773)

“katı”, Tarama Sözlüğünde çok, çok ziyade, pek, şiddetli, iyice, sıkı, sıkı sıkı, gayret; ağır, acı;
haşin, şiddetli, sert, kırıcı şeklinde anlamlandırılmıştır. Urfa ve Aydın ağızlarında günümüzde
hala “çok” anlamıyla kullanılan katı kelimesi, Afyonkarahisar – Bolvadin ağzında ise ilk
anlamı olan sert anlamıyla kullanılmaktadır. Kelime çağdaş Türk lehçelerinde de sert, katı
anlamıyla yer almaktadır.
Leblerün içün la'l dimek katı günehdür
Sen dime vü şol cevher-i rengîni esirge

(KBD / 340-5)

Senden cüda kılan beni bula cezâsını
Şol gün ki az günâha katı çoh 'ikâb olur

(AD / 179-4)

İlla sende ol günâh zâtî-durur
Anuñ-ıçun yazuguñ katı-durur

(MT / 3441)

Zebânîler çeke duta ilede tamuya ata
Deri yana süñük tüte katı ulu efgân ola (YED / 7-3)
2. 4. key
Dîvânü Lugâti’t-Türk’te pek, gayet, sağlam anlamında açıklanan “key” kelimesi, Tarama
Sözlüğünde çok, pek, gayet, pek çok; iyi, iyice, hakkıyle; uygun, muvafık, münasip, layık,
doğru, yerinde; büyük, muhteşem şeklinde anlamlandırılmıştır. Eski Anadolu Türkçesi
devresinin sonlarından itibaren kullanımdan düşmeye başladığı düşünülen bu kelimenin
bugün Anadolu ağızlarında da “çok” anlamında varlık göstermediği görülmektedir.
Günümüzde ağızlarda yaşayan bir “key” kelimesi bulunduğu ancak “çok” anlamında
kullanılmadığı bilinmektedir. Kelimenin çağdaş Türk lehçelerinde kullanımıyla ilgili bir
bilgiye rastlanmamıştır.
Gün sini görse şavkdan aña zevâl irer
Ay saña bahsa 'ışk aña key eser düşer

(AD / 194-2)

Fasl-i bahârda ki çemen key latîfdür
Matlûb vasl-i yâr ü mey ü hoş-harîfdür

(AD / 224-1)

Şem’-i cân key rûşen işler işledi
Bu gider cisme safâ bagışladı

(İN / 197)

Cânundan ol dahı yakın key edeb bekle key sakın
Bilürisen dostlık hakın dâyim sana ol yâr durur

(YED / 61-5)

Gözi-y-ile gördügini örte etegi-y-ile
Bu yol key ince yoldur yüregi döyen gelsün

(YED / 237-3)
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Dünya içre ni‘meti key bol-ıdı
Ol zamânda ne ki varsa ol-ıdı (GN / 562)
Hûd peygâmber zamânında meger
‘Âd kavmi var-ıdı key mu‘teber

(GN / 4169)

2. 5. köp
Tarama Sözlüğü ve Dîvânü Lugâti’t-Türk’te çok anlamıyla karşılık bulan “köp” kelimesinin
Göktürk Kitabelerinde de çok, hep, bütün, tamamiyle anlamlarında sıklıkla kullanıldığı tespit
edilmiştir. Günümüzde Tokat-Reşadiye ağzında ve İstanbul’da yaşayan Kırım göçmenlerinin
ağızlarında hala “çok” anlamında kullanılan “köp” kelimesinin çağdaş Türk lehçelerinde
kullanımına ise rastlanmamaktadır.
Gözel çoh arasında dilber kanı
Taşlar köp orta yirde cevher kanı (KBD / 1413-1)
Yaraşdururam size tan irte toy
Bunı sen muhat bil ü köp sözi koy

(SN / 2092)

Tutmagıl bizge iy can sen dak dahı
Tutmagay köp mücrime Hak dak dahı (KBD / 588)
Didi dordum ancak ki nedür adun
Ki köp kulluk etdün ü köp yaradun (SN / 144)
2. 6. öküş (üküş)
Dîvânü Lugâti’t-Türk’te ve Tarama Sözlüğünde “çok” şeklinde karşılık bulan “öküş” kelimesi,
Göktürk Kitabelerinde bu anlamıyla yer almaktadır. Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde
sıklıkla kullanılan bu kelimenin günümüz Anadolu ağızlarında ve çağdaş Türk lehçelerinde
kullanımına ise rastlanmamaktadır.
Öküş ulular 'âleme geldiler
Delim dürlü ‘ilm ü hüner bildiler

(SN / 358)

Öküşdür ma‘siyet endişe dayim
Dilerim buhldan ben kurtulayım (RN / 38B-1)
Cebrail geldi girü şol dem ana
Eyitdi Hak öküş selam eyler sana (YZ / 58)

2. 7. yavlak
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Türk dilinin ilk tarihi devirlerinden beri hep kullanımda olan “yavlak” kelimesi Göktürk
Kitabelerinde (yablak) kötü, fena, perişan anlamlarıyla yer almış, Kaşgarlı Mahmud da bu
kelimeyi Dîvânü Lugâti’t-Türk’te kötü, fena, değersiz şeklinde anlamlandırmıştır. Kelime,
Tarama Sözlüğünde pek, çok, gayet; Derleme Sözlüğünde ise çok, çok fazla; uğursuz;
alışılmamış, yabansı; uzun, uzamış kelimeleriyle karşılık bulmuştur. Bugün AfyonkarahisarCebel, Isparta-Eğirdir ağızlarında hala “çok” anlamında kullanılan “yavlak” kelimesi Bolu ve
Samsun ağızlarında uğursuz, Kars ağzında ise alışılmamış, yabansı anlamlarıyla yer
almaktadır. Kelimenin çağdaş Türk lehçelerinde kullanımı konusunda bir bilgiye ise
ulaşılamamıştır.
Ol bize yavlak yakın ü fazlı bol
Biz ırag andan hezârân sâle yol

(MT / 70)

Geçdi andan göñli yavlak kaygulı
Cânı hayf ü hasret ü oddan tolu

(MT / 1378)

Ahret yavlak ırakdur togrulık key yarakdur
Ayrulık sarp firâkdur hîç varan girü gelmez

(YED / 59-3)

Uşbu sözden maksudum bir kaç cevâb
Kim anı bilmek bize yavlak sevâb

(GN / 1159)

Yapdı şâr iki yanın yavlak ulu
Vurdı ad Harman ana hem hoş hûlu

(YZ / 1489)

Ol arayı yavlak begendi nakâş
Varup şâh öninde yire urdı baş

(SN / 1331)

Fâtıma geldi vü gördi kim resûl
Haste olmış hâtırı yavlak melûl

(M / 814)

2. 8. igen (inen)
Eski Anadolu Türkçesi devresine ait metinlerde igende, igin ve imlasında nazal n
bulunmasından dolayı inen şeklinde de yer alan “igen” kelimesi Tarama Sözlüğünde çok,
gayet, pek, ziyade, daha ziyade şeklinde anlamlandırılmıştır. Kelimenin Anadolu ağızları ve
çağdaş Türk lehçelerinde kullanımına ise rastlanmamıştır.
Bize bizden ulular igen eyü hûlular
Şol eyü ‘amellüler haber şöyle dir gider

(YED / 27-3)

Yûnus ol ‘ışk badyesinden sen igen esrük olmışsın
Bî-hod-iken irdüñ Hakka ayuk olmak neñdür senüñ

(YED / 73-9)

Oturmış idüm bir gün igen melûl
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(SN / 297)

Gelüp şâha muştıladılar anı
Çün işitdi igen sevindi canı

(SN / 402)

İllâ görür kendüye igen yakîn
Ne havadür ne semâdur ne zemin

(CMN / 199)

‘Azîz-idi igen şâhuñ gözine
Ki bir gün irdi yavuz göz özine

(HŞ/ 610)

Dahı bir gün yüz habeş agladılar
Yüzümüz igen karadur didiler (M / 557)
Ara yirde var idi bir subaşı
İnen alp ü yavlak bahâdur kişi

(SN / 2551)

2. 9. yigin
Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde “çok” anlamında kullanılan ve igen / igin kelimesinin y
protezli şekli olduğu düşünülen “yigin”, Derleme Sözlüğünde çok, çok bol, bereketli; acele,
çabuk şeklinde anlamlandırılmıştır. Günümüzde Artvin (İphan-Yusufeli) ağzında yigin / yegin
şekliyle hala “çok” anlamında kullanılmaktadır. Kelimenin çağdaş Türk lehçelerinde
kullanımına rastlanmamıştır.
Kalem tutmagı bil hünerler yigin
Anı ol başarur ki direr ögin

(SN / 5450)

Ne tahtı gözledi ne Husrev’i hem
Yigin pençe yire urmışdı muhkem

(HŞ / 3141)

SONUÇ
Anlambilim, dilbilimin önemli çalışma alanlarından biridir. Bu disiplin içinde ele alınan eş
anlamlılık meselesi dilbilimcilerin 1920’lerin sonlarından itibaren dikkatini çeken bir
husustur. Türk dilindeki eş anlamlılık çalışmaları ise ancak 1950’lerde başlayabilmiştir.
Sınırsız bir anlatım gücü ve yaratıcı ifade olanaklarına sahip olan Türkçenin söz varlığında en
çok dikkat çeken unsurların başında eş anlamlı kelimeler gelmektedir. Başlangıçtan itibaren
Türk dilinin tüm tarihî devrelerinde var olan eş anlamlı kelimelerin yoğun ve işlek olarak
kullanıldığı devrelerden biri de Eski Anadolu Türkçesi devresidir.
Eski Anadolu Türkçesi devresine ait metinler incelendiğinde pek çok kelimenin olduğu gibi
“çok” kelimesinin de eş anlamlı birçok karşılığı olduğu görülmektedir. Hatta bu devre çokluk
ifadesine karşılık gelen kelimelerin sayıca en fazla olduğu devredir.
Bir dilin eş anlamlı kelimelerinin oluşumunda dilin kendi ifade olanakları içinde eş anlamlı
kelime oluşturması ve yabancı dillerden kelime alımı şeklinde iki temel kaynak vardır. Eski
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Anadolu Türkçesi devresinde “çok” anlamını karşılama görevi üstlenen hem yabancı dillerden
alıntılanan hem de Türk dilinin kendi olanaklarıyla oluşturduğu çok sayıda kelime mevcuttur.
Çalışmamıza konu olan “çok” kelimesinin Türkçe eş anlamlılarının sayısı 9’dur. Eski Anadolu
Türkçesi metinlerinde çok, köp, artuk, yavlak, yigin, delim, igen, key, katı, öküş kelimeleri eş
zamanlı olarak aynı anlamda kullanılmıştır. “çok” anlamı taşıyan bu kelimelerin sadece aynı
devrede aynı metinde içinde kullanılmakla kalmayıp aynı beyitte de eş anlamlı olarak
kullanıldığı tespit edilmiştir.
Dir nebî halvetde zikre çok düriş
Zikr-i tevhîde igen artuk düriş
Ara yirde var idi bir subaşı
İnen alp ü yavlak bahâdur kişi
Öküş ulular 'âleme geldiler
Delim dürlü ‘ilm ü hüner bildiler
Dilbilimciler tarafından genellikle dillerin başlangıcında “bir nesneye bir gösterge” ilkesi
benimsenir. Eski Anadolu Türkçesi devresindeki “çok” anlamı taşıyan kelimeler bu bağlamda
değerlendirildiğinde ilk anlamı “çok” olanların yanı sıra bu anlamı sonradan kazananların ya
da diğer anlamlarının yanında “çok” anlamını da karşılayanların olduğu dikkat çekmektedir.
Örneğin Eski Türkçede katı, sert, kuvvetli anlamında kullanılan katı (katıg); kötü, fena
anlamında kullanılan yavlak (yablak) kelimelerinin “çok” anlamını zaman içinde kazandığı
görülmektedir.
Eski Anadolu Türkçesi devresinde “çok” anlamında kullanılan eş anlamlı kelimelerin çoğu
bugün standart Türkçede yaşamamaktadır. Bu durum Doğan Aksan’ın eş anlamlılığın “sözcük
ölümü”ne sebep olduğu yargısını desteklemektedir. Zaman içinde kullanımdan düşen söz
konusu kelimelerden delim, köp, yavlak ve yigin’in Eski Anadolu Türkçesinin günümüzdeki
devamı olarak kabul edilen Anadolu ağızlarında; artuk ve katı’nın ise hem Anadolu ağızları
hem de çağdaş Türk lehçelerinde yaşadığı tespit edilmiştir.
Eser Adı Kısaltmaları
KB

Kutadgu Bilig

GN

Garibnâme

YZ

Yusuf ve Zeliha

SN

Süheyl ü Nevbahar

RN

Risâletü’n-Nushiyye

YED

Yunus Emre Dîvânı

MT

Mantıku’t-Tayr

KÜD

Kemal-i Ümmî Dîvânı
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HŞ

Hüsrev ü Şirin

İN

İskender-nâme

KBD

Kadı Burhaneddin Dîvânı

M

Mevlid

CMN

Câmasb-nâme

AD

Ahmedî Dîvânı
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THE ERRORS MADE IN WRITTEN AND VERBAL EXPRESSIONS IN
LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: JAPANESE SAMPLE
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRENİMİNDE YAZILI VE SÖZLÜ
ANLATIMLARDA YAPILAN YANLIŞLAR: JAPON ÖRNEĞİ1
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ABSTRACT
The underlying purpose of foreign language learning is to provide verbal and written communication, which is the
actual function of a language. For this purpose, in addition to grammar rules and vocabulary, those who want to
learn a second language must do activities based on speaking and writing, daily and academic speaking and writing
skills must be taught them by considering the purpose in language learning. This study was prepared to determine
the errors related to speaking and writing of a Japanese instructor who came to Turkey in order to teach Japanese to
undergraduates. The speeches recorded by means of a tape recorder were written out and the data obtained along
with written compositions were evaluated according to the error analysis method by examining in the descriptive
survey method through the document analysis method. The findings of the research show that the errors made by
the student in verbal expression were more than the errors made in written expression in general total.
Key Words: Turkish as a Foreign Language, error analysis, written expression, verbal expression, Japanese.

ÖZET
Yabancı bir dili öğrenmenin temelinde yatan amaç, dilin asıl işlevi olan sözlü ve yazılı iletişimin sağlanmasıdır. Bu
maksatla ikinci bir dil öğrenmek isteyenlere dil bilgisi kuralları ve kelime hazinesinin yanı sıra konuşma ve yazmaya
dair çalışmalar yaptırılmalı, dil öğrenmedeki amacı da göz önünde bulundurularak günlük ve akademik konuşma ve
yazma becerisi kazandırılmaya çalışılmalıdır. Bu çalışma, Türkiye’ye üniversite öğrencilerine Japonca öğretmek
üzere gelmiş bir Japon öğretim görevlisinin konuşma ve yazmaya dair yanlışlarını tespit etmek amacıyla
hazırlanmıştır. Ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınan konuşmalar yazıya geçirilmiş ve yazılı kompozisyonlarla
birlikte elde edilen veriler betimsel tarama modelinde doküman analizi yöntemiyle incelenerek yanlış çözümleme
yaklaşımına göre değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre genel toplamda öğrencinin sözlü anlatımda
yaptığı yanlışlar, yazılı anlatımdakilerden daha fazladır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe, yanlış çözümleme, yazılı anlatım, sözlü anlatım, Japon.
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1. GİRİŞ
Dil bir iletişim aracıdır. Bir toplumu oluşturan bireyler, çoğunlukla aynı dili konuşarak
iletişim kurarlar. Ancak hızla gelişen ve değişen dünyada diğer toplumlarla da iletişim kurma
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla farklı ülkelerle her alanda bilgi alışverişi
yapabilmek, ekonomik ilişkileri yürütebilmek, fikir ve kültür aktarımında bulunabilmek için
ana dilinden başka en az bir yabancı dil daha bilme gerekliliği kaçınılmazdır.
Bir yabancı dili bilmek bireyin o dilde belli bir kelime hazinesine sahip olması ve dilbilgisi
yapılarını bilmesinin yanı sıra, söz konusu kelime ve yapılardan hareketle o dili konuşan
kişilerle sözlü ya da yazılı iletişim kurabilmesidir. Anlaşılacağı üzere bir dili bilmeyi sadece o
dilin dil bilgisi kurallarını öğrenmeyle paralel düşünmek doğru değildir. Dil bilgisi kurallarını
bilmenin yanı sıra iletişimsel yetiye de sahip olmak gerekir. Chomsky’nin üretimseldönüşümlü dil bilgisi kuramına göre dilin doğasını “Competence” (yeti) ve “Performance”
(edim) kavramlarıyla iki boyutta düşünmek gerekir. Competence (yeti) kavramıyla bir dilin
alt yapısının yani dil sisteminin insanın beyninde veya zihninde nasıl işlediğini kavramaya,
anlamaya yarayan bir sistem olduğu, performance (edim) kavramıyla da o dilin günlük
hayatta uygulanışı, yazılı ve sözlü iletişim ortamlarında kullanılışı anlatılmak istenmiştir.
Ancak zamanla bu kavramlara bir de “communicative competence” (iletişim yetisi) adıyla
üçüncü bir kavram eklenmiştir (akt. Demirel, 1999:42). Avrupa Konseyi tarafından yabancı
dil öğretenlere ve öğrenenlere bir başvuru kaynağı olarak sunulan Avrupa Dilleri Ortak
Başvuru Metni’nin dayandığı dilbilimsel temellerin başında da iletişimsel yeti gelmektedir.
İletişimsel yeti de konuşma becerisi ve yazma becerisi olmak üzere iki boyutta
düşünülmelidir. Dil öğrenmenin temelinde yatan ana amaç, dilin asıl işlevi olan yazılı-sözlü
iletişimin sağlanması ise (Koç, 1979; Hymes, 1972) konuşma ve yazma becerisini ifade eden
iletişimsel yetinin ön plana çıkarılmaya çalışılması icap eder.
Bu beceri alanlarından öncelikli olan ve daha aktif kullanılan konuşmadır. “Yazma ile birlikte
anlatma becerisinin diğer ayağını teşkil eden konuşma becerisi, yabancı dil öğrenenlerin
günlük hayatta en çok gereksinim duydukları beceridir” (Boylu ve Çangal, 2015: 351).
Ladousse (2002) konuşmanın, dil öğrenmede en problemli beceri kazanma süreci olduğuna
dikkati çekmektedir. “Konuşma becerisi, yabancı dil eğitiminde dilin konuşmadan ibaret
sayıldığı davranışçı psikolojinin etkisi ve daha sonra da iletişimci yaklaşımların popüler
olmasıyla” (Uysal, 2009: 92) diğer beceri alanlarından daha öncelikli hâle gelmiştir.
Yabancılara Türkçenin öğretilmesi sürecinde konuşma becerisinin geliştirilmesi büyük önem
taşımaktadır. Alan yazında yapılan bazı araştırmalar, Türkçeyi ikinci bir dil olarak öğrenen
yabancıların en zorlandıkları ve kaygı duydukları alanların başında konuşma becerisinin
olduğunu göstermektedir (Açık, 2008; Boylu ve Çangal, 2014; İşcan, Şahin, Kana ve Koçer,
2013; Maden ve İşcan, 2011; Özyürek, 2009; Sallabaş, 2012). Maden ve İşcan’ın (2011)
çalışmasında yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin en çok sorun yaşadıkları
alanların gramer kurallarını öğrenme ve konuşma olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu iki
alanın birbirini bütünlediği düşünüldüğünde her iki beceri alanını bağımsız değil birlikte ele
almanın daha uygun bir yaklaşım olacağı düşünülebilir. Özyürek (2009: 1828) de “konuşma
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egzersizlerinin daha yoğunlaştırıldığı, dil bilgisi kurallarının bu egzersizler içinde öğretildiği
bir eğitim programı”nın hem konuşma becerisinde hem de dil bilgisinin öğretiminde daha
etkili olacağını ifade etmektedir.
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı incelendiğinde dil beceri alanlarından
dinleme, okuma ve yazma beceri alanının tek başlık altında değerlendirildiği; konuşmanın ise
karşılıklı konuşma ve sözlü anlatım olarak ikiye ayrıldığı ve daha detaylı bir biçimde
açıklandığı görülmektedir. Bu durum, konuşma becerisinin üzerinde daha detaylı durmanın
gerekliliğine işaret etmek olarak algılanabilir.
Türkçeyi ikinci bir dil olarak öğrenen kişilerin en çok zorlandıkları alanlardan biri de
yazmadır. Yazma becerisi, en son ve formel öğretimde geliştirilen bir beceri olarak sadece
yabancı dil öğretiminde değil ana dili öğretiminde de en zor geliştirilen beceri olarak
algılanmaktadır. Konuşma diline göre yazı dilinin daha ölçülü ve daha kurallı olması (Aksan,
1995), bu zorluğu bir kat daha artırmaktadır. Bununla birlikte, yabancı dil öğreniminde
yazma becerisini kazanmak elbette ki ana dildekinden daha meşakkatli ve uzun bir süreçtir.
Söz konusu yabancı bir dilde yazma olunca ve farklı alfabelerin kullanıldığı ülkelerden gelen
öğrenciler dikkate alındığında kimi zaman işe alfabeden başlamak gerekir. Ardından kelime,
cümle, paragraf ve metne uzanan bir süreç oluşturularak öğrencilerin kendilerini yazılı olarak
ifade etmeleri gerçekleştirilmeye çalışılır. Bunun yanı sıra ““yazma becerisinin tek amacı
insanlarla iletişim kurmak değildir. Aynı zamanda yazma; dil öğrencilerine sözcükleri,
dilbilgisel yapıları, deyimleri vb. doğru öğrenip öğrenmediklerini kontrol etme fırsatı da
vermektedir” (Raimes, 1983: 3). Dolayısıyla yazma becerisini tespit için yapılan etkinlik ve
değerlendirmeler, dil öğreniminin gerçekleşme düzeyini ve yanlışların hangi dil birimlerinde
meydana geldiğini belirlemede önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda yapılan ve yabancılara
Türkçe öğretiminin yazma becerisi boyutunu ele alan çalışmaların daha çok yanlış
çözümleme yaklaşımından hareketle hata analizi üzerine yoğunlaşması bu düşünceyi
desteklemektedir (Başoğul Ak ve Can, 2014; Boylu, 2014; Bölükbaş, 2011; Büyükikiz ve
Hasırcı, 2013; Ersoy, 1997; Güven, 2007; İnan, 2014; Subaşı Adalar, 2010; Şahin Yağmur,
2013).
Yanlış Çözümleme Yaklaşımı
Yanlış çözümleme, dil öğretiminde kullanılan sorun odaklı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, en
basit ifadesiyle öğrencilerin yaptığı yanlışların tespiti ve bir sistematik dâhilinde tasnif
edilmesidir. Bölükbaş’a (2011) göre yanlış çözümlemesi, öğretim teknikleri ve
materyallerinin gözden geçirilmesi, öğretme sürecini değerlendirilmesi ve öğretim
programının yeniden düzenlenmesi konusunda hem öğreticiler hem de program
geliştirecekler için yol göstericidir.
Bireylerin kendi dillerindeki yazma çalışmalarında bile birtakım yanlışlar yaptıkları göz
önüne alındığında yabancı bir dil öğrenirken yazmaya dair yanlışların ortaya çıkması
kaçınılmazdır. Ana dili dışındaki bir dilde yapılan yanlışların pek çok sebebi olabilir. Corder
(1974), yapılan yanlışların kaynağını dil aktarımı, aşırı genelleme ya da kıyaslama (bir tutma,
denk sayma) ile öğretimde kullanılan yöntem ve materyaller olarak üç başlık altında
toplamıştır.
Dil aktarımından kaynaklanan yanlışlar, bireyin ana dili ile öğrenmeyi planladığı yabancı dil
arasında benzerlik ya da aktarım kurma çabasının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır ve bu
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durum, karşıtsal çözümleme yaklaşımı içinde değerlendirilir. Öğretimde kullanılan yöntem ve
materyalden kaynaklanan sorunlar ise bireyin kendisi dışında öğreticiye ya da programın ön
görülerine ve yapısına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Yanlış çözümlemesi yaklaşımında esas
olan ise dil içi ve gelişimsel yanlışlardır ve aşırı genelleme, kural kısıtlamalarını bilmeme,
kuralların eksik uygulanması ve yanlış kavram geliştirme (Richards, 1974) olarak dört ana
başlık altında ifade edilmektedir:
1.
Aşırı Genelleme: Bireyin yabancı dilde öğrendiği bir kuralı kullanarak dilin diğer
kurallarına ulaşmaya çalışma çabasıdır. Bu durum, bireyin yapıları aşırı genellemek suretiyle
dilin kurallarına uymayan yapılar ortaya çıkmasına sebep olur.
2.
Kural Kısıtlamalarını Bilmeme: Bireyin kurallardaki özel kısıtlamaları ayırt
edememesi sonucunda yaptığı yanlışlardır. Bilinen kuralların kullanılmaması gereken yerlere
uygulanması, dil kurallarına aykırı durumların ortaya çıkmasına ve yanlışa sebep olmaktadır.
3.
Kuralların Eksik Uygulanması: Bireyin yapı olarak bildiği kuralları, tam olarak
öğrenmediği ve bu sebepten de kullanması gereken yerlerde uygulayamadığı yanlışlardır. Bu
durum, özellikle eklerin kullanılmasında ortaya çıkmaktadır.
4.
Yanlış Kavram Geliştirme: Bireyin yabancı bir dil öğrenirken yanlış öğrendiği kavram
ve yapıları doğal olarak doğru kullanamamasından kaynaklanmaktadır. Bu tür kullanımların
öğrenilen dilde bir karşılığı yoktur.
Yukarıda belirtilen maddelerden hareketle öğrencilerin yanlışlarını çözümlemek; öğretmene
öğrencinin yabancı dil öğrenmede karşılaştığı zorluklar hakkında ipucu vermesi, öğrenme,
materyal hazırlama ile yöntem ve teknik seçme sürecinde yardımcı olması bakımından
önemlidir. Ayrıca yabancı dil öğretim programı ve kitapları hazırlayanlar için de yanlış
çözümleme çalışmaları birer kaynak niteliğindedir.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Japon bir öğrencinin sözlü ve yazılı
anlatım becerilerini yanlış çözümleme yaklaşımına göre değerlendirmektir. Sözlü ve yazılı
anlatımdaki problemlerin birbiriyle paralel olduğu ve birinde yapılan yanlışın diğerinde de
gözlemlendiği düşüncesinden hareketle araştırma sürecinde öğrenci, her iki beceri alanındaki
yanlışları ile değerlendirilmiştir. Çalışma, yabancı bir dil olarak Türkçe öğrenirken ortaya
çıkan sözlü ve yazılı anlatım yanlışlarını birlikte değerlendirmesi ve alan yazında iki beceriyi
bir arada değerlendiren başka çalışma olmaması bakımından önemlidir. Dil öğretiminin
anlama ve anlatma becerilerini bütün olarak kapsamasından hareketle sözlü ve yazılı
anlatımın bir arada geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca alan yazında Japon bir öğrencinin
Türkçe öğretimi üzerine yapılmış bir araştırmaların (Yavuz, 2014) çok sınırlı sayıda olması
da bu araştırmanın önemini göstermektedir.
2. YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
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Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. “Tarama modelleri, geçmişte ya da hâlen
var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır.
Araştırmaya konu olan olay ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya
çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Bilinmek istenen
şey vardır ve oradadır. Önemli olan, onu uygun bir biçimde gözleyip belirleyebilmektir.”
(Karasar, 2010: 77). Bu çalışmada Bütüncül Tek Durum Deseni kullanılmıştır. Bütüncül Tek
Durum Deseninde tek bir analiz birimi (bir birey, bir okul, bir kurum vs.) ele alınır (Yıldırım
ve Şimşek, 2011). Bu modele göre öğrencinin sözlü ve yazılı anlatımlarındaki yanlışlar tespit
edilmiştir.
Katılımcı
Öğrenci, Türkiye’ye üniversite öğrencilerine Japonca öğretmek üzere gelmiş bir Japon
öğretim görevlisidir. 40 yaşında olan öğrencinin Türkçesi B1 seviyesindedir ve İngilizce,
İspanyolca ve Fransızca bilmektedir.

Verilerin Toplanması
Öğrenciye 10 gün boyunca bir sonraki derse hazır olmak üzere yazılı ve sözlü anlatım
konuları verilmiştir. İki alan uzmanının görüşü alındıktan sonra öğrencinin seviyesi dikkate
alınarak belirlenen konular şöyledir:
Yazılı anlatım: Aile, Hayat, Seyahat, Teknoloji, Spor-Sağlık, Ülkeler, Çalışma, Çevre, Okul,
İnanç.
Sözlü anlatım: Öz Geçmiş, İş Hayatı, Hayaller, Yardımseverlik, Sanat, Arkadaşlık, Okul, Doğa,
Japonya, Alışkanlıklar.
Sözlü anlatım sırasında öğrenci sorularla yönlendirilmiştir.
Öğrencinin 10 yazılı anlatımı ve ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınan 10 sözlü anlatımı
araştırmanın verilerini oluşturmaktadır.

Verilerin Analizi
Ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınan sözlü anlatımlar, yazıya geçirilmiş ve yazılı
kompozisyonlarla birlikte elde edilen veriler betimsel tarama modelinde yanlış çözümleme
yaklaşımına göre değerlendirilmiştir. Yazılı ve sözlü anlatımlardaki yanlışlar Keshavarz’in
(2011) yanlış analizi tasnifine göre kategorisel analiz yoluyla incelenmiştir. “Kategorisel
analiz, belirli bir mesajın birimlere bölünmesinin ardından bu birimlerin, belirli kriterlere
göre kategoriler hâlinde gruplandırılmasını kapsamaktadır” (Bilgin, 2006: 19).
3. BULGULAR VE YORUMLAR
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Bu bölümde Japon öğrencinin Türkçe yazılı ve sözlü anlatımında tespit edilen yanlışlar
başlıklar altında gruplandırılmıştır.
SESBİLİMSEL AÇIDAN YANLIŞLAR
Bu başlık altında yazılı anlatımda toplam 87, sözlü anlatımda 61 yanlış saptanmıştır.
Büyük Ünlü Uyumu İle İlgili Yanlışlar:
Büyük ünlü uyumu ile ilgili yazılı anlatımda 28, sözlü anlatımda ise 7 yanlış tespit edilmiştir.
Uyum genelde sözcüklerin gövdelerine getirilen yanlış ekler sebebiyle bozulmuştur.
“Gençken yabanci filmleri seyrederdim.” (YA4) (yabancı)
“Ama hemen bu masrafi kendimi ödüllendirmek olarak akıl yaptım.” (YA1) (masrafı)
“Saat sekizde işte olmak için evden kaçta çıkmeliyim?” (SA2) (çıkmalıyım)
“Depreme dayanikli evler yapmak gerek.” (SA9) (dayanıklı)
Benzeşme İle İlgili Yanlışlar:
Yazılı anlatımda 4 adet benzeşme yanlışı saptanırken sözlü anlatımda 2 benzeşme yanlışına
rastlanılmıştır. Bu yanlış yazılı anlatımda sadece t-d ünsüz çiftinde görülmüş, p-b, c-ç, k-g (ğ)
ünsüz değişimi ile ilgili bir yanlışa rastlanmamıştır.
“Barcelona’ya da gitdik.” (YA3) (gittik)
“Dağ çökdükten evler yıkıldılar.” (YA6) (çöktükten)
Ünsüzlerde Yumuşama İle İlgili Yanlışlar:
Yazılı anlatımda 7, sözlü anlatımda 4 yumuşama yanlışı saptanmıştır. Yazılı anlatımdaki
yanlışların 5’i kip eklerinin kullanımı ile ilgilidir. Sözlü anlatımda ise dört örneğin ikisi c-ç
değişiminde görülmüştür. K-g (ğ), t-d ünsüz çiftleri ile ilgili ise birer yanlış tespit edilmiştir.
“Tabletin ekranlarını seyretiyor.” (YA4) (seyrediyor)
“Hangi torunun gelecek imparator olacakı bilinmiyor.” (YA6) (olacağı)
“Televizyonda drama seyretirken hangi erkek yakışıklı bilmiyorum.” (SA5) (seyrederken)
“Sabah erkenden yola çıkacakız.” (SA2) (çıkacağız)
Batı Kökenli Kelimelerin Kullanımı İle İlgili Yanlışlar:
Batı kökenli kelimelerin yanlış kullanımı ile ilgili olarak yazılı anlatımda 5, sözlü anlatımda ise
6 yanlış tespit edilmiştir.
“Spor salonunda hemen hemen yaşlı insanlar egzeri yaparlar.” (YA5) (egzersiz)
“Akşamdan sabaha kadar air conditioner açmak gerek.” (YA6) (klimayı)
“Gelmeden önce izervasyon yapmaliydi.” (SA9) (rezervasyon)
“Sports gazeteler içinde çok büyük resim var.” (SA10) (spor)
Ses Düşmesi İle İlgili Yanlışlar:
Yazılı anlatımda 3, sözlü anlatımda ise 1 ses düşmesi yanlışı saptanmıştır.
“Bilinçsizce akılımıza girebilir.” (YA7) (aklımıza)
“Bugünlerde oyunamayıp dershaneye giden çocuklar daha çoğaldı.” (YA2) (oynamayıp)
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“Kendi şehirimde bir üniversite kazandım.” (SA1) (şehrimde)
Birbirine Yakın Seslerin Karıştırılması İle İlgili Yanlışlar:
Birbirine yakın seslerin karıştırılması her iki anlatımda da en çok yapılan yanlıştır. Bu
başlıkta yazılı anlatımda 39, sözlü anlatımda 41 yanlış saptanmıştır. Her iki anlatımda da
ünsüzlerden ziyade ünlü seslerin karıştırıldığı tespit edilmiştir.
“Opüşmek ve kucaklaşmak bana göre kendi duygusunu belli eder.” (YA3) (öpüşmek)
“Birinci günü cumhüriyet bayramı.” (YA7) (cumhuriyet)
“Gökte dorunay vardı.”(SA8) (dolunay)
“Bugün işe daha ergen gitmem gerek.” (SA2) (erken)
Daralma ile İlgili Yanlışlar:
Sözlü anlatımda hiç yanlışa rastlanmazken yazılı anlatımda 1 daralma yanlışına rastlanmıştır.
Japonya’da yağmur uzun süreyor. (YA6) (sürüyor)
BİÇİM VE SÖZ DİZİMSEL AÇIDAN YANLIŞLAR
Bu başlık altında yazılı anlatımda toplam 262, sözlü anlatımda 364 yanlış saptanmıştır.
Çokluk Eki İle İlgili Yanlışlar:
Yazılı anlatımda 14 çokluk eki yanlışına karşılık sözlü anlatımda 10 çokluk eki yanlışı tespit
edilmiştir. Çokluk eki yanlışları her iki anlatım türünde de genelde çokluk ekinin
kullanılmaması gereken yerlerde kullanılmasından kaynaklanmıştır.
“Eskiden etrafında çok tarlalar vardı.” (YA8) (tarla)
“Çoğu Japonlar için ana babadan eşi ve çocukları daha önemlidir.” (YA1) (Japon)
“Çin’de çok insanlar var.” (SA3) (insan)
“Yirmi iki çocuklar için para lazım.” (SA4) (çocuk)
Durum Eki İle İlgili Yanlışlar:
Durum eklerinin kullanımı ile ilgili yazılı anlatımda 63 yanlış tespit edilmiş ve bu yanlışların
çoğunluğunun (33) belirtme durum ekinin kullanımı ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Sözlü
anlatımda ise durum ekleri ile ilgili toplam 55 yanlış tespit edilmiştir.
Belirtme Durum Eki İle İlgili Yanlışlar:
“Spor ve sanatlar hiç beceremedim.” (YA1) (sanatları)
“Divriği’ye gezdirdi.” (YA3) (Divriği’yi)
“Oyuncaklar evlerimize getirebilsek.” (SA3) (oyuncakları)
“Sabah otobüs kaçırdım.” (SA2) (otobüsü)
Yönelme Durum Eki ile İlgili Yanlışlar:
“Evin her odasında bir televizyon almak.” (YA4) (odasına)
“İspanya’nın tarihi göre Andolasya Müslümanlık bir kraliyetmiş.” (YA6) (tarihine)
“Yaşlılar yer vermemiz lazım.” (SA4) (yaşlılara)
“Yoksullar yardım etsem.” (SA4) (yoksullara)
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Bulunma Durum Eki İle İlgili Yanlışlar:
“Spor beceriksiz olduğum için yarışma günü yağmur yağsa.” (YA5) (sporda)
“Erkek kardeş bir şirket çalışıyor.” (YA1) (şirkette)
“Her fırsatı övünür.” (SA6) (fırsatta)
“Beş buçuk evden çıkıyorum.” (SA2) (buçukta)
Çıkma Durum Eki İle İlgili Yanlışlar
“Tehlikeleri korumak için dua yapılır.” (YA10) (tehlikelerden)
“Ortasında dağlar geçmektedir.” (YA6) (ortasından)
“Annemi özür dilemeliyim.” (SA1) (annemden)
“Üniversite sonra iş yok, hayal yok.” (SA3) (üniversiteden)
Kip Eki Kullanımı İle İlgili Yanlışlar:
Yazılı anlatımda 23 kip eki yanlışı yapılırken sözlü anlatımda 47 kip yanlış saptanmıştır. Kip
eki yanlışları genelde haber kiplerinin doğru kullanılmaması sonucu oluşmuştur. Dilek kipleri
gerek yazılı anlatımda gerekse sözlü anlatımda öğrenci tarafından nadiren tercih edilmiştir.
Yazılı anlatımdaki yanlışlar en çok geniş zaman çekiminde tespit edilmiştir.
“Nedeni olduğunu sanırım.” (YA9) (sanıyorum)
“İlkokuldan üniversiteye kadar Tokyo’da okuyordum.” (YA2) (okudum)
“İflas ettikten sonra kimseyle görüşmedi, evine kapanıyor.” (SA2) (kapandı)
“Dört sene önce yeni bir yön vermek istiyor.” (SA1) (istedim)
Çatı Eki İle İlgili Yanlışlar:
Yazılı anlatımda 8 çatı eki yanlışına rastlanırken sözlü anlatımdaki yanlış sayısı 16’dır. Çatı
eklerinde karşılaşılan yanlışlarının çoğunun sebebi edilgen olması gereken fiiller etken olarak
kullanılmasıdır. Birkaç örnekte ise dönüşlü ya da işteş olması gereken fiiller yanlış şekillerde
kullanılmıştır.
“Her hafta yeni film yayınlardı.” (YA4) (yayınlanırdı)
“Havaları çok sevindim.” (YA8) (sevdim)
“Çok yorgun görüyorsun.” (SA4) (görünüyorsun)
“Hala eski arkadaşımla mektup yazarım.” (SA6) (mektuplaşırım)
Fiilimsi Eki İle İlgili Yanlışlar:
Fiilimsilerle ilgili olarak yazılı anlatımda 14, sözlü anlatımda 16 yanlış tespit edilmiştir. Sözlü
anlatımda yalnızca isim fiil ve sıfat fiil yanlışları bulunurken, yazılı anlatımda isim fiil ve sıfat
fiil ağırlıklı olmak üzere az da olsa zarf fiil yanlışına da rastlanmıştır.
“Konya’da birkaç erkek el bağlayıp gezdiğini gördükten çok şaşırdım.” (YA6) (görünce)
“Dershaneye gideyen çocuklar daha çoğaldı.” (YA2) (giden)
“Güneşten korunmaya çok zor.” (SA8) (korunmak)
“Yalan söylediğini sebebini sormalıyım.” (SA10) (söyleme)
İsim Tamlaması İle İlgili Yanlışlar:
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İsim tamlaması ile ilgili sözlü anlatımdaki toplam 52 yanlışın 10’u isim tamlamalarının
kuruluşu; 44’ü tamlayan-tamlanan eksikliği üzerinedir. yazılı anlatımda ise tespit edilen 25
yanlışın 4’ü tamlamanın kuruluşuna; 21’i tamlayan-tamlanan eksikliğine bağlı olarak ortaya
çıkmıştır.
İsim Tamlamasının Kuruluşu İle İlgili Yanlışlar:
“Ailemiz ile beraber programı başlanmaya dileğiyle beklerdik.” (YA4) (programın başlaması
dileğiyle)
“Ataları mezarisine dua etmeye giderler.” (YA10) (atalarının mezarına)
“İşimiz kişiliğimize uymamız gerek.” (SA1) (işimizin kişiliğimize uyması)
“Kendisi kalesine gol attı.” (SA6) (kendi kalesine)
Tamlayan-Tamlanan Eki Eksikliğiyle İle İlgili Yanlışlar:
“İnsanların Türkçe anlıyorum.” (YA7) ( Türkçesini)
“Sivas gezi hakkında yazdım.” (YA3) (gezisi)
“Konuşma yarışma var.” (SA5) (yarışması)
“Trafik kazandan sonra toparlanamadı.” (SA6) (kazasından)
Sıfat Tamlaması İle İlgili Yanlışlar:
Yazılı anlatımda 2; sözlü anlatımda ise 7 sıfat tamlaması yanlışı saptanmıştır. Sıfat tamlaması
oluştururken genelde isim tamlaması mantığıyla hareket edildiği ve yanlışların da bundan
kaynaklandığı belirlenmiştir.
“Yaşlılık insanlar çok olduğu bir ülkedir.” (YA6) (yaşlı insanların)
“Hem eskiden çocuklar hem de şimdiki çocuklar bu işten nefret ederler.” (YA2) (eski)
“Ders kitabın sorular zor.” (SA7) (kitabındaki)
“Gelecek hafta yirmi dokuz gün tatil.” (SA2) (dokuzuncu)
Bağlaç İle İlgili Yanlışlar:
Yazılı anlatımda 4 bağlaç kullanımı ile ilgili yanlış, sözlü anlatımda 12 yanlış tespit edilmiştir.
“Kızlar ne merak etmezler ne yapmadılar.” (YA2) (kızlar ne merak ederlerdi ne de yaparlardı)
“Birazdan yeni bir yön vermem gerektiğini düşündüm.” (YA7) (biraz da)
“Sivas’a geziye gitmiştim ama çok mutluydum.” (SA8) (ve-bu sebeple)
“Japon insanları eskiden çok fakirdi ve buna rağmen mutsuzdu.” (SA9) (ve-bu yüzden)
Söz Dizim Yanlışları:
Söz dizim yanlışları yazılı anlatımda 7, sözlü anlatımda 19 olarak tespit edilmiştir.
“Giyerlerdi elbiseyi Kimono adlı.” (YA6) (Kimono adlı elbiseyi giyerlerdi.)
“Denizin olmadığı yerde istemem yaşamak.” (YA5) (Denizin olmadığı yerde yaşamak
istemem.)
“Vücudumla ilgili hiçbir yok kompleksim.” (SA1) (Vücudumla ilgili hiçbir kompleksim yok.)
“Japonlar önemlidir güneş çok için.” (SA9) (Japonlar için güneş çok önemli.)
Şahıs Ekinin Yanlış Kullanılması İle İlgili Yanlışlar:
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Şahıs ekinin yanlış kullanımı başlığı altında yazılı anlatımda sadece 15, sözlü anlatımda 22
yanlış saptanmıştır. Sözlü anlatımdaki yanlışlar genelde birinci teklik şahsın
kullanılmamasından kaynaklanmıştır.
“Hepimiz öldükten sonra cennete gidebilirmiş.” (YA10) (gidebilirmişiz)
“Ama çok ilginçtim.” (YA9) (ilginçti)
“Alışveriş hiç sevmiyor.” (SA1) (sevmiyorum)
“Siz de katılmalısın.” (SA6) (katılmalısınız)
Zamir N’si Eksikliği İle İlgili Yanlışlar:
Bu başlık altında yazılı anlatımda 26, sözlü anlatımda 11 yanlış tespit edilmiştir. Bu
yanlışların genelinde zamir n’si hiç kullanılmamıştır. Kimi zaman ise zamir n’sinin yerine y
sesi kullanılmıştır. Zamir n’sinin hiç kullanılmadığı örneklerde peşinden gelen durum eki ya
da öncesinde gelen tamlanan eki de çoğu kez unutulmuştur.
“Detektif romanlarıdan hoşlanırdım.” (YA2) (romanlarından)
“65 yaşıdan fazla kişinin oranı yüzde yirmi beştir.” (YA6) (yaşından)
“Sağlıklı beslenmeyi bağlıyorum.” (SA1) (beslenmesine)
“Hepsi “do” var.” (SA9) (hepsinde)
Özne Yüklem Uyumsuzluğu İle İlgili Yanlışlar:
Yazılı anlatımda özne yüklem uyumsuzluğuna 9 kez rastlanırken sözlü anlatımda bu
uyumsuzluk 16 cümlede görülmüştür.
“Bazen tsunami gelirler.” (YA6) (gelir)
“Her şeyleri küf tuturlar.” (YA2) (tutar)
“Ben birbirimizi görmedik.” (SA3) (biz)
“Siz böyle yapmıyorsun.” (SA10) (yapmıyorsunuz)
Dolaylı Tümleç Eksikliği İle İlgili Yanlışlar:
Sözlü anlatımda 6 dolaylı tümleç eksikliği yazılı anlatımda ise 4 yanlış tespit edilmiştir.
“Yeni bir yön vermem gerektiğini düşündüm.” (YA1) (hayatıma)
“Beni önemseyen ve inanan arkadaşlarım var.” (YA2) (bana)
“Evden çıktım sonra geç saatte girdim.” (SA2) (eve)
“Hiroşima kentini bombaladılar ama insanlar korkmadılar.” (SA9) (onlardan)
Özne Eksikliği İle İlgili Yanlışlar:
Özne eksikliği ile ilgili yazılı anlatımda 4 yanlış, sözlü anlatımda 8 yanlış tespit edilmiştir.
“Ama mutlaka buğday gibi tarım ürünlerine zarar verecek.” (YA8) (fazla yağmur)
“Öğretmenlerimi çok seviyorum ve düşünüyorum şimdi neredeler?” (YA9) (öğretmenlerim)
“Türkçeyi tekrarlamazsam unutulur.” (SA10) (Türkçe)
“Japonların morali bozulmuştu ve üzüldüler.” (SA9) (onlar)
Yüklem Eksikliği İle İlgili Yanlışlar:
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Yazılı anlatımda yüklem eksikliğinden kaynaklanan 3 yanlış tespit edilirken sözlü anlatımda 6
yanlış saptanmıştır.
“Onlar sadece küçük aileyi önemli olarak.” (YA1) (görürler)
“Kışın büyük kar yağmur.” (YA3) ( kışın çok kar ve yağmur yağar)
“Ben hepsi kısa”. (SA3) (Ben hep kısa kullanırım)
“Kitap okumayı çok televizyon izlemeyi hiç sevmem.” (SA1) (Kitap okumayı çok severim,
televizyon izlemeyi hiç sevmem.)
İyelik Eki İle İlgili Yanlışlar:
Yazılı anlatımda 11; sözlü anlatımda ise 12 yanlış tespit edilmiştir.
“Dört kız kardeş vardı.” (YA1) (kardeşim)
“Çünkü kendini gözlerle gördük.” (YA3) (kendi gözlerimizle)
“Kendine iyi bakın.” (SA6) (kendinize)
“Senin çalışmaya gerek yok.” (SA2) (çalışmana)
Edat Grubu İle İlgili Yanlışlar:
Edat grubu yanlışları yazılı anlatımda 5 sözlü anlatımda ise 6 olarak tespit edilmiştir.
“Sabahtan yağmur yağıyor.” (YA8) (beri)
“Dağ çökdükten evler yıkıldılar.” (YA6) (çöktüğü için)
“Birbirinizi iyi geçinin.” (SA6) (birbirinizle)
“Saat beş kadar şirkete gitmelisiniz.” (SA2) (beşe kadar)
Ek Fiil İle İlgili Yanlışlar:
Ek fiil ile ilgili yazılı anlatımda 10, sözlü anlatımda ise 13 yanlış saptanmıştır.
“Konya’nın havalar çok kurudu.” (YA8) (kuruydu)
“Öğle yemeği çocuklar için çok önemli besindirdi.” (YA5) (besindi)
“O dikkatli olmak zorundasın.” (SA4) (zorundadır)
Gereksiz Ek Kullanımı İle İlgili Yanlışlar:
Gereksiz ek kullanımı yazılı anlatımda 6, sözlü anlatımda 18 olarak belirlenmiştir.
“Evimizinde televizyon yoktu.” (YA4) (evimizde)
“Sevdiğin programıyı seyretmek çok zordu.” (YA4) (programı)
“Genç öğrencideyken keşke annemin sözünü dinleseydim.” (SA7) (öğrenciyken)
“Bu soruyu kendini çözmelisin.” (SA6) (kendin)
Birleşik Fiiller İle İlgili Yanlışlar:
Birleşik fiil yanlışları yazılı anlatımda 5, sözlü anlatımda 7 olarak tespit edilmiştir. Birleşik fiil
yanlışlarında yeterlilik fiilinin çekimindeki –e, -a sesinin unutulması sık rastlanan bir yanlış
olmuştur. Sözlü anlatımdaki 4 yanlışın 3’ü, yazılı anlatımdaki 5 yanlışın 4’ü yeterlilik fiilinin
olumsuz kullanımı sebebiyle ortaya çıkmıştır.
“Hesabı duyunca bir ara inanmadım.” (YA6) (inanamadım)
“Kendi kendime yazmasam hiç mahareti kazanmasam.” (YA7) (kazanamam)
“Oyuncaklar evlerimize getirbilsek.” (SA3) (getirebilsek)
“Yabancı dil öğrenmezsizin.” (SA7) (öğrenemezsiniz)
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Olumsuzluk Ekinin Yanlış Kullanılması İle İlgili Yanlışlar:
Olumsuzluk ekinin yanlış kullanımının sözlü anlatımda 5 kez yapıldığı tespit edilirken yazılı
anlatımda 4 yanlış belirlenmiştir.
“Hiç kimsenin bana yardım etmesi gerekiyor. İşlerimi kendim yaptım.” (YA2) (gerekmedi)
“Tembellik etmemiz gerek.” (YA7) (etmememiz)
“Arabayı bu kadar hızlı sürmemiz lazım.” (SA10) (sürmememiz)
“Çok yemek yemesem ama kilo alsam.” (SA3) (yesem ama almasam)
SÖZCÜK ANLAMSAL YANLIŞLAR
Bu başlık altında yazılı anlatımda toplam 35, sözlü anlatımda 63 yanlış saptanmıştır.
Yanlış Sözcük Seçiminden Kaynaklanan Yanlışlar:
Yazılı anlatımda yanlış sözcük seçiminden kaynaklanan 23, sözlü anlatımda ise 46 yanlış
tespit edilmiştir. Bu başlık altında yaraşmakta-uygun, giyim-giysi, şimdiki zaman-günümüzde,
dayanışmak-paylaşmak gibi birbirine çok yakın fakat ya kelime kuruluşu itibariyle yanlış ya
da anlam nüansları olan kelimeler de yalancı eşdeğerlik sayılmış ve yanlış olarak kabul
edilmiştir.
“Hala çok gerginlik olurum”. (YA1) (gergin)
“Birçoğu onların konuşmasını dinledim.” (YA3) (çoğunlukla)
“Sponsorluk sorunları nedeniyle turnuvadan çekindi.” (SA3) (çekildi)
“Hala karar etmedi.” (SA10) (vermedi)
“Toplantı yaparken tüm zamanda başlıyorum.” (SA2) (tam zamanında)
Gereksiz Sözcük Kullanımı İle İlgili Yanlışlar:
Yazılı anlatımda 12 gereksiz sözcük kullanımı örneğine rastlanırken sözlü anlatımda 17
gereksiz sözcük kullanımı tespit edilmiştir.
“Japon insanlar için kucaklaşmak biraz fazla samimi.” (YA6) (Japonlar)
“Tekrar bir öğretmen olmaya karar verdim.” (YA2) (tekrar öğretmen)
“Kendi kendimi suçlu hissediyorum.” (SA6) (kendimi)
“Karakter var Japon insanlarda.” (SA9) ( Japonlarda)
SÜREÇ TEMELLİ YANLIŞLAR
Bu başlık altında yazılı anlatımda toplam 52, sözlü anlatımda 43 yanlış saptanmıştır.
Unutma Kaynaklı Yanlışlar:
Unutma temelli yanlış sayısı yazılı anlatımda 14 sözlü anlatımda 10 olarak belirlenmiştir.
Yazılı anlatımda yarım ünlü olarak bilinen y sesinin de sıkça unutulduğu görülmüştür: irmi,
konumuş, eter, üksek, aynıdı (yirmi, konuymuş, yeter, yüksek, aynıydı).
Yazılı anlatımda sıkça unutulan ünlü ise i olmuştur: dikş, kişlerin, sevmsiz, kişler, iyleştir,
bilgsayar, kişleri (dikiş, kişilerin, sevimsiz, kişiler, iyileştir, bilgisayar, kişileri).
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Kelime köklerinde zaten var olan ya da kelime kök ve ya gövdelerine gelen eklerle oluşan yan
yana aynı ünsüz çiftlerinin de sık sık tek ünsüz şeklinde yazıldığı görülmüştür: kulandı,
cenneten, demeki (kullandı, cennetten, demek ki ).
Sözlü anlatımda da yan yana gelen ikiz ünsüzlerden birinin unutulduğu pek çok örnek vardır:
genelikle -4 kez- , afet, alkoluyken (genellikle, affet, alkollüyken).
“Radyonun sesleri bilinçsice akılımıza girebilir.” (YA4) (bilinçsizce)
“Ayrca her gün evde yazmam lazm.” (YA7) (ayrıca- lazım)
“Aradan irmi beş sene geçiti.” (YA2) (yirmi)
“Alkolüyken trafiğe çıkmemelisiniz.” (SA10) (alkollüyken)
“Genelikle haftada bir kez çok güzel yemeğe çıkılır.” (SA6) (genellikle)
Ekleme Kaynaklı Yanlışlar:
Yazılı anlatımdaki yanlışların 5’i “ı” sesinin eklenmesi, 10’u “i” sesinin eklenmesi sonucu
oluşmuştur. Yanlışların çoğunda (15) ekleme bir ünlü ile yapılmıştır. Ünsüzlerle yapılan
ekleme temelli yanlış sayısı sadece 6’dır. Bununla birlikte bazı örneklerde (3) bir ünlü ve bir
ünsüzden oluşan eklemeler yapılmıştır.
Sözlü anlatımda ise yanlışların 9’u ünlü eklenmesi ile, 4’ü ünsüz bir sesin eklenmesi ile ortaya
çıkmıştır. Ayrıca 2 kelimede bir ünlü bir ünsüzden oluşan ekleme yanlışı görülmüştür. Yarım
ünlü olarak kabul edilen y sesi ekleme temelli yanlışlarda iki örnekte karşımıza çıkmıştır:
kapanyan, korunyun (kapanan, korunun)
“Televizyon ve bilgisayarın görüntüllerini seyrederken…” (YA4) (görüntülerini)
“Şimdik Japon yaşlı insanlar uzun yaşayabilir?” (YA2) (şimdi)
“Dersler başıladı.” (SA2) (başladı)
“Komekte çok arkadaşım var yaşılı veya genç.” (SA6) (yaşlı)
“Ekleme temelli yanlışlar, yazılı anlatımda 24, sözlü anlatımda 15 olarak belirlenmiştir.
Sıralama Kaynaklı Yanlışlar:
Sıralama kaynaklı yanlış sayısı yazılı anlatımda 14, sözlü anlatımda 18 olarak saptanmıştır.
“Bir genç kız memur bize Divriği’ye gezdirdi.” (YA3) (genç bir memur kız)
“Sınıfında Japonca ders verip salona gittim.” (YA7) (Japonca sınıfında ders verip)
“Hangi açıyor saatte?” (SA2) (hangi saatte)
Öğrencinin sözlü ve yazılı anlatımlarındaki yanlışlar, iki alanı birbiriyle karşılaştırmak için
tablo hâlinde gösterilmiştir:

Tablo 1. Yazılı ve Sözlü Anlatımdaki Yanlış Sayıları
Yanlışlar
Sesbilimsel
Yanlışlar
BiçimSözdizimsel
Yanlışlar

Yazılı Anlatımdaki Yanlış Sayısı
Bütün Kompozisyonlar

Sözlü Anlatımdaki Yanlış Sayısı
Bütün Kompozisyonlar

87

61

262

364
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Sözcük
Anlamsal
Yanlışlar
Süreç
Temelli
Yanlışlar
GENEL
TOPLAM

35

63

52

43

436

531

Tablo 1’e göre, öğrencinin sesbilimsel ve süreç temelli yanlışları yazılı anlatımda
daha fazladır. Ancak toplamda sözlü anlatımdaki yanlışları, yazılı anlatımdaki
yanlışlarından fazladır. Öğrencinin ortalama yazılı anlatımındaki cümle sayısı 15’dir.
Sözlü anlatımda ise 25 cümle kurmuştur.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Yabancı bir dil öğrenenler için ana dilinin düşünme yollarından farklı bir yolla fikirlerini ifade
etmek zordur. Alan yazındaki araştırmalarda (Polat, 2002; Bölükbaş, 2011) yeni bir dil
öğrenim sürecinde mevcut ana dilin olumsuz etkisinin olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca yabancı
dil öğretiminin genellikle dilbilgisi ağırlıklı yapılması dilin iletişimsel yönünün arka plana
atılmasına neden olmaktadır. Anlatma becerileri olan konuşma ve yazma becerileri, yabancı
dil öğrenenlerin günlük hayatta en çok gereksinim duydukları becerilerdir. Polat (2002),
dilbilgisi kurallarıyla birlikte yeterince sözcük öğretilirse öğrencinin bu kurallar çerçevesinde
duygu ve düşüncelerini ifade edecek yeterliğe ulaşacağı düşüncesinin yanlışlığına vurgu
yapmıştır. Bu bağlamda konuşma ve yazma becerilerinin dilbilgisi ağırlıkla verilmesi yerine
öğrencinin aktif olarak dili kullanırken kazandırılması gereği ifade edilebilir.
Bulgulara göre öğrencinin sözlü anlatımdaki yanlışları, yazılı anlatımdaki yanlışlarından
fazladır. Konuşma becerisinin geliştirilmesi, yabancı dil öğretiminde karşılaşılan önemli
sorunlardan biridir. Alan yazında yapılan çalışmalarda (İşcan vd., 2013; Boylu ve Çangal,
2014) Türkçe öğrenen öğrencilerin en çok ihtiyaç duydukları becerinin özellikle konuşma
becerisi olduğu tespit edilmiştir. Şenel (2006) ve Tüm (2014) çalışmalarında özellikle
konuşma becerisinin geliştirilmesinde tekrarların önemine değinilmiştir. Öğrencinin
yanlışlarının geribildirimlerle düzeltilmesinin yanlışlarını azaltmanın yanı sıra sesbirimler ile
sesletim arasındaki farkın da anlaşılmasına katkı sağlaması bakımından önem taşıdığı
belirtilebilir.
Öğrencinin yazılı ve sözlü anlatımlarda en fazla yanlışı biçim-sözdizimsel yanlışlardadır. Alan
yazındaki yazılı anlatım üzerine yapılan araştırmalarda (Bargezar, 2013; Çetinkaya, 2015;
Nayernia, 2011; Taghavi, 2012) da biçimbilimsel yanlışların daha çok yapıldığı belirlenmiştir.
Biçim-sözdizimsel yanlışlardan hareketle Türkçenin biçim-sözdizimsel yapısının kavramakta
zorlanıldığı ve buradan hareketle de bu alana ağırlık verilmesi gerektiği söylenebilir.
Biçim-sözdizimsel yanlışlardan sonra sırasıyla ses bilimsel, süreç temelli ve sözcük anlamsal
yanlışlar gelmektedir. Biçim ve söz dizimsel açıdan yanlışlarda; çokluk eki, durum eki ve
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zamir n’sinde yazılı anlatımdaki kullanım yanlışları sözlü anlatımdan daha fazladır. Kip eki,
çatı eki, fiilimsiler, isim ve sıfat tamlamaları, söz dizim, şahıs eki, iyelik eki, olumsuzluk eki,
edat grubu, ek fiil, birleşik fiil, bağlaç kullanımı yanlışları, gereksiz ek kullanımı, özne yüklem
uyumsuzluğu, dolaylı tümleç eksikliği, özne eksikliği, yüklem eksikliğinde ise sözlü anlatım
yanlışlarının arttığı gözlemlenmiştir. Çokluk eki yanlışları her iki anlatım türünde de genelde
çokluk ekinin kullanılmaması gereken yerlerde kullanılmasından kaynaklanmıştır. Durum
eklerinin yanlışların çoğunluğunun belirtme durum ekinin kullanımı ile ilgili olduğu
belirlenmiştir. Şahin Yağmur’un (2013) çalışmasında öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki ek
kullanımında en fazla yanlışı kip ve şahıs eklerinde, daha sonra hâl ekleri, tamlama ekleri,
çokluk ekinde yaptıkları gözlenmiştir. Kahraman (2006), şahıs eklerinin Japoncada,
Türkçedeki kadar çok fazla kullanılmadığını belirtmiştir. Bu durum şahıs eklerinde zorluk
yaşanmasını açıklayabilir. Başoğul Ak ve Can’ın (2014) araştırmalarında da öğrencilerin dil
bilgisel olarak çokluk eki, söz dizimi, isim ve sıfat tamlamaları, adlaştırma, dilek-şart kipi, ad
durumu ekleri, deyimler ve eylemler/eylem çatıları, sıfatlaştırma ve ortaç, ses olayları ve
uyumu, özne ve kişi eki uyumu gibi konularda sıkça yanlışlar yaptıkları gözlemlenmiştir.
Kip eki yanlışları genelde haber kiplerinin doğru kullanılmaması sonucu oluşmuştur. Dilek
kipleri gerek yazılı anlatımda gerekse sözlü anlatımda öğrenci tarafından nadiren tercih
edilmiştir. Yazılı anlatımdaki yanlışlar en çok geniş zaman çekiminde tespit edilmiştir. Çatı
eklerinde karşılaşılan yanlışlarının çoğunun sebebi edilgen olması gereken fiiller etken olarak
kullanılmasıdır. İsim tamlaması ile ilgili sözlü ve yazılı anlatımdaki yanlışlarının çoğunluğu
tamlayan-tamlanan eksikliği üzerinedir. Sıfat tamlaması oluştururken genelde isim tamlaması
mantığıyla hareket edildiği ve yanlışların da bundan kaynaklandığı belirlenmiştir.
Şahıs ekinin yanlış kullanımında sözlü anlatımdaki yanlışlar genelde birinci teklik şahsın
kullanılmamasından kaynaklanmıştır. Zamir n’si yanlışlarının genelinde zamir n’si hiç
kullanılmamış ya da zamir n’sinin yerine y sesi kullanılmıştır. Zamir n’sinin hiç kullanılmadığı
örneklerde peşinden gelen durum eki ya da öncesinde gelen tamlanan eki de çoğu kez
unutulmuştur. Birleşik fiil yanlışlarında yeterlilik fiilinin çekimindeki –e, -a sesinin
unutulması ve yeterlilik fiilinin olumsuz kullanımı sebebiyle yanlış olmuştur. Kurıbayashı ve
Gençer (2012), Türkçedeki yardımcı fiillerin Japonlar tarafından dil bilgisel bir işlev yerine
semantik olarak düşünüldüğünü belirtmiştir. Bu bağlamda özellikle birleşik fiillerin anlamsal
değil dil bilgisel olduğu yeterince açıklanmalıdır.
Öğrencinin sesbilimsel yanlışları yazılı anlatımda daha fazla yaptığı tespit edilmiştir.
Sesbilimsel yanlışlarda; büyük ünlü uyumu, benzeşme, yumuşama, ses düşmesi yanlışları
yazılı anlatımda; Batı kökenli kelimelerin yanlış kullanımı ve birbirine yakın seslerin
karıştırılması ise sözlü anlatımda daha fazladır. Büyük ünlü uyumu genelde sözcüklerin
gövdelerine getirilen yanlış ekler sebebiyle bozulmuştur. Kayhan’ın (2014) çalışmasında
yazım, noktalama ve ses bilimsel yanlışlar incelendiğinde en çok yanlışın büyük ünlü
uyumunda yapıldığı görülmektedir. Yazılı anlatımdaki benzeşme yanlışları genelde kip
eklerinin kullanımı ile ilgilidir. Birbirine yakın seslerin karıştırılması her iki anlatımda da en
çok yapılan yanlıştır. Her iki anlatımda da ünsüzlerden ziyade ünlü seslerin karıştırıldığı
tespit edilmiştir.
Sözcük anlamsal yanlışlarda; yanlış sözcük seçiminden kaynaklanan yanlışlar ve gereksiz
sözcük kullanımı yanlışları sözlü anlatımda yazılı anlatımdan daha fazladır. Bu duruma
kelime seçiminde Türkçenin anlam inceliklerini öğrenmenin daha uzun süre gerektirmesinin
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neden olduğu ifade edilebilir. Kahraman (2006), Türkçede farklı anlamlarda kullanılan
“açmak” fiilinin, Japoncada her anlamda farklı bir fiile karşılandığını belirtir. Bu açıdan
bakıldığında Türkçe öğreniminde sözcüklerle ilgili anlam çalışmalarına ağırlık verilmesi
gereği söylenebilir.
Süreç temelli yanlışlarda, unutma temelli ve ekleme temelli yanlışlar yazılı anlatımda;
sıralama kaynaklı yanlış sayısı ise sözlü anlatımda daha fazladır. Yazılı anlatımda yarım ünlü
olarak bilinen y sesinin ve i ünlüsünün sıkça unutulduğu görülmüştür. Kelime köklerinde
zaten var olan ya da kelime kök ve ya gövdelerine gelen eklerle oluşan yan yana aynı ünsüz
çiftlerinin de sık sık tek ünsüz şeklinde yazıldığı görülmüştür. Sözlü anlatımda da yan yana
gelen ikiz ünsüzlerden birinin unutulduğu pek çok örnek vardır. Araştırmada süreç temelli
yanlışlarda ekleme temelli yanlışların daha çok olduğu belirlenmiştir. Yazılı ve sözlü
anlatımdaki yanlışlar “ı” sesinin eklenmesi ve “i” sesinin eklenmesi sonucu oluşmuştur. Ancak
ünsüzlerle yapılan ekleme yanlışlarına ilave olarak bir ünlü ve bir ünsüzden oluşan ekleme
yanlışları ve yarım ünlü olarak kabul edilen y sesi ekleme yanlışı görülmüştür. Kılıç ve Kılıç
(2012), Japoncanın fonolojik yapısı ve alfabesi kelime başında veya sonunda ünsüz yığınına
izin vermediğini ve ünsüz yığını duyan bir Japon’un, bu kelimeyi iki ünsüz arasında bir ünlü
varmış gibi algıladığını belirtmiştir. Dolayısıyla öğrencinin eklemelerinin ana dili olan
Japoncadan kaynaklandığı bilinmeli ve ek çalışmalar yapılmalıdır.
Türkçe öğrenen öğrencinin ana dilinin özelliklerini bilmek söz konusu dili tanıma, benzer ve
benzemezlikleri saptayarak bilinçli öğrenim ve öğretimi gerçekleştirme açılarından yarar
sağlar. Türkçe ve Japonca eklemeli dillerden olup başta söz dizimi olmak üzere benzer
gramer yapılarına sahiptirler. Kurıbayashı ve Gençer (2012), bu benzerlik dolayısıyla ana dili
Japonca olan öğrenciler için Türkçenin gramer kurallarının tanıdık olduğunu ifade etmiştir.
Özbek (2011) ve Tosun (2005) özellikle nesne+fiil sıralamasının benzer olması dolayısıyla
Japonca ve Türkçenin sözdizimsel bakımından birbirine yakın olduğunu ifade etmiştir.
Ayrıca dil öğretiminde yanlış çözümlemesi yönteminin kullanımı; yanlışların tespiti ve
düzeltilmesi açısından önemli olduğundan, yapılacak araştırmalarda bu yöntemden
faydalanılması oldukça faydalı olabilir.
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ABSTRACT
This study aimed to determine foreign language anxiety level of prospective teachers in the
Department of Foreign Languages at Ondokuz Mayıs University and reveal whether there was a
significant relationship between foreign language anxiety and independent variables such as gender,
age and year of students. A total of 198 student (155 females, 43 males) participated in the study.
Foreign Language Classroom Anxiety Scale developed by Horwitz, Horwitz and Cope (1986) was used
to collect data. The results of the study showed that prospective teachers of English were moderately
anxious and there was a significant relationship between anxiety and gender. In other words, female
students were more apt to suffer from foreign language anxiety. On the other hand, there was not a
statistically significant relationship between foreign language learning and age and year of students.
Key Words: Anxiety, foreign language anxiety, foreign language.

ÖZET
Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İngilizce öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan
öğretmen adaylarının yabancı dil kaygılarını belirlemeyi ve bu kaygının cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyi gibi
değişkenler üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmaya 198 öğrenci katılmıştır
(155 kız, 43 erkek). Veriler Horwitz, Horwitz ve Cope (1986) tarafından geliştirilen “Yabancı Dil Sınıf
Kaygı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının orta düzeyde
kaygılı oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin kaygıları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark olduğu,
kız öğrencilerin erkek öğrencilerden dah kaygılı oldukları ortaya konmuştur. Öte yandan, kaygının
öğrencilerin yaşları ve sınıf düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı saptanmakla birlikte genç
öğrencilerin yaşları daha büyük öğrencilere göre aritmetik ortalamaları göz önünde bulundurularak
daha kaygılı oldukları, sınıf düzeylerine göre yapılan değerlendirmede ise son sınıf öğrencilerin en
düşük kaygı düzeyine sahip oldukları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Anxiety, foreign language anxiety, foreign language.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü, e-posta: dcakici@omu.edu.tr
1

496

Dilek ÇAKICI

1. GİRİŞ
Son yıllarda yabancı dil öğrenme sürecinin boyutlarını açıklamaya yönelik yapılan çalışmalar
sadece öğrenmenin bilişsel boyutlarını değil duyuşsal alanını da açıklamaya odaklanmıştır.
1970’ den beri alanda yapılan araştırmaların yönü öğretmenden öğrenene yönelmiş ve
giderek artan sayıda araştırma öğreneni merkeze almıştır. Bu anlamda, çalışmalar öğrenenin
risk alma, kendine güven, empati, tutukluk, inanç, tutum, motivasyon ve kaygı gibi duyuşsal
değişkenleri açıklamaya çalışmış ve bu değişkenlerin yabancı dil öğrenimine olan katkı veya
olumsuz etkileri tartışılmıştır. Bireysel farklılık değişkenlerinden biri olarak kabul edilen
kaygı kavramının öğrenme sürecindeki yeri değerlendirilirken yanlış anlaşılmakta ve anlam
kargaşası yaşanmaktadır. Öyle ki kaygı öğrenmeyi engelleyen, anlamı basitçe korku ve fobi ile
ifade edilen ve yok edilmesi gereken bir düşman olarak tanımlanan karmaşık bir yapıdır
(Scovel, 2001). Spielberger (1983) kaygıyı “gerilim, korku, sinirlilik ve sinir sisteminin
uyarılması ile kendinin gösteren, istenmeyen duygusal bir durum” olarak tanımlamaktadır.
Kaygı “herhangi bir nesne ile özdeşleştirilmiş belirsiz bir korku durumu” olarak
tanımlanmıştır (Scovel, 1978:134). Young (1992)’a göre kaygı “dil öğrenmeye özgü karmaşık
psikolojik bir olgudur”. Yabancı dil kaygısı konuşma, dinleme gibi yabancı dil ya da ikinci dil
ortamlarıyla ilgili gergin ve kaygı hali veya yabancı ve ikinci dil öğrenirken veya kullanırken
ortaya çıkan endişe ve olumsuz duygusal bir tepkidir (MacIntyre, 1999). Benzer bir şekilde,
Zhang (2001) kaygıyı öğrencinin öğrenme sürecinde bir görevi yerine getirirken yaşadığı
psikolojik gerilim şeklinde tanımlamıştır. Görüldüğü üzere, pek çok araştırmacı kaygı
düzeyinin yabancı dil öğrenimini olumsuz etkileyen en önemli etmenlerden biri olduğunu
belirtmektedir (Krashen, 1981; Horwitz, Horwitz ve Cope, 1986, MacIntyre, 1999; Young,
1986). Krashen (1981) dil öğrenmekte olan kişinin duygusal durum ya da tutumlarını, edinim
için gerekli olan “girdi” yi geçiren, engelleyen ya da durduran ayarlanabilir bir filtre olarak
görmektedir. Öğrencinin ve sınıfın endişeye yakın bir heyecandan uzak olmaları ikinci dil
edinimi açısından daha yararlıdır. Duyuşsal filtre filtre hipotezi düşük bir filtreye sahip olan
dil öğrenmekte olan kişilerin daha fazla girdi aldıklarını, güvenle etkileşimde bulunduklarını
ve aldıkları girdiyi kabul etmeye hazır olduklarını belirtmektedir. Heyecanlı veya kaygılı
öğrencilerin duyuşsal filtresi yüksektir ve bu da edinimi ya da öğrenmeyi engellemektedir.
Kaygıdan uzak bir sınıf ortamı yaratılması öğrenciyi olumlu yönde etkiler.
Horwitz vd. (1986) çalışmaları sonucunda ilk kez “Yabancı Dil Kaygısı” olarak
adlandırdıkları özel bir kaygı durumundan bahsetmişlerdir. Yabancı dil kaygısı yabancı dil
öğrenme sürecinin benzersizliğinden kaynaklanan, öğrenenlerin benlik algısı, inançlarını,
duygularını ve yabancı dil öğrenme ortamlarına özgü davranışlarını kapsayan ayrı ve
bağımsız bir bütündür.
Kaygının oluşumunda bireyin yapısal özellikleriyle ilgili “sürekli kaygı”, sosyal ve
fiziksel ortamlarda yüz yüze geldiği yaşantılarla ilgili olarak da “durumluluk kaygı” olmak
üzere iki farklı kaygı türünden söz edilebilir (Dörnyei, 2005).
MacIntyre (1999), durumluluk ve sürekli kaygı ayırımını yeterli bulmamış, yabancı dil
kaygısı sadece yabancı dil öğrenme ve sınıf ortamlarına ait, yabancı bir dilde bir üretim
yapılması gerektiğinde duyulan kaygı olduğundan “duruma özgü” kaygı türüdür.
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Oxford (1999)’a göre, yabancı dil sınıflarında öğrenciler konuşmak zorunda
kaldıklarında durumluluk kaygı yaşamakta, fakat yabancı dil becerileri ve düzeyleri arttıkça
bu kaygı yok olmaktadır. Bazı öğrencilerde ise yaşanan bu kaygı sürekli kaygıya dönüşmekte
ve hiçbir zaman yok olmamaktadır. Yabancı dil sınıflarında yaşanan kaygı sürekli bir hal
almaya başladığında, yabancı dilde performans ve başarıyı olumsuz etkilemektedir.
Yabancı dil kaygısını yabancı dil öğrenimine özgü ayrı bir olgu olarak ele alan
Horwitz, Horwitz ve Cope (1991; 30-31), yabancı dil kaygısının “akademik ve sosyal
ortamlarda performans değerlendirmesi” ile ilgili olduğunu belirtmişlerdir. Yabancı dil
kaygısının “iletişim korkusu”, “sınav kaygısı” ve “olumsuz değerlendirilme korkusu” olmak
üzere üç özel boyutundan bahsetmişlerdir. İletişim kaygısı kişilerin başkaları ile
konuşmaktan yani iletişim kurmaktan çekinmesi ve korkmasıdır. Sebebi kişinin bilgi ya da
beceri düzeyindeki eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bir başka deyişle, kişi başkalarını
anlamak ya da başkaları tarafından anlaşılmakta sorun yaşıyor demektir. Dil sınıflarında da
öğrencilerin hedef dilde diğer öğrenciler ve öğretmenle iletişim kurma zorunluluğu bazı
öğrencilerin bunu başarmakta sorun yaşaması öğrencilerin iletişim kaygısı taşıdığı anlamına
gelir (Horwitz ve Young, 1991). Sınav kaygısı, başarısız olma korkusu ve sınanmadan
kaynaklanan endişe durumudur. Özellikle konuşma sınavlarında öğrencilerin hem sınav hem
de iletişim kaygısını en yüksek düzeyde yaşadıkları sınavlardır. Kaygının son bileşeni olan
olumsuz değerlendirilme korkusu ise başkaları tarafından olumsuz ya da yanlış algılanacağı
korkusu ile değerlendirilme ortamlarından kaçma hissini barındırır. Yabancı dil sınıfları
öğrencilerin bu tür korkuyu sadece öğretmenleri tarafından değil sınıf arkadaşları tarafından
da değerlendirildikleri için de sürekli ve sık sık yaşamaktadırlar (Horwitz ve Young, 1991).
Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, İngilizce öğretmen adaylarının yabancı dil
kaygı düzeylerini belirlemek ve yabancı dil kaygıları ile cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyleri gibi
bağımsız değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını ortaya çıkarmaktır.
Araştırmanın Problemleri
1. İngilizce öğretmen adaylarının yabancı dil kaygıları ne düzeydedir?
2. Öğrencilerin yabancı dil kaygıları ile cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyleri arasında bir ilişki var
mıdır?
2. YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırma, durumu betimlemeye yönelik ve tarama modeline uygun olarak yapılmıştır.
Bilindiği gibi tarama modelleri, bir olay ya da durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi
amaçlayan modellerdir.
Katılımcılar
Araştırmaya 2014-2015 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
İngilizce Öğretmenliği bölümünde okumakta olan 198 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin 155’i
kız, 43’ü erkektir. Öğrencilerin yaşları 18 - 30 aralığında değişmekte, 1. sınıftan 55 öğrenci, 2.
sınıftan 39, 3. sınıftan 52 ve 4. sınıftan da 52 öğrenci araştırmaya gönüllü olarak
katılmışlardır.
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Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak Horwitz, Horwitz ve Cope (1986) tarafından
geliştirilen “Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği” (Foreign Language Classroom Anxiety Scale)
kullanılmıştır. Yabancı dil kaygısı ölçeği öğrencilerin yabancı dil kaygısı hakkındaki algı ve
gerçek düşüncelerini yansıttığı için öğrencilerin kendilerinin en iyi ana dillerinde ifade
edebilecekleri varsayılmıştır. Bu düşünceden hareketle 32 maddeden oluşan yabancı dil kaygı
ölçeğinin Şakrak (2009) tarafından Türkçe’ye çevirilen versiyonu kullanılmıştır. Likert tipi
ölçekte öğrencilerin verilen ifadelere “(1) kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3)
kararsızım, (4) katılıyorum, (5) kesinlikle katılıyorum” şeklinde yanıtlamaları ve her durum
için en uygun olanı işaretlemeleri istenmiştir. Öğrencilerin bu ölçekten alabilecekleri puanlar
33 ile 165 arasında değişmektedir. Puanın yüksek olması yabancı dil kaygı düzeyinin yüksek
olduğunun göstermektedir. Ölçekte hem “doğrudan” hem de “tersine dönmüş” ifadeler yer
almaktadır. 2, 5, 8, 11, 14, 18, 22, 28 ve 32 numaralı ifadeler tersine dönmüş ifadeler
olduklarından puanlanırken 1 yerine 5, 5 yerine 1 olarak puanlanmıştır. Geriye kalan
doğrudan ifadeler ise gerçek puan değerleri ile hesaplanmıştır. Şakrak (2009) tarafından
Türkçeye çevrilen Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması
yapılmış, Cronbach Alpha= 0.84 bulunmuştur. Bu çalışmada ise, ölçeğin Türkçe formunun
araştırmanın 198 kişilik örneklemi için iç tutarlık güvenirlik Cronbach Alpha katsayısı
hesaplanarak 0,92 bulunmuştur. Katılımcıların cinsiyet, yaş ve sınıf bilgileri de alınmıştır.
Verilerin Analizi
Bu çalışmada, quantitative veriler Yabancı Dil Kaygı Ölçeği yardımıyla toplanmış ve SPSS for
Windows 17,0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının yabancı
dil kaygılarını belirlemek için elde edilen veriler betimsel istatistikler (frequencies,
percentages, means, standard deviation) kullanılarak çözümlenmiştir.
Cinsiyete göre kaygı puanlarının farklılıklarının analizinde bağımsız gruplarda iki
ortalama arasındaki farkın önem testi (independent samples t-test) uygulanmıştır. Ayrıca,
İngilizce öğretmen adaylarının yabancı dil kaygılarıyla yaş, cinsiyet ve sınıf düzeyleri arasında
anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek için ANOVA test uygulanmıştır.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Bu çalışma, öğretmen adaylarının yabancı dil kaygılarını belirlemeyi amaçlamakta ve cinsiyet,
yaş ve sınıf değişkenlerinin öğrencilerin kaygı düzeyleri üzerindeki etkilerini incelemektedir.
Araştırmanın birinci sorusu İngilizce öğretmen adaylarının kendi sınıf ortamlarındaki
yabancı dil kaygılarının hangi düzeyde olduğunu belirlemek için hazırlanmıştır. Bu soruyu
cevaplamak için öğrencilere Yabancı Dil Sınıf Kaygı Ölçeği uygulanmış, bu sayede öğrencilerin
ölçekteki yabancı dil kaygıları ile ilgili verdikleri cevaplar öğrenilmiştir. Öncelikle, bu
çalışmada yabancı dil kaygı düzeyini belirlemek için katılımcıların toplam kaygı puanları
hesaplanmıştır. Araştırmanın bu sorusuyla ilgili istatistiksel analizlerin sonuçları Tablo 1’de
gösterilmektedir.
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Tablo 1. Yabancı Dil Kaygı Toplam Puanları
N
Minimum
Toplam Kaygı
198
68
Puanı

Maksimum

Mean

SD

158

100,51

11,717

Horwitz ve arkadaşları (1986) tarafından geliştirilen orijinal ölçekten alınabilecek en düşük
ve en yüksek puanlar sırasıyla 33 ve 165’tir. Toplam puanlar üzerinden öğrenciler düşük,
orta ve yüksek olmak üzere üç kaygı düzeyi grubuna ayrılmıştır. Orijinal ölçekte 33-76 puan
aralığı düşük kaygıyı, 77-120 aralığı puanlar orta kaygıyı, 121-165 arası puanlar ise yüksek
kaygı düzeyini göstermektedir. Bu çalışmadaki katılımcıların kaygı düzeyleri ile ilgili
betimleyici veriler Tablo 2’de belirtilmiştir.
Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Kaygı Düzeyleri
Kaygı Düzeyi

N

Minimum Maksimum

Mean

SD

Düşük
Orta
Yüksek

3
187
8

68
79
121

71
119
158

69,33
1,527
99,81
9,482
128,37 12,558

Toplam Kaygı Puanı 198

68

158

100,51 11,717

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları toplam puan aritmetik
ortalaması (M=100,51) ortalama kaygı düzeyi aralığında olduğundan öğrencilerin orta
düzeyde kaygılı oldukları söylenebilir.
Araştırmanın ikinci sorusu, öğrencilerin yabancı dil kaygısı ile cinsiyetleri arasında
bir ilişkinin olup olmadığını ortaya çıkarmaya yöneliktir. Kız ve erkek İngilizce öğretmen
adaylarının ölçekten aldıkları kaygı puanlarının aritmetik ortalamaları karşılaştırmak için
bağımsız t-Test uygulanmıştır. Tablo 3, cinsiyete göre iki ortalama arasındaki farkın önem
testi sonuçlarını göstermektedir.
Tablo 3. Yabancı Dil Kaygı Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre Bağımsız t-Testi Sonuçları
Cinsiyet
N
Mean
SD
t
df
Sig.
Erkek
43
1,74
,54
-2,660
63,182
,010*
Kız
155
1,99
,50
*(p<0.05)
Tablo 3’e göre, kız öğrencilerin ölçekten aldıkları ortalama kaygı puanları (M=1,99) erkek
öğrencilerin puanlarından (M=1,74) yüksektir. Bağımsız t-test sonuçları bu farkın istatistiksel
olarak anlamlı olduğunu (p=,010) dolayısıyla kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha
kaygılı olduklarını göstermektedir.
Araştırmanın üçüncü sorusu kaygı ve yaş ilişkisini araştırmaya yöneliktir. Tablo 4,
yabancı dil kaygı puanlarının yaş değişkenine göre ANOVA sonuçlarını göstermektedir.
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Tablo 4. Yabancı Dil Kaygı Ölçeği Puanlarının Yaş’a Göre ANOVA Sonuçları,
Yaş
N
Mean
SD
df
F
18-21
138
98,33
1,48
3
2,611
22-25
55
92,22
3,12
194
26-29
4
79,25
14,31
197
30 ve üstü
1
79,00

Sig.
,053

(p>0,05)
Tablo 4’e göre analiz sonuçları, yabancı dil kaygısının yaş değişkeni üzerinde bir etkisi
olmadığını göstermektedir. Bir başka deyişle, öğrencilerin yabancı dil kaygısı ile yaşları
arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Ancak, 18-21 yaş aralığının yabancı dil kaygı
ölçeğinden aldıkları puanların aritmetik ortalamasının (M=98,33) diğer yaş aralıklarından
yüksek olması bu yaş aralığının daha kaygılı olduğunu ve yaş küçüldükçe kaygının
artabileceği şeklinde yorumlanabilir. Daha ileri yaş gruplarının aldığı puanların aritmetik
ortalamasının düşük olması anlamlı bir fark yaratmamasına karşın gençlerin daha kaygılı
olduğuna, yaş ilerledikçe kaygının azaldığına işaret etmektedir.
Araştırmanın son problemi, öğrencilerin yabancı dil kaygısı ile sınıf düzeyleri
arasında bir ilişkinin olup olmadığını çözümlemeye yöneliktir. Tablo 5, yabancı dil kaygı
puanlarının sınıf düzeyine göre ANOVA sonuçlarını göstermektedir.
Tablo 5. Yabancı Dil Kaygı Ölçeği Puanlarının Sınıf Düzeylerine Göre ANOVA Sonuçları
Sınıf
N
Mean
SD
df
F
Sig.
1
55
96,62
21,53
3
1,204
,309
2
39
98,90
16,39
194
3
52
97,83
18,27
197
4
52
91,91
20,85
(p>0.05)
Tablo 5 incelendiğinde, kaygı ile öğrencilerin okumakta oldukları sınıf düzeyleri arasında bir
ilişkinin var olmadığı görülmektedir. Sınıf değişkeninin öğrencilerin yabancı dil kaygıları
üzerinde bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Ancak, aritmetik ortalamalara göre bir
değerlendirme yapıldığında son sınıf öğrencilerin en düşük kaygı düzeyine (M: 91,91) sahip
olduğu görülmektedir. Bu sonuç yaş değişkeni ile sınıfın düzeyinin doğal olarak bir parallelik
göstermekte olduğunu, ileri sınıf düzeyi arttıkça ve yaş ilerledikçe kaygının azaldığı yönünde
bir çıkarım yapılabilir.
4. SONUÇ
Bu çalışma, öğrencilerin yabancı dil kaygısını belirlemek ve kaygının cinsiyet, yaş ve sınıf
düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını incelemektedir. Araştırmanın sonucunda elde
edilen bulgular Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğrenim
görmekte olan öğretmen adaylarının yabancı dil sınıflarında orta düzeyde kaygılı oldukları
göstermektedir. Çalışmanın bu sonucu alanyazında öğrencilerin kaygı düzeylerini
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belirlemeye ilişkin yapılan bazı çalışmalarla paralellik göstermekte bazılarıyla da
çelişmektedir. Demirdaş ve Bozdoğan (2013) örneklemdeki hazırlık sınıfı öğrencilerin kaygı
düzeylerinin oldukça düşük olduklarını belirlemişlerdir. Öte yandan Aydın, 2001; Liu, 2006;
Şakrak, 2009; Sahabani, 2012; Arnaiz ve Guillén, 2012; Hismanoğlu, 2013 bu çalışmanın
bulgusuyla benzer bir sonuçla öğrencilerin orta düzeyde kaygılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Aydın vd. (2006), yabancı dil öğrenen Türk öğrencilerin yüksek düzeyde kaygılı oldukları
sonucuna varmıştır. Araştırmadan elde edilen ikinci bulguya göre, kız öğrenciler erkek
öğrencilere göre daha kaygılıdır. Bir başka deyişle, yabancı dil kaygısı ve cinsiyet değişkeni
anlamlı bir şekilde ilişkilidir. Araştırmanın bu bulgusu alanyazında cinsiyet-kaygı ilişkisini
araştıran bazı araştırmalarla Dalkılıç, 2001, Machida, 2001; Donovan ve MacIntyre, 2005;
Aydın vd., 2006; Ergün, 2011; Lien, 2011; Mesri, 2012; Demirdaş ve Bozdoğan, 2013, Arnaiz
ve Guillén; 2012, Mesri, 2012; Hismanoğlu, 2013, benzer sonuca ulaşmıştır. Alanyazında
cinsiyet farklılığını belirlemeye yönelik çalışmalar kaygının sosyal süreçte iki farklı açıdan
değerlendirilmesini öngörmektedir. Birinci görüş, kadınların erkeklerden daha olumsuz
duygular yaşamış ve daha az rahat olmalarını sebep göstermektedir (Benson vd., 1994).
İkinci görüşe göre, kadınlar kaygıyla erkeklerden daha iyi mücadele etmeyi yıllar içinde
öğrenebilirler. Bunun belki de en önemli nedeni toplumda çok küçük yaşlardan itibaren
kızlara ebeveynleri tarafından, büyüdükçe çevrelerinin uyguladığı sosyal baskıdan
kaynaklanabilir. Bu nedenle ikinci teoriye göre, kaygıda cinsiyet farklılığı aslında kadınların
kaygıyı daha kolay kabul etmeleri ve daha çabuk içselleştirmelerinden kaynaklanmaktadır.
Toplumun kadına biçtiği rol kaynaklıdır. Onwuegbuzie vd., (2001) erkeklerin yabancı dil
kaygılarının düşük olmasına sebep olarak erkeklerin yabancı dil çalışmalarını kadınların
uğraşması gereken bir alan olarak algılamaları gösterilebilir. Bu sonuca neden olarak, kız ve
erkek öğrencilerin sosyalleşmelerindeki farklılıkların ve toplumun kızlara yüklediği
sorumlulukların kaygı düzeylerine etkisi olabileceği kabul edilmektedir. Dolayısıyla, kızların
kişisel yeterliliklerini ortaya koyarak kendilerini gerçekleştirme, yeterli görme, güçlü
hissetme ve başarılı olma bağlamında öğrenme sürecine daha fazla değer atfettikleri
söylenebilir.
Araştırmanın cinsiyet değişkeni ile ilgili bu sonucu kız öğrencilerin iletişim, sınanma
ve başkaları tarafından negatif değerlendirme korkularını yoğun bir şekilde yaşadıkları ve
hissettikleri, erkek öğrencilerin ise stress ile başedebildikleri ve yabancı dilde konuşurken
kendilerine daha çok güvendikleri şeklinde yorumlanabilir. Yabancı dil öğrencilerinin
yaşadığı bu iletişim kaygısını hedef dilde iletişim becerilerine sahip olamayan veya yetersiz
olan bireyler yaşamaktadır. Sınav kaygısı akademik değerlendirilme sürecinde ortaya çıkan
kaygı türüdür. Olumsuz değerlendirilme korkusu ise, beğenilen düzeyde bir izlenim
bırakmada başarılı olamayan öğrencilerin başkaları tarafından değerlendirilme korkularıdır.
Araştırmanın bu bulgusu ile ilgili kız öğrencilerin yabancı dil kaygı ölçeğinde belirtilen üç
boyutla ilgili olumsuzluklar yaşadıkları, yabancı dil sınıf kaygısı ile baş edemedikleri ve
kaygıyı hafifletme stratejilerini kullanamadıkları yönünde de değerlendirmeler yapılabilir.
Ancak bu değerlendirmeler kız öğrencilerin dil alanında doğuştan getirdikleri yetenek ve
eğilimlerine gölge düşürmemiştir. Kız öğrencilerin kaygı düzeylerinin yüksekliği kendi kişisel
ya da cinsiyetlerine yüklenmiş sosyal ve geleneksel bakış açısının özel değerlerden
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kaynaklanabileceği şeklinde yorumlanmalıdır. Öğrenmenin duyuşsal boyutu çok karmaşık
bileşenlerin etkili olduğu bir alandır. Sadece kişinin bireysel farklılıklarının değil öğretmen,
öğrenme ortamı ve sınıf arkadaşları gibi etmenlerin birlikte değerlendirilmesi ve
çözümlenmesi gereken bir girift bir alandır. Cinsiyet değişkeni bu çalışmada önemli bir fark
yaratmıştır; ancak Aida, 1994; Onwuegbuzie vd., 1999; Batumlu ve Erden, 2007; Öner ve
Gediklioğlu, 2007; Çubukçu, 2008; Şakrak, 2009; Genç, 2009; Tiryaki, 2012; Aydın, 2013
araştırmalarında cinsiyetin yabancı dil kaygısına göre herhangi bir değişiklik göstermediği
bulgusuna ulaşmışlardır. Öte yandan, erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha kaygılı
olduğu sonucuna varan çalışmalar da vardır ( Kitano, 2001; Nyikos, 1990; Sertçetin, 2006;
Han, 2014).
Yaş değişkeni bu araştırmada önemli bir fark yaratmamış olmasına rağmen 18-21 yaş
aralığının kaygı puanlarının daha ileri yaş gruplarına oranla daha yüksek olması
alanyazındaki çalışmalarla da paralellik göstermektedir. Araştırmadan elde edilen bu bulgu
genç yaş grubu öğrencilerin İngilizce konuşurken kendilerini rahat hissetmeddikleri, iletişim
kaygısı yaşadıkları, kaygı ile baş edebilmeyi henüz öğrenemedikleri, kaygılarını hafifletme
becerilerini geliştiremedikleri, deneyim ve bilgi eksikliği, yabancı dil düzeylerindeki
yetersizlik şeklinde yorumlanabilir. Yeni karşılaşılan bir durum ve bu yeni durumu kontrol
edememek kaygı seviyesini yükseltebilir. Bu araştırmanın sonucuna paralel olarak MacIntyre
vd., 2002; Aydın vd., 2006; Hismanoğlu, 2013; Dewaele, Petrides ve Furnham, 2008; Arnaiz
and Guillén, 2012 genç öğrencilerin daha kaygılı olduğu sonucuna ulaşmışlardır sınıf düzeyi
düştükçe kaygı düzeyi yükselmektedir Ganschow, Sparks, Anderson, Javorshy, Skinner ve
Patton, (1994). Genç (2009) yaş değişkeninin bir fark yaratmadığı bulgusuna ulaşmıştır.
Ancak alanyazında yapılan çalışmalarda yaş büyüdükçe kaygının arttığı ve ileri yaşlarda en
yüksek kaygı düzeyinin olduğunu gösteren çalışmalar da vardır. Aydın (2013), sınav kaygısı
araştırmasında sınıf ve yaş büyüdükçe kaygının arttığını belirtmektedir. Benzer sonuçlar
Donovan ve MacIntyre (2005) Bailey, Onwuegbuzie ve Daley, (2000) yaşla birlikte kaygının
arrtığını belirlemişlerdir. Bir diğer çalışma cinsiyet ve sınıf düzeyi ilişkisinin kaygı üzerindeki
etkilerini belirlemeye yönelik yapılan üç yıl süren bir çalışmada erkek öğrencilerin toplam
kaygı puanları değişmezken kız öğrencilerin kaygıları üst sınıflara geçtikçe yükselmiştir
(MacIntyre ve arkadaşları, 2002). Yaş ilerledikçe öğrencilerin kendilerine güvenlerinin artışı,
deneyim, bilgi dağarcığı ve dilde yetkinliğin artması, bilgi potansiyellerindeki genişleme,
öğrenme strateji ve stillerinin farkına varıp kullanabilmeleri, kendilerini tanıma, eksiklerinin
farkına varma gibi bir takım avantajları yıllar içinde elde edebilmiş olmaları kaygı
düzeylerinin azalmasında etkili olmuş olabilir.
Araştırmada öğrencilerin kaygıları ile sınıf düzeyleri arasında bir ilişki
bulunamamıştır. Ancak, aritmetik ortalama analizlerinde ikinci sınıf öğrencilerinin (M: 98,
90) oldukça kaygılı oldukları, onları üçüncü sınıf (97,83), birinci sınıf öğrencileri (96, 62) ve
son sınıf öğrencilerinin (91,91) takip ettiği görülmektedir. Yaş ve sınıf düzeyinin paralellik
göstermesi fikrinden hareketle Aydın (2013) sınıf düzeyi ve kaygı ilişkisinde daha üst sınıfta
okumakta olan öğrencilerin daha kaygılı oldukları yönünde araştırma bulgusunu
paylaşmıştır. Ancak, Hismanoğlu (2013), Aydın vd., (2006) sınıf düzeyi-kaygı ilişkisini
incelediğinde üniversite son sınıf öğrencilerinin birinci sınıf öğrencilerine göre daha düşük
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kaygılı olduklarını belirlemiştir. Bailey ve arkadaşları (2000), üniversite birinci ve son sınıf
öğrencilerinin diğer sınıf düzeyindeki öğrencilere göre en düşük kaygı düzeyine sahip
olduklarını belirlemiştir
Kaygı ile başedebilmek için öğretmenlere ve öğrencilere bir takım öneriler
getirilebilir. Öğretmenler eğlenceli, stress ve kaygıdan uzak, öğrencilerinin rahat ve güvende
hissedecekleri bir sınıf ortamı yaratmaktan sorumludurlar. Araştırmalar ancak böyle bir
ortamda öğrencilerin tereddüt etmeden rahatlıkla aktif olarak derse katılım sağlayacaklarını
ortaya koymuşlardır. Yabancı dil öğretiminde ideal öğrenen şu özelliklere sahip olmalıdır:
kaygı düzeyi düşük, hedef dilde iletişim kurmakta korku yaşamayan, akıcı konuşabilen, risk
alabilen yani konuşurken hata yapmaktan korkmayan yapsa bile düzeltilmenin kaygı
düzeylerinde bir yükselişe sebep olmadığı, sınanmayı ve değerlendirilmeyi kendini ilerletmek
ve geliştirmek için gerekli basamak olarak görebilen, dil öğrenmeyi içselleştirebilmiş
bireylerdir. Öğretmenler öğrencilerine yabancı dil öğrenme sürecindeki kaygı sebepleri ve
bunları hafifletebilme ve baş edebilme yolları konusunda eğitim vermeli, öğrencileri ile
tartışıp birlikte bireysel ya da sınıfın tümünü ilgilendiren stratejiler geliştirmede öncülük
yapmalıdır. Horwitz vd., (1986), öğretmenlere öğrencilere yabancı dil öğrenirken kendi
kaygıları ile mücadele etme konusunda danışmanlık yapmalarını, öğrencilerin hatalarını
düzeltirken kaygı düzeylerini dikkate almalarını tavsiye etmiştir.
Öğretmenin dersteki tutum ve tavırları kaygıyı azaltan faktörlerin başında
gelmektedir. Öğretmenin öğrencilerine takındığı olumlu tavırları, eğlenceli, anlayışlı ve
sevimli tutumu, empati gücünün yüksek, esnek, kolaylaştıcı, yol gösterici oluşu ve
danışmanlık rolünü etkili bir biçimde yerine getirmesi, vücut dili ile de olumlu duyguları
pekiştirmesi öğrencide var olan kaygıyı azaltmada çok etkilidir. Öte yandan, aşağılayıcı, kaba
ve kızgın tavırlar, iletişim halinde iken hataların düzeltilmesinde izlenen sert tepkiler ise
öğrencilerin duyuşsal filtresini yükseltmekte ve kaygılarını artırmaktadır. Dolayısıyla, yüksek
kaygı düzeyi öğrencilerin kendilerinden beklenen performansı tam anlamıyla
gösterememelerine yol açmaktadır. Öte yandan, öğretmenin kullandığı öğretim yöntem ve
tekniklerinde öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması kaygı düzeyinin
azalmasına yardımcı olabilir. Öğrencilerin öğrenme stillerine göre düzenlenmiş değişik ve
eğlenceli etkinlikler öğrencilere mutluluk hissi verecek dolayısıyla aktif katılım sağlayacaktır.
Bu anlamda, öğrencilerin özellikle zorluk çektikleri beceriler için materyal seçim ve
düzenlenmesinde çok dikkatli olmak gerekmektedir. Dil iletişim içindir. Yabancı dil
sınıflarının müfredat ve içerikleri veya uygunlukları tartışılabilir. Ancak, yabancı dil
öğretmeninden beklenen bu dili yetkin ve etkin biçimde kullanabilmeyi gerektirdiği için ve
ders dili İngilizce olduğundan iletişim problemi yaşanmamalıdır. Sınav kaygısını azaltmak
için öncelikle öğrencilere bu kaygıyı yaşatan sebepleri belirlemekle başlanabilir. Özellikle
yabancı dil sınıflarında yazılı ama öncelikle sözlü sınavın doğasından kaynaklı farklılıklar
değerlendirilmelidir. Öğrencilerin sadece verilen testlerle değil proje ve ödevlerle de
desteklenerek değerlendirilmesi kaygı düzeyini düşürebilir. Sınıf içi yapılacak iletişim amaçlı
grup ya da ikili çalışmalar, hedef dilin olabildiğince doğal ortamlarda kullanılması üretime
dayalı iletişim kaygısını olumlu yönde etkileyebilir.
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THE INFLUENCE OF THE ISLAM RELIGION ON KAZAKH AND TURKISH PROVERBS
KAZAK VE TÜRK ATASÖZLERİ ÜZERİNDE İSLAM DİNİNİN ETKİLERİ1
M.A.Dilek EREN2
ABSTRACT
The religion is the phenomenon which shapes up human’s life and hence the life of society. The religion embraces “Man's sacred
relationship to reality; the teachings shaping the framework of this relationship, values, codes of conduct, worshipping forms
and institutional structures” and is present in every aspect of human life . Therefore, it is not surprising to see the reflection of
the Islamic religion in the proverbs of Turkish and Kazakh nations, who adopted the religion. When we examine the proverbs in
both languages, we witness different results. The proverbs in Kazakh language most often have negative meaning. The religious
scholars and officials are to be blamed for this negativity. It is believed that this condition is a product of the Socialistic system.
Moreover, it is still present in the language nowadays. Such words as “rogue”, “cunning”, “uneducated”, “self-seeking”, and so on
are very frequently-used in the proverbs. On the other hand, there are older proverbs which are believed to have had positive
meaning and which emerged in the language before the proverbs with negative meaning. Those proverbs address such issues as
faith in God, submission to God, submission to fate and respect for the Prophet Muhammad (pbuh). The Turkish proverbs
generally have a positive outlook to life. They usually comprise Allah's infinite mercy, justice, faith, and prayers. The Turkish
proverbs usually have judicial attitude for people who abuse religion for their own profit; nevertheless Turkish proverbs express
the negativity in softer manner in comparison with their Kazakh counterparts. The study conducted in both languages showed
that Islam religion, which was taught in tekkes and Moslem seminaries, had been greatly reflected in proverbs. İt is crystal clear
that alongside with the positive-meaning proverbs, negative-meaning proverbs were also passed from generation to
geneartion.
Key Words: proverbs, Islam, Kazakh, Turkish

ÖZET
Din insan hayatını dolayısıyla toplum hayatını şekillendiren bir olgudur. “İnsanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin
çerçevesini oluşturan öğretiler, değer yargıları, davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal yapılar” olarak adlandırılır ve
insan yaşamının her alanında kendini gösterir. Bu durumda İslam Dini’ni benimseyen Türk ve Kazak halkının atasözlerinde
İslam dininin yansımalarını görmek kaçınılmaz bir hal almaktadır. Her iki dilde yer alan atasözlerini incelediğimizde farklı
sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Kazak Dili’nde yer alan atasözlerinde daha çok olumsuz yargılar yer almaktadır. Bu olumsuzluk
daha çok din alimleri ve görevlileri üzerindedir. Bu durumun Sosyalist sistemin bir ürünü olduğu kanısı yüksek olmakla birlikte
hala dilde mevcudiyetini koruması dikkate değerdir. Genellikle sahtekâr, kurnaz, cahil, çıkarcı, vb. benzetmeleri görülmektedir.
Diğer taraftan olumsuz yargı bildiren atasözlerinden daha eski olduğu düşünülen olumlu yargı bildiren atasözleri de dilde
bulunmaktadır. Bu atasözlerinde Allah’a iman, teslimiyet, kadere razı olma ve Hz. Muhammed’e (SAV) hürmet gibi konular ele
alınmaktadır. Türk atasözlerinde ise genellikle olumlu bir bakış söz konusudur. Allah’ın sonsuz merhameti, adaleti ile birlikte
inanç ve ibadetler hakkında da atasözleri bulunmaktadır. Dini kullanarak çıkar elde etmeyi amaçlayan insanlar hakkında
olumsuz yargı bildiren atasözleri bulunmakla birlikte bu atasözleri Kazak Türkçesine göre oldukça yumuşak ifadeler
taşımaktadır. Her iki dilde yapılan araştırmada tekke ve medreselerde öğretilen İslam dininin atasözlerine yansıdığı kabul
edilmektedir. Atasözleri aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarıldığı, bu aktarımlarda olumlu yargıların yanı sıra olumsuz
yargılarında taşındığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Atasözleri, Islam, Türk,Kazak
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1. GİRİŞ
Atasözleri Türk toplumunda önemli bir yere sahip dil kalıplarındandır.“Bir topluma özgü olan
atasözleri, o toplumun uzun yüzyıllar boyu belirlenen deneyimlerinin, dünya görüşünün,
yaşam biçiminin ve anlatım gücünün sergilendiği sözlerdir.” [1.181]Bu sözlerin kim
tarafından söylendiği bilinmez.Topluma mal olmuş, toplum tarafından benimsenmiş kısa ve
özlü sözlerdir.Atasözlerini öğrenip kullanan kişiler, yüzyıllar boyu sürerek oluşan
atalarımızındeneyimlerinden de yararlanmış olmaktadır.Bilindiği gibi atasözleri söylendiği
zamanın kültür yapısını taşımaktadır. Günümüzekadar çok az değişikliklerle ulaşan kalıp
sözler, elbette ki işlevini sürdürmektedir.İşlevini kaybeden değerleri içinde barındıran
atasözleri doğal olarak unutulmuştur.Çünkü dilde hiçbir yapı gereksiz kullanılmamaktadır.
Günümüze kadar ulaşan atasözleri aynı kültürün bugün de devam ettiğini bizlere kesin bir
dille ispatlamaktadır.
Atasözlerini dinleyen ya da okuyan bir insan bu sözün kendi duygu ve düşüncelerine uyup
uymadığını değerlendirebilmektedir. Eğer söz kendisine yakınsa ne kadar doğru
düşündüğünü anlamakta, kendi fikrine yakın değilse tekrar düşünme yoluna gitmektedir.Kişi
psikolojik olarak kendini atasözüne göre düşünmesi gerektiğine inandırmaktadır.Bu noktada
atasözleri kişinin karşısına genel bir bakış açısı olarak çıkmakta ve kendisine göre hareket
edilmesi gerektiği konusunda baskı yapmaktadır.Burada dikkat edilmesi gereken durum,
insan zihninin kalıplaşmış sözlerden etkilenmesidir.Atasözlerini anlamak toplumu anlamak,
toplumu anlamak ise o toplumun kültürünü de anlamak demektir.Bu bağlamda atasözleri
karşımıza bir deneyim sonucu olarak çıkmaktadır. Kişi uzun deneyimlerle günümüze kadar
ulaşan fikirlere uyma gereği hissetmektedir.Atasözleri kişiye bir düşünceyi dikte etme özelliği
gösterir. Kişi ister istemez geçmişten süzülerek günümüze kadar ulaşan bu kalıp sözlerin
doğruluğunu hissetmekte ve bu genellemelere doğruluk payı vermektedir.
“Atasözleri bir toplumun ve bütün insanlığın yaşam felsefesidir.İnsanlarda bulunan sevgi,
kıskançlık, bencillik, dostluk, düşmanlık gibi içgüdüler evrenseldir.Bu nedenle bu içgüdüleri
yansıtan atasözleri de evrenseldir.Dünyada pek çok ulusun kullandığı atasözleri
karşılaştırıldığında, bu atasözlerini çoğunun aynı ya da benzer olduğu görülmüştür.Atasözleri
evrensel değerler yanında bir ulusa özgün kültürel değerleri de yansıtır.”[2. 1] Önceki
kuşakların yaşam şartları ve gelenekleri hakkında bilgiyi barındıran atasözleriyle, kültür
tarihi açısından pek çok aydınlatıcı bilgiye ulaşılabilmektedir.Yazılı kültüre geçmiş
toplumların çoğu, sonraki kuşaklara aktarmak amacıyla atasözlerini toplamışlardır.Ancak
atasözlerinin çok daha öncelerden beri varolduğu, hatta insanlık tarihi kadar eski olduğu
söylenebilir.
“İnsanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan
inanışlar,öğretiler,değer yargıları,davranış kuralları,tapınma biçimleri ve kurumsal
yapılar”(4.280)olarak tanımlanan din insan hayatının her alanında etkilerini
göstermektedir.Bu duruma,İslam dininin Türk ve Kazak dillerine,sanatına, yönetim tarzına ve
felsefi düşüncelerine etkisi örnek olarak gösterilebilir.
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“Dil tarihi bir dili konuşan ulusun tarıhinin aynısıdır.Bu yüzden,belli bir dilin tarihini, o dili
konuşan ulusun tarihiyle ilişkilendirmeden incelemek,mümkün değildir.”(5.1.s.78) Din
kurumunun dile ve edebiyata etkisinden atasözleri de uzak kalmamış,İslam dini ile ilgili
atasözleri dilde yerini almıştır.Bu atasözleri Allah, ibadetler ve din adamları hakkında
olabildiği gibi, bireysel ve toplumal eleştiri de yaptığı görülmektedir.Türklerin, benimsediği
başka hiçbir din İslam kadar Türk tarihinde ve kültüründe etkili olmamıştır.7.yüzyılda
Arabistan’da doğan İslamiyet,8. Yüzyılda Kazakistan’ın güney şehirlerine ulaşmıştır.751
yılındaki Talas Savaşı’yla Türk – Arap ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmış, Arap Tüccarlar ve
sufiler aracılığıyla İslam’ı tanıyan Türkler bu dini benimsemeye başlamışlardır.Türkler
arasında hızla yayılan İslam Dini dilde de etkisini göstermeye başlamıştır.Bu etki
atasözlerinde de kendisini göstermiş her iki dilde İslam dini ile ilgili atasözleri görülmeye
başlamıştır.Günümüze kadar ulaşan bu kalıplar olumlu ve olumsuz yargıları da beraberinde
taşımıstır.Bu yargılar genel olarak incelenirse Türk ve Kazak dillerinde farklılıklar ve
benzerlikler taşıdığı görülür.
Kazak atasözlerinde din hakkındaki düşünce ve yargılar genellikle olumsuzdur. Olumsuz
düşünce ve yargılar en çok din görevlileri ve din alimleri üzerinde yoğunlaşmışdır. Pek çok
atasözünde bu kişiler için “sahtekar”, “kurnaz”, “cahil”, “aptal”, “çıkarcı”, vb. nitelemelerde
bulunulmaktadır:
• “ Sopısumnan şıàadı(Derviş kurnazdan çıkar).
• Éwlîe úasındaàısın úoltıútaydı(Evliya, yanındakini kollar).
• Ayuàa namaz üyretken tayaú, moldaàa namaz üyretken tamaú (Ayıya namaz öğreten sopa,
mollaya namaz öğreten yemek).
• Úoja, molda úasındaàısın úaraútaydı(Hoca, molla yanındakinin malını yağmalar).
• Úojanıñ úasında úaltaña úol salma (Hocanın yanında cebine el atma).
• Tay jamanıjoràa, adam jamanımolda (Tayın kötüsü rahvan, insanın kötüsü molladır).
• Sum úartaysa sopıboladı(Hilekâr kişi yaşlanınca derviş olur).
• Molda arbap aladı, sawdager aldap aladı(Molla büyüleyerek alır, tüccar aldatıp alır).
• Moldalınıñ tili sınıú, töreliniñ tizi sınıú (Mollası olanın dili kırıktır,hakimi olanın dizi
kırıktır).
• Molda alday da, arbay da biledi (Molla aldatmayıda bilir, büyümeyi de bilir).
• Molda aşıúsa bazar kezedi, sopıjutasa mazar kezedi (Molla acıkırsa Pazar gezer, derviş
sefalet çekerse mezar gezer).
• Molda özin bir aldaydı, özgeni eki aldaydı (Molla kendisini bir aldatır, başkasını iki aldatır).
• Moldalaràa mal úayàı, momındaràa jan úayàı (Mollalara mal kaygı, müminlere can kaygı).
• Moldanıñ séldesi aú bolàanmen nîeti úara (Mollanın sarıàıak olsa da, niyeti karadır).
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• Molda “ber” degen sözdi bilmeydi, “al” degen sözdi biledi (Molla “ver” sözünü bilmez, “al”
sözünü bilir).”[6]
Kimi zaman eleştirinin dozu epeyce ağırlaşır ve hedef din görevlilerinden ve din
bilginlerinden ibadetlere, din kurumuna ve tanrı kavramına kayar.Dini öncelikle toplumsal
yaşamdan, daha sonraki aşamada ise insanların gönüllerinden silmeyi amaçlayan bu
ithamların sosyalist sistemin ürünü olduğunu düşüncesi olmakla birlikte, bu konuda net bir
bilgi bulunmamaktadır. Bu tip atasözlerine de örnek verelim:
• “ Din, úarañàıin (Din, karanlık dindir).
• Oraza, namaz toútıúta, adıra úalar joútıúta, télimsigen moldanıñ séldesi úalar boútıúta
(Oruç, namaz toklukta olur, eksik kalır yoklukta; kendini naza çeken mollanın sarığı kalır
çöplükte).
• Senúudayàa jetkenşe, men üyge jetem (Sen Tanrıya ulaşana kada, ben eve ulaşırım).
• Tana payda bermese, téñiri payda bermeydi (Dana fayda vermezse, Tanrı fayda vermez).
• Osıúuday úayda? Moldanıñ köñili mayda: Künde satadıúudaydı, may bolmasa şayàa(Şu tanrı
nerede? Mollanın aklı fikri yağdadır: Her gün tanrıyı satar, yağa olmasa bile çaya).
• Úuday degen úuràaú söz (Tanrı denilen söz, kuru bir sözdür).
• Úuday kögin bîlesin, jerime meniñ tîmesin (Tanrı, göğünü yönetsin, benim toprağıma
dokunmasın).
• Úuday özi bermeydi, birewdikin birewge awıstırıp beredi (Tanrı kendisi vermez, birininkini
başkasına aktararak verir).
• Úudayàa sengenşe, úur úolıña sen (Tanrıya güvenmektense, boş eline güven). ” [6]
Elbetteki, İslam dini ile ilgili bütün atasözleri olumsuz yargı taşımamaktadır.Allah’a imanı,
teslimiyeti, kadere rıza göstermeyi ve tevekkülü öven, Kur’an-I Kerim’in hükümlerine uymayı
tavsiye eden, Hz.Muhammed hakkında hürmetkâr ifadeler taşıyan atasözleri de
bulunmaktadır:
• Uranàa senbe, Úuranàa sen (Slogana inanma, Kuran’a inan).
• “Úuday” degen úunıúpaydı (Allah diyen insan sefalet çekmez).
• Úuday tiri etkendi úur etpeydi (Allah diri kıldığını başıboş bırakmaz).
• Úudaysız úuwray sınbaydı (Allah olmadan ot bile kırılmaz).
• Téwekeldiñ jarıúuday (Tevekkülün dostu Allah’tır).
• Bissimillamen kesken barmaú awırmas (Bismillah’la kesilen parmak acımaz).
• Şarîàat aàıp jatúan bulaú, burınàınıñ sözderi jaàalay bitken úuraú (Şeriat akmakta olan
pınardır, önce yaşamış insanların sözleri su kıyısında biten kamış gibidir).
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• Botúaàa úazan tolmas, puttaàan sözdi úoldaàan úul, Muhammetke ümmet bolmas (Lapayla
kazan dolmaz, ağır sözü destekleyen kul, Hz. Muhammed’e ümmet olmaz).[6]
İslam’ın Türkiye Türkçesi’ndeki atasözlerine yansımaları Allah’ın sonsuz gücü, adaleti ve
merhameti başta olmak üzere, inanç ve ibadetler hakkındaki konulardan oluşmaktadır.Dilde
çok sayıda bu tür atasözü bulunmaktadır:
 “Allah’tan umut kesilmez.
 Allah verince kimin oğlu, kimin kızı demez.
 Allah, kulunu kısmeti ile yaratır.
 Allah doğrunun yardımcısıdır.
 Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar.
 Namazda meyli olmayanın kulağı ezanda olmaz.
 Namaz adamı yabanda komaz.
 Ramazan’da yalan söyleyenin, bayramda yüzü kara çıkar.
 Allahın bildiği kuldan saklanmaz.
 Allah sabırlı kulunu sever.
 Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir.
 Allah dağına göre kar verir.”[7]
Türkiye Türkçesi’ndeki atasözlerinde dini kullanarak çıkar elde etmeye çalışan kimselerin
eleştirildiğine rastlamak mümkündür,ancak bu eleştiriler Kazak Türkçesi’ndekilere
bakıldığında çok daha yumuşaktır.
•
•
•
•
•
•
•

“Hacı, hacı olmaz gitmekle Mekke’ye; dede, dede olmaz gitmekle tekkeye.
Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma.
İmam evinden aş, ölü gözünden yaş çıkmaz.
Kadı ekmeğini karınca yemez.
Hocanın bir eli almaya, bir eli yemeye.
Hocanın ekmeği, yılanın ayağı görülmez.

Rüşvet kapıdan girince iman bacadan çıkar.”[7]

4. SONUÇ

Din insan hayatını dolayısıyla toplum hayatını şekillendiren bir olgudur. “İnsanın kutsal
saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan öğretiler, değer yargıları,
davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal yapılar” olarak adlandırılır ve insan
yaşamının her alanında kendini gösterir. Bu durumda İslam Dini’ni benimseyen Türk ve
Kazak halkının atasözlerinde İslam dininin yansımalarını görmek kaçınılmaz bir hal
almaktadır. Her iki dilde yer alan atasözlerini incelediğimizde farklı sonuçlar ortaya
çıkmaktadır. Kazak Dili’nde yer alan atasözlerinde daha çok olumsuz yargılar yer
almaktadır. Bu olumsuzluk daha çok din alimleri ve görevlileri üzerindedir. Bu durumun
Sosyalist
sistemin bir ürünü olduğu kanısı yüksek olmakla birlikte hala dilde
mevcudiyetini koruması dikkate değerdir. Genellikle sahtekar, kurnaz, cahil , çıkarcı,vb.
benzetmeleri görülmektedir. Diğer taraftan olumsuz yargı bildiren atasözlerinden daha eski
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olduğu düşünülen olumlu yargı bildiren atasözleri de dilde bulunmaktadır. Bu
atasözlerinde Allah’a iman, teslimiyet, kadere razı olma ve Hz. Muhammed’e (SAV)
hürmet gibi konular ele alınmaktadır.Türk atasözlerinde ise genellikle olumlu bir bakış söz
konusudur.Allah’ın sonsuz merhameti, adaleti ile birlikte inanç ve ibadetler hakkında da
atasözleri bulunmaktadır.Dini kullanarak çıkar elde etmeyi amaçlayan insanlar hakkında
olumsuz yargı bildiren atasözleri bulunmakla birlikte bu atasözleri Kazak Türkçesine göre
oldukça yumuşak ifadeler taşımaktadır.Her iki dilde yapılan araştırmada tekke ve
medreselerde öğretilen İslam dininin atasözlerine yansıdığı kabul edilmektedir. Atasözleri
aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarıldığı, bu aktarımlarda olumlu yargıların yanı sıra
olumsuz yargılarında taşındığı görülmektedir.
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ABSTRACT
Language is a natural and the most effective means which helps communication among people. Forming
cultural values of a society and keeping them alive are carried out by language. In all societies are
formulaic language used for certain situations. Being an important piece of communication and named as
related words or stereotypes, its formulaic language reflects a society’s culture. In terms of cultural
transfer, learning formulaic language has a greater importance for the children of those living abroad
necessarily for some reason. For this reason Ministry of National Education Head Council of Education and
Morality made a decision on 3rd August, 2009 and with this decision ‘Turkish and Turkish Culture Course
For Turkish Children Who Live Abroad Teaching Program (1-10th classes)’ was accepted to be applied
beginning from 2009-2010 Education Year. In the frame of this program, course and work books for
different levels were prepared. In this study, one of the qualitative analysis techniques, documant analysis
was used.
Key Words: Turkish children in abroad, Turkish teaching, formulaic language, activity.

ÖZET
Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal ve en etkili araçtır. Bir toplumun kültürel değerlerinin
oluşturulması ve yaşatılması da dil sayesinde gerçekleşir. Her toplumda belli durumlar karşısında
söylenen kalıp sözler vardır. Kültür aktarımı açısından kalıp sözlerin öğretilmesi, çeşitli sebeplerden
dolayı yurt dışında yaşamak zorunda kalan ailelerin çocukları için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu
gerekçeyle Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 03.08.2009 tarihinde bir karar almış
ve bu kararla 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere “Yurt Dışındaki Türk
Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı (1-10. Sınıflar)” kabul edilmiştir. Bu
Program çerçevesinde farklı sınıf düzeylerine yönelik ders ve çalışma kitapları hazırlanmıştır. Türkçe ve
Türk kültürü ders ve çalışma kitaplarını kalıp sözler açısından incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu
çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Türkçe ve Türk kültürü ders kitaplarındaki kalıp
sözlerin nicel ve nitel açıdan değerlendirilip çalışma kitaplarındaki etkinliklerle uyumunun incelendiği
araştırmada elde edilen bulgulara göre nitelikli bir eğitim süreci için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yurt dışındaki Türk çocukları, Türkçe öğretimi, kalıp sözler, etkinlik.
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1. GİRİŞ
Türkiye’den Avrupa’ya işçi göçü, 1960’ların başından beri yaşanan en önemli sosyal
konulardan biridir. Bu göç sürecinde iş ve barınma olanağı sağlanmasının yanı sıra
çocuklarının eğitimi de bu ailelerin karşılaştıkları sorunlardır. Anılan hedef kitlenin eğitim
sorunlarını incelemek amacıyla yapılan çeşitli araştırmalarda uyum, dil, ayrımcılık, okul,
kültür gibi etmenlerin etkili olduğu görülmektedir.
Dil, kimlik oluşumunu sağlayan en önemli araçtır ve dil edinimi, dilin günlük hayatta etkin bir
şekilde kullanılmasına bağlı olarak doğal bir süreç içerisinde gerçekleşir (Parlak, 2014, ss.
161). Bu bağlamda Türkiye’deki çocukların daha şanslı olduğu söylenebilir.
Taşdelen (1991)’e göre bugün ikinci ve üçüncü nesil olarak yurt dışında yaşayan Türklerin
bir taraftan aile çevresinin, diğer taraftan içinde yaşadıkları toplumun kültürünün etkisi
altında kalması, sosyalleşme ve yerli topluma uyum sorununu gündeme getirmiştir. Uyum
sorunun oluşmasında çocukların Türkçeyi de yeterli düzeyde öğrenememelerinin etkili
olduğu düşünülmektedir. Çünkü ana dilde yeteri kadar girdi almayan Türk çocukları,
kavramsal gelişimlerini tamamlayamamakta ve akranlarına göre geri kalmaktadırlar
(Yağmur, 2007). Ögel Horny (2011) de “Almanya’daki Türk çocuklarının göçe bağlı anadilsel
kayıpları”nı incelediği araştırmasında Türk çocuklarının Almanya eğitim sistemindeki
başarısızlıklarının sebeplerini de sorgulamış, bu başarısızlığı çocukların ana dillerindeki
eksiklik ve yeterli (ya da hiç) ana dili eğitimi almamaları ile ilişkilendirmiştir.
Dünya Bankası’nın (2005) “Herkes İçin Eğitim” konulu raporunda da bu konuya değinilmiş ve
ana dili öğretiminin, öğretim ortamlarına katılımı artırmada, çok kültürlü toplumlarda
eğitimde göreceli bir eşitlik yaratmada, daha yüksek öğrenme çıktılarına ulaşmada, yıl
tekrarını azaltmada, öğrencilerin eğitim sisteminin dışına çıkma oranlarını düşürmede, çok
kültürlü toplumlara ve bireylere sosyo-kültürel yararlar üretmede ve eğitim maliyetini
düşürmede sürdürülebilir bir etki yarattığı belirtilmiştir (Akt. Belet, 2009, ss. 72). Cummins
(1979)’a göre de çocuğa ana diline tam hâkim olamadan ikinci bir dilde okuma yazma
öğretilmek istenirse ana dilinde gerileme meydana gelmektedir (Akt. Deniz ve Uysal, 2010, ss.
240).
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kendi dillerini ve kültürlerini yaşatabilmeleri için yeni
yetişen nesillerin eğitilmesi bir zorunluluktur aksi takdirde çeşitli nedenlerle yurt dışında
yaşayan Türk çocuklarının milli kimlik bilincinden yoksun, kendi dilini konuşamayan bireyler
olmaları kaçınılmaz olacaktır (http://www.dunyayaturkce.com/?page_id=6).
Yurt dışındaki Türk çocuklarının Türkçeyi etkin bir şekilde öğrenmeleri bu alanda görev
alacak nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesine, nitelikli ders kitaplarının ve programın
hazırlanmasına ve eğitim ortamlarına bağlıdır. Millî Eğitim Bakanlığı da bu görüş
doğrultusunda önemli bir adım atmış ve yurt dışındaki Türk çocuklarının Türkçe öğrenimine
yönelik “Uzaktaki Yakınlarımız” projesini geliştirmiştir.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinesinde, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Projeler
Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ile eş güdüm içinde yürütülen projenin hedefleri şunlardır:
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1. Öğrencilerimizin dilimizin millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri
olduğunu kavrayabilmeleri,
2. Türk kültürünü tanıyarak ülkesi ile olan bağlarını geliştirebilmeleri ve Türk
kültürünün devamlılığını sağlayabilmeleri,
3. Bulundukları ülkedeki Türklerle iletişim kurmaları,
4. Türkiye’deki akraba ve yakınlarla ilişkilerini sürdürerek aralarındaki sevgi ve saygı
bağlarını güçlü tutabilmeleri,
5. Duygu ve düşüncelerini ifade ederken Türkçeyi doğru, güzel ve etkili
kullanabilmeleri,
6. Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak bulundukları ülkedeki farklı kültür, görüş,
din ve inanışları hoşgörülü bir yaklaşımla karşılayabilmeleri,
7. Türk kültürünü bulundukları ülkede tanıtmaları,
8. İnsan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olabilmeleri ve çözüm
önerilerinde bulunabilmeleri,
9. Hazırlanacak
kitap
ve
materyallerle
öğrenme-öğretme
ortamının
zenginleştirilmesi, böylece öğretmene destek sağlanması, öğretim yöntem ve
teknikleri konusunda öğretmenlerin bilgilendirilmesi,
10. Veliler ve sivil toplum kuruluşlarında Türkçe ve Türk kültürüne yönelik
farkındalığın oluşturulması, bunun için de eğitim müşavirleri/ataşelerinin görev
yaptıkları ülkelerde rehberlik etmeleri sağlanacaktır (Akt. Şen, 2010, ss. 246).
Bu proje kapsamında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında kurulan Özel İhtisas Komisyonu
tarafından hazırlanan “Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi (110. Sınıflar) Öğretim Programı” hazırlanmış ve Kurulun 03.08.2009 tarih ve 112 sayılı
kararıyla 2009-2010 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere kabul edilmiştir (MEB,
2009). 2010 yılında da Program içeriğine uygun olarak Türkçe ve Türk Kültürü Ders
Materyalleri ve Çalışma Kitapları hazırlanmıştır.
İlgili alanyazında Programın genel tanıtım ve kazanımlar bakımından incelendiği (Şen, 2010;
Deniz ve Uysal, 2010; Demir, 2010), kitapların da okunabilirlik, söz varlığını geliştirmeye
yönelik etkinlikler, metin türleri bakımından incelendiği (İnce, 2010; Özcan, İnce ve Boztilki,
2010; Özcan, 2011; Ateşal, 2014; Uğur, 2014) araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmada ise
Türkçe ve Türk Kültürü Ders Materyalleri ve Çalışma Kitapları kalıp sözler yönünden
incelenecektir.
Bir dilin söz varlığı, sözcüklerden ve kalıplaşmış ögelerden oluşur. Kalıplaşmış ögeler,
atasözü, deyim, ikileme ve kalıp sözleri içerir (Gökdayı, 2008). Kalıplaşmış ifadeler, dilin etkili
bir şekilde işlenmesini sağlar (Hsu, 2014) ve iletişim sürecinde anlatımı zenginleştirmek ve
daha etkili kılmak adına bu ögelerden sıklıkla yararlanılır. Altenberg (1990)’e göre ana dilini
kullanan yetişkin bir birey, anlatımlarında yaklaşık %70 oranında kalıplaşmış ifadeye yer
verir (Akt. Wray and Perkins, 2000).
Atasözleri, deyimler ve ikilemelerle birlikte kalıplaşmış dil birimlerini oluşturan kalıp sözler,
farklı kaynaklarda ilişki sözleri olarak da adlandırılmıştır (Gökdayı, 2008). Coulmas (1981)’a
göre kalıp sözler, “konuşma dilinin klişeleri”dir (Akt. Bladas, 2012). Aksan (1996)’a göre ise
bu sözler, bir toplumun bireyleri arasındaki ilişkiler sırasında kullanılması âdet olan
sözlerdir. Kalıp sözlerin, topluma özgü olma yönüyle kültür birim olarak da adlandırıldığı
görülmektedir (Gökdayı, 2008). Özbay (2002)’a göre dildeki sözcükler ve cümleler, kültüre
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ait bir göstergeyi temsil etmektedir. Kalıp ifadelerin kullanımı da belli durumlarda toplumun
tercih ettiği konuşma tarzını göstermektedir (Kecskes, 2007’den akt. Ortaçtepe, 2013).
Özdemir (2000) bu sözlerin doğum, ölüm, evlenme gibi özel durumlarda duygularımızı
açıklamak için kullanıldığını belirtmektedir. Kalıp sözlerin öğrenilme süreci de dili öğrenme
süreciyle paraleldir ve bu durum dil-kültür içiçeliğinin en güzel örneğidir (Sis ve Gökçe,
2009).
Amaç
Araştırmanın amacı, yurt dışındaki Türk çocukları için hazırlanan Türkçe ve Türk Kültürü
Ders Materyali ve Çalışma Kitaplarının kalıp sözler açısından incelenmesidir. Bu amaçla
aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. 1-3. Sınıf Türkçe ve Türk Kültürü Ders Öğretim Materyali ve Çalışma Kitabı’nda hangi
kalıp sözlere ne kadar sıklıkta yer verilmiştir?
2. 4-5. Sınıf Türkçe ve Türk Kültürü Ders Öğretim Materyali ve Çalışma Kitabı’nda hangi
kalıp sözlere ne kadar sıklıkta yer verilmiştir?
3. 6-7. Sınıf Türkçe ve Türk Kültürü Ders Öğretim Materyali ve Çalışma Kitabı’nda hangi
kalıp sözlere ne kadar sıklıkta yer verilmiştir?
4. 8-10. Sınıf Türkçe ve Türk Kültürü Ders Öğretim Materyali ve Çalışma Kitabı’nda
hangi kalıp sözlere ne kadar sıklıkta yer verilmiştir?
2. YÖNTEM
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Yıldırım ve
Şimşek (2006, ss. 187)’e göre bu yöntem, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında
bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuruluğu
Başkanlığında oluşturulan Özel İhtisas Komisyonu tarafından yurt dışındaki Türk çocuklarına
yönelik hazırlanan toplam 8 adet Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Materyali ve Çalışma
Kitabı’dır. İnceleme kapsamındaki kitaplara ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: İncelen Kitaplara İlişkin Bilgiler
Sınıf
Basım Yeri ve Toplam
Kitabın Adı
Düzeyi
Yılı
Etkinlik Sayısı
Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim 1, 2 ve 3
Ankara, 2010
Materyali
Türkçe ve Türk Kültürü Çalışma Kitabı
1, 2 ve 3
Ankara, 2010
148
Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim 4–5
Ankara, 2010
Materyali
Türkçe ve Türk Kültürü Çalışma Kitabı
4–5
Ankara, 2010
238
Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim 6–7
Ankara, 2010
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Materyali
Türkçe ve Türk Kültürü Çalışma Kitabı
6–7
Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim 8, 9 ve 10
Materyali
Türkçe ve Türk Kültürü Çalışma Kitabı
8, 9 ve 10

Ankara, 2010
Ankara, 2010

283

Ankara, 2010

305

-

Tablo 1’e göre incelen 8 kitabın 4’ü ders kitabı, 4’ü çalışma kitabıdır. Kitaplar 1-3, 4-5, 6-7 ve
8-10. sınıf düzeylerine göre hazırlanmıştır. 1-3. Sınıf Çalışma Kitabı’nda toplam 148 etkinlik,
4-5. Sınıf Çalışma Kitabı’nda toplam 238 etkinlik, 6-7. Sınıf Çalışma Kitabı’nda toplam 283
etkinlik, 8-10. Sınıf Çalışma Kitabı’nda toplam 305 etkinlik bulunmaktadır.
Verilerin Analizi
Doküman incelemesiyle elde edilen veriler, içerik analiziyle çözümlenmiştir. İçerik analizinde
temel yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir
araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği biçimde organize ederek
yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006, 227). Yazıcı Okuyan (2012) ile Canbulat ve Dilekçi
(2013)’nin de çalışmalarından esinlenilerek bu çalışmada “kalıp sözler” ana başlık olarak,
“hayırdualar, beddualar ve toplumsal-kültürel ilişkileri yansıtan kalıp sözler” ise alt başlıklar
olarak belirlenmiştir. Alt başlıklar şöyle tanımlanmıştır:
Hayırdualar: Tanrıya, herhangi bir tanrısal varlığa ya da öte bir şahsiyete yönelik “hamd,
şükran, rica, dilek veya tövbe içerikli yakarış”tır Eski Türkçede alkış kelimesiyle
karşılanmıştır (Güzel, 2008).
Beddualar: çaresiz olan, acı çeken, kötülüğe maruz kalan bir insanın rahatlamak, teskin
olmak gayesiyle söylediği, kötü düşünce ve dilekleri kapsayan, söze orijinallik veren, ifadeyi
güçlendiren kalıplaşmış sözlerdir (Kaya, 1997, ss. 111).
Toplumsal - kültürel ilişkileri yansıtan kalıp sözler: Toplumun kültürüne ışık tutan, onun
inançlarını, insan ilişkilerindeki ayrıntıları, gelenek ve göreneklerini yansıtan sözlerdir
(Aksan, 1996:190).
Tavşancıl ve Aslan (2001)’a göre içerik çözümlemesi tekniğinin güvenilirliği, kodlama
işlemine bağlıdır ve belirlenen soruların yorumlarının araştırmacıdan araştırmacıya ya da iki
farklı zamanda değişmemesi, nesnelliğin bir şartı olan güvenilirliği sağlar. Bu kapsamda
içerik analizi ile elde edilen verilerin güvenilirliğinin sağlanması için, kitaplarda yer alan kalıp
sözlere ilişkin olarak bir alan uzmanın da görüşleri alınmış ve hesaplamada Miles ve
Huberman (1994)’ın “Güvenilirlik= Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)” formülü
kullanılmıştır. Araştırmacılar arasındaki güvenilirlik bu formül kullanılarak %92 olarak
bulunmuştur. Güvenirlik sonucunun %70’in üzerinde çıkması araştırmanın güvenirliği için
geçerli bir orandır (Miles ve Huberman 1994). Burada elde edilen sonuç, araştırma için
güvenilir kabul edilmiştir.
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3. BULGU VE YORUMLAR
Araştırmanın birinci sorusuna (1-3. Sınıf Türkçe ve Türk Kültürü Ders Öğretim Materyali ve
Çalışma Kitabı’nda hangi kalıp sözlere ne kadar sıklıkta yer verilmiştir?) ilişkin bulgular
Tablo 2 ve Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 2: 1-3. Sınıf Ders Öğretim Materyalinde Geçen Kalıp Sözler
Kullanım Sıklığı
Kullanım
Kalıp Sözler
Kalıp Sözler
Sıklığı
İyi akşamlar
3
Kutlu olsun
1
İyi geceler
1
Önemli değil
1
Teşekkür ederim(z)
10
Şükür(ler) olsun
3
Hoşça kal(ın)
3
Maşallah
1
Güle güle
2
İnşallah
2
Uğurlar olsun
1
Allah korusun
1
Ellerin dert görmesin
1
Allah’tan umut kesilmez
1
Kurban olayım
1
Allah şifa versin
1
Merhaba
4
Allah razı olsun
1
Hoş geldin(iz)
5
Allah’a ısmarladık
1
Hoş bulduk
1
Allah size esenlik versin
1
Nasılsınız?
1
Hayırlı işler
1
Elinize sağlık
1
Allah kerim
2
Afiyet olsun
1
Alo
1
Yaşasın
1
İyi günler
2
Ne olur
1
Geçmiş olsun
1
Selam söyleyin
1
Çok yaşa
1
Her zaman bekleriz
1
Hayrola
1
Günaydın
1
Tablo 2’ye göre 1-3. sınıf düzeyine yönelik hazırlanan ders kitabında toplam 37 farklı kalıp
söz bulunmaktadır. Kitapta 63 kez kullanılan bu sözlerin 5’i (ellerin dert görmesin, Allah size
esenlik versin, Allah korusun, Allah şifa versin, Allah razı olsun) hayırduadır. Bedduaya yer
verilmeyen kitaptaki diğer kalıp sözler toplumsal ilişkileri yansıtmaktadır. Bunların ilgili
olduğu konular da şunlardır:
a) Selamlaşma-vedalaşma ile ilgili olanlar: İyi akşamlar, iyi geceler, iyi günler, günaydın,
merhaba, alo, hayırlı işler, hoşça kal(ın), güle güle, uğurlar olsun, her zaman bekleriz,
Allah’a ısmarladık, selam söyleyin.
b) Karşılama-karşılanma ile ilgili olanlar: Hoş geldiniz, hoş bulduk.
c) Yeme-içme durumunda söylenenler: Elinize sağlık, afiyet olsun.
d) Tanışmalarda söylenenler: Nasılsınız?
e) Hasta ziyaretlerinde söylenenler: Geçmiş olsun.
f) Minnet duyma durumunda söylenenler: Teşekkür ederim, şükürler olsun.
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Yüceltme bildirenler: Çok yaşa, önemli değil, kurban olayım.
Tebrik etmeye yönelik olanlar: Kutlu olsun.
Dinî inanç bildirenler: Maşallah, inşallah, Allah kerim, Allah’tan umut kesilmez.
Duygusal tepki bildirenler: Yaşasın.
İstek bildirenler: Ne olur.
Merak etme ve şaşırma durumunda söylenenler: Hayrola?

Tablo 3: 1-3. Sınıf Çalışma Kitabında Kalıp Sözlerin Öğretimine Yönelik Etkinlikler
Öğrenme
Ünite
Konu
Metin
Etkinlik
Alanı
Selamlaşma
ifadeleri
(Selamlaşma ifadelerini
yazınız. İfadeleri cümle
içinde kullanınız.) (MEB,
2010b, ss.79).
Ne Söyleriz? (Resimdeki
durumları anlatan sözleri
yazınız.
Merhaba, hoş geldin, eline
sağlık,
geçmiş
olsun,
Kültürümüzden
Musa’nın
Selamlaşma
günaydın,
güle
güle.)
Bir Demet
Mutlu Günü
(MEB, 2010b, ss. 80).
Drama Çalışması Yapalım
(MEB, 2010b, ss. 81).
Kültürel
Olumsuz
Yapalım
Değerlerimiz
(Aşağıdaki
cümleleri
olumsuz
yapınız.)
Arkadaşım bana merhaba
dedi. (MEB, 2010b, ss.
81).
Düşünelim-Yazalım (Sofra
ile ilgili beş kelime
yazınız. Bu kelimeleri
cümle içinde kullanınız.)
Sofrada
(MEB, 2010b, ss. 91).
Kültürümüzden
Uymamız
Sofra Adabı
Bir Demet
Gereken
Drama Çalışması Yapalım
Kurallar
(Sofra adabı ile ilgili
sınıfta
canlandırma
yapınız.) (MEB, 2010b, ss.
93).
Ailem
ve
Tanıştıralım (Sınıfta üçerli
Türkiye’ye
Türkiye’deki
Arkadaşlarım Arkadaşlarım gruplar uluşturun. Bir kişi
Bakış
Yakınlarım
diğer iki kişiyi tanıştırsın.
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Manevi
Ahlaki
Gelişim

ve
Allah İnancı

Tanıştırırken tanıştırma
kurallarına
dikkat
edelim.) (MEB, 2010b, ss.
132-133).
Eşleştirelim
(Aşağıdaki
etkinlikte sol sütunda
verilen
ifadeleri
sağ
sütunda yer alan uygun
cümlelerle
eşleştiriniz.)
Allah şifalar versin, Allah
yardımcın olsun, Allah’a
Günlük Hayatta Dinî İfadeler ısmarladık, Allah analı
ve Semboller
babalı
büyütsün,
Bismillahirrahmanirrahim.
(MEB, 2010b, ss. 150).
Drama
Çalışması
(“Besmele”,“selamlaşma”,
“dua”, “teşekkür” gibi
ifadelerin
geçtiği
bir
drama çalışması yapınız.)
(MEB, 2010b, ss. 153).
Eşleştirelim
(Aşağıda
Sübhaneke Duası, Fatiha ve
verilen
kelimeleri
İhlas Sureleri
anlamlarıyla eşleştiriniz.)
(MEB, 2010b, ss. 157).

1-3. sınıflara yönelik çalışma kitabında toplam 148 etkinlik bulunmaktadır. Bu etkinliklerin
11’i (%7) kalıp sözlerin öğretimine yöneliktir.
Türkçe ve Türk Kültürü Ders Programı’nda doğrudan kalıp sözlerin öğretimine yönelik bir
amaç bulunmamaktadır. Programın “Türkçe” bölümünde kalıp sözlere ilişkin kazanımlar 1, 2
ve 3. sınıflarda Konuşma/Yazma öğrenme alanı içindeki “Günlük hayatta gerekli olan dil
işlevlerini kullanma” amacına uygun olarak;
“1. Gereken durumlarda (günaydın, kutlarım, nasılsınız, özür dilerim, teşekkür ederim, sağ olun
vb.) temel konuşma kalıplarını kullanır.
2. Selamlaşma ile ilgili kelime ve terimleri sınıfta ve günlük hayatında kullanır.
3. Kendini tanıtma ve başkalarını tanıştırma ile ilgili kalıpları sınıfta ve günlük hayatında
kullanır.”(MEB, 2009, ss. 12) şeklinde verilmiştir. Programda kazanımlara uygun şu etkinlik
örnekleri önerilmiştir:
Merhaba: Öğrencilere günlük konuşmalardaki söz kalıpları ve ilgili resimler verilir.
Öğrencilerden bunları eşleştirmeleri ve sınıfta canlandırmaları istenir (1. kazanım).
Kiminle Görüşüyorum? Öğrenciler ikili olarak eşleştirilir ve birbirleriyle telefon konuşması
yapmaları istenir. Telefon ve diğer iletişim araçlarını kullanma kurallarını anlatan bir
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canlandırma yapılır (1. kazanım) (MEB, 2009, ss. 12). “Açıklamalar” bölümünde bu
kazanımlara yönelik drama çalışması yapılacağı belirtilmiştir.
1-3. Sınıf düzey için hazırlanmış Çalışma Kitabı’nda “selamlaşma-vedalaşma, karşılamakarşılanma, yeme-içme, tanışma, hasta hatrı sorma ve minnet duyma” durumlarında söylenen
kalıp sözlere ilişkin etkinlik örnekleri vardır ancak diğer kalıp sözlerin öğretilmesine ilişkin
herhangi bir etkinliğe yer verilmemiştir. Ayrıca 1-3. Sınıf Çalışma Kitabı’nda “Allah yardımcın
olsun ve Allah analı babalı büyütsün” kalıp sözleri etkinliklerde geçmekte ancak 1-3 Sınıf Ders
Öğretim Materyali’nde bulunmamaktadır.
Araştırmanın ikinci sorusuna (4-5. Sınıf Türkçe ve Türk Kültürü Ders Öğretim Materyali ve
Çalışma Kitabı’nda hangi kalıp sözlere ne kadar sıklıkta yer verilmiştir?) ilişkin bulgular
Tablo 4 ve Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 4: 4-5. Sınıf Ders Öğretim Materyalinde Geçen Kalıp Sözler
Kullanım
Kullanım
Kalıp Sözler
Kalıp Sözler
Sıklığı
Sıklığı
Hepinizi öpüyorum
1
Hoş bulduk
2
Memnun oldum
1
Nasılsın(ız)?
3
Allah’a ısmarladık
2
Selamları var
1
Buyurun
2
Zahmet olmazsa
1
Yaşayın
1
Ne zahmeti
1
Allah kerim
1
Elinize sağlık
1
Aferin
3
Sağ olun
1
Bravo
1
Efendim
1
Hoş geldin(iz)
3
Lütfen
2
Günaydın
3
Afiyet olsun
1
Selam söyle
2
Yine bekleriz
1
Gözlerinden öperim
2
Güle güle
1
Allah hepinize güç kuvvet
1
Kusura bakma
1
versin
Merhaba
3
Söyle bakalım
1
Yaşasın
2
Adını ben verdim, yaşını Allah
1
versin
Nasıl yani?
1
Ne hâlin varsa gör
1
Tebrik ediyorum
1
Ne haber
1
Bayramın kutlu olsun
1
İyi uykular
5
Teşekkür ederim
6
N’olur
1
Çok bayramlar göresin
1
Hiç olur mu öyle şey
1
Ömrün uzun olsun
1
Allah ayırmasın
1
Hayrola
1
Ellerinizden öperim
1
Maşallah
1
Selam ve sevgiler
1
İnşallah
1
Safalar getirdin
1
Tablo 4’e göre 4-5. sınıf düzeyine yönelik hazırlanan ders kitabındaki kalıp sözlerin 5’i (adını
ben verdim yaşını Allah versin, Allah ayırmasın, çok bayramlar göresin, ömrün uzun olsun,
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Allah hepinize güç kuvvet versin) hayırduadır. Bedduaya yer verilmeyen kitaptaki diğer kalıp
sözler toplumsal ilişkileri yansıtmaktadır ve bunlar, şu konularla ilgilidir:
a) Selamlaşma-vedalaşma ile ilgili olanlar: Merhaba, iyi uykular, yine bekleriz, günaydın,
selam söyle, güle güle, ellerinizden öperim, selam ve sevgiler, gözlerinden öperim,
Allah’a ısmarladık, hepinizi öpüyorum.
b) Karşılama-karşılanma ile ilgili olanlar: Hoş geldin(iz), hoş bulduk, safalar getirdin.
c) Yeme-içme durumunda söylenenler: Elinize sağlık, afiyet olsun.
d) Tanışmalarda söylenenler: Nasılsınız?, ne haber?, memnun oldum.
e) Minnet duyma durumunda söylenenler: Teşekkür ederim, sağ olun.
f) Yüceltme bildirenler: Efendim, yaşayın, ne zahmeti.
g) Tebrik etmeye yönelik olanlar: Aferin, bravo, tebrik ediyorum, bayramın kutlu olsun.
h) Dinî inanç bildirenler: Maşallah, inşallah, Allah kerim.
i) Duygusal tepki bildirenler: Yaşasın.
j) İstek-rica bildirenler: Ne olur, lütfen, zahmet olmazsa, söyle bakalım.
k) Merak etme ve şaşırma durumunda söylenenler: Hayrola?, nasıl yani?.
l) Özür dileme durumunda söylenenler: Kusura bakma.
m) Uyarma, eleştirme ve tehdit etme durumunda söylenenler: Hiç olur mu öyle şey?
n) Diğer toplumsal ilişkilerde kullanılanlar: Buyurun, selamları var, ne hâlin varsa gör.
Tablo 5: 4-5. Sınıf Çalışma Kitabında Kalıp Sözlerin Öğretimine Yönelik Etkinlikler
Öğrenme
Ünite
Konu
Metin
Etkinlik
Alanı
Tebrik Kartı Yazma
(Aşağıdaki örnekten
yola çıkarak siz de
Bayramlar
ve
Bayramlaşma
Türkiye’deki
bir
Kutlamalar
yakınınıza
bayram
kartı yazınız.) (MEB,
2010d, ss. 85).
Drama Çalışması (Siz
misafirlerinize hangi
Kültürel
Yaşayan
ifadeleri kullanırsınız?
Değerlerimiz Kültürümüz
Türk
Bu ifadelerin geçtiği
Misafirperverliği
drama
çalışması
yapınız.)
(MEB,
Geleneklerimiz
2010d, ss. 89).
Ev
sahibi-misafir
Bir
Sıcak arasında
geçen
Çorbada
konuşmaları anlatan
Anadolu
bir
diyalog
oluşturunuz.
(MEB,
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2010d, ss. 91).
Dinlediğiniz metinle
ilgili
aşağıdaki
soruları
Geleneksel Türk
Ramazan İkramı cevaplayınız:…”Safalar
Seyirlik Oyunları
getirdin” ne anlama
geliyor? (MEB, 2010d,
ss. 104).
Türkiye’deki
yakınlarınıza
hangi
hediyeleri alırsınız?
Hediye
kutusuna
Yaşadığım
Türkiye’ye
Yakınlarımızla
yazınız. Bu hediyeyi
Ülke
ve
Hediyelerim
Bakış
İlişkilerimiz
verirken
söylemek
Türkiye
istediğiniz
sevgi
sözlerini
aşağıdaki
kalbin içine yazınız.
(MEB, 2010d, ss. 125).
Sevdiğiniz pek çok
şeyi sizin için yaratan
Dinî Kavramlar
Allah’a nasıl teşekkür
edebilirsiniz? Yazınız.
Manevi ve
(MEB, 2010d, ss. 173).
İman, İslâm
Ahlaki
ve Ahlâk
İslâm Dini Bazı Davranışlardan Bulmaca
çözme
Gelişim
Sakınmamızı İster
(Allah’ın
verdiği
nimetlere
teşekkür
etmek.) (MEB, 2010d,
ss. 182).
4-5. sınıflara yönelik çalışma kitabında toplam 238 etkinlik bulunmaktadır. Bu etkinliklerin
7’si (%3) kalıp sözlerin öğretimine yöneliktir.
4-5. sınıf düzeyine yönelik Türkçe ve Türk Kültürü Ders Öğretim Materyali’nde 48 farklı kalıp
söz kullanılmıştır. Bunların “selamlaşma-vedalaşma, karşılama-karşılanma, tanışma, yemeiçme, yüceltme, tebrik etme, istek-rica ve minnet duyma” durumunda kullanılan 27 kalıp
sözün öğretimine ilişkin 4-5. Sınıf Çalışma Kitabı’nda etkinlikler vardır. Diğer kalıp sözlerle
ilgili herhangi bir etkinlik bulunmamaktadır.
Program’da da 4–5. sınıflarda Konuşma/Yazma öğrenme alanı içindeki “Günlük hayatta
gerekli olan dil işlevlerini kullanma” amacına uygun olarak;
“1. Gereken durumlarda (günaydın, kutlarım, nasılsınız, özür dilerim, teşekkür ederim, sağ olun
vb.) temel konuşma kalıplarını kullanır.
2. Selamlaşma ile ilgili kelime ve terimleri sınıfta ve günlük hayatında kullanır.
3. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki vb.) uygun konuşur.
5. Adres sorma ve adres tarif etme ile ilgili temel kalıpları kullanır.
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7. Konukseverlikle ilgili kalıp sözleri kullanır.” (MEB, 2009, ss. 16) kazanımlarına yer
verilmiştir. “Açıklamalar” bölümünde “Yaşadığı ülkedeki selamlaşma kalıplarına da yer
verilir.” şeklinde bir açıklama bulunmaktadır.
Araştırmanın üçüncü sorusuna (6-7. Sınıf Türkçe ve Türk Kültürü Ders Öğretim Materyali ve
Çalışma Kitabı’nda hangi kalıp sözlere ne kadar sıklıkta yer verilmiştir?) ilişkin bulgular
Tablo 6 ve Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 6: 6-7. Sınıf Ders Öğretim Materyalinde Geçen Kalıp Sözler
Kullanım
Kalıp Sözler
Kalıp Sözler
Sıklığı
Ne olur ne olmaz
1
Maşallah
Aferin
2
Pardon
Darısı dostlar başına
1
İzin verirseniz
Selam(ımı) söyle
4
Aman
Söz veriyorum
1
Nasıl yani?
Lütfen
2
Daha iyi ya
Merak etme(yin)
3
Bravo
Bana ne?
1
Teşekkür ederim
Sana ne?
1
Ziyanı yok
Destur
1
Yazıklar olsun bana
Hoş geldin
2
İşte bu
Hoş bulduk
2
Ben ettim, sen etme
Peki / Pekâlâ
4
Efendim
Kusura bakma
1
İnşallah
Allah’ım sen bana sabır ver
1
Tüh be
Söyle bakalım
3
Yazık

Kullanım
Sıklığı
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1

Tablo 6’ya göre 6-7. sınıf düzeyine yönelik hazırlanan ders kitabında toplam 32 farklı kalıp
söz bulunmaktadır. 51 kez kullanılan bu sözlerin 1’i (darısı dostlar başına) hayırdua, 1’i
(yazıklar olsun bana) beddua, 30’u toplumsal ilişkileri yansıtan nitelikteki kalıp sözlerdir.
Toplumsal ilişkileri yansıtan kalıp sözlerin şu konularla ilgili olduğu görülmektedir:
a) Selamlaşma-vedalaşma ile ilgili olanlar: Selam(ımı) söyle.
b) Karşılama-karşılanma ile ilgili olanlar: Hoş geldin, hoş bulduk.
c) Minnet duyma durumunda söylenenler: Teşekkür ederim.
d) Yüceltme bildirenler: Efendim, ziyanı yok.
e) Tebrik etmeye yönelik olanlar: Aferin, bravo.
f) Dinî inanç bildirenler: Maşallah, inşallah.
g) Duygusal tepki bildirenler: Tüh be, işte bu, aman, daha iyi ya, yazık.
h) İstek-rica bildirenler: İzin verirseniz, lütfen, söyle bakalım, destur.
i) İsteği kabul veya reddetme durumunda söylenenler: Peki, pekâlâ.
j) Merak etme ve şaşırma durumunda söylenenler: Nasıl yani?.
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k) Özür dileme durumunda söylenenler: Pardon, kusura bakma.
l) Diğer toplumsal ilişkilerde kullanılanlar: Ne olur ne olmaz, ben ettim sen etme, merak
etme(yin), söz veriyorum, Allah’ım sen bana sabır ver, bana ne?, sana ne?
Tablo 7: 6-7. Sınıf Çalışma Kitabında Kalıp Sözlerin Öğretimine Yönelik Etkinlikler
Öğrenme
Ünite
Konu
Metin
Etkinlik
Alanı
Aşağıdaki
ifadeleri
birer
cümlede
kullanınız:
Geçmiş
olsun, Allah şifalar
versin, çok yaşa; bu
kelimelerin
hangi
Kültürel
Kültürümüzden
Bayramlaşma durumlarda
Değerlerimiz
Renkler
Bayramı
kullanıldığını yazınız;
“a” şıkkında verilen
kelimelerden
başka
benzer durumlar için
kullandığınız kelimeler
varsa yazınız (MEB,
2010f, ss. 97).
Saklı Kelimeyi Bulun
(Estağfirullah) (Okları
takip
ederek
Manevi
ve
bölünmüş
kelimeyi
İslam, İnanç ve Tövbe
ve
Ahlaki
tamamlayıp
aşağıya
Değerler
bağışlama
Gelişim
yazınız./Bu cümlenin
ne
zaman
kullanıldığını yazınız.)
(MEB, 2010f, ss.227).
6-7. sınıflara yönelik çalışma kitabında toplam 283 etkinlik bulunmaktadır. Bu etkinliklerin
2’si (%1) kalıp sözlerin öğretimine yöneliktir.
Anılan etkinliklerin ilkinde “geçmiş olsun, Allah şifalar versin ve çok yaşa” kalıp sözlerinin,
diğerinde ise “estağfirullah” kalıp sözünün kavratılması hedeflenmiştir.
6-7. sınıf çalışma kitabında bulunan dört etkinliğin metninde de şu kalıp sözlerin kullanıldığı
görülmektedir:
“Müjde, pekâlâ, sizlere ömür, aman” (MEB, 2010f, ss. 26).
“Ricam var, pekiyi” (MEB, 2010f, ss. 121).
“Gözlerinden öperler, ellerinden öperim, hoşça kal” (MEB, 2010f, ss.129).
“Ne yapalım” (MEB, 2010f, ss.133).
6-7. Sınıf Çalışma Kitabı’ndaki etkinliklerin “geçmiş olsun, Allah şifa versin, çok yaşa ve
estağfurullah” kalıp sözlerinin kavratılmasına yönelik olduğu görülmektedir. Bu sözlerin hiç
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birine ilgili ders kitabında rastlanmamıştır. İlk üç söz 1-3. sınıfta öğrencilerin karşılaştıkları
sözlerdir ancak “estağfurullah” kalıp sözü ders kitabında geçmemektedir.
Program’da ise 6–7. sınıflarda Konuşma/Yazma öğrenme alanı içindeki “Günlük hayatta
gerekli olan dil işlevlerini kullanma” amacına uygun olarak;
“2. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki vb.) uygun konuşur.
4. Sağlıkla ilgili ifadeleri kullanır.
5. Adres sorar ve ayrıntılı yön tarifi yapar ve tarif edilen adresi bulur.
7. Mektup yazar.”(MEB, 2009, ss. 20) kazanımlarına;
“Türkçeyi kullanmaktan zevk alma” amacına uygun olarak;
“1. Derste arkadaşlarıyla Türkçe konuşarak iletişim kurar.
2. Arkadaşlarına Türkçeyi kullanmaları konusunda yardım eder.
3. Kutlanması gereken önemli günlerde, yakınlarına Türkçe mektup ve kart yazar.” (MEB, 2009,
ss. 20) kazanımlarına yer verilmiştir. Programda bu kazanımlara yönelik;
Arıyorum: Öğrencilere bir adres sorulur. Bu adresi tarif etmesi istenir (5. kazanım).
Mektuplaşma: Bir mektup arkadaşı edinilerek mektup yazılır (7. kazanım) etkinlik
örneklerine ve “4. “Nereniz ağrıyor? İlaç iyi geldi. Ateşi var. Geçmiş olsun.” gibi sağlıkla ilgili
ifadelere yer verilir. Ayrıca sağlıkla ilgili terimler de verilir.” açıklamasına yer verilmiştir.
Araştırmanın dördüncü sorusuna (8-10. Sınıf Türkçe ve Türk Kültürü Ders Öğretim Materyali
ve Çalışma Kitabı’nda hangi kalıp sözlere ne kadar sıklıkta yer verilmiştir?) ilişkin bulgular
Tablo 8 ve Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 8: 8-10. Sınıf Ders Öğretim Materyalinde Geçen Kalıp Sözler
Kullanım
Kalıp Sözler
Kalıp Sözler
Sıklığı
Merhaba
6
Safalar getirdin
Buyur(un)
3
Özür dilerim
Allah’a ısmarladık
1
Elden ne gelir?
Güle güle
1
Hoş bulduk
Vallahi
2
Estağfurullah
Aman
1
Aman efendim
Vah bana
1
Peki
Aferin
1
Yaşasın
Teşekkür ederim
4
Allah rahmet etsin
Hay hay
1
Başınız sağ olsun
Baş üstüne
1
Allah başka acı vermesin
İnşallah
2
Allah sizlere uzun ömür versin
Günaydın
1
Selamlar
Gözlerinden öperim
1
Hoşça kalın
Efendim
1
Anlaştık mı?
Uğurlar ola
1
Seninle görüşürüz
Hoş geldin
5
Bizdensin
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Tablo 8’e göre 8-10. sınıf düzeyine yönelik hazırlanan ders kitabında toplam 34 farklı kalıp
söz bulunmaktadır. 57 kez kullanılan bu sözlerin 4’ü (Allah rahmet etsin, Allah sizlere uzun
ömür versin, Allah başka acı vermesin, başınız sağ olsun) hayırdua, 30’u toplumsal ilişkileri
yansıtan nitelikteki kalıp sözlerdir. Toplumsal ilişkileri yansıtan kalıp sözlerin şu konularla
ilgili olduğu görülmektedir:
a) Selamlaşma-vedalaşma ile ilgili olanlar: Merhaba, günaydın, güle güle, gözlerinden
öperim, uğurlar ola, selamlar, hoşça kalın, Allah’a ısmarladık.
b) Karşılama-karşılanma ile ilgili olanlar: Hoş geldin, safalar getirdin, hoş bulduk.
c) Minnet duyma durumunda söylenenler: Teşekkür ederim.
d) Yüceltme bildirenler: Efendim, aman efendim.
e) Tebrik etmeye yönelik olanlar: Aferin.
f) Dinî inanç bildirenler: Vallahi, inşallah, estağfurullah.
g) Duygusal tepki bildirenler: Aman, vah bana, yaşasın.
h) İsteği kabul veya reddetme durumunda söylenenler: Hay hay, baş üstüne, peki.
i) Özür dileme durumunda söylenenler: Özür dilerim.
j) Uyarma, eleştirme ve tehdit etme durumunda söylenenler: Anlaştık mı?, seninle
görüşürüz.
k) Diğer toplumsal ilişkilerde kullanılanlar: Bizdensin, buyur(un), elden ne gelir?
Tablo 9: 8-10. Sınıf Çalışma Kitabında Kalıp Sözlerin Öğretimine Yönelik Etkinlikler
Öğrenme
Ünite
Metin
Etkinlik
Alanı
Yaşadığınız ülke ve Türkiye’deki
Türkiye’ye
Türkiye’den
Çokkültürlülük selamlaşma biçimlerine örnekler
Bakış
Dünyaya Açılım
veriniz. (MEB, 2010h, ss. 88).
8-10. sınıflara yönelik çalışma kitabında toplam 305 etkinlik bulunmaktadır. Bu etkinliklerin
1’i kalıp sözlerin öğretimine yöneliktir.
8-10. sınıf çalışma kitabında bulunan dört etkinliğin metninde de şu kalıp sözlerin kullanıldığı
görülmektedir:
“Hayrola?” (MEB, 2010h, ss. 137).
“Merhaba” (MEB, 2010h, ss. 169).
“Aferin” (MEB, 2010h, ss. 189).
“Peki, efendim” (MEB, 2010h, ss. 213).
8-10. sınıf düzeyine yönelik Türkçe ve Türk Kültürü Ders Öğretim Materyali’ndeki kalıp
sözlerin 11’i selamlaşma-vedalaşma, karşılama-karşılanma durumlarında söylenen kalıp
sözlerdir. Çalışma Kitabı’nda yer alan kalıp sözlerle ilgili sadece bir etkinlik de anılan
durumlarda kullanılan sözlere yöneliktir. Diğer kalıp sözlerle ilgili başka etkinlik örneklerine
yer verilmemiştir.
Program’da 8–10. sınıflarda Konuşma/Yazma öğrenme alanı içindeki “Günlük hayatta
gerekli olan dil işlevlerini kullanma” amacına uygun olarak;
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“2. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki vb.) uygun konuşur.” (MEB,
2009, ss. 23) kazanımına yer verilmiştir.
Kalıp sözlere ilişkin kazanımlar, Programın “Türk Kültürü” bölümünde de vardır. Buna göre
1, 2 ve 3. sınıflarda “Kültürel Değerlerimiz” öğrenme alanı içinde;
“1. Selamlaşmanın önemini fark ederek gerekli durumlarda uygun selamlaşma ifadelerini
kullanır.
2. Millî ve dinî bayramlarımızı tanıyarak bayramlar ile kutlamaların sosyal ve kültürel
işlevlerini fark eder.
3. Millî ve dinî bayram etkinliklerine katılmaya istekli olur.
4. Yemek yerken kültürel uygulamalarımıza ve görgü kurallarına uygun davranır.” (MEB, 2009,
ss. 28) kazanımları yer almaktadır. Bu kazanımlara yönelik;
Selamlaşma: Selamlaşma ifadelerinin yer aldığı senaryolar oluşturularak drama çalışması
yapılır (1. kazanım).
Bugün Bayram: Öğrenciler yaşadığı bir bayramla ilgili duygu ve düşüncelerini sınıfta
arkadaşlarıyla paylaşır (2. kazanım).
Sofradayız: Sofra adabı ve yeme alışkanlıkları ile ilgili canlandırma yapılır (4. kazanım)”
etkinlik örnekleri verilmiş ve “Selamlaşma ifadelerine Türkçeden ve yaşanılan ülkenin
dilinden örnekler verilir. Türklerin ve yaşanılan ülkenin sofra adabından örnekler verilir.”
açıklamaları yapılmıştır.
“Manevi ve Ahlaki Gelişim” öğrenme alanı içinde de “3. Günlük hayatta geçen dinî ifadeleri;
çevrede bulunan dinî sembolleri fark eder.” (MEB, 2009, ss. 30) kazanımı ve buna yönelik;
“Gönlümüzden Dilimize: Günlük konuşmalarda geçen dinî ifadelere yönelik drama çalışması
yapılır.” etkinlik örneği ve “Besmele, Allah’a şükür, hamt olsun vb. ifadelere yer verilir.”
açıklaması bulunmaktadır.
Doğrudan kalıp sözlere ilişkin bir kazanım bulunmamasına rağmen 4-5. sınıfların “Kültürel
Değerlerimiz” öğrenme alanı içinde “Türk konukseverliği, ikram, ziyaret etme, hatır sorma, ad
koyma, sünnet olma gelenekleri ile dayanışma ve hoşgörülü olma değerlerine yer verilir.
Yaşanılan ülkedeki uygulamalara da değinilir.” (MEB, 2009, ss. 33), 8-10. sınıfların aynı
öğrenme alanı içinde de “Asker uğurlama, düğün, taziye vb. uygulamalara yer verilir. Yaşadığı
ülkedeki benzer uygulamalara da değinilir.” (MEB, 2009, ss. 43) şeklinde açıklamalar
yapılmıştır.
Program’da öğretmenlerin, bu etkinlikleri olduğu gibi, çeşitli değişiklikler yaparak veya kendi
hazırladığı etkinliği uygulayabilecekleri ifade edilmekte, ayrıca mevcut etkinliklerin öğrenci
seviyesine uyarlanarak farklı sınıflarda da uygulanabileceği belirtilmektedir (MEB, 2009).
Ancak bir çok kalıp söze ders kitaplarında bir kez yer verilmiş olması, çalışma kitaplarında da
aynı kalıp sözlerle ilgili etkinliklerin neredeyse her sınıf düzeyinde tekrarlanmasına karşın
birçoğu ile ilgili etkinliklere yer verilmemesi kitaplarda tespit edilen önemli eksikliklerdir.
Kalıp sözler, dilin zenginliğini yansıtan dil birimleridir. Özellikle yurt dışında yaşayan Türk
çocuklarının kültürümüzün bir parçası olan bu sözlere yazılı ve sözlü ifadelerinde yer
vermesi, bu sözlerle karşılaşma sıklığına bağlıdır. Yurt dışında yaşayan Türk çocukları
üzerinde yapılan çeşitli araştırmalar, bu çocukların Türkçeyi etkin olarak kullanma
düzeylerinin memnuniyet verici olmadığını göstermektedir. Şen (2011), Belçika’da yaşayan
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11-15 yaş arasındaki 198 Türk çocuğu üzerinde yaptığı araştırmada çocukların Türkçeye
yönelik olumlu tutuma sahip olduklarını ancak yazılı anlatımlarında başarısız olduklarını
bulgulamıştır. Erdil (2012), sohbet ve öyküleme bağlamlarından elde edilen dil örneklerinde
iki dilli çocukların ana dillerine ilişkin anlambilimsel ve yapısal becerilerinin tek dilli
akranlarına göre geri olduğunu ve kronolojik yaşlarından beklenen düzeyde olmadığını tespit
etmiştir. İnce (2011) de araştırmasında elde ettiği bulgulara dayanarak yurt dışındaki Türk
öğrencilerin sınıf ve yaş gelişimine paralel olarak ciddi bir sözcük dağarcığı gelişiminden
bahsetmenin mümkün olmadığını, bu bağlamda ancak sınırlı bir artışın gerçekleştiğini ifade
etmektedir.
Bu sorunların oluşmasında etkili birçok etmen vardır. Ders öğretim materyallerinin bu
sorunların giderilmesine katkı sağlaması beklenir. Ancak Türkçe ve Türk Kültürü Ders
Kitapları üzerinde yapılan araştırmalar, bu kitaplardaki çeşitli eksiklikleri ortaya
koymaktadır.
Özcan (2011), Fransa örneğinde incelediği 6-7. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü Ders Öğretim
Materyali’nin öğrencilerin yaş seviyesinden çok yüksek olduğunu, öğrenciler için
okunabilirliği olmayan ya da okunabilmesi için çok sayıda rehbere ihtiyaç duyulan “zor
metinler” içerdiğini belirtmektedir. İnce (2010), 4-5. sınıf, Ateşal (2014) da 8-10. sınıf ders
öğretim materyalini incelemiş ve benzer bulgulara ulaşmıştır. Şen (2014) ise araştırmasında
anılan ders kitaplarının kültürel mirasın tanıtılması ve aktarılması bakımından hedef kitlenin
düzeyine uygun olmadığını bulgulamıştır. Eldeki araştırmanın konusu olan kalıp sözler de bu
bağlamda soyut kültürel miras ögesi olarak değerlendirilebilir. Ders kitaplarındaki kullanım
sıklıkları ve çalışma kitaplarındaki etkinlikler de dikkate alındığında kalıp sözlerin
kullanımına yeterince ve orantılı bir şekilde yer verilmediği düşünülmektedir.
4. SONUÇ
Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitabı ve Çalışma Kitapları’nın kalıp sözler açısından incelendiği
bu araştırmada elde edilen özellikle bulgulara göre ders kitaplarında en sık rastlanan kalıp
sözler, selamlaşma-vedalaşma, karşılama-karşılanma, yeme-içme, minnet duyma, tebrik
etme, hasta ziyareti, yüceltme gibi toplumsal ilişkilerde kullanılanlardır. Çalışma
kitaplarındaki etkinliklerin sayıları ilerleyen sınıf düzeyine uygun bir şekilde artmaktadır.
Buna karşın zaten ilk sınıflarda da fazla olmayan kalıp sözlerle ilgili etkinliklerin sayısı
ilerleyen sınıflarda oldukça düşmüştür. Araştırmada elde edilen bulgulara göre Türkçe ve
Türk Kültürü Ders ve Çalışma Kitapları’nın yeniden gözden geçirilerek kalıp sözlerin daha sık
kullanıldığı metin ve etkinlik örneklerine yer verilmesi önerilmektedir.
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ABSTRACT
In Mamluk state founded in Egypt the interest in Turkish language increased because of the superiority
of the Turks in policy and military, it became a compulsory to learn Turkish therefore dictionaries and
grammars were written to teach Turkish to Arabs. One of the dictionaries is Kitâb-ı Mecmû-ı
Tercümân-ı Türkî and Acemî and Muġalî. While the concepts situated in dictionaries makes it easy to
infer many subjects about social life, culture, and geography of the people lived in this period and it
makes it easy to comprehend the relations with other nations and communities. 6 verb-based words,
96 noun-based words in total 102 words given with Oghuz Turkic (Turkmen) record were identified in
Tercümân.Through these words, interaction between Oghuz and Kipchak languages which are
branches of the Turkic language family will be commented. Research method of this study is historicalcomparative study of languagestext text.
Key Words: Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî and Acemî and Muġalî, Kipchak Turkic, Turkmen
language.

ÖZET
Mısır’da kurulan Memlûk Devleti’nde Türklerin siyasî ve askerî üstünlüklerinden dolayı Türk diline
olan ilgi artmış, Türkçenin öğrenilmesi zorunlu hale gelmiş bu nedenle Araplara Türkçe öğretmek için
sözlük ve gramerler kaleme alınmıştır. Bu sözlüklerden biri de Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve
Acemî ve Muġalî’dir. Sözlüklerde yer alan unsurlar, yazıldığı dönem insanın sosyal yaşam biçimi,
kültürü, yaşadığı coğrafya gibi pek çok konuda tahminlerde bulunmayı aynı zamanda diğer millet ve
topluluklarla olan ilişkisini anlamayı da kolaylaştırır. Tercümân’da Oğuzca (Türkmence) kaydıyla
verilen 6 fiil, 96 isim soylu toplam 102 sözcük tespit edilmiştir. Bu sözcükler üzerinden Oğuz ve Kıpçak
grubu Türk dillerinin birbirine etkisi üzerinde yorumlama yapılabilecektir. Çalışma metodumuz tarihîkarşılaştırmalı dil inceleme metodudur.
Anahtar Kelimeler: Kîtâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî Muġalî, Kıpçak Türkçesi, Türkmence.
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1. GİRİŞ
Çalışmamızın esasını oluşturan eser, Türk dilinin mühim kollarından birini teşkil eden Kıpçak
Türkçesinin 13-15. yüzyıllar arası Mısır ve Suriye sahasındaki sözlüklerinden Kitâb-ı Mecmû-ı
Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî’dir (KT). Eser, XIII. yüzyıla ait, 27 Şaban 643 (28 Ocak
1245) tarihinde Mısır’da Konyalı Halil bin Muhammed bin Yusuf tarafından Araplara
Türkçeyi öğretmek için yazılmış veya istinsah edilmiştir (Özgür 2002: 5). Eserin tek yazma
nüshası vardır ve bu yazma baş tarafındaki kayıttan anlaşıldığına göre, Kadı Mevlânâ
Kemâlüddin adında birinin kütüphanesi için hazırlanmıştır. Eser, Hollanda’nın Leiden
Akademisi Kütüphanesinde bulunmaktadır. (Toparlı vd., 2000: VI).
Eserin yazılış tarihini Houtsma 1245 vermişse de Barbara Flemming 1968’de Der İslam’da
yazdığı yazıyla bu tarihi 1345 diye düzeltmiştir. N.Poppe de bu tarihi 1343 olarak vermiştir
(Ercilasun 2008: 385).
Her sayfasında 13 satır bulunan ve 76 yapraktan ibaret olan yazmada kısmen kırmızı kısmen
de siyah mürekkep kullanılmıştır. Eser, biri Arapça-Türkçe sözlük (63yaprak); ikincisi
Moğolca- Farsça sözlük (13yaprak) olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır (Toparlı vd.,
2000: V).
Nüshaya göre Arapça-Türkçe sözlük kısmı “hamdele-salvele ve sebeb-i te’lîf-i kitâb” ile başlar.
Eser; isimler, fiillerin mastar ve emir biçimleri, kelime ve fiil çekimleri, cümle kuralları olmak
üzere dört bölümden oluşur. İsimler konularına göre (tematik olarak) sıralanmıştır. Fiiller
bölümü, Arapça emir biçimindeki fiillerin alfabetik sırasına göre düzenlenmiştir. Üçüncü
bölümde fiil kipleri hakkında bilgi verilmiş, kiplerin hangi eklerle oluşturulacağını
anlatılmıştır. Dördüncü bölüm isim morfolojisine ve bazı edatlara aittir. Eserin gramerle ilgili
üçüncü ve dördüncü bölümleri çok kısadır. Eserde 2000 civarında Türkçe kelime vardır
(Ercilasun 2008: 386).
Eserin Arapça-Türkçe sözlük olan kısmını Martin Theodor Houtsma işlemiş Ein türkischarabisches Glossar adı ile 1894’te Leiden’de yayımlamıştır. Bu çalışmada yazmanın
tıpkıbasımı ve Arap harfleriyle yazılmış Türkçe kelimelerin Almanca anlamları verilmiştir.
Eser üzerindeki ikinci çalışmayı A. K. Kurışjanov yapmıştır. Bu çalışma, Issledovanie po leksike
starokypcakskogo pijmennogo pamjatnika XIII v. “Tjurksko-arabsko slovarja” adı ile 1970’te
Alma Ata’da yayımlanmıştır.
Eser üzerinde son olarak Recep Toparlı, M. Sadi Çögenli, Nevzat H. Yanık gibi araştırmacılar
çalışmıştır. Bu çalışma 2000 yılında Türk Dil Kurumundan çıkmıştır. Bu çalışmada eserin
tıpkıbasımı verilmiş, tercümesi yapılmış ve eserde geçen bütün Türkçe kelimeler alfabetik
dizin olarak düzenlenmiştir (Ercilasun 2008: 386; Toparlı vd. 2000: V-VI).
Kıpçakların uzun süre Türkmenlerle birlikte yaşamaları neticesinde Kıpçakça Türkmence ile
yakın temasta bulunmuştur. Bu durum Kıpçak eserlerinin dilinin, Türk dili sınıflamalarında
kesin bir yere konulamamasını doğurmuştur (Gülensoy 2010, 214). Kâşgarlı Mahmud da
Dîvân’da çoğu zaman Oğuzca ve Kıpçakçayı birlikte zikretmiştir. Ancak bazı Kıpçak dil
yadigarlarının müellifleri Kıpçakça ve Türkmencenin tefrikini yapmış, ‘halis dil’ olarak
Kıpçakçayı göstermiş, gerek duymadıkça Türkmenceyi kullanmadığını söylemiş,
Türkmenceyi hakir gördükleri anlaşılmıştır.
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2. YÖNTEM
Söz konusu eserin incelemesinde esas alınan Toparlı vd.’nin yayımıdır. Ele alınan sözcüklerin
yanındaki parantez içinde verilen harf ve rakamlar, sözcüklerin yazma üzerindeki yerini
göstermektedir. Çalışmamızda Kıpçakça için “halis Kıpçak Türkçesi, halis Türkçe” kayıtlarını
veren ve bu yönüyle Kıpçakçayı, Türkmenceden ayıran eserin müellifinin Türkmence
kaydıyla verdiği isim ve eylem soylu sözcükler toplanmıştır. Elde edilen malzeme kavram
alanına göre tasnif edilmiş; malzemenin sözvarlığı ile ilgili olan kısmının tarihî ve modern
Oğuzca alanındaki durumu karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmış, söz konusu
malzemenin tarihî Oğuz Türkçesi içindeki yeri ve modern alandaki gelişmeleri tespit
edilmeye çalışılmıştır.

3. BULGULAR VE YORUMLAR
Çalışmamızın esasını oluşturan Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî’de
Türkmence kaydıyla verilen 102 sözcüğe ulaşılmıştır. Bu malzeme kavram alanına göre tasnif
edilerek 18 başlıkta incelenmiş ve söz konusu sözcüklerin tarihî ve modern Oğuzca
alanındaki durumu karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır.
3. 1. İnsanla İlgili Sıfatlar (Olumlu/Olumsuz) ve İnsanlara Verilen Adlar
3. 1. 1. abru ‘ahmak’ (28a/5)
Eserde sözcük ‘ahmak’ olarak tanımlanmıştır. Çalışmamızda faydalandığımız sözlüklerde ve
diğer Kıpçak Türkçesi dönemi sözlüklerinde bu sözcüğe ulaşılamamıştır. KT’ye has bir
kullanım olarak dikkat çekmektedir.
< EDPT -; TMEN -; TKBS -.
DLT -.
Tarihî Oguzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. (TS) -; (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. (TrkmSl)-; Gag.Tü.
(GagSl) -.
3. 1. 2. avrat ‘kadın’ (26b/4)
Eserde söz konusu sözcük ‘kadın’ olarak tanımlanmış ve sözcüğün Türkmenceye Arapçadan
geçtiği bilgisi verilmiştir.
< EDPT -; TMEN *avrat ‘kadın’ (TMEN III, 1355); TKBS -.
DLT -.
Doerfer avrat sözcüğünün Arapçadan Türkçeye geçen bir sözcük olduğunu dile getirir.
(TMEN III, 1355).
Tarihî Oğuzca: avratlık ‘zevcelik’ (TTS I, 285).
Modern Oğuzca: TTü. avrat ‘Ar. 1. Kadın. 2. Karı, eş.’ (TS, 192); (Anad. Ağ.) avrat abla ‘1.
Boşboğaz erkek. 2. Erken gelişmiş kız.’ (DS I, 390); Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. (TrkmSl) -;
Gag.Tü. avrad ‘kadın’ (GagSl, 21).
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3. 1. 3. cömerd ‘cömert’ (27b/6)
KT’de sözcük ‘cömert’ olarak tanımlanmış ve sözcüğün Türkmenceye Farsçadan geçtiği bilgisi
verilmiştir.
< EDPT -; TMEN -; TKBS -.
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. cömert ‘Far. cevān+merd ‘para ve malını esirgemeden veren, eli açık,
selek, semih, ahi, bonkör.’ (TS, 471); (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. (TrkmSl)-;
Gag.Tü. cömert ‘cömert’ (GagSl, 48).
3. 1. 4. dānişmend ‘din bilgini’ (24b/5)
Türkmenceye Farsçadan geçtiği verilen birleşik yapıdaki sözcük eserde ‘din dilgini’ olarak
tanımlanmıştır.
< dāniş+mend
< EDPT -; TMEN -; TKBS -.
DLT -.
Tarihî Oğuzca: danışman ~ tanışmant ‘danışılan kimse, fakih, âlim’ (TTS II, 1000).
Modern Oğuzca: TTü. danişment ‘Far. 1. Tanzimattan önce, kadıların yanında yetişmek üzere
görevlendirilen kimse. 2. Bilgili.’ (TS, 593); (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. danişmend ‘Far. bilikli, alim.’
(ADİL I, 533); Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 1. 5. dōst ‘dost’ (28a/7, 34a/9)
KT’de bu sözcük ‘dost’ olarak tanımlanmış ve sözcüğün Türkmenceye Farsçadan geçtiği
bilgisi verilmiştir.
< EDPT -; TMEN -; TKBS -.
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. ‘dost Far. sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan
kimse, düşman karşıtı.’ (TS, 706); (Anad.Ağ.) -; Az. Tü. dost ‘birisi ile dostluk münasebeti olan
adam, yakın yoldaş, arkadaş.’ (ADİL I, 675); Trkm.Tü. dost [doost] ‘biri bilen özara ınamlılık,
söyğülilik, vepalılık gatnaşığında bolan adam, yoldaş’ (TrkmSl., 301); Gag.Tü. dost ‘dost’
(GagSl., 81).
3. 1. 6. kehel ‘tembel’ (28a/4)
Eserde söz konusu sözcük ‘tembel’ olarak tanımlanmış ve sözcüğün Türkmenceye Farsçadan
geçtiği bilgisine yer verilmiştir. Sözcük, sadece Anadolu ağızlarında tanıklanabilmesi yönüyle
ilgi çekici bir özelliktedir.
<EDPT -; TMEN -; TKBS -.
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. (TS) -; (Anad. Ağ.) kehel ‘tembel’ (DS IV, 2721); Az.Tü. (ADİL) -;
Trkm.Tü. (TrkmSl.) -; Gag.Tü. (GagSl) -.
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3. 2. Ağaç, Sebze, Meyve ve Bitki Adları
3. 2. 1. ālū‘şeftali’ (8a/10)
Çalışmamızda kullandığımız eserlerden hiçbirinde tanıklanamayan bu sözcük, KT’de ‘şeftali’
olarak tanımlanmış ve sözcüğün Türkmenceye Farsçadan geçtiği bilgisine yer verilmiştir.
< EDPT -; TMEN -; TKBS -.
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. (TS) -; (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. (TrkmSl.) -, Gag.Tü.
(GagSl) -.
3. 2. 2. armut ‘armut’ (8a/a)
< EDPT armut katutı ‘armudun bir parçası’
Clauson, armut sözcüğünü tek başına ele almamış, DLT’den yola çıkarak ‘armut katutı’ ifadesi
içinde açıklamıştır (EDPT, 596b).
TMEN armut ‘armut’ *Mo. < Tü. (TMEN, N 21 = 1966 Tü.); TKBS armut ‘armut ağacı ve
meyvesi’ (TKBS I, 79).
Gülensoy, sözcüğün Türkçe olduğunu söyleyerek lehçelerde de kullanımın bu görüşünü
desteklediğini dile getirir.
DLT armut (Pyrus communis) ‘armut’ (60/46, 408/318).
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. armut ‘Far. emrūd 1. -bitki bilimi- gülgillerden, çiçekleri beyaz,
Türkiye'nin her yerinde yetişen bir ağaç (Pirus communis) 2. -bitki bilimi- Bu ağacın tatlı ve
sulu, yumuşak, ufak çekirdekli meyvesi.’ (TS, 155); (Anad.Ağ.) armıt ‘armut’ (DS I, 328);
Az.Tü. armud ‘alt tarafı yumru, saplı tarafı ise gittikçe inceleşen şirin meyve ve bu meyvenin
ağacı’ (ADİL I, 138); Trkm.Tü. armıt ‘bot. Süynmeğräk hasıl getiryän ağaç hem-de onuñ
mivesi’ (TrkmSl, 59); Gag.Tü. armut ‘armut’ (GagSl, 16).
3. 2. 3. ayva ‘ayva’ (8a/13)
< EDPT ayva ‘ayva, egzotik meyvelerden birinin adı’ (EDPT, 268a); TMEN -; TKBS ayva ‘ayva’
(TKBS I, 96).
DLT awya (bir varyantta) ‘ayva (Cydonia oblonga)’ (70/56, 421/330).
Tarihî Oğuzca: hayva ‘ayva’ (TTS III, 1907).
Modern Oğuzca: TTü. ayva ‘1. isim, bitki bilimi Gülgillerden, çiçekleri iri, beyaz veya pembe,
yapraklarının altı tüylü, orta yükseklikte bir ağaç (Cydonia vulgaris) 2. Bu ağacın büyük, sarı
renkte, tüylü, mayhoş, dokusu sertçe, ufak çekirdekli meyvesi.’ (TS, 212); (Anad.Ağ.) ayva
bastisi ‘ayva kompostosu’ (DS I, 432); Az.Tü. heyva ‘sarı rengli, turşmeze, üstü tüklü, hırda
çeyirdekli meyve.’ (ADİL II, 348); Trkm.Tü. (TkmnSl) -; Gag.Tü. ayva ‘ayva’ (GagSl, 24).
3. 2. 4. gülāb ‘gül suyu’ (9a/12)
Eserde, Türkmence kaydıyla verilen bu birleşik sözcük Farsça iki sözcüğün birlikte
kullanmasıyla oluşmuştur. Çalışmamızda kullandığımız sözlüklerde tanıklanamamıştır.
< gül+āb
< EDPT -; TMEN -; TKBS -.
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DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. gül ‘1. Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa) 2. Bu bitkinin katmerli,
genellikle kokulu olan çiçeği’ (TS, 997) + ab ‘Far. su’ (GTS, 1); (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. (ADİL) -;
Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. gül ‘gül’ (GagSl, 108) + ab (GagSl) -.
3. 2. 5. ḳavaḳ ‘kavak, ağaç’ (8b/10)
< EDPT -; TMEN qavaḥ ‘kavak ağacı’ (TMEN III, 534); TKBS kavak ‘söğütgillerden bir tür
uzun ağaç’ (TKBS I, 477).
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. kavak ‘söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde
30-40 metreye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan uzun boylu bir ağaç (Populus).’ (TS,
1355); (Anad.Ağ.) gavak ‘çınar ağacı’ (DS VI, 1937); Az.Tü. govag ‘söyüd fesilesinden
mühtelif növleri olan gollu-budaglı ağaç.’ (ADİL III, 188); Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. kavak
‘kavak’ (GagSl, 139).
3. 2. 6. ḳavun ‘kavun’ (9a/4)
< EDPT ka:ġu:n ‘kavun’ (EDPT, 611b); TMEN qaʼun ‘kavun’ N 124 = 2069 Mo. < Tü.; TKBS
kavun ‘kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli, bir bitki ve meyvesi’ (TKBS I, 479).
DLT kāgun ‘kavun (Cucum)’ (12/6, 56/43, 97/90...).
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. kavun ‘1. kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki
(Cucum). 2. Bu bitkinin genellikle güzel kokulu, sulu ve etli meyvesi.’ (TS, 1359); (Anad.Ağ.)
gavun ‘kavun’ (DS VI, 1941); Az.Tü. govun ‘gabak fesilesinden uzunsov, yahud girde şekilli,
şirin etirli bostan meyvesi; yemiş.’ (ADİL III, 190); Trkm.Tü. gavun [gaavun] ‘kädiler
maşğalasından bolan bossan ekini ve onuñ mivesi, hasılı’ (TrkmSl, 447); Gag.Tü. kaun ‘kavun’
(GagSl, 138).
3. 2. 7. keşür ‘havuç’ (9a/9)
< EDPT geşür ‘havuç’ (EDPT, 754b); TMEN -; TKBS -.
DLT geşür ‘havuç’ (217/187).
Kâşgarlı, DLT’de geşür sözcüğü için Oğuzlarda kullanıldığı bilgisini vermiştir.
Tarihî Oğuzca: keşür ~ keşir ~ kişür ‘havuç’ (TTS IV, 2457).
Modern Oğuzca: TTü. (TS) -; (Anad.Ağ.) keşür ~ keşir ‘havuç’ (DS VIII, 2773); Az.Tü. (ADİL) ; Trkm.Tü. keşir ‘bot. Köki miveli bakca ekini ve şol ekiniñ kösük yalı süyri, iyilyän hasılı’
(TrkmSl, 700), Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 2. 8. küyegü oṭı ‘güveyi otu’ (9b/13)
< küyegü + ot
Eserde ‘güveyi otu’ olarak tanımlanan ve Türkmence kaydıyla verilen bu birleşik sözcük,
çalışmamızda kullandığımız eserlerde tanıklanamamıştır. KT’ye özgü bir kullanım olarak
karşımıza çıkmıştır.
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< EDPT -; TMEN -; TKBS -.
DLT-.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. (TS) -; Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 2. 9. mercümek ‘mercimek’ (10b/1)
Eserde ‘mercimek’ tanımıyla verilen sözcük, Türkmenceye Farçadan geçmiştir.
< EDPT -; TMEN -; TKBS -.
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. mercimek ‘baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens
culinaris). 2. Bu bitkinin, besin değeri yüksek, ufak, kırmızı, sarı veya yeşil, yuvarlak ve
yassıca tohumu, yasmık.’ (TS, 1656); (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. märcimäk ~ märci ‘1. Pahlalılar
fesilesinden denli bitki. 2. Hemin bitkinin hörekde işledilen tohumu.’ (ADİL III, 343);
Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. mercimek ‘mercimek’ (GagSl, 176).
3. 2. 10. zerdālū ‘erik’ (8a/11)
Eserde ‘erik’ olarak tanımlanan söz konusu sözcük, Türkmenceye Farsçadan geçmiştir.
Oğuzlar dışındakilerin ‘sarı erik’ sözcüğünü kullandıkları kaydı düşülmüştür.
< zerd + ālū
< EDPT -; TMEN -; TKBS -.
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. zerdali ‘-Far. zerd+ ālū- kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde
yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris), 2. Bu ağacın sarı, etli ve tadı acı,
çekirdekli meyvesi.’ (TS, 2651); (Anad.Ağ.) zerdeli ‘zerdali’ (DS XI, 4361); Az.Tü. zerdalı ‘Far.
sarı erik, kaysı (ağacı ve meyvesi).’ (ADİL, 665); Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. zerdeli ‘zerdeli,
kaysı (teberde).’ (GagSl, 265).
3. 2. 11. sögüt ‘dal’ (8b/11)
Eserde bu sözcük ‘dal’ olarak tanımlanmış ve Türkmence kaydıyla verilmiştir.
< EDPT sögüt (sögöt) ‘söğüt, söğüt ağacı’ (EDPT, 819b); TMEN -; TKBS söğüt ‘akarsu
kenarlarında yetişen bir tür ağaç’ (TKBS II, 805).
DLT sögüt ‘söğüt ağacı (Salix)’ (179/153, 502/402...).
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. söğüt ‘söğütgillerden, sulak yerlerde yetişen, yaprakları almaşık ve alt
yüzleri havla örtülü büyük bir ağaç (Salix).’ (TS, 2148); (Anad.Ağ.) sövüt [sȫt] ‘söğüt ağacı’
(DS X, 3682); Az.Tü. söyüd ‘bot. Adeten sulag yerlerde biten, ensiz yarpagları, elastiki

budagları olan ağac veya kol.’ (ADİL IV, 148); Trkm.Tü. sövüt ‘bot. İnsiz uzın yapraklı, çeye
şahalı ağaç, tal’ (TrkmSl, 1109); Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 2. 12. tiken ‘diken’ (9b/7)
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Eserde ‘diken’ olarak tanımlanan bu sözcük Türkmence kaydıyla verilmiştir.
< EDPT tiken (d-) ‘diken’ (EDPT, 483b); TMEN tiken ‘diken’ (TMEN II, 528 -915-); TKBS diken
‘diken’ (TKBS I, 283).
Clauson, *tikge:n sözcüğünün göçüşmeye uğrayarak tiken olduğunu düşünür.
DLT tiken ‘diken’ (94/87, 111/100...).
Tarihî Oğuzca: diken ‘kılçık’ (TTS II, 1143).
Modern Oğuzca: TTü. diken ‘1. Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu vb. bölümlerinde ve
bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri. 2. Bu
çıkıntıları çok olan bitki.’ (TS, 658); (Anad.Ağ.) tiken ‘diken’ (DS X, 3930); Az.Tü tikan ‘deve
tikanının, gızılgülün ve bazı başga bitkilerin iyne kimi itiuclu hissesi.’ (ADİL IV, 339);
Trkm.Tü. tiken ‘yandağıñ, demirtikeniñ ya-da ağacıñ inçecik yiti ucı’ (TrkmSl, 1201); Gag.Tü.
tiken ‘diken’ (GagSl, 243).
3. 2. 13. yapraḳ ‘yaprak’ (8a/2)
KT’de ‘yaprak’ tanımıyla verilen bu sözcüğün Türkmence olduğu bilgisi verilmiştir.
< EDPT yapurġa:k: ‘yaprak’ Clauson bu sözcüğü yapur- fiiline dayandırır (EDPT, 879b);
TMEN -; TKBS yaprak ‘bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların
oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler’ Gülensoy yaprak sözcüğü için 7
farklı anlam verir ve sözcüğü yap- ‘örtmek, kapamak’ fiiline dayandırır. (TKBS II, 1067).
DLT yapurgak ‘ağaç yağrağı, kitap yaprağı’ (466/370).
Tarihî Oğuzca: yapracuk ‘yaprakcık’ (TTS VI, 4302).
Modern Oğuzca: TTü. yaprak ‘bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb.
olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler.’ (TS, 2530); (Anad.Ağ.)
yarpaḫ ~ yarpak ‘yaprak’ (DS XI, 4189); Az.Tü. yarpag ‘ağaç ve s. bitkilerin yastı ve cinslerine
göre mühtelif şekilde olan yaşıl rengli teneffüs organı.’ (ADİL IV, 545); Trkm.Tü. yaprak
‘ösümlikleriñ hovadan iymitlenmeği hem de gaz çalşığı üçin hızmat edyän yukacık gök ortanı’
(TrkmSl, 1305); Gag.Tü. yaprak ‘yaprak’ (GagSl, 257).
3. 3. Alet Adları
3. 3. 1. ay ‘eğe’ (25a/6)
Eserde ‘eğe’ olarak tanımlanan bu sözcük Türkmence kaydıyla verilmiş ve çalışmamızda
kullandığımız eserlerden sadece TTS’de ‘ay’ şekliyle kullanımı tanıklanabilmiştir.
< EDPT ège ‘eğe (metal bir nesne)’ (EDPT, 101b); TMEN -; TKBS eğe ‘eğe, törpü’ (TKBS I,
320).
DLT-.
Tarihî Oğuzca: ay, ay demürü, iy, iy demürü ‘marangoz kalemi, demir kalem.’ (TTS I, 313)
Modern Oğuzca: TTü. eğe ‘maden, tahta vb.nin pürüzlerini düzeltmek için kullanılan, üzeri
pürtüklü, sert, ensiz, çelik araç’ (TS, 759); (Anad.Ağ.) egev ‘eğe.’ (DS V, 1672); Az.Tü. yeyä
‘metalı yonmag, temizlemek üçün üzeri diş-diş olan polad alet; suvand, törpü.’ (ADİL IV, 594);
Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. gege ‘çivi, eğe’ (GagSl, 101).
3. 3. 2. bıçḳuç ‘makas’ (24b/13)
Eserde Türkmence kaydıyla verilen bu sözcük ‘makas’ olarak tanımlanmıştır.
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< EDPT bıçğu ‘bıçkı veya kesme aleti’ (294a); bıçġu:ç ‘makas’ (EDPT, 836b); TMEN bičäk
‘bıçak’ (TMEN II: 721); TKBS bıçkı ‘bıçak, bıçkı’ (TKBS I, 139).
DLT bışguç ‘makas; bir nesneyi kesen alet’ (227/197).
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. bıçkı ‘1. Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve
iki kişi tarafından kullanılan büyük testere 2. bağ budamaya yarayan dişli bıçak’ (TS, 327);
(Anad.Ağ.) bıçkı ‘testere’ (DS II, 657); Az.Tü. bıçqı ‘mişar; bıçkı.’ (ADİL I, 293); Trkm.Tü. bıçğı
‘ataç, demir kesmsk üçin ulanılyan dişli polat gural’ (TrkmSl, 130); Gag.Tü. bıçkı ‘bıçkı’
(GagSl, 35).
3. 3. 3. sındu ‘makas’ (24b/13)
Eserde ‘makas’ anlamıyla verilen söz konusu sözcük Türkmence kaydıyla verilmiştir.
< EDPT sındu ‘makas’ (EDPT, 836b); TMEN -; TKBS sındı ‘(hlk.) makas’ (TTKB II, 768).
Clauson’a göre sözcüğün alıntı olma olasılığı yüksektir.
DLT sındu ‘makas’ (210/181).
Kaşgarlı Mahmud ‘makas’ anlamıyla verdiği bu sözcüğün Oğuzlar tarafından kullanıldığı
bilgisini de vermiştir.
Tarihî Oğuzca: sındı ~ sındu ‘makas’ (TTS V, 3434).
Modern Oğuzca: TTü. sındı ‘makas’ (TS, 2095); (Anad.Ağ.) sındı ‘makas’ (DS X, 3610); Az.Tü.
(ADİL) -; Trkm.Tü (TrkmSl) -; Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 3. 4. yigne ‘iğne’ (25a/1)
Eserde ‘iğne’ olarak tanımlanan bu sözcük Türkmence kaydıyla verilmiştir.
< EDPT igne ‘iğne’ (EDPT, 110a); TMEN -; TKBS iğne ‘iğne’ (TKBS I, 426).
DLT yigne ‘iğne’ (265/233, 342/276, 459/363).
Tarihî Oğuzca: iğnelik ‘iğne kabı, iğnedanlık’ (TTS III, 2020).
Modern Oğuzca: TTü. iğne ‘dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek
deliği bulunan çelik araç.’ (TS, 1155-1156); (Anad.Ağ.) inne ‘iğne’ (DS VII, 2544); Az.Tü. iyne
‘tikiş tikmek üçün bir ucu sivrii diğer ucu ise sap keçirilmek üçün deşikli metal milcik.’ (ADİL
II, 616); Trkm.Tü. iññe ‘tikin işi üçin ulanılyan yiti uçlı, sapak geçirilyän gözli metal esbap’
(TrkmSl, 671); Gag.Tü. iine ‘iğne’ (GagSl, 120).
3. 4. Hayvan ve Kavram Alanına İlişkin Adlar
3. 4. 1. Vahşi Hayvan Adları
3. 4. 1. 1. ayvuḳ ‘geyik’ (11b/13)
Eserde geyik tanımıyla verilen bu sözcük, ses değişikliklerine uğramış biçimiyle EDPT ve
DLT’de tanıklanabilmiştir.
< EDPT ıvık ‘dişi ceylan’ (EDPT, 8a); TMEN -; TKBS -.
DLT ıwık ‘çöl ve sahralarda yaşayan dişi ceylan (Gazella dorcas)’ (46/32, 126/111, 136/119).
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. (TS) -; (Anad.Ağ) -; Az.Tü (ADİL) -; Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü.
(GagSl) -.
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3. 4. 1. 2. ḳurt ‘kurt’ (11b/8)
< EDPT 2kurt (kurd) ‘kurt’ (EDPT, 648a); TMEN -; TKBS kurt ‘köpekgillerden, etçil, yırtıcı,
memeli hayvan’ (TKBS I, 575).
DLT kurt ‘Oğuzlarda (yırtıcı) kurt’ (172/148, 446/350) .
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. kurt ‘köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaşayan,
postu gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus).’ (TS, 1533); (Anad.Ağ.) -;
Az.Tü. gurd ‘canavar, kurt.’(ADİL III, 215); Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. kurt ‘kurt, canavar.’
(GagSl, 156).
3. 4. 1. 3. sıçan ‘fare’ (12a/8)
< EDPT sıçğa:n ‘sürüngen bir hayvan, fare’ (EDPT, 796b); TMEN sıçgan ‘fare, sıçan’ (TMEN III,
s. 307. 1310); TKBS sıçan ‘sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen’
(TKBS II, 762).
DLT sıçgan ‘fare (Rattus), sıçan’ (50/35,174/149...).
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. sıçan ‘sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan
kemirgen, memeli hayvan (Rattus).’ (TS, 2087); (Anad.Ağ.) sırçan ‘fare, sıçan’ (DS X, 3615);
Az.Tü. siçan ‘teserrüfata ziyan vuran balaca, uzunsifat, uzunguyrug, adeten boz rengli
gemirici.’ (ADİL IV, 111); Trkm.Tü. sıçan ‘zool. İnçecik tumşuklı, murtluca ve uzın guyruklı
kiçicik gemrici’ (TrkmSl, 1081); Gag.Tü. sıçan ‘sıçan’ (GagSl, 216).
3. 4. 1. 4. ṭavşan ‘tavşan’ (11b/10)
< EDPT tavışğa:n ‘tavşan’ (EDPT, 447a); TMEN tavlan ‘tavşan’ (144, 966) Mo.< Tü. ; TKBS
tavşan ‘tavşangillerden, uzunluğu 70 cm., eti yenen, hızlı koşan, kemirgen, postundan
yararlanılan bir memeli türü.’ (TKBS II, 870)
Gülensoy, söz konusu sözcüğün < tabış- ~ tavış ‘koşmak, kımıldamak, atlamak’ veya < taw‘sıçramak, sıçrayan’ köklerinden geldiğini dile getirmiştir.
DLT tawışgan ‘tavşan (Lepus europeus)’ (174/149, 256/224, 262/228).
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. tavşan ‘tavşangillerden, eti yenen, hızlı koşan, kemirgen, postundan
yararlanılan bir tür memeli (Lepus europeus).’ (TS, 2289); (Anad.Ağ) davşan [davışan,
davuşan, doğşan, doşan, dovşan, dovuşan,doyşan] ‘tavşan’ (DS IV, 1381); Az.Tü. dovşan
‘gemiriciler destesinden gabag ayagları dala ayaglarından gısa, uzun ve dik gulaglı, dodağı
yarıg kiçik heyvan.’ (ADİL I, 677); Trkm.Tü. tovşan ‘zool. Gemriciler otryadından bolan,
gulakları eşeğiñ gulağı yalı uzın, mımık derili, eti iyilyän, gorkacık süytemdirici hayvan’
(TrkmSl, 1213); Gag.Tü. tauşam [tauşan, tavşam] ‘tavşan’ (GagSl, 239).
3. 4. 2. Evcil Hayvan Adları
3. 4. 2. 1. ḳoç ‘koç’ (15b/10)
< EDPT koç (589b); koçŋa:r (koç, Moğolcadan aktarma sözcük) (EDPT, 592a); TMEN qoč ‘koç’
(1550-1551); TKBS koç ‘damızlık erkek koyun’ (TKBS I, 530).
DLT koç ‘koç’ (161/141, 359/286).
Tarihî Oğuzca: koçak ‘koç’ (TTS IV, 2593).
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Modern Oğuzca: TTü. koç ‘damızlık erkek koyun’ (TS, 1455); (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. goç
‘goyunun erkeyi, damazlıg erkek goyun’ (ADİL III, 169); Trkm.Tü. goç ‘erkeklik mäzi
biçilmedik ulı goyun’ (TrkmSl, 495); Gag.Tü. koç ‘koç’ (GagSl, 160).
3. 4. 3. Omurgasız Hayvan Adları
3. 4. 3. 1. böşek (böcek) biti ‘baş biti’ (12b/6)
< böşek+bit
Eserde ‘baş biti olarak tanımlanan ve Türkmence kaydıyla verilen bu birleşik sözcük,
çalışmamızda kullandığımız eserlerde tanıklanamamıştır. KT’ye özgü bir kullanım olarak
karşımıza çıkmıştır.
< EDPT -; TMEN -; TKBS böcek ‘böcek’ (169) + bit ‘bit’ (TKBS I, 151).
DLT - böşek - + bit ‘bit’ (161/140, 571/470).
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. böcek ‘eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş,
göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere.’ (TS, 395) + bit ‘yarım
kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan
böcek, kehle (Pediculus).’ (TS, 362); (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. (TrkmSl) -;
Gag.Tü. böcek ‘böcek, haşarat.’ (GagSl, 40) + bit ‘bit’ (GagSl 37).
3. 4. 3. 2. büre ‘pire’ (12b/8)
< EDPT bürge ‘pire’ Kıp.: bürçe, Tkm. büre. (EDPT, 362b); TMEN -; TKBS bürge ‘pire’ (TKBS I,
195).
DLT bürge ‘pire’ (215/185).
Tarihî Oğuzca: büre (püre) ‘pire’ (TTS I, 741).
Modern Oğuzca: TTü. pire ‘pireler takımından, insanın ve bazı hayvanların kanını emerek
yaşayan, iyi sıçradığı için kolay yakalanamayan, küçük, asalak böcek (Pulex).’ (TS, 1926);
(Anad.Ağ.) büre/bürge ‘pire’ (DS II, 825); Az.Tü. bire ‘insan ve heyvanları sancıb eziyet veren
çoh sıçrag cücü’ (ADİL I, 316); Trkm.Tü. büre ‘zool. Başğa orğanizmlarıñ ganı bilen eklenyän,
kiçicik bökyän möcecik’ (TrkmSl,168); Gag.Tü. pire ‘pire’ (GagSl, 196).
3. 4. 3. 3. çekirge ‘çekirge’ (11b/4)
< EDPT *çekürge ‘çekirge’ (EDPT, 416b); TMEN -; TKBS çekirge ‘çekirge’ (TKBS I, 228).
DLT çekürge ‘Oğuzcada çekirge’ (245/173).
Dîvân’da söz konusu sözcük için Oğuzca kaydı düşülmüş, bunun yanında Türklerin çoluk
çocuğun çokluğunu, ordunun kalabalıklığını bu sözcüğe benzeterek çekürge tek sü ‘çekirge
gibi asker’ şeklinde ifade kullandıkları belirtilmiştir.
Tarihî Oğuzca: çekürge ‘çekirge’ (TTS II, 852).
Modern Oğuzca: TTü. çekirge ‘düz kanatlılardan, uzun olan art bacaklarına dayanarak uzağa
sıçrayabilen, birçok türleri olan böcek’ (TS, 513); (Anad. Ağ.) çekürge ‘çekirge’(DS III, 1117);
Az.Tü. çeyirtke ‘zool. Cırcıramaya oxşayan, uzun dal ayaqlarına dayanaraq uzağa sıçrayabilen
büyük destelerle uçub, bitkileri ve ekinleri mehv eden cücü – kend teserrüfatı üçün tehlükeli
ziyan verici.’ (ADİL I, 472); Trkm.Tü. çekirtğe ‘zool. Cırıldılı ses bilen tovusyan, uçyan, oba
hocalığına zıyanlı möcecik’ (TrkmSl. 210); Gag.Tü. çekirge ‘çekirge’(GagSl. 54).
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3. 4. 3. 4. ḳarınça ‘karınca’ (12b/4)
< EDPT karınça bk. karınçğa; karınçğa ‘karınca’ (EDPT, 662a); TMEN qarïnča ‘karınca’
(1384); TKBS karınca ‘zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı’ (TKBS I,
469).
DLT karınça ‘karınca (Formica)’ (250/220, 251/220, 608/500).
Dîvân’da ayrıca karınçak sözcüğü de aynı anlamda geçmekte, Oğuzların bu kelimeye karınça
dediği kaydı yer almaktadır.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. karınca ‘zool. Zar kanatlılardan, toplu olarak yaşayan, yuvaları
toprağın altında olan ve birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)’ (TS, 1329);
(Anad.Ağ.) -; Az.Tü. garışga ‘torpaq altında cemiyyet halında yaşayan zerkanadlılar
fesilesinden kiçik cücü; karınca’ (ADİL III, 62); Trkm. Tü. garınca ‘yukacık ganatı ya-da
ganatsız, topar bolup yaşayan, kiçicik ovnucak möcecik’ (TrkmSl, 437); Gag.Tü. karımca
‘karınca’ (GagSl, 135).
3. 4. 3. 5. Kene ‘kene’ (12b/10)
< EDPT -; TMEN kene ‘kene’ (1653); TKBS kene ‘sakırga’ (TKBS I, 496).
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. kene ‘Far. zool. Koyun, köpek, at vb. hayvanların veya insanların
derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga’
(TS, 1137); (Anad.Ağ) gene ‘kene’ (DS VI, 1990); Az.Tü. gene ‘zool. Xırda caynaqları ile
heyvanların, bazen de insanların bedenine yapışıp onların kanını soran buğumayaklı parazit’
(ADİL II, 235); Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. kene ‘kene’ (GagSl, 144).
3. 4. 3. 6. Siñek ‘sinek’ (11a/7)
< EDPT siñek ‘sinek, vızıltılı böcek’ (EDPT, 838b); TMEN -; TKBS sinek ‘çift kanatlılardan,
birtakım uçucu böceklerin genel adı.’ (TKBS, 783).
DLT siñek ‘yerleşik olanların dilinde sivrisinek (Culexpipiens), göçebelerde ise karasinek
(Stomoxis calcitrans)’ (270/237, 439/342...).
Tarihî Oğuzca: sokar siñek ‘iğneli sinek’ (TTS V, 3500).
Modern Oğuzca: TTü. sinek ‘çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı.’ (TS,
2116); (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. siñek ‘zool. Köplenç hapa yerlerde bolyan iki
ganatlıca zıyanlı candar’ (TrkmSl, 1093); Gag.Tü. sinek ‘sinek’ (GagSl, 218).
3. 4. 4. Kuş Adları
3. 4. 4. 1. Daḳuḳ ‘tavuk’ (11a/9)
< EDPT takı:ğu ‘evcil bir kuş, tavuk’ (EDPT, 468b); TMEN -; TKBS tavuk ‘sülüngillerden, eti ve
yumurtası için üretilen kümes hayvanı’ (TKBS II, 871).
DLT takagu ‘horoz ve tavuğun genel adı’ (68/54, 174/149...).
Tarihî Oğuzca: dakuk ‘tavuk’ (TTS II, 978).
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Modern Oğuzca: TTü. tavuk ‘zool. Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes
hayvanı (Gallus)’ (TS, 2289); (Anad.Ağ.) tavık ‘tavuk’ (DS X, 3846); Az.Tü. toyuq ‘1. Yumurta,
tük ve et almaq üçün saxlanan ev quşu. 2. Toyuqkimiler destesinden olan quşların dişisi’
(ADİL IV, 363); Trkm.Tü. tovuk ‘zool. Hocalıkda saklanyan, yumurtğası, eti iymit üçin peydalı
bolan öy guşı’ (TrkmSl, 1213); Gag.Tü. tauk ‘tavuk’ (GagSl, 239)
3. 4. 4. 2. ẖoros ‘horoz’
Eserde Türkmence kaydıyla verilen söz konusu sözcüğün Farsçadan alındığı bilgisine yer
verilmiştir.
< EDPT -; TMEN -; TKBS -.
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. horoz ‘tavukgillerden, tavuğun erkeği olan kümes hayvanı’ (TS, 1110);
(Anad.Ağ.) horoz ötümü ‘sabaha karşı horozların ötmeye başladığı zaman’ (DS VII, 2412);
Az.Tü. horuz ‘toyuğun erkeyi’ (ADİL II, 473); Trkm.Tü. horaz ‘zool. Mäkiyan däl, erkek cınslı
öy guşı’ (TrkmSl, 616); Gag.Tü. horoz ‘horoz’ (GagSl, 118).
3. 4. 4. 3. ḳarṭal ‘kartal’ (10b/6)
< EDPT karṭal ‘büyük bir kuş, kartal’ (EDPT, 649a); TMEN qartal ‘kartal’ (1454); TKBS kartal
‘iri bir yırtıcı kuş’ (TKBS I, 471).
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. kartal ‘kartalgillerden, genellikle kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını
yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri, yırtıcı bir tür kuş (Aquila).’ (TS, 1339); (Anad.Ağ.)
gartal ‘kartal’ (DS VI, 1931); Az.Tü. gartal ‘dağlık veya çöllük yerlerde yaşayan eyri dimdikli
yırtıcı ve kuvvetli iri guş; garaguş.’ (ADİL III, 68); Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. kartal ‘kartal’
(GagSl, 136).
3. 4. 4. 4. ördek ‘ördek’ (10b/13)
< EDTP ?ördek ‘bir su kuşu, ördek’ (EDPT, 205b); TMEN ördek ‘ördek’ (450); TKBS ördek
‘perde ayaklılardan, evcil ve yabani türleri bulunan su kuşu’ (TKBS II, 667).
DLT ördek ‘ördek, ördeğe benzer su kuşları’ (64/51, 118/106, 263/229...).
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. ördek ‘perde ayaklılardan, evcil ve yabani türleri bulunan su kuşu,
badi, badik (Anas)’ (TS, 1856); (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. ördek ‘zool. Eti yeyilen vahşi, ya ehli uzun

boğazlı iri su guşu’ (ADİL III, 553); Trkm.Tü. ördek [öördek] ‘zool. Köplenç suvda yaşayan ısı
çüñkli, gısğa ayaklı guş’ (TrkmSl, 919); Gag.Tü. ördek ‘ördek’ (GagSl, 189).
3. 4. 4. 5. serçe ‘serçe’ (11a/2)
< EDPT seçe ‘serçe’ (EDPT, 795a); TMEN serçe spatz ‘serçe’ (1234); TKBS serçe ‘insanlara
yakın yerlerde yaşayan, kışın göçmeyen, koyu boz renkli, küçük ötücü bir kuş’ (TKBS II, 754).
DLT seçe ‘Oğuzcada serçe (Passer domesticus)’ (541/442).
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Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. serçe ‘serçegillerden, insanlara yakın yerlerde yaşayan, kışın
göçmeyen, koyu boz renkli, ötücü küçük bir kuş (Passer domesticus).’ (TS, 2070); (Anad.Ağ.)
seçer ‘serçe’ (DS X, 3563); Az.Tü. serçe ‘serçe, tükleri kahveye-boza çalar, adeten yaşayış
binalarının yahınlığında yaşayan kiçik guş’ (ADİL IV, 87); Trkm.Tü. serçe ‘zool. Çal yelekli
kiçicik guş, çımçık’ (TrkmSl, 1074); Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 4. 4. 6. ṭavşancıl ‘tavşancıl’ (10b/7)
< EDPT -; TMEN -; TKBS tavşancıl ‘çoğu tavşan avlamakla beslenen kartal, akbaba gibi yırtıcı
kuşlara verilen ad’ (TKBS II, 871).
DLT -.
Tarihî Oğuzca: tavşancı ‘tavşancıl’ (TTS V, 3773).
Modern Oğuzca: TTü. tavşancıl ‘çoğu tavşan avlamakla beslenen kartal, akbaba vb. yırtıcı
kuş’ (TS, 2289); (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. dovşancıl ‘çalağan, guzğun’ (ADİL I, 678); Trkm.Tü.
(TrkmSl) -; Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 4. 4. 7. yarasa ‘yarasa’ (11a/6)
< EDPT yarasa/yerise (EDPT, 971b); yersigü: ‘yarasa’ (EDPT, 972a); TMEN yarasa ‘yarasa’
(1836); TKBS yarasa ‘ön ayakları perdeli kanat biçiminde gelişmiş, vücudu yumuşak sık
kıllarla kaplı, iskeletleri hafif yapılı, uçabilen memeli hayvan’ (TKBS II, 1071).
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. yarasa ‘yarasalardan, ön ayakları perdeli kanat biçiminde gelişmiş,
vücudu yumuşak sık kıllarla kaplı, iskeletleri hafif yapılı, uçabilen memeli hayvan
(Vespertilio.’ (TS, 2534); (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. yarasa ‘zool. Gündüzler yatıb geceler ov eden,
siçana ohşar geniş perdeganadlı heyvan’ (ADİL IV, 534); Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. yarasa
‘yarasa’ (GagSl, 258).
3. 4. 5. Hayvan Yavrularına Verilen Adlar
3. 4. 5. 1. enük ‘köpek yavrusu’ (12a/6)
< EDPT enük ‘etçil hayvan yavrusu, enik, köpek yavrusu vb.’ (EDPT, 183b); TMEN -; TKBS
enik ‘kedi, köpek yavrusu’ (TKBS I, 335).
DLT enük ‘aslan, sırtlan, kurt ve köpeğin yavrusu’ (49/34).
Tarihî Oğuzca: enik (enük) ‘et yiyen dört ayaklı hayvanların yavrusu, yavru’ (TTS III, 1472).
Modern Oğuzca: TTü. enik ‘kedi, köpek vb. çok memeli hayvanların yavrusu’ (TS, 801);
(Anad.Ağ.) enik ‘kedi ve köpek yavrusu’ (DS V, 1757); Az.Tü. enik ‘yırtıcı, sert hayvan
balası’(ADİL II, 121); Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. enik ‘enik, köpek yavrusu’ (GagSl, 90).
3. 4. 5. 2. yavrı ‘kuş yavrusu’ (11b/1)
< EDPT -; TMEN -; TKBS yavru ‘yeni doğmuş hayvan veya insan’ (TKBS I, 1091).
DLT -.
Tarihî Oğuzca: yavrı ‘yavru’ (TTS VI, 4406).

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

548

Ebru ALAGÖZ BOYRAZ

Modern Oğuzca: TTü. yavru ‘yeni doğmuş hayvan veya insan.’ (TS, 2553); (Anad.Ağ.) yavrı
‘yavrı’ (DS XI, 4205); Az.Tü. yavru ‘çocug, uşag, körpe, bala’ (ADİL IV, 560); Trkm.Tü.
(TrkmSl) -; Gag.Tü. yavru ‘yavru’ (GagSl, 259).
3. 4. 6. Hayvan Kavram Alanına İlişkin Adlar
3. 4. 6. 1. ḳıġ ‘koyun vb. hayvanların pisliği’ (16a/4)
< EDPT kı:ġ ‘hayvan gübresi’ (EDPT, 608b); TMEN -; TKBS kığı ~ kığı ‘koyun, keçi veya deve
pisliği’ (TKBS I, 506).
DLT kıg ‘toğrağı gübrelendirmede kullanılan gübre’ (499/400).
Tarihî Oğuzca: kığ ‘koyun, keçi, deve gibi hayvanların toparlak ve kuru pisliği’ (TTS IV,
2471).
Modern Oğuzca: TTü. kığ ‘koyun, keçi veya deve pisliği, kığı’ (TS, 1405); (Anad.Ağ.) kığ
‘koyun, keçi gübresi’ (DS VIII, 2791); Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. (GagSl)-.
3. 4. 6. 2. kölük ‘binek hayvanlarının genel adı’ (13b/2)
< EDPT kölük (gölök) köl- ‘koşum takılmış hayvan, yük hayvanı’ (EDPT, 717b); TMEN -; TKBS
kölük ‘hayvan’ (TKBS I, 552).
DLT kölük ‘yük hayvanı’ (197/169).
Tarihî Oğuzca: gölük ‘eşek, beygir gibi yük hayvanı’ (TTS III, 1740).
Modern Oğuzca: TTü. kölük ‘iş ve yük hayvanı’ (TS, 1498); (Anad.Ağ.) kölük ‘hayvan’ (DS
VIII. 2955); Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü (GagSl) -.
3. 4. 6. 3. ṣalam ‘saman’ (10a/12)
< EDPT salam ‘saman’ (EDPT, 829b); TMEN -; TKBS -.
Clauson, bahsi geçen sözcüğün Rusça ‘saman’ anlamına gelen soloma’dan Türkçeye geçtiği
bilgisini verir.
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. (TS) -; (Anad.Ağ.) salam ‘saman’ (DS X, 3522); Az.Tü. (ADİL)-;
Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. (GagSl).
Tatar Türkçesinde ‘salam’ sözcüğü; Başkurt Türkçesinde ‘halam’ sözcüğü saman anlamında
görülüyor.

3. 4. 6. 4. saman ‘saman’ (10a/12)
< EDPT sama:n ‘saman’ (EDPT, 829b); TMEN saman ‘saman’ (1337) *Mo. < Tü.; TKBS saman
‘türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktam sonra kalan sapları ve daha çok bunların harmanda
parçalanmışı’ (TKBS II, 727).
DLT saman ‘Çiğil lehçesinde saman’ (209/179, 423/331)
Tarihî Oğuzca: saman evi ‘samanlık’ (TTS V, 3290)
Modern Oğuzca: TTü. saman ‘ekinlerin harmanda dövülüp taneleri ayrıldıktan sonra kalan,
hayvanlara yedirilen ufalanmış sapları’ (TS, 2022); (Anad.Ağ.) saman örü ‘saman ufağı’ (DS X,
3531); Az.Tü. saman ‘tahıl döyüldükten ve temizlendikden sonra galan çöpşekilli hissecikler,
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

KİTÂB-I MECMÛ-I TERCÜMÂN-I TÜRKÎ VE ACEMÎ VE MUĠALÎ’DE TÜRKMENCE

549

hırda-hırda doğranmış küleş.’ (ADİL IV, 31); Trkm.Tü. saman [saaman] ‘dövlen buğdayın,
arpanıñ ovranan gabık ve baldak bölecikleri’ (TrkmSl, 1049); Gag.Tü. saman ‘saman’ (GagSl,
208).
3. 5. Giysi ve Kumaş Adları
3. 5. 1. banbuḳ ‘pamuk’ (20b/1)
< EDPT bamuk ‘pamuk’ (EDPT, 345b); TMEN -; TKBS pamuk ‘pamuk bitkisi ve bitkinin
yumuşak telleri’ (TKBS II, 685).
DLT bamuk ~ bāmuk ‘Oğuzcada pamuk (Gossypium)’ (191/163, 595/487).
Tarihî Oğuzca: pambuk [banbık, panbık, panbuğ, panbuk, panmuk] ‘pamuk’ (TTS V, 3175)
Modern Oğuzca: TTü. pamuk ‘ebegümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş
dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)’ (TS, 1878); (Anad.Ağ.)
bambık ‘pamuk’ (DS II, 513); Az.Tü. bambúk ‘1. Sıcak ülkelerde yetişen içi boş, çok sağlam,
yüngül, yoğun, kamışa benzer bitki (ağaç). 2. Bu ağaçtan qayrılmış.’ (ADİL I, 217); Trkm.Tü.
(TrkmSl) -; Gag.Tü pamuk ‘pamuk’ (GagSl, 191).
3. 5. 2. biz ‘bez, kumaş’ (20b/3)
< EDPT bö:z ‘pamuklu kumaş’ (EDPT, 398a); TMEN -; TKBS bez ‘bez’ (TKBS I, 136).
DLT böz ‘bez’ (15/8, 36/23...).
Tarihî Oğuzca: biz [böz] ‘bez, kumaş’ (TTS I, 624).
Modern Oğuzca: TTü. bez ‘pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma, çaput’ (TS, 324);
(Anad.Ağ.) bez bedrek ‘manifatura, her çeşit kumaş, bez dokumalar’ (DS II, 649); Az.Tü. bez
‘pambıqdan toxunma kobud ağ parça’ (ADİL I, 261); Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. bez ‘bez
(dokuma)’ (GagSl, 34).
3. 5. 3. ilik ‘ilik’ (20a/4)
< EDPT yilik ‘ilik’ (EDPT, 927b); TMEN ilmek ‘düğüm, ilmek’ (662); TKBS ilik ‘ilik, düğme’
(TKBS I, 431).
DLT ilik/yilik ‘Oğuzcada ilik’ (49/34)
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. ilik ‘1. giysi, yorgan çarşafı, yastık kılıfı vb.nin gereken belirli yerlerine
düğmenin geçirilebilmesi için iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük
yarık.’ (TS, 1175); (Anad.Ağ.) ilik ‘düğme’ (DS VII, 2523); Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. (TrkmSl)
-; Gag.Tü. ilik ‘düğme deliği’ (GagSl, 121).
3. 6. Yiyecek Adları
3. 6. 1. bekmeş ‘pekmez’ (16b/12)
< EDPT bekmes ‘meyve şurubu’ (EDPT, 327b); TMEN bekmes ‘şıra’ *begmez syrup ‘şurup’ Mo.
< Tü. (TMEN II: 756); TKBS pekmez ‘genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak
koyulaştırılmış suyu’ (TKBS II, 691).
DLT bekmes ‘Oğuzcada pekmez’ (221/191, 231/200)
Tarihî Oğuzca: bekmez ‘pekmez’ (TTS I, 485).
Modern Oğuz: TTü. pekmez ‘genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak
koyulaştırılmış biçimi’ (TS, 1907); (Anad.Ağ.) bekmez ‘pekmez’ (DS II-604); Az.Tü. bekmez
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‘bazı şirin meyvelerin suyundan çekilen şıra; doşab’ (ADİL I, 271); Trkm.Tü. (TrkmSl) -;
Gag.Tü. (GagSl)-.
3. 6. 2. penir ‘peynir’ (17b/3)
< EDPT -; TMEN -; TKBS -.
DLT -.
Tarihî Oğuzca: penir ‘peynir’ (TTS V, 3186).
Modern Oğuzca: TTü. peynir ‘maya ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan
besin’ (TS, 1920); (Anad.Ağ.) pinir ‘peynir’ (DS IX, 3456); pendir ‘peynir’ (DS IX, 3426);
Az.Tü. pendir ‘maya vurulmuş südden hüsusi suretde hazırlanan berk veya yarıberk kütle
şeklinde gıda mehsulu’ (ADİL III, 586); Trkm.Tü. peynir [peyniir] ‘dovat süydünden yörite
uyadılıp, sıkılıp tayyarlayan önü’ (TrkmSl, 972); Gag.Tü piinir ‘peynir’ (GagSl,196).
3. 6. 3. ṭuraḳ ‘yoğurtla yapılan bir yemek’ (17b/10)
< EDPT 1turuk (d-) ‘ekşimik’ (s. 538b); TMEN turuk ‘peynir’ Tü. <İran.? (1195); TKBS torak
‘çökelek’ (TKBS II, 917).
DLT -.
Tarihî Oğuzca: dorak (torak) ‘süzülmüş yoğurt, çökelek’ (TTS II, 1219).
Modern Oğuzca: TTü. torak ‘çökelek’ (TS 2373); (Anad.Ağ.) torak ‘yağı alınmış süt ya da
yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen katık, çökelek.’(DS X, 3967); Az.Tü. (ADİL)-; Trkm.Tü.
(TrkmSl) -; Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 6. 4. yumurda ‘yumurta’ (11a/13)
< EDPT yımırtġa/yumurtġa ‘yumurta’ (EDPT, 938a); TMEN -; TKBS yumurta ‘tavuk
yumurtası’ (TKBS II, 1177).
DLT yumurtga ‘tavuk ve diğer kuşların yumurtası’ (631/526).
Tarihî Oğuzca: yumurda ‘yumurta’ (TTS VI, 4720) .
Modern Oğuzca: TTü. yumurta ‘1. Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir
besin maddesi. 2. Tavuk yumurtası’ (TS, 2615); (Anad.Ağ.) yımırta ‘yumurta’ (DS XI, 4272);
Az.Tü. yumurta ‘guşların, tısbağaların ve s. Heyvanların gabıkla örtülü bele hüceyresi’ (ADİL
IV, 625); Trkm.Tü. yumurtga ‘tovuğıñ, guşlarıñ guzlayan daşı, gabıklı zadı, tohumı’ (TrkmSl,
1372); Gag.Tü. yımırta ‘yumurta’ (GagSl, 260).

3. 7. Renk Adları
3. 7. 1. beñiz ‘beniz’ (33a/6)
< EDPT beŋiz ‘tenin rengi, cilt’ (EDPT, 352a); TMEN -; TKBS beniz ‘beniz’ (TKBS I, 132).
DLT -.
Tarihî Oğuzca: beñiz ‘1. Renk. 2. Çehre, yüz.’ (TTS I, 508).
Modern Oğuzca: TTü. beniz ‘yüz rengi’ (TS, 308); (Anad.Ağ.) beñzi bezik ‘yüzü solgun,
renksiz’ (DS II, 630); Az.Tü. beniz ‘üz, çöhre, sıfat’ (ADİL I, 278); Trkm.Tü. meñiz ‘adamıñ
yüzi, yüz görnüşi, keşbi’ (TrkmSl, 813); Gag.Tü. beniz ‘beniz’ (GagSl, 33).
3. 7. 2. çeper ‘beyaz benekli’ (14a/7)
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< EDPT -; TMEN -; TKBS -.
DLT -.
Tarihî Oğuzca: çapar ‘karışık renkli, benekli’ (TTS II, 822).
Modern Oğuzca: TTü. çapar ‘benekli, alacalı -hayvan ve bitki-’ (TS, 494); (Anad.Ağ.) çapar
‘benekli, alacalı hayvan’ (DS III, 1073); Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü.
(GagSl)-.
Eserde ‘beyaz benekli’ olarak tanımlanan söz konusu sözcüğün, çalışmamızda kullandığımız
kaynaklarda çapar şekliyle kullanıldığı görüldü.
3. 8. Coğrafyi Terimler ve Yer Adları
3. 8. 1. bıñar ‘kaynak, göze’ (7a/13)
< EDPT bıŋar ‘suyun çıktığı yer, kaynak, memba’ (EDPT, 351b); TMEN -; TKBS pınar ‘yerden
kaynayarak çıkan su’ (TKBS II, 694).
DLT mıñar ‘su gözü, su gözesi’ (567/467, 603/494, 608/500).
Tarihî Oğuzca: bıñar [buñar] ‘pınar, çeşme’ (TTS I, 539).
Modern Oğuzca: TTü. pınar ‘1. yerden kaynayarak çıkan su, kaynak. 2.bu suyun çıktığı yer,
kaynak, memba’ (TS, 1921); (Anad.Ağ.) buñar ‘çeşme, pınar’ (DS II, 791); Az.Tü. (ADİL) -;
Trkm.Tü. (TrkmSl)-; Gag.Tü. pınar ‘pınar’ (GagSl, 195).
3. 8. 2. ẖirmen ‘harman’ Türkmenceye, Farsçadan geçmiştir. (10a/7)
< EDPT -; TMEN -; TKBS -.
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. harman ‘biçildikten sonra tahıl demetlerinin üzerinden düven
geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması’ (TS, 1051); (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. ryrman
‘harman’ (Az.Tü.); Trkm.Tü. harman ‘1. Dövmek üçin üyşürilen galla hasılı ve şol hasıl dövlüp
alınyan yer. 2. Umuman hasıl yığnalan, üyşürilen yer.’ (TrkmSl, 585); Gag.Tü. harman
‘harman’ (GagSl, 114).
3. 8. 3. keçüt ‘geçit’ (7a/13)
< EDPT keçüt bkz. keçig (g-) ‘geçilecek yer, geçit’ (EDPT, 696a); TMEN keçüt ‘geçit’ (1621);
TKBS geçit ‘geçit’ (TKBS I, 359).
DLT keçig ‘geçit’ (196/168).
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. geçit ‘geçmeye yarayan yer, geçecek yer’ (TS, 917); (Anad.Ağ) keçit
‘geçit’ (DS VIII, 2716); Az.Tü. keçid ‘bir yerden başka yere geçmek üçün yol; keçeçek,
keçilecek yer’ (ADİL II, 653); Trkm.Tü. geçit ‘adam, mal- gara, ulağ ve ş.m. geçer yalı yer,
güzer, ötelğe, geçelğe’ (TrkmSl, 460); Gag.Tü. geçik ‘geçit’ (GagSl, 100).
3. 8. 4. köy ‘köy’ (7a/5)
< EDPT -; TMEN -; TKBS -.
DLT -.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

552

Ebru ALAGÖZ BOYRAZ

Kâşgarlı, söz konusu sözcüğün Oğuzlarla, onlara uyanlar için ‘köy’, Türklerin büyük bir
kısmına göre de ‘şehir’ anlamına geldigini söylemiştir.
DLT ve ADİL’de köy sözcüğü yerine ‘kend’ kullanılmıştır.
Tarihî Oğuzca: köv ‘köy’ (TTS IV, 2706).
Modern Oğuzca: TTü. köy ‘yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus
yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışılan, konutları ve
öteki yapıları bu hayata uygun yerleşim birimi, köylük yer, köy yeri’ (TS, 1509); (Anad.Ağ.)
köylük ‘bir yerin çevresi’ (DS VIII, 2984); Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. küü
‘köy’ (GagSl, 160).
3. 8. 5. küneş ‘güneş’ (5b/3)
< EDPT küneş (g-) ‘gün, güneş’ (EDPT, 734a); TMEN -; TKBS güneş ‘gezegenlere ve yer
yuvarlağına ısı ve ışık veren büyük gök cismi’ (TKBS, 396).
DLT kuyaş ‘şiddetli sıcaklığın ısısı ve güneş vurmasının şiddeti’ (88/79, 432/38, 520/419).
Tarihî Oğuzca: gün ‘güneş’ (TTS III, 1861); güneş ‘çoğaç, çoğaş, gün’ (TTS Dizin, 145).
Modern Oğuzca: TTü. güneş ‘gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök
cismi’ (TS, 1006); (Anad.Ağ.) güneş çalımı ‘güneş doğduktan sonraki hemen sonraki zaman’
(DS VI, 2228); Az.Tü. güneş ‘1. Planet sisteminin ışık ve istilik veren, kösermiş böyük şar
şeklinde olan merkezi göy cismi; gün. 2. Güneşin verdiyi ışıg, istilik.’ (ADİL II, 313); Trkm.Tü.
güneş ‘güneş’ (TrkmSl, 561); Gag.Tü. güneş ‘1.Işık. 2. Güneş.’ (GagSl, 109).
3. 8. 6. öyük/üyük ‘tepe’ (7a/8)
< EDPT öyük ‘höyük’ (EDPT 271b); TMEN -; TKBS höyük ~ üyük ‘toprak yığını, küçük tepe’
(TKBS I, 413).
DLT üyük ‘tepe gibi yüksek olan yerler’ (55/41).
Kâşgarlı, eserinde söz konusu sözcük için Oğuzca kaydı düşmüştür.
Tarihî Oğuzca: üyük ‘üst üste toprak yığılarak meydana gelmiş olan ve kazı ile içerisinden
eski eserler çıkarılan yapma tepecik’ (TTS VI, 4129).
Modern Oğuzca: TTü. höyük ‘1. tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme
bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalıntılarının
gömülü bulunduğu yayvan tepe. 2. toprak yığını, küçük tepe’ (TS, 1113-1114); (Anad.Ağ.)
öyük ‘toprak tepe, höyük’ (DS IX, 3366); Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. üük
‘höyük, kurgan’ (GagSl, 252).
3. 8. 7. sıḳ ‘derin olmayan, sığ’ (7b/2)
< EDPT sı:k ‘derin olmayan, az sığ’ (EDPT, 804a); TMEN -; TKBS sığ ‘-göl, deniz, akarsu vb.
için- derinliği az, dibi yüzeyine yakın olan’ (TKBS II, 763).
DLT sīk ‘Oğuzcada az’ (500/401)
Tarihî Oğuzca: sığa ‘sığ’ (TTS V, 3403).
Modern Oğuzca: TTü. sığ ‘derinliği az, dibi yüzeyine yakın olan (göl, deniz, akarsu vb.)’ (TS,
2089); (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. say ‘çun bolmadık, yalpak’ (TrkmSl, 1061);
Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 8. 8. ṭolu ‘nohut büyüklüğündeki dolu’ (5b/11)
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< EDPT 1tolı (d-) ‘bir yağış türü olan dolu’ (EDPT, 491b); TMEN -; TKBS dolu ‘dolu, buz
parçaları halinde yağmur’ (TKBS I, 296).
DLT tolı ‘dolu, bir yağış türü’ (82/71, 178/152...).
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. dolu ‘havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından
oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli buz parçaları durumunda yere hızla
düşen bir yağış türü.’ (TS, 702); (Anad.Ağ.) tolu ‘buz tanesi biçiminde kağan kar, dolu’ (DS X,
3953); Az.Tü. dolu ‘havada donub tökülen yağmur deneleri’ (ADİL I, 669); Trkm.Tü. dolı
‘kiçicik göcek görnüşli, buz bolup gaçyan atmosfera ığalı’ (TrkmSl, 298); Gag.Tü. tolu ‘dolu
(dolu yağmuru)’ (GagSl, 244).
3. 8. 9. yaġmur ‘yağmur’ ( 5b/8)
< EDPT yaġmur (ḏ-); yağ- ‘yağmur’ (EDPT, 903b); TMEN -; TKBS yağmur ‘atmosferdeki su
buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı’ (TKBS II,
1031).
DLT yagmur ‘yağmur’ (13/7, 67/53...).
Tarihî Oğuzca: oklağı yağmuru ‘oklava gibi yağan yağmur, sağanak’ (TTS V, 2943).
Modern Oğuzca: TTü. yağmur ‘atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve
yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet’ (TS, 2502);
(Anad.Ağ.) yāmır ‘yağmur’ (DS XI, 4155); Az.Tü. yağmur ‘yağış, yağıntı’ (ADİL IV, 503);
Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. yaamur ‘yağmur’ (GagSl, 254).
3. 8. 10. yırmaḳ ‘ırmak’ (7a/11)
< EDPT -; TMEN -; TKBS ırmak ‘en büyük akar su, nehir’ (TKBS I, 418).
DLT -.
Tarihî Oğuzca: yırmacuk ‘küçük ırmak’ (TTS III, 1969).
Modern Oğuzca: TTü. ırmak ‘çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su
niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir’ (TS, 1126); (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. irmag ‘çay’
(ADİL II, 571); Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 8. 11. yuldırım ‘şimşek’ (5b/13, 6a/1)
< EDPT yıldrım/yoldrum ‘yıldırım’ (EDPT 924a); TMEN -; TKBS yıldırım ‘gök gürültüsü ve
şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması’ (TKBS II, 1139).
DLT-.
Tarihî Oğuzca: yıltırım ‘yıldırım’ (TTS VI, 4584).
Modern Oğuzca: TTü. yıldırım ‘gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki
elektrik boşalması, şaika’ (TS, 2591); (Anad.Ağ) -; Az.Tü. ildırım ‘havada yığılmış atmosfer
elektrikinin çok vaht eyri-üyrü zolag şeklinde ani parıltısı’ (ADİL II, 527); Trkm.Tü. yıldırım
‘atmosfera elektrikleriniñ toplanmağından hovada birden yüze çıkyan yağtılık, razryada’
(TrkmSl, 1349); Gag.Tü. yıldırım ‘yıldırım’ (GagSl, 260).
3. 9. Nicelik ve Nitelik Bildiren Adlar
3. 9. 1. bol ‘çok’ (27a/4)
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< EDPT -; TMEN *bol ‘çok’ (761); TKBS bol ‘kıt’ın aksi, geniş’ (TKBS I, 159).
DLT -.
Tarihî Oğuzca: bolat ‘çok, bol’ (TTS I, 635).
Modern Oğuzca: TTü. bol ‘nicelik bakımından olağandan veya alışılandan çok, kıt karşıtı’
(TS, 374); (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. bol ‘çoxlu, son derece çox, hedden artıq’ (ADİL I, 332);
Trkm.Tü. bol ‘artıkmacı bilen bar bolan, yeterlik bolan, köp’ (TrkmSl, 146); Gag.Tü. bol ‘bol;
bereketli’ (GagSl, 38).
3. 8. 2. ekşi ‘ekşi’ (29a/8)
< EDPT ekşig ‘mayhoş, ekşi’ (EDPT, 118b); TMEN -; TKBS ekşi ‘ekşi’ (TKBS I, 326).
DLT ekşig ‘mayhoş şey, ekşi’ (65/51).
Tarihî Oğuzca: eşki ‘ekşi’ (TTS III, 1556).
Modern Oğuzca: TTü. ekşi ‘sirke veya limon tadında olan’ (TS, 772); (Anad.Ağ.) eşgi/ekşi
‘ekşi’ (DS V, 1791); Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 9. 3. kerşek ‘doğru’ (38a/5)
< EDPT -; TMEN -; TKBS gerçek ‘gerçek, hakiki’ (TKBS I, 365).
DLT -.
Tarihî Oğuzca: gerçek [girçek] ‘doğru, dürüst, hakikî, sahih’ (TTS III, 1651).
Modern Oğuzca: TTü. gerçek ‘yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat’ (TS, 930); (Anad.Ağ.) ; Az.Tü. gerçek ‘doğru, düz, hakiki’ (ADİL II, 221); Trkm.Tü. (TrkmSl)-; Gag.Tü. gerçek
‘gerçek’ (GagSl, 102).
3. 9. 4. öküş ‘çok’ (27a/3)
< EDPT üküş ‘ük- çok’ (EDPT, 118a); TMEN -; TKBS üküş ‘çok’ (TKBS II, 989).
DLT üküş ‘çok’ (42/29, 43/29, 57/43...).
Tarihî Oğuzca: ögüş [öküş, yögüş] ‘çok’ (TTS V, 3069).
Modern Oğuzca: TTü. (TS)-; (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. (TrkmSl) - ; Gag.Tü.
(GagSl) -.
3. 9. 5. ṣavıḳ ‘yumuşak’ (29/10)
< EDPT -; TMEN -; TKBS -.
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. (TS) -; (Anad.Ağ.) sabuk ‘altı ince, hafif ve yumuşak çizme’ (DS X,
3507); Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. (TrkmSl)-; Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 9. 6. telim ‘çok’ (27a/4)
< EDPT telim (?d-) ‘çok’ (EDPT, 499b); TMEN -; TKBS -.
DLT telim ‘çok’ (34/20, 49/34, 68/54...).
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. (TS)-; (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. telim ‘bir neçe, ençeme,
köp’ (TrkmSl, 1191); Gag.Tü. (GagSl) -.
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3. 9. 7. yalan ‘yalan’ (28/b2)
< EDPT yalġa:n ‘doğru olmayan, yalan’ *yal- (EDPT, 926b); TMEN yalgançı ‘yalancı’ N178 =
2123; TKBS yalan ‘aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır,
gerçek olmayan, asılsız, uydurma’ (TKBS II, 1041).
DLT yalgan ‘yalan’ (460/364).
Tarihî Oğuzca: yalan ‘yalancı, vefasız, sözünde durmaz’ (TTS VI, 4227).
Modern Oğuzca: TTü. yalan ‘doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır’ (TS, 2510);
(Anad.Ağ.) yalan ‘yalancı’ (DS XI, 4138); Az.Tü. yalan ‘aldatmag meksedi ile deyilen esilsiz
söz (doğru, gerçek ziddi.)’ (ADİL IV, 511); Trkm.Tü. yalan ‘çın däl, aldavı bar bolan, galp,
nädoğrı’ (TrkmSl, 1287); Gag.Tü. yalancı ‘yalancı’ (GagSl, 255).
3. 9. 8. ziyān ‘zarar’ (29b/12)
Eserde ‘zarar’ anlamıyla verilen sözcüğün Türkmenceye Farsçadan geçtiği kaydı
düşülmüştür.
< EDPT -; TMEN -; TKBS -.
DLT -.
Tarihî Oğuzca: ziyan sanmak ‘zarar vermeyi düşünmek’ (TTS VI, 4811).
Modern Oğuzca: TTü. ziyan ‘Far. zarar’ (TS, 2662); (Anad.Ağ) ziyancı ‘zarar verici’(DS XI,
4391); Az.Tü. (ADİL); Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 10. Eşya ve Nesne Adları
3. 10. 1. çaḳrıḳ ‘çıkrık’ (18a/11)
< EDPT çığrı (çığrık/çıkrık) ‘makara’ (EDPT, 410a); TMEN -; TKBS çıkrık ‘çıkrık, değirmen,
çark, dolap gibi şeylerin çıkrığı, ve türlü makara’ (TKBS I, 236).
DLT çıgrı ‘değirmen, su değirmeni vb. şeylerin çarkı, çıkrık; ibrişim ağırşağıve buna benzer
makaralar’ (212/182, 381/300...).
Tarihî Oğuzca: çıkrıcak ‘çıkrık’ (TTS II, 894).
Modern Oğuzca: TTü. çıkrık ‘kuyudan Tkovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç’ (TS,
534); (Anad.Ağ.) çağrağ ‘su çevirisi, burgaç’ (DS III, 1038); Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. çarh
‘hereket edyän dişli tiğir’(TrkmSl, 203); Gag.Tü. çıkrık ‘çıkrık’ (GagSl, 58).
3. 10. 2. keçe ‘keçe’ (18a/7)
< EDPT keçe ‘keçe’ (EDPT, 694b); TMEN -; TKBS keçe ‘yapağı veya keçi kılının dövülerek;
ayakla, kolla ezilerek sıkıştırılmasıyla elde edilen kaba kumaş; kiyiz’ (TKBS I, 491).
Clauson, özellikle Oğuzların kullandığını söyler.
DLT keçe ‘Oğuzcada keçe’ (541/442).
Tarihî Oğuzca: kiçe (kice) ‘keçe’ (TTS IV, 2550).
Modern Oğuzca: TTü. keçe ‘yapağı veya keçi kılının dokunmadan yalnızca dövülmesiyle elde
edilen kaba kumaş’ (TS, 1375); (Anad.Ağ.) keji ‘yün halı ya da kilim dokunurken araya katılan
pamuk’ (DS VIII, 2722); Az.Tü. keçe ‘yunu döyüb basmagla hazırlanan sıh galın material’
(ADİL II, 651); Trkm.Tü. keçe ‘goyun yününden basılıp edilyän düşek’ (TrkmSl, 702); Gag.Tü.
keça ‘keçe’ (GagSl, 142).
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3. 10. 3. küp ‘küp’ (18a/8)
< EDPT küp ‘topraktan yapılmış küp, kavanoz veya çömlek’ (EDPT, 687a); TMEN -; TKBS küp
‘su, pekmez, yağ gibi sıvıları ya da un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı,
dibi dar toprak kap’ (TKBS I, 591).
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. küp ‘su, pekmez, yağ vb. sıvıları veya un, buğday gibi tahılları
saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap’ (TS, 1560); (Anad.Ağ.) küpe ‘küp’ (DS
VIII, 3040); Az.Tü. küp ‘kürede bişmiş sarı palçıgdan, gilden gayrılan iri saxsı gab’ (ADİL II,
779); Trkm. Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. küp ‘küp’ (GagSl, 159).
3. 10. 4. ḳalı ‘sergi, halı’ Türkmenceye Farsçadan geçmiştir. (17b/13)
< EDPT -; TMEN qalı ‘halı’ (1405) Tü. < ? ; TKBS halı ‘yere veya mobilya üstüne serilmek,
duvara gerilmek için, çoğu yünden dokunan, kısa ve sık tüylü, nakışlı, kalın yaygı’ (TKBS,
402).
Gülensoy, DLT’de geçen kalıŋ sözcüğünün ‘kadına çeyiz olarak verilen şey’ anlamından yola
çıkarak günümüzde de kadınların çeyizinde halının yer alması sebebiyle bu iki sözcüğün aynı
olduğunu ve sözcüğün Farsça değil Türkçe olduğunu söyler.
DLT ?kalıŋ ‘kadına çeyiz olarak verilen şey’ (606/498, 607/498).
Tarihî Oğuzca: kalı [kalıça] ‘halı’ (TTS IV, 2184).
Modern Oğuzca: TTü. halı ‘yere veya mobilya üstüne serilmek, duvara gerilmek için,
genellikle yünden dokunan, kısa ve sık tüylü, nakışlı, kalın yaygı’ (TS, 1032); (Anad.Ağ.)
halıça ‘küçük halı, seccade’(DS VII, 2260); Az.Tü. xalı ‘büyük halıça’ (ADİL II, 417); Trkm.Tü.
halı [haalı] ‘dürli reñkdäki yüplerden çitilip dokalyan gımmat bahalı düşek’ (TrkmSl, 575);
Gag.Tü. (GagSl)-.
3. 10. 5. sırça ‘cam’ (6a/3)
< EDPT sırıçġa ‘cam’ (EDPT, 846a); TMEN -; TKBS sırça ‘cam, camdan yapılmış’ (TKBS I, 770).
DLT sırıçga ‘cam, sırça’ (245/214).
Tarihî Oğuzca: sırça ‘cam, billûr’ (TTS V, 3457).
Modern Oğuzca: TTü. sırça ‘cam’ (TS, 2100); (Anad.Ağ.) sırça ‘renkli camdan bilezik’ (DS X,
3615); Az.Tü. (ADİL) -.; Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. sırça ‘sırça’ (GagSl, 216).
3. 10. 6. yorġan ‘yorgan’ (18a/3)
< EDPT yoġurka:n ‘yorgan’ (EDPT, 907a) TMEN -; TKBS yorgan ‘yatakta örtünmeye yarayan,
içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü’ (TKBS II, 1162).
DLT yogurkan ‘yorgan; örtü’ (107/97, 113/102...).
Tarihî Oğuzca: yorkan ‘yorgan’ (TTS VI, 4671).
Modern Oğuzca: TTü. yorgan ‘yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle
doldurularak dikilmiş geniş örtü’ (TS, 2607); (Anad.Ağ.) yorganlamak ‘üstünü örtmek’ (DS XI,
4289); Az.Tü. yorğan ‘yatanda örtünmek üçün içi yunlu veya panbıglı geniş örtü’ (ADİL IV,
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614); Trkm.Tü. yorgan ‘yatılanda üstüñe örtmek üçin arasına pamık, yüñ, yelek salnıp tikilen
körpe, örtük’ (TrkmSl, 1365); Gag.Tü. yorgan ‘yorgan’ (GagSl, 261).
3. 11. Hastalık Adları
3. 11. 1. çıban ‘çıban’ (35a/3)
< EDPT çıbıka:n ‘Tkm. çı:ban: çıban, yara’ (EDPT, 396a); TMEN çıpqān ‘çıban’ (1151); TKBS
çıban ‘çıban, yara’ (TKBS I, 234).
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. çıban ‘vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride veya deri
altında şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi’ (TS, 528); (Anad.Ağ.)
cıban ‘yara’ (DS III, 889); Az.Tü. çiban ‘derinin tük kiseciyinin ve piy vezisinin irinli iltihabı’
(ADİL I, 481); Trkm.Tü. çıban [çııban] ‘med. Dömüp çıkyan iriñli yara, baş’ (TrkmSl, 216);
Gag.Tü. çıban ‘çıban’ (GagSl, 57).
3. 11. 2. öksürmek ‘öksürük’ (34/12)
< EDPT -; TMEN -; TKBS öksürük ‘ciğerlerdeki havanın, solunum organlarının kısalması ve
zorlanmasıyla ağızdan gürültü ile çıkması’ (TKBS II, 657).
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. öksürük ‘ciğerlerdeki havanın, solunum organlarının kasılması ve
zorlanmasıyla ağızdan gürültü ile çıkması’ (TS, 1842); öksürme ‘öksürmek işi’ (TS, 1842);
(Anad.Ağ) öğsürük ‘öksürük’ (DS IX, 3319); Az.Tü. öskürek ‘adeten nefes yollarının
hestelenmesi veya gıcıklanması ile alakadar olarak gayrı-ihtiyarı çıkarılan hırıltılı, hışırtılı ses;
öskürtü’ (ADİL III, 555); Trkm.Tü. üsğürmek ‘dem alış orğanıñ sovuklamağı ya-da oña iymit
düşüp düvünmeklik zerarlı zarplı ses çıkarmak’ (TrkmSl, 1260); Gag.Tü (GagSl) -.
3. 12. İnsan Vücüduna İlişkin Adlar
3. 12. 1. dudaḳ ‘dudak’ (21a/8)
< EDPT -; TMEN -; TKBS dudak ‘dudak’ (TKBS I, 306).
DLT -.
Tarihî Oğuzca: dudacık ‘sevimli dudak, dudakçık’ (TTS II, 1247).
Modern Oğuzca: TTü. dudak ‘ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst
ve alt kenarlarından her biri’ (TS, 721); (Anad.Ağ.) dodaẖ/dodak ‘dudak’ (DS IV, 1534);
Az.Tü. dodag ‘ağız kenarlarını teşkil eden iki müteherrik deri-damar bükülerinden her biri’
(ADİL I, 654); Trkm.Tü. dodak [doodak] ‘ağzıñ gıralarını emele getiryän küti etlek ham, erin,
leb’ (TrkmSl, 293); Gag.Tü. dudak ‘dudak’ (GagSl, 83).
3. 12. 2. egin ‘sırt, arka’ (21b/1)
< EDPT egin ‘sırt’ (EDPT, 169a); TMEN -; TKBS eğin ‘sırt, arka’ (TKBS I, 320).
DLT egin ‘kürek kemiği; omuz’ (51/37).
Tarihî Oğuzca: eğin (eyin) ‘sırt, arka’ (TTS III, 1390).
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Modern Oğuzca: TTü. eğin ‘arka, sırt’ (TS, 761); (Anad.Ağ.) éyin ‘sırt, arka’ (DS V, 1821);
Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. eğin ‘1. goluñ pilçe bilen sepişyän yerinde boyna çenli bolan, gısga
aralık gerden., 2. Bütin gövre üst, üst, üst-baş’ (TrkmSl, 345); Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 12. 3. göbek ‘göbek’ (22a/6)
< EDPT köbek (g-) ‘göbek’ (EDPT, 688b), TMEN -; TKBS göbek ‘göbek’ (TKBS I, 373).
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. göbek ‘1. insan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden
sonra karnın ortasında bulunan çukurluk. 2. yağ bağlamış şişman karın’ (TS, 953); (Anad.Ağ.)
gobek ‘göbek’ (DS VI, 2088); Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. göbek ‘1. Göbek.
2. Meyvenin ortası (göbeği)’ (GagSl, 105).
3. 12. 4. kölge ‘gölge’ (8a/6)
< EDPT köli:ge koli:- ‘gölge’ (EDPT, 718a); TMEN -; TKBS gölge ‘gölge’ (TKBS I, 378).
DLT kölige ‘koyu gölge’ (225/194, 521/421); kölik ‘gölge’ (206/176).
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. gölge ‘saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle
ışıklı yerde oluşan karanlık.’ (TS, 959); (Anad.Ağ.) kölekge/kölgöy ‘gölge’ (DS VIII, 2954);
Az.Tü. kölge ‘karşı tarafdan ışık düşen hen hansı bir şeyin kara aksi’ (ADİL II, 750);
Türkm.Tü. köleğe ‘bir predmetiñ yağtılık ya-da gün düşyän tarapınıñ garşılıklı tarapına
salyan sayası’ (TrkmSl, 741); Gag.Tü. gölge ‘gölge’ (GagSl, 105).
3. 12. 5. öyken ‘akciğer’ (22b/8)
< EDPT öpke ‘akciğer’ (EDPT, 9a); TMEN -; TKBS öyken ‘akciğer’ (TKBS II, 678)
DLT öpke ‘akciğer, ciğer’ (76/64, 339/274, 615/510)
Tarihî Oğuzca: öyken (öygen) ‘akciğer’ (TTS V, 3141).
Modern Oğuzca: TTü. (TS) -; (Anad.Ağ.) öyken ‘akciğer’ (DS IX, 3365); Az.Tü. (ADİL) -;
Trkm.Tü. öyken ‘adamlarıñ ve oñurğalı hayvanlarıñ dem alış orğanı’ (TrkmSl, 929); Gag.Tü.
(GagSl) -.

3. 12. 6. tirsek ‘dirsek’ (21b/4)
< EDPT tirsge:k (d-) ‘dirsek’; TMEN -; TKBS dirsek ‘dirsek’ (TKBS I, 289)
Clauson, bu sözcüğün etimolojisinin belli olmadığı görüşündedir. (EDPT, 553b)
DLT tirsgek ‘elin dirseği’ (628/523)
Tarihî Oğuzca: dize dirsek koymak ‘dirseği dize koymak’ (TTS II, 1192)
Modern Oğuzca: TTü. dirsek ‘kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı’ (TS, 677);
(Anad.Ağ) -; Az.Tü. dirsek ‘gol ile bilek arasında olan büküyün bayır hissesi.’ (ADİL I, 645);
Trkm.Tü. tirsek ‘anat. Gölüñ çiğin süñki bilen bilek süñküniñ edilyän yeri’ (TrkmSl, 1204);
Gag.Tü. dirsek ‘dirsek’ (GagSl, 76).
3. 13. Maden Adları
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3. 13. 1. ḳurşun ‘kurşun’ (33a/12)
< EDPT koruġjı:n ‘kurşun -metal-’ (EDPT, 656b); TMEN -; TKBS kurşun ‘327,4 °C’de eriyen,
yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element’ (TKBS I, 574).
DLT kuşun ‘Oğuzlarda kurşun’ (256/224).
Tarihî Oğuzca: kurşum ‘kurşun’ (TTS IV, 2741).
Modern Oğuzca: TTü. kurşun ‘1. Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3
olan, 327,4 °C’de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element
(simgesi Pb) 2. Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlarda kullanılan mermi.’ (TS, 1532);
(Anad.Ağ.) gurguşum ‘mermi, kurşun’ (DS VI, 2198); Az.Tü. gurğuşun ‘1. Göye çalar bozumtul
rengli çox ağır yumşag metal. 2. Tüfeng ve tapança güllesi.’ (ADİL III, 216-217); Trkm.Tü.
gurşun ‘ağımtıl çal renkli, yumşak, ağır metal, himiki element’ (TrkmSl, 548); Gag.Tü.
kurşum/kurşun ‘kurşun, mermi’ (GagSl, 155).
3. 14. Meslek Adları
3. 14. 1. cülāh ‘dokuyucu’ (25b/3)
Eserde ‘dokuyucu’ olarak tanımlanan söz konusu sözcüğün Türkmenceye Farçadan geçtiği
bilgisi verilmiştir.
Çalışmamızda kullandığımız sözlüklerde cülāh tanıklanamamış; aynı anlama gelen
culha/culfa tanıklanmıştır.
< EDPT -; TMEN -; TKBS -.
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. (TS) -; (Anad.Ağ.) culha [culfa, cülha, cülhe, çulfa] ‘dokumacı’ (DS III,
1013); Az.Tü. culfa ‘pamuk dokuyan adam, dokuyucu’ (ADİL I, 429); Trkm.Tü. (TrkmSl) -;
Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 14. 2. ḳuyumçı ‘gümüşçü’ (25b/7)
< EDPT -; TMEN -; TKBS kuyumcu ‘mücevherci’ (TKBS I, 585).
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. kuyumcu ‘değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe vb. süs eşyası yapan
veya satan kimse, sarraf, mücevherci, cevahirci.’ (TS, 1550); (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. (ADİL) -;
Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. kuyumcu ‘kuyumcu’ (GagSl, 158).
3. 15. Akrabalık Adları
3. 15. 1. paçınaḳ ‘bacanak’ (34/6)
< EDPT -; TMEN bajanak ‘bacanak’ (N 37= 1982); TKBS bacanak ‘kadının kız kardeşinin
kocası’ (TKBS I, 99).
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. bacanak ‘eşleri kardeş olan erkeklerin birbirine göre durumu’ (TS,
222); (Anad.Ağ.) bacınak ‘bacanak’ (DS II, 458); Az.Tü. bacanag ‘bacıların erlerinin birbirine
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gohumlug münasebeti.’ (ADİL I, 195); Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. bacanak ‘bacanak’
(GagSl, 27).
3. 16. İnançla İlgili Adlar
3. 16. 1. tamu ‘cehennem’ (9b/6)
< EDPT tamu ‘cehennem’ (EDPT, 503a); TMEN tamu ‘cehennem’ (II 936) Mo. < Tü.; TKBS
tamu ‘cehennem’ (TKBS II, 855).
DLT tamu ‘cehennem’ (548/448).
Tarihî Oğuzca: tamu ‘cehennem’ (TTS V, 3711).
Modern Oğuzca: TTü. tamu ‘cehennem.’ (TS, 2259); (Anad.Ağ.) tamu [tama, tamo, tamuğ]
‘cehennem’ (DS X, 3818); Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 16. 2. uçmaḳ ‘cennet’ (9b/4)
< EDPT uştmax ‘cennet’ < Soğd. (EDPT, 257b); TMEN uçmak ‘cennet’ Tü. < Soğd. (423); TKBS
uçmak ‘cennet’ (TKBS II, 956).
DLT uçmak ‘cennet’ (72/58, 607/499).
Tarihî Oğuzca: uçmak (uçmağ, uçmaẖ) ‘cennet’ (TTS VI, 3891).
Modern Oğuzca: TTü. uçmak ‘cennet’ (TS, 2407); (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü.
uçma [uçmaa] ‘dini. Dini-mistiki düşünce boyunça, hamala ölen adamlarıñ «puhunıñ» eşretli
dövran sürmeli yeri, cennet, behişt’ (TrkmSl, 1236); Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 17. Eylem Adları
3. 17. 1. Ezber ṭut- ‘ezberlemek’ (36b/9)
Eserde ‘ezerlemek’ tanımıyla verilen sözcüğün Türkmenceye Farçadan geçtiği kaydı
düşülmüştür.
< EDPT -; TMEN -; TKBS -.
DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. ezberle- ‘bir şeyi olduğu gibi akılda tutmak, ezber etmek, hıfzetmek’
(TS, 842); (Anad.Ağ.) -; Az.Tü. ezber etmek ‘ezberlemek’(ADİL II, 160); Trkm.Tü.
ezberleşmek ‘iş başarcañ bolmak, öz işiñe ökde bolmaklığa endik edip başalamak,
ökdeleşmek’ (TrkmSl, 396); Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 17. 2. ögret- ‘öğretmek’ (44a/8)
< EDPT ögret- ‘birine, bir şey öğretme’ (EDPT, 115a); TMEN -; TKBS -.
DLT ögret- ‘öğretmek’ (135/118).
Tarihî Oğuzca: örgetmek ‘öğretmek’ (TTS V, 3115).
Modern Oğuzca: TTü. öğretmek ‘bir kimseye bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak.’ (TS,
1840); (Anad.Ağ) -; Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü. (TrkmSl) -; Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 17. 3. öksür- ‘öksürmek’ (38a/11)
< EDPT -; TMEN -; TKBS öksür- ‘solunum yolları zarlarının rahatsızlığı sebebiyle
akciğerlerdeki havayı birdenbire ve gürültülü bir sesle dışarı vermek’ (TKBS II, 657).
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DLT -.
Tarihî Oğuzca: (TTS) -.
Modern Oğuzca: TTü. öksürmek ‘solunum yolları zarlarının rahatsızlığı sebebiyle
akciğerlerdeki havayı birdenbire ve gürültülü bir sesle dışarı vermek.’ (TS, 1842); (Anad.Ağ.)
-; Az.Tü. öskürme ‘öskürmek’ (ADİL III, 555); Trkm.Tü. üsğürmek ‘dem alış orğanıñ
sovuklamağı ya-da oña iymit düşüp düvünmeklik zerarlı zarplı ses çıkarmak.’ (TrkmSl);
Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 17. 4. ür- ‘üfürmek, şişirmek’ (37b/12)
< EDPT ür- ‘üflemek’ (EDPT, 195b); TMEN -; TKBS ür- ‘şişirmek’ (TKBS II, 992).
DLT ür- ‘-ateş vb şeyleri- üflemek’ (92/86).
Tarihî Oğuzca: ürmek ‘üfürmek, üflemek’ (TTS VI, 4080).
Modern Oğuzca: TTü. üfle- ‘dudakları büzerek soluğu bir şey üzerine hızla vermek, üfürmek’
(TS, 2443); (Anad.Ağ.) ürmek ‘üfürerek şişirmek’ (DS XI, 4070); Az.Tü. (ADİL) -; Trkm.Tü.
(TrkmSl) -; Gag.Tü. üflemee ‘üflemek’ (GagSl, 251).
3. 17. 5. yava it- ‘kaybolmak’ (43b/9)
< EDPT -; TMEN -; TKBS -.
DLT -.
Tarihî Oğuzca: yavu var-/yavun- ‘kaybolmak’ (TTS VI, 4417).
Modern Oğuzca: TTü. (TS) -; (Anad.Ağ.) yoğalmak ‘yok olup gitmek’ (DS XI, 4285); Az.Tü.
(ADİL) -; Trkm.Tü. yogalmak [yooğalmak] ‘yok bolup gitmek, yok bolmak, yitirim bolmak;
yitmek’ (TrkmSl, 1356); Gag.Tü. (GagSl) -.
3. 17. 6. yaz- ‘yazmak, çizmek’ (35a/11, 40a/7, 42a/1)
< EDPT 3yaz- ‘yazmak’ (EDPT, 984a); TMEN -; TKBS 1yaz- ‘sözü, düşünceyi özel işaret veya
harflerle anlatmak’ (TKBS II, 1100).
DLT yaz- ‘Oğuzcada yazmak’ (469/376, 470/376).
Tarihî Oğuzca: yazmak ‘nakşetmek, resmetmek, süsleyip bezemek’ (TTS VI, 4457)
Modern Oğuzca: TTü. yaz- ‘söz ve düşünceyi özel işaret veya harflerle anlatmak.’ (TS, 2562);
(Anad.Ağ.) yazmak ‘yarmak, çizmek’ (DS XI, 4219); Az.Tü. yazmag ‘kağız veya başga material
üzerinde grafik işareler (herfler, regemler ve s.) cızmag.’ (ADİL IV, 566); Trkm.Tü. yazmak ‘1.
Bir zadıñ yüzüne grafiki bellikleri, alamatları şekillendirmek. 2. Bir eser döretmek, bir tekst
düzmek.’ (TrkmSl, 1324); Gag.Tü. yazmaa ‘yazmak, not etmek.’ (GagSl, 260).
3. 18. Zaman Adları
3. 18. 1. yikindü ‘ikindi, ikindi vakti’ (30b/3)
< EDPT ikindi/yekindü ‘ikindi’ (EDPT, 111b); TMEN -; TKBS ikindi ‘öğle ile akşam arasındaki
süre.’ (TKBS I, 428).
DLT -.
Tarihî Oğuzca: kızılca ikindi ‘akşama yakın ikindi vakti’ (TTS IV, 2540).
Modern Oğuzca: TTü. ikindi ‘öğle ile akşam arasındaki zaman dilimi.’ (TS, 1166); (Anad.Ağ.)
-; Az.Tü ikindi/ilkindi ‘günün günorta ile ahşam arasındakı ikinci yarısı, günbatana yahın
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hissesi.’ (ADİL II, 518); Trkm.Tü. ikindi ‘gün yaşmazınıñ öñ yanındakı vağt, gün yaşmazınıñ
öñü sırası’ (TrkmSl, 660); Gag.Tü. ikindi ‘ikindi’ (GagSl, 120)

4. SONUÇ
Çalışmamızda, KT’de Türkmence kaydıyla verilen 102 sözcük tespit edilmiştir. Bu sözcüklerin
6’sını insanla ilgili sıfatlar ve onlar verilen adlar, 13’ünü ağaç, sebze, meyve ve bitki adları,
4’ünü alet adları, 24’ünü hayvan adları ve kavram alanı, 3’ünü giysi ve kumaş adları, 4’ünü
yiyecek adları, 2’sini renk adları, 11’ini coğrafî terim ve yer adları, 8’ini nitelik ve nicelik
bildiren adlar, 6’sını eşya ve nesne adları, 2’sini hastalık adları, 6’sını insan vücuduna ilişkin
adlar, 1’ini maden adları, 2’sini meslek adları, 1’ini akrabalık adları, 2’sini inançla ilgili adlar,
6’sını eylem adları ve 1’ini zaman adları oluşturmuştur.
İnsanla ilgili sıfatlar ve onlara verilen adların 4’ü ‘cömert’, ‘danişmend’, ‘dōst’ ve ‘kehel’
Türkmenceye Farsçadan geçmiştir. ‘avrat’ sözcüğü Türkmenceye Arapçadan geçmiştir. ‘abru’
sözcüğü ise çalışmamızda kullandığımız hiçbir kaynakta tanıklanamamış, KT dışındaki Kıpçak
Türkçesi sözlüklerinde de bulunamamıştır. (Hapax legemenon) Bu yönüyle KT’ye has bir
kullanım olarak dikkat çekmiştir. ‘kehel’ sözcüğü ise sadece Anadolu ağızlarında kullanılıyor
olması yönüyle dikkat çekmiştir.
Ağaç, sebze, meyve ve bitki adlarından 4’ü ‘ālū’, ‘armut’, ‘gülāb’, ‘zerdālū’ Türkmenceden
Farsçaya geçmiştir. ‘ālū’ ve ‘küyegü otı’ çalışmamızda kullandığımız eserlerde
tanıklanamamıştır.
Hayvan adları ve kavram alanının 4’ünü vahşi hayvanlar, 1’ini evcil hayvanlar, 6’sını
omurgasız hayvanlar, 7’sini kuşlar, 2’sini hayvan yavruları ve 4’ünü hayvan kavram alanı
oluşturmuştur. Clauson ‘koç’ sözcüğünün Moğolcadan alıntılandığı bilgisini vermiştir. ‘kene’
ve ‘ẖoros’ ise Türkmenceye Farsçadan geçmiştir. Hayvan adları söz konusu olduğunda toplam
24 sözcükten 3 tanesinin farklı dillerden alınmış olması Türkler için hayvan kavramının
önemli olduğunu ve başka milletlerden etkilenmemin az olduğunu gösterir.
Renk adlarından ‘çeper’ sözcüğü tarihî Oğuzca, Türkiye Türkçesi ve ağızlarında ‘alaca renkli,
benkli’ anlamıyla tanıklanmıştır..
Coğrafî terim ve yer adlarında 11 sözcüğe ulaşılmış, ‘hirmen’ sözcüğü Türkmenceye
Farsçadan geçmiştir.
Nicelik ve nitelik bildiren Türkmence kaydıyla verilen 8 sözcüğe ulaşılmıştır. ‘ṣavıḳ’ sözcüğü
Anadolu ağızları tanıklanması bakından dikkat çekmiştir. ‘zarar’da Türkmenceye Farsçadan
alıntılanmıştır.
Eşya ve nesne adı olan 6 sözcüğe ulaşılmış, bunlardan ‘kalı’nın Türkmenceye Farsçadan
girdiği bilgisi verilmiştir.
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Çalışmamızda 2 meslek adı Türkmence kaydıyla verilmiş, bunlardan ‘cülāh’ sözcüğü, Azerî
Türkçesinde ‘culfa’; Anadolu ağızlarında ‘culha’ olarak tanıklanabilmiş bu yönüyle dikkat
çekmiştir.
İnançla ilgili 2 sözcük tanıklanmış bunlardan ‘cehennem’ anlamına ‘tamu’ Soğdçadan
Türkmenceye geçmiştir.
Toplamda 102 sözcük Türkmence kaydıyla verilmiş bunların 14’ü Farsçadan; 1’i Arapçadan;
1’i Soğdçadan; 1’i de Rusçadan Türkmeceye geçmiştir.
Türkmence kaydıyla verilen sözcüklerin sayısının çokluğu eserin yazarının Türkmenceye
(Oğuzca) karşılık Kıpçak dilini asıl Türk dili kabul ettiğini gösterir.
Elde ettiğimiz verilere göre KT’de tanıklanan 102 madde başının 87’sinin güncel Türkçe
sözlükte karşılığı bulunmuş ve söz konusu sözcüklerin yansımasının en çok günümüz
Türkiye Türkçesine olduğu görülmüştür.
Ulaşılan sözcüklerden yola çıkarak hangi alanlarda Kıpçaklar ve Oğuzların etkileşim içinde
olduğu sonucuna ulaşılabilir. İki topluluğun da sosyo-kültürel yapısı, yaşadıkları coğrafya, ilgi
alanları gibi konular hakkında bilgiler edinilebilir.
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Gag.Tü
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Türkiye Türkçesi
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THE IMPACT OF L1 PARAMETERS IN SECOND LANGUAGE LEARNING1
Eda Esra Bülbül2

ABSTRACT
The status of Universal Grammar (UG) in second language (L2) acquisition has been the main subject of the debates for a very
long time. Different views on the accessibility of UG principles in the language acquisition process of adult language learners
have been discussed to a great extent. Many studies have been carried out to support different hypothesis concerning this issue
and the literature review clearly shows that there is conflicting evidence for each position. Due to this ongoing conflict among
different hypothesis, both language teachers and linguists specialized in the field of applied linguistics are still discussing the
role of UG in second language acquisition- whether it is fully available, partially available or fully unavailable to L2 learners.
This paper attempts to test the accessibility of UG in L2 acquisition, investigating the L2 acquisition of a particular syntactic
parameter that is set to the same parametric value in Turkish and German while to a different parametric value in English. In
order to investigate this issue, Turkish adult learners are tested to see whether they have access to their L1 parameters, namely
the strict adjacency parameter while constructing the grammars of two distinct L2s; namely English and German. A further issue
that is investigated in this study is whether language transfer, that is, transfer of prior linguistic background to a second
language context, plays a role in second language acquisition.
Keywords: second language acquisition, universal grammar, adverb placement, strict adjacency parameter, subset principle
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1. INTRODUCTION
Universal Grammar (UG) is defined as the system of principles and computational procedures
which has the goal of explaining the rapid and uniform development of language despite
limited and often degenerate experience. (Chomsky, 1981) UG, which is considered to be
innate to human species, has been most directly related to the L1 acquisition process and
does not make explicit predictions about the adult L2 acquisition process. If principles of UG,
in fact, characterize a language faculty which is biologically determined and is necessary for
the acquisition of L1 then it seems quite reasonable to assume that the principles of UG also
play a role in L2 acquisition. The aim of this study is to provide supporting evidence for the
view that there is indirect access to UG in L2 acquisition. Before discussing the experimental
study regarding this phenomenon, a brief historical review of the previous studies about the
accessibility of UG in L2 acquisition needs to be presented.
Theoretical Background on the L2 Acquisition Dimension of the Study: Accessibility of
UG in L2 Acquisition
Hypothesis regarding the accessibility or the unaccessibility of UG in L2 acquisition are
commonly based on two opposing views about the similarity or dissimilarity between L1 and
L2 acquisition processes, namely “The Fundamental Difference Hypothesis” (Bley-Vroman,
1990) and “The Fundamental Identity Hypothesis” (Schwartz, 1997). The Fundamental
Difference Hypothesis claims that the nature of the process involved in L2 acquisition is
fundamentally different from L1 acquisition. A language acquisition device is involved in L1
acquisition while a more general problem solving skill rather than an innate language
mechanism is involved in L2 acquisition process. The Fundamental Identity Hypothesis, on
the other hand, is consistent with the idea that the same language- specific mechanism
guiding L1 acquisition is involved in L2 acquisition.
Based on these two conflicting views, UG accessibility is studied in three different groups:No
UG Access Hypothesis (Clashen and Muysken, 1986, Bley-Vroman, 1990), Full UG Access
Hypothesis (Broselow and Finer, 1991; Epstein, Flynn and Martohardjono, 1996, Flynn and
Martohardjono, 1994) and Indirect UG Access Hypothesis (White, 1986; Schwartz & Sprouse,
1996 among others)3

3

As is also mentioned in White (1998), there is considerable confusion among scholars with
respect to the terminology used concerning the involvement of UG in L2. Sauter (2002) presents a more
detailed categorization of UG involvement in L2 acquisition which involves six partially overlapping
positions: 1. No Transfer – No Access; 2. No Transfer – Full Access; 3. Partial Transfer – No Access; 4.
Partial Transfer – Full Access; 5. Full Transfer – No Access; 6. Full Transfer – Full Access. Each position is
named after a combination of whether there is full-partial-no transfer from the L1 and whether there is
full or no access to the UG. This six-group categorization coincides with afore mentioned simple
categorization based on the UG accessibility phenomena. The three-group categorization- namely No UG
Access, Full UG Access and Indirect UG Access- is used in this study for the sake of simplicity. As is
pointed out in the literature review above, this three-group categorization also encompasses the notion
of transfer (whether there is transfer of L1 parameters or not) within each group.
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“The No UG Access Hypothesis” denies all the influences of UG in L2 acquisition and assumes
that the parameters of UG can only be set in L1 acquisition and cannot be reset again. In other
words, UG is thought to be unavailable to L2 learners. Proponents of this view claim that L2
learners resort to general problem solving strategies in the process of L2 acquisition.
“The Full UG Access Hypothesis”, on the other hand, argue that both L1 and L2 are learned by
setting parameters in UG and that L2 learners make full use of UG including the parts not
reflected in their L1s. According to the proponents of this view, during the process of L2
acquisition, the effect and the transfer of the L1 are not taken into consideration. In other
words, those adopting the full UG access hypothesis claim that the effect of UG on the L2
learning process is much more than the effect of L1 on L2 learning process. (Flynn, 1987;
Sharif & Sadighi, 2015)
“The Indirect UG Access Hypothesis”, which is also known as “partial access”, recognizes both
the role of the UG and the role of L1 transfer. According to this view, L2 learners are assumed
to have certain access to the principles and parameters of UG via their L1s. In other words,
L2 learners consistently start from the L1 settings of the parameters and in case of
parametric variation between the L1 and the L2, a “parametric re-setting” takes place in the
L2 acquisition process. Contrary to Full UG Access Hypothesis, Indirect UG Access Hypothesis
claims a more restricted effect of UG in L2 acquisition when compared to the effect of L1.
(Schwartz & Sprouse, 1996; Conradie, 2005; Özçelik, 2009; Brandel, 2014)
In order to illustrate how these three basic views approach the process of L2 acquisition,
acquisition of syntactic movement is investigated within the scope of these three different
views. From the “Direct UG Access” point of view, an L2 learner who has no syntactic
movement in his/her L1 is not different from an L2 learner who has syntactic movement in
his/her L1 concerning the acquisition of an L2 with syntactic movement. Practically these
two learners are assumed to undergo the same steps in the acquisition process. They do not
transfer their L1 parameters so we do not expect to see transfer errors in the learners’
interlanguage. From the “Indirect UG Access” point of view, both L2 learners transfer their L1
parameters to the process of L2 acquisition and learner whose L1 parameters match those of
the L2 seems to have advantage over the learner whose L1 parameters do not match with the
L2. In case of a mismatch between the parameters, the learner has to operate a re-setting
procedure. In this case, transfer errors stemming from the L1 are seen in the interlanguage4
of the learner. From the “No UG Access” point of view, both L2 learners, regardless of their L1
parameters make use of general problem solving strategies. As is indicated in Bley-Vroman
(1990) transfer errors are not expected to be seen in this case. Bley-Vroman (1990) claims
that transfer errors account only 5-25% of the overall grammatical errors.
In this literature review section, a theoretical overview of the previous studies with respect to
the L2 acquisition is presented. The experimental data that I will be dealing with will be
analyzed in terms of these three basic categories of UG accessibility in L2 acquisition. The
following section presents a brief explanation about the syntactic dimension of the datanamely “the adjacency parameter”.
4

Interlanguage , which was initially proposed by Selinker (1972), is defined as the term for a dynamic
linguistic system that has been developed by the learners of a second language who has not become fully
proficient yet but isapproximating the target language: preserving some features of their first language or
overgeneralizing the target language rules.
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Theoretical Background on the Syntactic Dimension of the Study: Strict Adjacency
Parameter
This paper attempts to study a version of the head-direction (OV / VO) parameter in relation
to adverb placement as it applies to Turkish, English and German. The linguistic background
through which the data of this study can be explained is the “Strict Adjacency Parameter”.
Strict Adjacency Parameter is based on the adjacency condition which was originally
formulated by Stowell (1981) and later adopted by Chomsky (1981, 1986). Adjacency
condition refers to a requirement that an NP receiving case must be next to its case assigner.
This condition provides a justification to why (1a) is ungrammatical in contrast to (1b):
(1)

a. *Mary likes very much apples.
b. Mary likes apples very much.

In (1b) the verb like takes an NP complement apples. The case of the NP is assigned by the
transitive verb like. In (1a) the order of the constituents of the sentence is not altered with
the exception of an intervening constituent very much between the transitive verb and its
complement. The ungrammaticality of (1a) is due to the fact that the verb like and the
complement NP apples are no longer adjacent, hence NP apples cannot get case assigned,
which is a violation of the Case Filter.
Following the adjacency condition of Stowell (1981), Radford (2009) defines the strict
adjacency parameter as in (2) below:
(2)

Strict Adjacency Parameter
An NP complement of a verb must be positioned strictly adjacent to (i.e. right next to)
its verb.

A comparison of (3a) and (3b) given below illustrates the fact that the adjacency condition is
subject to parametric variation.
(3)

a.
b.

*Mary does quietly her homework.
*Verb – Adv-Object
İpek ödev-i-ni sessiz-ce yap-ıyor.
Object – Adv – Verb
İpek homework-POSS-ACC quiet-ADV do-PROG-3SG
“İpek is doing her homework quietly.”

(English)
(Turkish)

The unavailability of sentences like (3a) in English, in contrast to the availability of sentences
like (3b) in Turkish, where the adverb is placed between the verb and its complement,
provides supporting evidence for the parametric variation between languages. The reason
behind this parametric variation among languages is explained through the different case
checking domains of VO and OV languages. 5 Strict VO languages such as English, Danish,
Norwegian, Berbice Dutch, Swedish and Italian are analyzed to hold the case adjacency
requirement. Thus, these languages are assumed to set their parameters to [+strict
For a more detailed linguistic analysis of how case checking differs in OV and VO languages to cause a
parametric variation between the languages, the reader is directed to Neeleman & Weerman ( 1997, 1999),
Neeleman & Reinhart (1998).

5
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adjacency]. On the other hand, for strict OV languages like German, Turkish, Dutch, Frisian,
Japanese, Korean, requirement of case adjacency does not hold. Therefore, these are assumed
to have the [-strict adjacency] parameter. (Pysz & Wiland, 2012)
Analysis of Turkish, English and German with respect to Adverb Placement
The present study is basically on the acquisition of the phenomena of adverb placement by
Turkish learners of English and German separately. As is already pointed out Turkish and
German exhibit the [-strict adjacency] parameter whereas English is a language having the
[+strict adjacency] value. (4)-(6) are presented below to illustrate the parametric values that
these three languages possess.
(4)

a.

Ben dikkatli-ce mektub-u yaz-dım.
I careful-ADV letter-ACC write-PAST.
Ben mektub-u dikkatli-ce yaz-dım.
I letter-ACC careful-ADV write-PAST.
“I wrote the letter carefully.”

Adv – Obj - Verb

Adv – Obj - Verb

b.

Ich habe aufmerkzam den Brief gescrieben.
I AUX carefully
ACC-letter PAST-write.
Ich habe den Brief aufmerkzam geshrieben.
I AUX ACC-letter carefully PAST-write.
“I wrote the letter carefully.”

a.
b.

I wrote the letter carefully.
*I wrote carefully the letter.

Verb – Obj - Adv
*Verb – Adv – Obj

b.

(5)

(6)

a.

Obj – Adv - Verb

Obj – Adv - Verb

The examples in (4) – (6) illustrate that Turkish and German allow the placement of adverbs
between the object and the verb as shown in (4b) and (5b). Both languages have the freedom
to place the adverb before the object as illustrated in (4a) and (5a). This shows that the
parametric value for these languages is set to the [-strict adjacency] value which means that
the object does not necessarily need to be placed next to the verb. English, however, does not
allow the adverb to be placed between the verb and the object leading to the [+strict
adjacency] value. The examples show that Turkish has matching parameters with German in
terms of case adjacency and mismatching parametric values with English.
An exception needs to be mentioned about the placement of adverbs in German. An analysis
of present and perfect tense sentences in German shows that German behaves somewhat
differently than Turkish in present and perfect tense sentences. (7) and (8) present this
difference between the two languages.
(7)

a.

Er trink-t niemals Koffee.
He drink-PRES never coffee.

(Verb-Adv-Obj)

a'.

*Er niemals trink-t Koffee.
He never drink-PRES coffee.
“He never drinks coffee.”

(*Adv-Verb-Obj)

b.

Er trank niemals Koffee.
He drink-PERF never coffee.

(Verb-Adv-Obj)
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b'.

*Er niemals trank Koffee.
He never drink-PERF coffee.
“He has never drunk coffee.”

(*Adv-Verb-Obj)

a.

Ahmet asla kahve iç-me-z.
(Adv-Obj-Verb)
Ahmet never coffee drink-NEG-3SG.

a'.

Ahmet kahve asla iç-me-z.
Ahmet coffee never drink-NEG-3SG.
“Ahmet never drinks coffee.”

(Obj-Adv-Verb)

b.

Ahmet hiç kahve iç-me-di.
Ahmet never coffee drink-NEG-3SG

(Adv-Obj-Verb)

b'.

Ahmet kahve hiç iç-me-di.
Ahmet coffee never drink-NEG-3SG.
“Ahmet has never drunk coffee.”

(Obj-Adv-Verb)

German was described to be a [-strict adjacency] language and (5a-b) exemplified the fact
that both Obj-Adv-Verb and Adv-Obj-Verb orders are possible just like Turkish. However,
German sentences in present and perfect sentences in (7a) and (7b) illustrate the restrictions
on adverb placement in these tenses. As is clear in (7a') and (7b'), German does not allow
Adv-Verb-Object structure in present and perfect tenses. On the other hand, as is shown in
(8) Turkish does not impose any restrictions with respect to the place of an adverb in any
tense.
Theoretical Background on the Subset Principle
A further issue being investigated within the scope of this study is applicability of the Subset
Principle in L2 acquisition. Before the analysis of the data is presented, brief theoretical
information about the Subset Principle is presented in this section. The Subset Principle,
which was first proposed by Berwick (1985) and further studied by Manzini & Wexler(1987)
and White (1989a, b), is a learning principle to guarantee that L1 acquisition can be achieved
with positive evidence only. According to the subset principle children are assumed to start
out with the most conservative hypothesis compatible with the input they receive. More
general hypotheses are only adopted if the input data warrant it. This simply means that the
child will make more general hypotheses if s/he has positive evidence about it. (9)-(11) are
provided so as to clarify the Subset Principle.
(9)

a. The child seems to be sleepy.
b. The child seems sleepy.

(10)

a. The child appears to be sleepy.
b. The child appears sleepy.

(11)

a. The child happens to be sleepy.
b. *The child happens sleepy.
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An L1 learner may be expected to form an incorrect hypothesis and construct sentences like
(11b) on the basis of the fact that (9b) and (10b) are totally grammatical. But surprisingly an
L1 acquirer never constructs sentences like (11b). This is claimed to be because of the Subset
Principle operating on L1 acquisition process. The L1 acquirer only constructs sentences
consistent with the positive evidence they receive as language input. The L1 acquirer does
not receive positive evidence regarding (11b), so does not construct sentences with this
structure. The question, at this point, is whether the subset principle is applicable to L2
learning situations or not.
In order to test the applicability of the Subset Principle in L2 learning situations, the L1 and
L2 needs to be in a subset / superset relation. This means that the grammars of two different
languages generate the same subset of sentences and one of the grammars generates
additional ones. Grammars exhibiting this kind of relationship meet the subset condition. In
our case, Turkish and English meet this condition with respect to the placement of adverbs.
(12) illustrates this subset / superset relation in the graphic form.
(12)
tttttttttttTtut

Turkish
Tttut
Turkttttttttttt
tish
ETTttttt
English
rkish
nglish
eterkish

As has been discussed in detail up to now, Turkish allows SOAdvV and SAdvOV orders
meaning that the adverb can intervene between the object and the verb or can be placed prenominally. However, English only allows the SAdvVO order, disallowing the interference of
the adverb between the verb and the object. This shows us that English has a less general
grammar than Turkish in this respect and is properly contained within the Turkish grammar
as shown in (12) above.
Three hypotheses were developed by White (1989b) that pertain to the accessibility of the
subset principle to L2 acquisition:
I.

The subset principle might operate in second language acquisition in exactly
the same way it operates in L1 acquisition. This means that L2 learners should
be able to apply this principle to the L2 data, adopting a subset grammar
unless positive input from the L2 suggests otherwise.

According to this view, a learner of English as an L2, whatever his / her L1 is, should assume
that [+strict adjacency] applies, since there will be no positive evidence to cause a change to
the contrary. This implies that if this hypothesis is correct, Turkish students learning English
will not produce adjacency violations like (13) because they would receive no positive
evidence indicating that (13) is well-formed.
(13)

*Tom drove carefully his car.
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II.

The second hypothesis is called transfer hypothesis and it assumes that L2
learners can no longer apply the subset principle directly to the L2 data;
instead they will be influenced by their L1s. Where the L1 has adopted a
parameter value generating a superset language, learners will assume that
this superset value is also appropriate for the L2 even if this is incorrect.

According to this view, although English requires the adjacency condition for case
assignment, Turkish students learning English will assume incorrectly that English allows [strict adjacency] and produce and accept sentences like (13) above. This results from the fact
that Turkish is the superset of English and that the Turkish students assume that the superset
value is also appropriate for L2.
III.

Another possibility falls between the two. L2 learners might pick a value
which is neither that predicted by the subset principle nor that found in the
L1. That is, the language acquirer may construct sentences showing neither
the L1 value nor the L2 value. It would nevertheless represent a value
permitted by UG; i.e, possible in natural languages.

Having examined the acquisition and linguistic dimensions of the research topic and the
Subset Principle thoroughly, the following arise as the hypotheses of my study.
Hypothesis 1: UG is indirectly accessible through the learners’ L1 and L2 learners go through
a re-setting process of their L1 parametric values to the L2 parametric value if needed.
Hypothesis 2: Turkish students learning German are expected to outperform those learning
English in placing adverbs.
Hypothesis 3: Turkish students learning German are expected to have difficulty in adverb
placement in present and perfect tenses.
Hypothesis 4: The Subset Principle-a principle which is a learning strategy that L1
acquisition can be achieved with only positive evidence-is not available in L2 acquisition.
Hypothesis 2 arises from the fact that German and Turkish have matching parametric values
in terms of case adjacency. It was pointed out earlier that both languages possess the [-strict
adjacency] value meaning that they allow the adverb to intervene between the object and the
verb. However, English, having the [+strict adjacency] value, has mismatching parametric
value with Turkish. Thus, it is expected that having matching parametric values will facilitate
L2 acquisition, enabling Turkish L2 learners of German encounter less difficulty in the
acquisition process.
Hypothesis 3 stems from the fact that German and Turkish behave differently with respect to
the place of adverbs in present and perfect tenses. It was explained earlier that although both
German and Turkish exhibit the [-strict adjacency] value, Turkish allows both Obj-Adv-Verb
and Adv-Obj-Verb orderings. German, on the other hand, allows only Verb-Adv-Obj ordering,
disallowing *Adv-Verb-Obj in present and perfect tenses. Thus, there is an expectation that
Turkish L2 learners of German will encounter difficulties in placing the adverbs in these
tenses.
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2. METHOD
To investigate the accessibility of UG in the learning process of English and German by adult
native speakers of Turkish, two groups of L2 learners are chosen, one matching values with
the parameters of the native language and the other with mismatching values. The subjects
are tested via the use of three distinct tasks: sentence manipulation task, preference task and
grammaticality judgement task designed to test the strict adjacency parameter.
The Subjects:
In the experiments, four groups of subjects were chosen: two control groups-one for English
and one for German and two experimental groups-one of them being native speakers of
Turkish learning German and the other being native speakers of Turkish learning English.
The English control group consisted of 4 participants who were attending courses at Boğaziçi
University at the time the tests were administered. The German control group consisted of 5
native speakers of German living in Turkey. The control group participants were all adult
speakers of various ages with no training in linguistics. The data from the control group were
used as criteria to evaluate the experimental group. The subjects in the English experimental
group consisted of 35 adult Turkish speakers and those in the German experimental group
consisted of 30 adult Turkish speakers. The mean age of the subjects was 25.
The students were not given explicit explanation on adverb placement in classroom
environment. Adverb usage was exemplified in naturalistic contexts such as stories, games,
semi-controlled or free exercises.
Testing Materials Used in the Study
Three different test types were administered in German and English to test the knowledge of
adverb placement. The tasks included in the tests were sentence manipulation task,
grammaticality judgement task and preference task. In the “sentence manipulation task”,
subjects were given a set of words each containing an adverb in mixed order and were asked
to construct a grammatical sentence with what they were given. The English test had 12
sentence manipulation items whereas the German test consisted of 14 items. Example test
statements are presented in (14) and (15) for English and German respectively.
(14)

a. safely / they / arrived / this morning / home
b. in the cafe / eats / breakfast / always / he

(15)

a. grundsätzlich / trinke / ich / Kaffee
b. hatte / geheilt / die Wunde / der Arzt / schnell

In the “grammaticality judgement task”, the subjects were asked to decide whether the given
sentences were correct or incorrect. This task had 13 items in the English test and 14 items in
the German test. The subjects were also told to correct any incorrect sentences without
inserting a new lexical item or leaving out an existing item so that we could have an
indication as to whether the sentences were rejected for relevant reasons. (16) and (17)
illustrate example test statements for this task type in English and German respectively.
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(16)

a. I opened slowly the door.
b. She quickly changed her clothes.

CORRECT
CORRECT

INCORRECT
INCORRECT

(17)

a. Er niemals trinkt Kaffee.
b. Ich habe stark die Tür zugeshlagen.

RICHTIG
RICHTIG

FALSCH
FALSCH

In the “preference task”, pairs of sentences differing only in the positioning of the adverb are
presented to the learners and they are required to judge the given sentences as to whether
both sentences were correct, only one correct or both as incorrect. Both the English test and
the German test had 14 items in this task type. Example test items are given in (18) and (19)
for English and German respectively.
(18)

a. Linda washes her hair daily.
b. Linda washes daily her hair.
(a) only a is correct
(a) only b is correct
(b) both a and b are correct
(c) both a and b are incorrect

(19)

a. Mein Freund hat gestern das Fenster aufgemacht.
b. Mein Freund hat das Fenster gestern aufgemacht.
(a) Nur a ist richtig
(b) Nur b ist richtig
(c)Nicht nur a, sondern auch b wird richtig.
(d) Nicht nur a, sondern auch b wird falsch.

A wide range of adverbs was used in the tests to prevent repetition in the test items. In the
English test a total of 23 adverbs- 12 manner adverbs, 8 frequency adverbs, 3 time adverbsare implemented. The German test, on the other hand, covered a total of 21 adverbs-9
manner adverbs, 6 frequency adverbs, 6 time adverbs. In all of the tasks, care was taken to
use simple vocabulary and sentence structure in order to make sure that probable errors of
the students do not stem from unknown vocabulary or unknown structure.
3. FINDINGS
The proportion of the subjects’ correct responses to the test items were calculated and
evaluated in terms of the phenomena under investigation. Table 1 illustrates the general
success of the English and German groups in percentages.
Table 1
group

The general results of the English and German tests for the experimental

Sentence
Manipulation Task
English Group 71,25%
German Group 84,71%

Grammaticality
Judgement Task
73,53%
74,42%

Preference Task

General Result

49,53%
62,35%

64,77%
73,82%

The overall results of the study show that German experimental group performed slightly
better than the English experimental group as hypothesized at the beginning. Table 1 reveals
the percentages of the correctly answered test items in each separate task. As can be seen in
Table 1, German group outperformed the English group in all types of tasks. Better
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performance was expected from the German group due to the similarity of their parametric
values, so the results seem to confirm Hypothesis 2.
Apart from this general result we need to look at the performances of the English and the
German group and analyze their responses with respect to the errors they made. It is claimed
that the errors of the subjects will shed some light on whether these errors are due to the
transfer of the parametric values from L1 to L2. This will provide us with supporting
evidence for the accessibility of UG via L1. The following sections present a thorough analysis
of this.
Evaluations of the Performance of the English Experimental Group
Due to the parametric variation between English and Turkish, it was hypothesized that
Turkish students learning English would consider adjacency violations as grammatical since
their L1 allows sentences violating the adjacency condition. That is, subjects were expected to
judge all sentences in (20a-b) and (21a-b) as grammatical although (20b) and (21b) violate
the adjacency condition which makes them ungrammatical.
(20)

a. He always eats breakfast in a Café.
b. *He eats always breakfast in a Café.

(21)

a. Mary slowly prepared dinner.
b. *Mary prepared slowly dinner.

Different test items were placed in the tasks to investigate the students’ knowledge on the use
of both time- frequency and manner adverbs in finite clauses. The different adverb types
were analyzed separately. Figure 1 sets forth the success rates of the subjects in the
placement of the time-frequency adverbs and manner adverbs in finite clauses.
Figure 1
100
80

Percentage of correct answers with time-frequency adverbs and manner
adverbs in finite clauses6
97,07
80,14

78,63
65,32

60

SMT

59,65
46,75

42,41

47,78

40

GJT
PT

20

OVERALL SUCCESS

0
time-frequency adverbs

manner adverbs

The results of the test show that the majority of the subjects- 78,63 %-preferred to use
[+strict adjacency] option for the time-frequency adverbs which form grammatical sentences
in English. In other words, they used the parameters of the target language rather than their
native language parameters. Only 21,37% of the students used [-strict adjacency] value of the
6

SMT stands for “Sentence Manipulation Task”, GJT stands for “Grammaticality Judgement Task” and PT
stands for “Preference Task”.
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parameter and constructed ungrammatical sentences with time-frequency adverbs. Recall
that English and Turkish have mismatching parametric values with respect to adverb
placement. So, the fact that there are 78,63% successful students implies that the majority of
the subjects have reset their L1 parameters to the L2 parameter. The transfer errors in the
unsuccessful students’ responses preclude the probability of the “Direct UG Access View”. If
“Direct UG Access View” were operating, we wouldn’t expect to have transfer errors in the
responses of the subjects. This result confirm the fact that UG is indirectly accessible through
the learners' L1 since almost one fourth of the students-21,37%- used their L1 parameters,
hence resulting in the construction of ungrammatical sentences.
The test results demonstrate that the percentage of subjects who performed successfully in
using manner adverbs in finite clauses is 47,78. When compared with the success rate
obtained in the use of time-frequency adverbs, it is observed that the subjects are much less
successful with the manner adverbs than the frequency adverbs.
For the items testing the usage of manner adverbs, 52,22% of the students used the *SVAO
pattern which is ungrammatical in English in their responses. The mistakes encountered in
the students’ responses are transfer errors. The subjects seem to have transferred their
native language values but resetting has not taken place yet. Due to this reason, the
unsuccessful subjects have constructed sentences such as (22) and (23) below.
(22)

* Mary prepared slowly the dinner.

(23)

*Students can enter freely the museum.

Students’ acceptance of the usage of manner adverbs in sentence final position was also
evaluated by the test items. The results showed that majority of the students preferred to use
the manner adverbs sentence finally. (24) and (25) are presented as example items taken
from the Grammaticality Judgement Task.
(24)

They played football noisily.

(25)

He answered the questions correctly.

82,35% of the students correctly judged (24) to be grammatical and 85,29% judged (25) to
be grammatical. This indicates that most of the students are aware of the possibility of using
the manner adverbs sentence finally. (26) presents another test item from the
Grammaticality Judgement Task which is grammatical in English but which was considered to
be ungrammatical by the Turkish learners.
(26)

She quickly changed her clothes.

The subjects, who judged (26) as ungrammatical, corrected the sentence using the SVOAdv
order. Preference to a sentence final adverb presents an interesting case because sentence
final manner adverb is the marked usage for adverbs in Turkish. The sentence in (27a) has
the AdvOV order whereas the one in (27b) has the OVAdv order. (27b) appears to be more
marked than (27a).
(27)

a.

Ayşe hızlı bir şekilde kıyafet-ler-ini değiştir-di.
Ayşe quickly clothe-PL-ACC change-PAST
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Ayşe kıyafet-ler-ini değiştir-di hızlı bir şekilde bir şekilde.
Ayşe clothe-PL-ACC change-PAST quickly
“Ayşe changed her clothes quickly.”

The question arises as to why the subjects judged (26) as ungrammatical although the order
of this sentence is the unmarked order in their L1. Furthermore, it is strange that the subjects
corrected the sentence by placing the manner adverb in a sentence final position which is
respectively marked in their L1. A possible justification for this preference might be the fact
that sentence final manner adverbs might be more frequently used in the classroom
environment and that the subjects consider it as the unmarked form.
Evaluations of the Performance of the German Experimental Group
As was explained in detail in the previous sections, Turkish and German share the same
parametric value with respect to adverb placement. Both of the languages were shown to
possess the [-strict adjacency] parameter which allows the interference of an adverb between
the object and the verb. The only difference between the two languages was explained to be
the present and perfect tenses. Turkish as well as German allows both AdvOV and OAdvV
orders meaning that there is high flexibility for adverb placement in both languages. This
flexibility is applicable to all tenses in Turkish, however, German does not exhibit that
flexibility in the present and perfect tenses. VAdvO is the only permissible order for present
and perfect tense sentences in German. AdvVO order, on the other hand, is totally ruled out
for these tenses. Therefore, it was hypothesized that Turkish students learning German
would encounter difficulties in these sentences. Figure 3 illustrates the success rate of the
subjects in the placement of the time-frequency adverbs and manner adverbs in present and
perfect tenses.
Figure 3
100
80
60

The success rate of subjects in using the time-frequency adverbs and manner
adverbs in present and perfect tenses
77,66
60,66

65,73
58,87
39

40

50 53,3 47,43

SMT
GJT
PT

20

Overall Success

0
time-frequency adverbs

manner adverbs

As can be seen in Figure 3, 65,73% of the subjects constructed grammatically correct
sentences in German with time-frequency adverbs in present and perfect tenses. The errors
in the 35,27% of the subjects are due to the influence of the L1 parameter. These unsuccessful
subjects judged sentences like (28) as correct because they transferred their L1 knowledge of
the flexibility of the adverb positions regardless of the tense.
(28)

*Er immer macht Frühstück im Kaffee.
He always make-PRES breakfast in Kaffee.
“He always has breakfast in Cafe.”
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Items aiming to investigate the placement of time-frequency and manner adverbs in past and
future tenses were also integrated into the tasks. As has been made clear up to this point,
Turkish and German have the same pattern for the adverbs in past and future tenses. To state
more specifically, both languages permit both SOAdvV and SAdvOV orders in past and future
tenses. In Figure 4, the analysis of the results with respect to the use of time-frequency and
manner adverbs in the past and future tenses can be viewed.
Figure 4
100

The success rate of subjects in using the time-frequency adverbs and manner
adverbs in past and future tenses
100
70,8

76,64
51,06

100

74,2

83,7
63,3

SMT
GJT

50

PT
0

OVERALL SUCCESS
time-frequency adverbs

manner adverbs

A closer look to Figure 3 and Figure 4 reveals the fact that Turkish learners of German are
more successful in using adverbs in past and future tense constructions than using adverbs in
present and perfect tenses. This fact is summarized in Table 2 for the sake of simplicity. It is
clear from Table 2 that there is almost an 11% difference between the success rate of subjects
in present / perfect tenses when compared to their success rate in past / future tenses. This
table shows that Hypothesis 3 is confirmed with these results.
Table 2

The success rate of subjects in present / perfect tense sentences vs. future /
past tense sentences
Present and Perfect Tenses
Future and Past Tenses
Time and Frequency Adverbs in
65,73%
76,64%
German
Manner Adverbs in German
47,43%
83,7%

Recall that both SAdvOV and SOAdvV are acceptable word orders in future and past tenses in
German. With the aim of finding out which word order is preferred over the other, the
percentages of subjects using the SAdvOV order and those of the SOAdvV order was
calculated for time-frequency adverbs and manner adverbs separately. The result attained for
the time-frequency adverbs is shown in Table 3 below.
Table 3

Percentage
preferences

Percentage of subjects using the SAdvOV order vs subjects using the SOAdvV
order in past and future tenses (time-frequency adverbs)
SAdvOV
SOAdvV
of
the
subjects’
63,55%
36,45%

As Table 3 shows, a higher percentage of the subjects preferred to use the time-frequency
adverbs in the SAdvOV order rather than SOAdvV order. This preference may again result
from the transfer of L1 values to the L2. SAdvOv order seems to be preferred over SOAdvV
order for time-frequency adverbs in Turkish as illustrated in (29) below. (29a) is a more
common usage than (29b).
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(29)

a.

Ali her zaman meyve yer.
Ali always fruit eat.

b.

Ali meyve her zaman yer.7
Ali fruit always eat.
“Ali always eats fruit.”
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The preferences of the subjects with respect to the placement of the manner adverbs in
future and past tenses is given in Table 4 to shed some light on the question of which
structure is preferred over the other.
Table 4

Percentage
preferences

Percentage of subjects using the SAdvOV order vs subjects using the SOAdvV
order in past and future tenses (manner adverbs)
SAdvOV
SOAdvV
of
the
subjects’ 38,34%
61,66%

As is clear from the table SOAdvV order is preferred over the SAdvOV order. This result for
the manner adverbs is different from the results we attained about time-frequency adverbs.
(30a) and (30b) present the use of the manner adverbs in SAdvOV and SOAdvV orders in
Turkish respectively.
(30)

a.

Doktor dikkatli-ce hasta-yı muayene et-ti.
Doctor careful-ly patient-acc examine-PAST.

b.

Doktor hastayı dikkatlice muayene etti.
Doctor patient-acc careful-ly examine-PAST.
“The doctor examined the patient carefully.”

Both (30a) and (30b) are perfectly grammatical in Turkish. As generally admitted, the natural
word order with adverbials is “Subject-Time-Place-IO-DO-Manner-Verb” in Turkish. In other
words, manner adverbs preceding the verb give out the unmarked word order in Turkish and
this placement differs from the placement of time and place adverbials. (Underhill, 1976;
Erguvanlı, 1984, Şimşek, 2006) Based on this particular information, the subjects’ preference
of using the manner adverb in a preverbal position in German can be claimed to be the result
of L1 transfer.
4. CONCLUSION
The current study was concerned with whether adult language learners have access to the
principles and parameters of UG in constructing the grammar of a second language. The basic
hypothesis of this study was that UG is indirectly accessible through the learner’ L1 in the L2
acquisition process. It was claimed that in the L2 acquisition process, the learners transfer
7

It must be noted that placement of the adverb between the object and the verb usually requires the accusative
marker on the noun. (1), below, sounds better that (29b).
(1) Ali meyve-yi her zaman yer.
Ali fruit-ACC always eat.
“Ali always eats fruit.”
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their L1 parameters to the L2 acquisition process and if their native language parameters are
consistent with the L2 parameters, they automatically continue using it. However, in case of a
mismatch between the parameters of the L1 and the L2, they have to reset the parameters for
the L2 provided that there is positive evidence in the L2 input. In other words, L1 parameter
settings constitute the initial state of L2 acquisition and there is a gradual restructuring away
from an L1-like interlanguage grammar to a more target-like interlanguage grammar. The
fact that there are transfer errors stemming from the L1 in the students’ interlanguage is an
indication for the full transfer notion. Furthermore, the possibility of a parameter resetting is
considered to be an indication of the accessibility of the UG even in second language
acquisition.
The results of the experiments carried out during this study lend supporting evidence to the
indirect UG accessibility. It was clearly seen that having matching parametric values resulted
in the German learning group’s higher success when compared with the English learning
group whose parameter settings are not consistent with the settings of the L1. The presence
of transfer errors in the students’ responses proved that there is full transfer of the L1
parameters in the initial state of L2 acquisition. The fact that there are also students whose
responses are consistent with the L2 indicates that they have already reset their parameters
in order to match those of the L2. This resetting shows that UG parameters are still accessible
in L2 acquisition.
Furthermore, the results of the study seem to support the inaccessibility of the Subset
Principle in L2 acquisition. It was hypothesized that the subset principle, which is assumed to
help the L1 learner make the correct choice between different values of a parameter, is not
available in L2 acquisition. If the subset principle were at work, all the Turkish subjects
learning English would be expected to reject adjacency violations in the sentences they
encounter in L2 as a result of receiving positive evidence regarding the strict adjacency
condition. In other words, if all the subjects had rejected a violation of the adjacency
condition, the subset principle would have been interpreted to apply in L2 acquisition.
However, a huge quantity of incorrect answers and availability of transfer errors in the
students’ responses indicates that the subset principle cannot be operating in the L2
acquisition process as it is for L1 acquisition.
The results obtained from this study are directly related to the process of Second Language
Teaching. Similar studies on L2 acquisition and the results obtained from these studies have
guided the process of second language teaching and this allowed the teachers to adopt
different teaching methods to enhance L2 acquisition in the language classroom. It is
inevitable that an understanding of how languages are learned will lead to more effective
teaching practices. The similarities in the typology and parametric values between the L1 and
L2 are important to facilitate and speed up the learning process for the L2 learner. Therefore,
language teachers’ familiarity with parametric variation can help them understand their
students’ performance. The notions of UG and parametric variation can help to explain
students’ errors and difficulties, which in turn can help teachers to design and develop the
learning materials in accordance with the needs of the students.
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A STUDY ON TURKISH EFL STUDENTS’ ENGLISH SPEAKING ANXIETY 1
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ABSTRACT
As the use of English all around the world becomes more and more widespread, the ability to speak English is the priority of
many language learners today.The role of affective factors in language learning are undeniable.Today, anxiety is known to be
one of these affective factors playing a major role in language learning. Therefore, the aim of this study was to investigate
Turkish EFL learners’ English speaking anxiety.The study was conducted at a state university in Turkey with 115 English
prepatory class students all of whom were engineering majors. For data collection, Foreign Language Classroom Anxiety Scale
(FLCAS) developed by Horwitz,et.al. (1986) was used with some modifications made on it. The findings indicated that
participants of this study had a moderate level of English speaking anxiety.No significant difference was found between the
anxiety levels of male and female students and between two different age groups. The open-ended item added on the scale for
the sake of obtaining qualitative data provided the information that the students’ English speaking anxiety may stem from a
lack of vocabulary, the fear of mispronuncing the words and concerns about grammatical accurateness.
Key Words: Foreign language anxiety, English speaking anxiety, Turkish learners.

1. INTRODUCTION
The widespread use of English all around the world as a lingua-franca is now an
undeniable fact. This is what makes learning English as a second or foreign language a must
for many people. However, it is generally accepted that knowing a language does not mean
knowing the grammatical structures of that language or memorizing as many words as one
can do. The ability to speak English is the priority of many language learners today (Richards,
2008, p.19). Therefore, the aim of today’s language instruction is to prepare the learners for
out of classroom communication in the target language by using different language tasks
(Horwitz, 2000).
As Brown ( 2007 ) states, the process of learning a language is actually quite long
and complex and many variables are at work in this process (p.1). Affective factors involved
in language learning process can be considered one of the variables having an influence on
language acquisiton. Horwitz (2000) states that it is harmful to deny the role of affective
factors in language learning. Likewise, Krashen (1982 ) supports the idea that affective
factors are actively involved in succesful second/foreign language acquisition with his
affective filter hypothesis (1982).

This study was presented as oral paper at the I. International Symposium on Language Education and
Teaching.
2
Lecturer, Fırat University, School of Foreign Language, e-mail: esoylemez@firat.edu.tr
1

584

Eda TAYSİ

Among different affective factors, anxiety is the one which is most associated with
foreign language learning. As a result of this, a new term, called Foreign Language Anxiety
(FLA) , has come into being. FLA can be defined as the kind of anxiety that is specifically felt
in language learning situations (Horwitz, Horwitz&Cope,1986). According to Brown (2007),
the role of anxiety in second language learning is quite significant (p.161). Anxiety in
language learning environments may hinder the successful acquisition of a foreign language
(Krashen,1982,p.31). MacIntyre (1995) also claims that language learning is a cognitive
process and anxiety can have a negative influence on this process by dividing learners’
attention.
There has been a great deal of research into FLA and the issue has been investigated
on many different dimensions. The most common result of these studies is that there has
generally been found a negative correlation between anxiety and language performance
(Aida,1994;Woodrow,2006). This means that those learners who have high levels of anxiety
are more likely to have lower language performance. However, the case is not always so
simple. The fact that some students have lower levels of anxiety can be a result of their
special language aptitudes (Ganschow&Sparks,1996). This finding is an indicative of the fact
that many different confounding variables may get involved in language learning
atmosphere concerning FLA.
The question of what makes language learners anxious has been the focus of several
studies. Many sources of language anxiety can be listed based on the findings of such studies.
First of all, anxiety can be considered something learned as a response to language learning
situations that students don’t favour (Trang, Baldauf, Moni,2013). Learners’ negative
experiences about prior language learning situations are found out to be another significant
source of anxiety (Aida,1994 ;Trang,Baldauf,Moni,2013;Yaylı,2012).
The social learning environment in the classroom is another frequently cited source of
anxiety for language learners. It has been found out that giving presentations and speaking
the language in front of the teachers and classmates make the learners feel highly anxious
(Hsu,2012; Saraj ,2013; Woodrow,2006). The relationship between students and teachers
can also have an influence on students’ level of anxiety
(Saraj,2013;
Trang,Baldauf,Moni,2013). A study conducted by Mahmoodzadeh (2012) showed that
learners tend to regard their foreign language speaking anxiety a consequence of their
interlanguage grammar.
Lastly, some studies attempted to answer the question if there were any difference
between the anxiety levels of two genders. Hsu (2012) found that female students had a
higher level of anxiety than male ones due to female students’ being more grade conscious.
However, Aida (1994) showed that no significant anxiety-gender interaction on students’
language performance had been found. As the findings of all these studies suggest, the issue
of FLA is both multi-dimensional and at the same time quite controversial.
According to Horwitz, Horwitz and Cope(1986),difficulty in speaking the target
language is probably the biggest stressor for anxious language learners. Therefore, the aim of
this study is to investigate Turkish EFL learners’ English speaking anxiety. The research
questions that this study attempts to answer are as follows:
1.What is Turkish EFL students’ level of English speaking anxiety?
2. Is there a difference between female and male students’ anxiety levels?
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3.Are there any differences between different age groups’ English speaking anxiety
levels?
4. What are students’ opinions about the problems they experience while speaking
English?
2.METHOD
2.1 Participants
This study was conducted at a state university in Turkey. 115 students took part in
the study all of whom were engineering majors.They were in the first year of their university
education and they had to complete a year of English prepatory education in order to start
studying engineering. They had 20 hours of English classes each week. These students had
started to learn English at elemantary level and at the time of study , they were learning
English at pre-intermediate level. Their ages ranged between 18 -36.
2.2 Instrument
In order to collect data, Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS)
developed by Horwitz,et.al. (1986) was used due to its proven validity and reliability.
However, some modifications had to be made on the scale. First of all, not all the items of
FLCAS were used. Items with number 1,2,4,9,18,23,24,27,29 were selected and used in the
questionnaire since those items included statements related to speech anxiety which is the
scope of this study. Students had to rank these ten items on a Likert scale including four
points from strong disagree (SD) to strongly agree(SA), one indicating strongly SD and four
indicating SA.
Moreover, the statements about “language speaking” in the original version were turned to
“English speaking” in order to be more precise and specific. In addition to these Likert-type
items, an open-ended item were also included in the questionnaire. The reason of this was
that open-ended items help the researcher obtain more-detailed information about what
people think on a certain issue (Dawson,2002,p.31). The items on the questionnaire had high
level of reliability as the Cronbach’s alpha coefficient was found to be .793. Lastly, the items
on the questionnaire were translated into Turkish .In this way, it was aimed to enable
students to understand the items better and to avoid any confusion and misinterpretation.
The findings which were obtained to answer the first three questions were analyzed by using
SPSS.
3. FINDINGS
3.1 Students’ Level of English Speaking Anxiety
As mentioned earlier, students rated the items on a Likert-type scale including four
point; 1 means strongly disagree and 4 means strongly agree. Therefore, the closer the
mean value is to 4, the higher students’ level of anxiety is. When calculated on SPSS, the mean
value was found to be 2.28, which is an indicator of the fact that students have a moderate
level of anxiety.
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After the calculation of the mean value, the descriptive statistics for each item on the
questionnaire were analysed. In this way , it was aimed to find out the highest stress
indicators for students. As a result, it was found out that items 2,3,5 got the highest scores.
For item 3, 60,9% of the students agreed that they started to panic when they had to speak
without preparation in language class (Agree:28,7% , Strongly Agree:32,2% ). For item 2,
60% of the students agreed that they got nervous and confused while speaking in the
language class (Agree:32,2 %, Strongly Agree: 27,8% ). And lastly for the item 5, 50,5% of the
students agreed that they never felt quite sure of themselves when they were speaking in the
language class ( Agree:23,5 %, Strongly Agree:27%).

No
3
2
5

Table 1
The highest mean scores for the items on the questionnnaire
Item
I start to panic when I have to speak without preparation in language class.
I get nervous and confused when I am speaking in my language class
I never feel quite sure of myself when I am speaking in my foreign language
class.

M
2.73
2.70
2.63

3.2 Difference in the levels of English speaking anxiety between two genders
In order to determine if there was a statistically significant difference between male
and female student’ level of anxiety, the mean values of these groups were compared by
using T-test. The finding of this analysis demonstrated no significant difference in the anxiety
levels of male and female students as the significance value was found out to be .427 . The
mean value for female students was 2.24 and it was 2.30 for male students. This finding
contradicts with the finding of Hsu’s (2012) study in which the results showed that female
students had a higher level of anxiety than male ones.
Table 2
The mean values of the anxiety levels for two gemders
Group
Gender
M
1
2

Male
Female

2.30
2.24

3.3 Differences in the levels of English speaking anxiety between two age groups
This study included participants who were at different ages from each other. In order
to determine if there was any statistically significant difference in the degree of English
speaking anxiety between different age groups, the participants were categorized into two
different age groups. Group 1 included participants whose ages were between 18-25. In
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group 2, the ages ranged from 26 to 35. The data related to these two age groups was
analyzed by using T-test. The analysis showed a significance value of .951 which shows that
there was no statistically significant difference in terms of the levels of English speaking
anxiety between these two age groups.
Table 2
The mean values of the anxiety levels for the two age groups
Group
Age
M
1
2

18-25
26-35

2.28
2.26

3.4 Students’ opinions about the problems they have while speaking English
To answer this fourth research question, the open-ended item in the questionnaire in
which students were asked to reflect their opinions about the problems they have while
speaking English was used. In this way, it was aimed to provide more insight to determine the
potential sources of English speaking anxiety. In content analysis , codes which can be
numbers or words are assigned to the transcript (Dawson,2012,p.118). That makes the
analysis process more systematic. Therefore in this study, students’ answers were
transcribed first. The transciption were examined in detail and related keywords were put
together. By doing this, the main themes of the analysis emerged. Basicly, four main
categories can be mentioned:
3.4.1 Lack of Vocabulary
The content analysis showed that lack of vocabulary is the most frequently cited
concern for most of the participant who answered to this question. Those who complained
about lack of vocabulary claimed that it was what prevented them from developing effective
speaking skills. This is how some participants illustrated the situation:
“I cannot express what I actually mean quite well since I don’t know
much vocabulary.”
“As I don’t have an adequate amount of vocabulary, I cannot be
successful about all other areas of language.”
However, lack of vocabulary does not seem to be the only problem related to
vocabulary use. Sometimes, students might be anxious about not being able to use the already
acquired vocabulary. An example statement is as follows:
“ Words have several meanings and I don’t know what to use and where.”
To sum up, learners may have the feeling that they need to know a great deal of
vocabulary to feel confident while they are speaking English.
3.4.2 Concerns about pronunciation
The findings revealed that pronuncing the words properly was a significant stressor
for students in terms of speaking English. It seems clear that they didn’t have confidence in
pronouncing the words and they were afraid of mispronunciation. These are the examples of
how the participants illustrate their own situations:
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“The fear of mispronouncing the words make me feel quite nervous
and confused when I speak English”
“ I am afraid of mispronouncing the words I will use.”
These answers lead to the belief that concerns about pronunciation can be a source of
anxiety for learners while they are speaking English.
3.4.3 Grammatical Concerns
Being afraid of making grammatical mistakes while speaking English emerged as the
third most frequently cited concern for the participants. The basic claim was that they felt
hesitants about speaking English since they wanted to make grammatically accurate
sentences and they were afraid of making mistakes. In addition to this, how to order the
words in a sentence is also another source of problem for some of the participants. Example
statements may lead to the inference that the desire to be grammatically accurate can result
in being hesitant and anxious about speaking English for learners.
“Sometimes I have to think upon a sentence too much in order
to to make a grammatically correct sentence. That’s why I give my
responses very late while speaking English.”
“I cannot order a sentence properly. Adverbs,
conjunctions, verbs etc are all messed up.”
Table 3
The numbers of frequency and percentages related to three problematic categories
category
Number of Frequency
Percentage
Lack of Vocabulary
Concerns About Pronunciation
Grammatical Concerns

20
13
12

44
28
26

4.CONCLUSION
The findings of this study revealed that Turkish EFL students feel anxious about speaking
English although it is on a moderate level. When analyzed more in detail, the items on the
questionnaire which got the highest scores showed that classroom atmosphere, itself can be
generally anxiety provoking for the learners. The fear of being negatively evaluated by others
can block learners from displaying their full language performance.This finding is
corroborative of the previously mentioned studies (Hsu,2012; Saraj ,2013; Woodrow,2006).
Secondly , it was found out that there was no statistically significant difference in the level of
English speaking anxiety between male and female students and between two different age
groups. This finding contradicts with the finding of Hsu’s (2012) study in which the results
showed that female students had a higher level of anxiety than male ones.
Thirdly, it is obvious that learners have an awareness of the problems and difficulties they
have while speaking English. And also, they are able to reflect on these problems. According
to the findings of this study, students’ concerns about lack of vocabulary and about which
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words to use and where were the most cited obstacle for the students to speak English. This
finding is a kind of reflector of the common view that knowing a language means knowing as
many words as one can do.As a result, learners feel a lack of confidence when they speak
English due to not knowing many words, instead of trying to utilize the vocabulary they have
already learned effectively.
Concerns about pronuncing the words correctly comes as the second problematic area in
learners’opinions. Although how to improve students’ pronunciation skills is far beyond the
scope of this study, not spending an adequate amount of tine for pronunciation in the
classroom and perfectionist attitudes of the language educators can be a reason of the
speaking anxiety in relation to pronunciation skills. Lastly,the fear of making grammatical
mistakes in their speech has been the third most cited source of stress for learners.Such fear
can be a result of the language education system Turkish students are passing through which
puts too much emphasis on teaching grammar rules and language structures.It is obvious that
learners are concerned about being accurate rather than being fluent.
To conclude, feeling anxios about speaking a foreign language has been proven to be quite
common by many studies and this study also indicates the same. If language teachers become
aware of the negative influence of affective factors on the learners, the level of anxiety can be
decreased by using more collaborative and engaging activities in a less threatening
environment. Also, it seems required to spare more time in the curriculum for practising
vocabulary and pronunciation in order to make the learners more confident in these issues.
Lastly, too much focus on language forms can prevent the learners’ improving their
communicative skills as the attention of the learners are drawn to accuracy rather than
fluency.
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SOME OBSERVATIONS ON THE SEMANTIC PROSODY OF THE LEXICAL
ITEMS IN THE WRITTEN TEXTS PRODUCED BY THE STUDENTS
LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
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TARAFINDAN ÜRETİLEN YAZILI METİNLERDEKİ SÖZCÜKLERİN
ANLAMSAL BÜRÜN GÖRÜNÜMLERİNE YÖNELİK GÖZLEMLER1
Elçin ESMER 2

ABSTRACT
The aim of the study is to analyze the semantic prosodic appearances of the lexical items in the written texts produced by the
students learning Turkish as a foreign language . The quantitative and qualitative research methods were adopted in the study.
The quantitative data was analyzed by using frequency distribution. As for the qualitative data, descriptive analysis was used.
The sample group of the study consisted of 50 randomly selected the students attending Mersin University Turkish Language
Research and Application Center, Kocaeli University The Center for Continuing Education, Gaziantep University Department of
Turkish Language Teaching and Niğde University Department of Turkish Langauge. During the data collection the students
were required to produce a written text based on an open-ended prompt. The data was analysed by using AntConc. The results
revealed that the words “bilgisayar” and “internet” were the most to appear. Therefore they were chosen for analysis of
semantic prosodies as the node words. Also, it was seen that the words mostly collocated with the lexical items that have
negative semantic prosody. Moreover the results indicated that the students couldn’t produce lexically cohesive and coherent
written texts because of the inapparopriate word choice arising from ignorance of semantic prosody.
.

Key Words:Semantic prosody, collocation, written text, lexical cohesion, coherent.

ÖZET
Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler tarafından üretilen yazılı metinlerdeki sözlüksel sözcüklerin
anlamsal bürün görünümlerinin nasıllığı sorgulanmıştır. Çalışmada nitel ve nicel araştırma stratejilerinin birlikte kullanıldığı
karma araştırma deseni benimsenmiştir. Nicel verilerin analizinde frekans dağılım; nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz
yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu, seçkisiz örnekleme yöntemi kullanarak seçilmiş olan Mersin
Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Gaziantep
Üniversitesi Türkçe Öğretimi Bölümü ile Niğde Üniversitesi Türk Dili Bölümü bünyesinde Türkçe öğretimi alan toplam 50
yabancı öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanması sırasında öğrencilerden bir açık uçlu uyarana bağımlı kalarak birer yazılı
metin üretmeleri istenmiştir. Verilerin çözümlenmesi aşamasında elde edilen metinler Ant Conc 3.2 Derlem İşleme Aracına
aktarılarak çözümlenmiştir. Çözümleme sonucunda “bilgisayar” ve “internet” sözcüklerinin veritabanında yüksek kullanım
sergilediği görülmüş ve bu sözcükler anlamsal bürün analizi için düğüm sözcükler (node words) olarak seçilmiştir. Çalışmada
düğüm sözcüklerin genellikle olumsuz anlamsal bürün görünümüne sahip sözcükler ile eşdizimlilik sergilediği görülmüştür.
Ayrıca, öğrencilerin sözcüklerin anlamsal bürün özelliklerini göz ardı etmeleri nedeni ile metinlerinde dilsel ve bağlamsal olarak
uygun sözcükleri kullanmada sorun yaşadıkları dolayısıyla da sözcüksel bağdaşıklığı sağlanmış tutarlı bir metin üretemedikleri
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anlamsal bürün, eşdizimlilik, yazılı metin, sözcüksel bağdaşıklık, tutarlılık.
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1. GİRİŞ
Alanyazın içinde söylem veya edimsel bürün gibi ifadelerle de adlandırılan anlamsal bürün
terimi, ilk defa Firth (1957)’in sesbilimsel bürün kavramından esinlenerek Sinclair (1987)
tarafından kullanılmıştır. Bu kavramla ile ilgili geçerli ilk tanım ise Louw tarafından 1993’te
yapılmıştır. Louw anlamsal bürün kavramını şu şekilde tanımlamaktadır: “Anlamsal bürün
genellikle pozitif veya negatif özellik sergileyen tutarlı bir dizi eş dizim öğesinin yakınlığı ile
oluşan anlam biçimi yani sözcüğün ya da sözcük öbeğinin eş dizim örüntüleri sayesinde
kazandığı tutarlı anlam aurasıdır” (Louw, 1993:157).
Temel işlevi belirli edimsel durumlara karşı konuşucunun veya yazarın tutumunu ifade
etmek olan anlamsal bürün olumsuz, olumlu ve nötr olmak üzere üç tür görünüm sergiler:
1. Olumsuz Anlamasal Bürün (Negative Semantic Prosody) : Eğer bir sözcük genelde
olumsuz anlama sahip sözcükler ile eşdizimlilik ilişkisi içine giriyor ise, bu sözcük
negatif anlamsal bürün görünümüne sahip olarak değerlendirilir.
Örneğin; İngilizce’de cause sözcüğü death gibi olumsuz anlamlı sözcüklerle
eşdizimlilik göstermekte olup olumsuz anlamsal bürün görünümüne sahiptir.
2. Olumlu Anlamsal Bürün (Positive Semantic Prosody): Eğer sözcüğün eşdizim
örüntüleri genelde olumlu sözcüklerden oluşuyor ise, bu sözcük pozitif anlamsal
bürün görünümü sergilemektedir.
Örneğin, İngilizce bring about sözcüğü happiness gibi olumlu anlamlı sözcüklerle
birlikte olma eğilimi gösterdiği için olumlu anlamsal bürüne sahiptir.
3. Nötr Anlamsal Bürün (Neutral Semantic Prosody): Sözcüğün eşdizim örüntüleri ne
olumlu ne de olumsuz anlam taşıyan sözcükleri içerir. Örneğin İngilizce arouse
sözcüğü police, man, people gibi olumlu ya da olumsuz anlam içermeyen sözcüklerle
kullanıldığı için nötr anlamsal bürün sergiler.
(Louw, 1993; Sinclair, 1996; Stubbs, 1995, 2001; Hunston, 2002, 2007).
Yabancı dil öğreniminin özünü oluşturan sözcük bilgisi sadece sözcüklerin tek başlarına
sahip oldukları anlamlarını bilmeyi değil, sözcüklerin hangi sözcüklerle beraber eşdizimli
olarak görünmeye yatkın olduğunu dolayısıyla da anlamsal bürün görünümlerini de bilmeyi
gerektirir(Hoey, 2000; Partington, 1998; Zethsen, 2006).
Anlamsal bürün bilgisi, yabancı dil öğrenicilerine, dil üretim sürecinde hem dilbilgisel olarak
neyin mümkün olabileceğine hem de bağlamsal olarak uygun sözcüğün hangisi olacağına
karar vermeleri açısından yardımcı olur (Partington,2004).Dolayısıyla da anlamsal bürün
farkındalığı kazanan bir dil öğrenicisi kendi üreteceği bir metinde sözcükleri dilsel ve
bağlamsal olarak uygun bir biçimde nasıl kullanacağını ve ayrıca başka bir metin üreticisi
tarafından üretilen metinlerdeki satır aralarına gizlenmiş mesajları doğru bir biçimde nasıl
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yorumlayacağını bilir. Bu nedenle, yabancı dil öğrenicilerinin sözcük öğrenim süreci içinde
sadece sözcüklerin yazımını, anlamını dilbilgisel özelliklerini değil anlamsal bürün
özelliklerini de öğrenmeleri öğrenicilerin iletişimsel edimlerinin gelişimi açısından büyük
önem taşımaktadır (Nesselhauf, 2003;Partington, 2004; Zhang, 2008; Louw, 2000; Louw ve
Chateau, 2010).
Son yıllarda Wei (2006), Xiao ve McEnery (2006), Tsui (2005), Wang ve Wang (2005),
Ahmadian, Yazdani ve Darabi (2011) gibi birçok araştırmacı tarafından yapılan
çalışmalarda yabancı dil öğrenicilerinin sözcüklerin anlamsal bürün özellikleri hakkında
belirli bir üst-bilgi donamına sahip olmadıkları ve bu nedenle de etkili iletişim kurmakta
güçlük çektikleri gözlenmiştir.
Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğreniciler tarafından üretilen yazılı
metinlerdeki
sözlüksel sözcüklerin eşdizimsel
örüntüleri (collocational patterns)
incelenerek bu sözcüklerin anlamsal bürün (semantic prosody) görünümlerinin nasıllığı
sorgulanmıştır. Bu sorgulama sonucunda elde edilen nitel ve nicel veriler ile Türkçe’yi
yabancı dil olarak öğrenen öğrenicilerin sözcüksel bağdaşıklığı sağlanmış tutarlı bir metin
üretme edim düzeyleri betimlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmamız için alanyazın taraması yapılırken,
Türkçe alanyazın içinde yapılan
çalışmaların (Örn; Ördem (2013), Özkan (2007,2009), Çetinkaya (2009), Uçar ve Kurtoğlu
(2010), Öz,Yıldız ve Kabakçıoğlu (2009) ) birçoğunun sözcüklerin eşdizim örüntüleri üzerine
odaklandığı; Çalışkan (2014), Uçar ve Kurtoğlu (2010), Öz,Yıldız ve Kabakçıoğlu (2009) gibi
çok az araştırmacı tarafından yapılan çalışmalarda kimi Türkçe sözcüklerin anlamsal bürün
görünümlerine yönelik betimlemelere yer verildiği gözlenmiştir. Ayrıca, alanyazın
taramasında Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenici yazılı veya sözlü metinlerinde
sözcüklerin anlamsal bürün görünümlerinin nasıllığını sorgulayan herhangi bir çalışmaya
rastlanılmamıştır.
Bu nedenle, bu araştırma kapsamında elde edilecek sonuçların, hem Türkçenin yabancı
dil olarak öğrenim ve öğretim süreçlerine farklı bir açıdan ışık tutacağı hem de Türkçe
sözcüklerin anlamsal bürün görünümlerine özgülükler konusunda daha geniş kapsamlı
yapılacak sonraki çalışmalar için betimsel bir başlangıç noktası oluşturacağı
düşünülmektedir.

2. YÖNTEM
Model
Araştırma amacına uygun olarak “Betimsel” araştırma modeli kullanılmıştır. Betimsel
araştırmalar,
bir
konudaki
herhangi
bir
durumu
saptamayı
hedefleyen
araştırmalardır.(Erdoğan, 1998; Karasar, 2009).
Bu araştırma uygulamalı bir alan çalışmasıdır. Araştırmada nitel ve nicel yaklaşımlar
benimsenmiştir.
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Örneklem Grubu
2014-2015 eğitim öğretim yılı Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yabancılara Türkçe Öğretimi Birimi,
Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi ile Niğde Üniversitesi Türk Dili Bölümü
bünyesinde Türkçe öğretimi alan A1, A2, B1, B2 dil düzeyindeki yabancı dil öğrenicileri
verilere ulaşılabilirlik, geri dönüşüm, ekonomiklik ve denetimin sağlanmasındaki
kolaylıklardan dolayı çalışma evreni olarak belirlenmiştir.
Araştırmada zamanı etkili kullanma, veri toplama sürecini denetleme ve üniversitelerin
süregelen işleyişlerini aksatmama gibi nedenlerle örneklem alma yoluna gidilmiştir.
Örneklem grubunun seçiminde tanımlanmış evrendeki tüm elemanlara, örnekleme seçilmek
için eşit ve birbirinden bağımsız şans vermek adına seçkisiz örnekleme yöntemi
benimsenmiştir. Bu doğrultuda ilgili üniveristelerde Türkçe öğretimi alan A1, A2, B1, B2
düzeyindeki toplam 50 Türkçe yabancı dil öğrenicisi çalışmaya alınmıştır.
Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
Verilerin toplanması sırasında öğrencilerden “Bilgisayarın olumlu ve olumsuz özellikleri
nelerdir?” açık uçlu uyaranına bağlı kalarak bir yazılı metin üretmeleri istenmiştir.
Öğreniciler tarafında üretilen yazılı metinler AntConc Bağımlı Dizin yazılım programına
aktarılarak derlem dilbilim yöntemi ile çözümlenmiştir. Söz konusu program bir derlemde
yer alan sözcük sayısı ve sıklık değerlerine ilişkin bilgi sunar (Mersinli ve Demirhan, 2012;
Tahiroğlu, 2010). Ayrıca bu program sorgulanan sözcüğün solundaki ve sağındaki sözcükleri
de göstererek sözcüğün derlemdeki tüm eşdizimlilik görünümlerinin belirlenmesine de
olanak vermektedir (Mersinli ve Demirhan, 2012; Tahiroğlu, 2010). Dolayısıyla da program
anlamsal bürünün temel birimi olan düğüm sözcüğünün (node word) tercih ettiği genel
ortamların belirlenmesinde araştırmacıya yardımcı olmaktadır (Mersinli ve Demirhan, 2012).

3. BULGU VE YORUMLAR
Çalışmada ilk olarak çalışma kapsamında odaklanılacak düğüm sözcüklerin (node word)
belirlenmesi adına derlemde yer alan sözcüklerin sıklık değerleri ile birlikte sözcük listeleri
program aracılığı ile sorgulanmıştır. Sorgulama derlemdeki sözcüklerin tüm örnekçeleri
(token) yani sözcüklerin çekim ve türetim biçimbirimlerinin (örneğin; -çi, -ler, -de v.s.)
eklenmesi sonucu aldıkları biçimler dikkate alınarak yapılmıştır. Bu sorgulama sonucunda
bilgisayar sözcüğünün derlemde 556 sıklıkla en yüksek kullanım değerine sahip olduğu;
internet sözcüğünün de 420 sıklıkla ikinci sırada kullanım sıklığı sergilediği gözlenmiştir. Elde
edilen nicel değerlere dayanarak bilgisayar ve internet sözcükleri düğüm sözcük olarak
belirlenmiştir. TDK sözlüğünde bilgisayar ve internet sözcükleri şu şekilde tanımlanmaktadır:
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Bilgisayar 1. Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi,
önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik
beyin 2. Bilgi depolayan, bu bilgiye bir dizi mantıksal işlem uygulayan ve
istenildiğinde bu işlemlerin sonucunu bilgi olarak sunan elektronik aygıt
İnternet 1. genel ağ
Daha sonra çalışmada bilgisayar ve internet düğümleri sağdan soldan beşer sözcük ile
sınırlandırılarak düğüm sözcüklerin eşdizim örüntüleri sorgulanmış ve frekans dağılım
analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmaktadır.
Tablo 1. Düğüm Sözcüklerin Eşdizim Sergilediği Dilsel Öğeler ve Frekans Dağılımları
AnlamsalBürün
Değeri

Dilsel Öğeler

Bilgisayar

İnternet

f %
Olumsuz

Olumlu

Eylem
Sıfat
Ad
Zarf
Eylem
Sıfat
Ad
Zarf

118
73
42
33
73
46
25
22

%44
%28
%16
%12
%44
%28
% 15
%13

92
48
36
23
45
32
19
15

f %
%46
%24
%18
%12
% 41
%29
%17
%13

Tablo 1 incelendiğinde düğüm sözcüklerin veri tabanında benzer biçimde başta eylem ve
sıfat olmak üzere olumsuz anlamsal bürün değerine sahip eşdizim öğeleri ile birlikte yüksek
kullanım sergilediği görülmektedir. Ayrıca Tablo 1’de de görüldüğü üzere, düğüm sözcükler
benzer biçimde yine başta eylem ve sıfat olmak üzere olumlu anlamsal bürün değerine sahip
eşdizim öğeleri ile birlikte ikinci sırada kullanım sergilemektedir. Çalışmada düğüm
sözcüklerin nötr anlamsal bürün görünümüne sahip dilsel öğeler ile birlikte kullanımına
rastlanılmamıştır.
Niteliksel açıdan bakıldığında çalışmada düğüm sözcüklerin olumlu ve olumsuz
eşdizimliliklerinin metin üreticisinin zihninde nesneler için oluşturduğu şemalar
doğrultusunda farklı anlam alanları altında toplandığı görülmüştür.
Aşağıda Tablo 2’deki örnekler incelendiğinde de görüleceği gibi, düğüm sözcüklerin tembel
olmak, hasar, yüzünden v.b. olumsuz anlamsal bürün değerine sahip dilsel öğeler ile birlikte
kullanımının bilgisayar ve internetin insan hayatı- sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili
anlam alanlarında yığılım gösterdiği gözlenmiştir.
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Tablo 2. Düğüm Sözcüklerin İnsan Hayatı-Sağlığı Üzerindeki Etkisi Anlam Alanı ve Olumsuz
Anlamsal Bürün Değeri Veri Örnekleri
Anlam Alanı

İnsan HayatıSağlığı Üzerindeki
Etki

Anlamsal
Bürün Değeri

Eşdizim Öğesi

Veri Örnekleri

Bilgisayar

İnternet

Eylem

(Örnek 1)
Bilgisayar
insanın
gözlerine
zarar veriyor
(B2 düzeyi)

(Örnek 2)
İnternetle
insanlar tembel
oluyorlar (B1
düzeyi)

Ad

(Örnek 3)
Çok
vakit
bilgisayar
kullanıyorsun
hata gözlerin
ve arkan için
(A2 düzeyi)

(Örnek 4)
Sağlık
için
hasarlar
internette var
(A2 düzeyi)

Zarf

(Örnek 5)
Bilgisayar
yüzünden
gözler ağrı (A1
düzeyi)

(Örnek 6)
İnternet
yüzünden göz
bozuk olır (A1
düzeyi)

Olumsuz

Düğüm sözcüklerin olumsuz anlamsal bürün değerine sahip yanlış, zararlı, sahte, kötü, hırsız,
hırsızlık, kötülük v.b. olumsuz anlamsal bürün değerine sahip dilsel öğeler ile eşdizimliliğinin
ise düğümlerin olumsuz özellik ve işlevleri ile ilgili anlam alanlarında yığılım gösterdiği
görülmüştür. Bu durum Tablo 3’de şu şekilde örneklendirilmektedir:
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Tablo 3. Düğüm Sözcüklerin Özellik- İşlevleri Anlam Alanı ve Olumsuz Anlamsal Bürün
Değeri Veri Örnekleri
Anlam Alanı

Anlamsal
Bürün Değeri

Özellik ve İşlevler

Olumsuz

Eşdizim Öğesi

Veri Örnekleri

Bilgisayar

İnternet

Sıfat

(Örnek 7)
Bilgisayarda
çok yanlış ve
çok
zararlı
bilgiler var (B2
düzeyi)

(Örnek 8)
İnternette çok
sahte bilgi var
(B1 düzeyi)

Ad

(Örnek 9)
Bilgisayarla
bazı
kişiler
kötülük
paylaşıyor (A2
düzeyi)

(Örnek 10)
İnternette
kötüllük
insanlar
internette
hırsızlık
yapar(A1
düzeyi)

var

Tablo 4’deki örnek tümcelerde de görüleceği gibi düğüm sözcüklerin kolay olmak, güzel
olmak, yararlı, iyi, kolaylıkla, kolayca, avantaj v.b. olumlu anlamsal bürün değerine sahip dilsel
öğeler ile birlikte kullanımına bilgisayar ve internetin olumlu özellik- işlevleri ile ilgili anlam
alanlarında rastlanılmıştır.
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Tablo 3. Düğüm Sözcüklerin Özellik- İşlevleri Anlam Alanı ve Olumlu Anlamsal Bürün Değeri
Veri Örnekleri
Anlam Alanı

Özellik ve İşlev

Anlamsal
Bürün Değeri

Olumlu

Eşdizim Öğesi

Veri Örnekleri

Bilgisayar

İnternet

Eylem

(Örnek 11)
Bilgisayar ile
dünya çok
küçük ve güzel
oldu (B1
düzeyi)

(Örnek 12)
İnternet ile
ulaşım kolay
oldu (B2 düzeyi)

Sıfat

(Örnek 12)
Bilgisayar çok
iyi bir araç
eğitim için (

(Örnek 13)
İnternet yararlı
bir alet hayatı
için (A2 düzeyi)

Ad

(Örnek 14)
Bilgisayarın
avantajı aile ile
konuşturur (A2
düzeyi)

(Örnek 15)
İnternetin
avantajı çok
ödev yaparım
(B1 düzeyi)

Zarf

(Örnek 16 )
Biz işeniz
bilgisayarla
kolayca
yapıyoruz (A1
düzeyi)

(Örnek 17)
İnternette
insanlar
haberleri
kolaylıkla takip
ediyorlar (B2
düzeyi)
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Ayrıca, Wei (2006), Xiao ve McEnery (2006), Tsui (2005), Ahmadian, Yazdani ve Darabi
(2011) gibi araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada da kimi
katılımcıların sözcüklerin anlamsal bürün özelliklerini göz ardı etmeleri nedeniyle
metinlerinde dilsel ve bağlamsal olarak uygun sözcükleri kullanmakta sorun yaşadıkları
gözlenmiştir.
TDK sözlüğünde “aracılığı, yardımı ile” tanımlanan zarf sayesinde sözcüğü veri tabanında 12
sıklıkla kullanılmaktadır. Eker (2005) ve Has (2014) de tarafından yapılan çalışmalarda,
sayesinde sözcüğünün Türkçede olumlu anlamsal bürün değerine sahip olduğu
belirtilmektedir. Ancak, aşağıdaki örnek tümcelerde de görüleceği gibi, çalışmada sayesinde
sözcüğünün kimi metinlerde (9 sıklıkla) vakit kaybetmek, problem olmak v.b. olumsuz
anlamsal bürün değerine sahip sözcükler ile eşdizimlilik sergilediği gözlenmiştir.
Tablo 4. Sayesinde Sözcüğünün Olumsuz Anlamsal Bürün Değerine Sahip Sözcükler ile
Eşdizimliliği Veri Örnekleri
Sayesinde
(zarf)
Anlamsal Bürün
Değeri Olumlu

Eşdizim Öğesi
ve Anlamsal
Bürün Değeri

Eylem
Olumsuz

Veri Örnekleri

Bilgisayar

İnternet

Şimdi çok
gençler
bilgisayar
sayesinde çok
vakit kaybeder
(B2 düzeyi)

İnternet
sayesinde göz
problemi olabilir
(B1 düzeyi)

TDK sözlüğünde “–den ötürü” olarak tanımlanan zarf yüzünden sözcüğü veri tabanında 22
sıklıkla; “bir şeyin olmasına yol açmak, sebep olmak” olarak tanımlanan birleşik eylem neden
olmak 16 sıklıkla; “neden olmak, yol açmak” biçiminde tanımlanan sebep olmak ise 14 sıklıkla
kullanılmaktadır. Türkçede yüzünden, neden olmak ve sebep olmak sözcükleri olumsuz
anlamsal bürün görünümü sergilemektedir (Has, 2014; Eker, 2005). Buna karşın bizim
çalışmamızda söz konusu sözcüklerin kimi metinlerde (sırasıyla 17;12; 11 sıklıkla) kolay
olmak, yarar gibi olumlu anlamsal bürün değerine sahip sözcüklerle birlikte kullanım
sergilediği görülmüştür. Bu durum Tablo 5 ve 6’da şu şekilde örneklendirilmektedir:
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Tablo 5. “Yüzünden” Sözcüğünün Olumlu Anlamsal Bürün Değerine Sahip Sözcükler ile
Eşdizimliliği Veri Örnekleri

Yüzünden (zarf)
Anlamsal Bürün
Değeri Olumsuz

Eşdizim Öğesi ve
Anlamsal Bürün
Değeri

Eylem
Olumlu

Veri Örnekleri

Bilgisayar

İnternet

Bilgisayar yüzden
her
şey
kolaylaşdır
(A2
düzeyi)

İnternet yüzünden
hayat çok güzel
oldu (B1 düzeyi)
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Tablo 6. “Neden Olmak” ve “Sebep Olmak” Sözcüklerinin Olumlu Anlamsal Bürün Değerine
Sahip Sözcükler ile Eşdizimliliği Veri Örnekleri

Neden olmak

Sebep olmak
(Birleşik fiil)

Eş Dizim Öğesi
ve
Anlamsal
Bürün Değeri

Veri Örnekleri

Anlamsal Bürün
Değeri Olumsuz

Ad
Olumlu

Bilgisayar

İnternet

Her
zaman
bilgisayarda
öğreniriz
bilgisayar
yararlara sebep
olur. (B1 düzeyi)

İnternet iletişimde
kolaylıklara
neden olur. (B2
düzeyi)

Yukarıda örneklerle belirtmiş olduğumuz sözcüklerin anlamsal bürün görünümlerine ilişkin
sorunlar, veri tabanındaki örnek metinlerde gözlenen ve metinlerin sözcüksel bağdaşıklığını
dolayısıyla da metin tutarlılığını bozan unsurlar olarak belirlenmektedir.
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4. SONUÇ
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğreniciler tarafından üretilen yazılı metinlerde
bilgisayar ve internet düğüm sözcüklerinin eşdizimsel örüntülerinin incelenmesi sonucunda
şu sonuçlara ulaşılmıştır:
Düğüm sözcükler veri tabanında insan hayatı-sağlığı üzerindeki etki ile özellik-işlev anlam
alanlarında çoğunlukla olumsuz anlamsal bürün değerine sahip dilsel birimler ile birlikte
kullanılmaktadır. Dolayısıyla da veri tabanında düğüm sözcükler olumsuz anlamsal bürün
görünümü sergilemektedir.
Düğüm sözcükler sadece özellik-işlev anlam alanında olumlu anlamsal bürün görünümüne
sahip dilsel birimler ile eşdizimlilik sergilemektedir. Çalışmada düğümlerin nötr anlamsal
bürün görünümüne sahip sözcükler ile eşdizimliliğine rastlanılmamıştır.
Veri tabanında yüzünden, neden olmak, sebep olmak, sayesinde sözcüklerinin anlamsal bürün
görünümlerine ilişkin sorunlu durumlara rastlanılmıştır. Türkçe’de olumsuz anlamsal bürün
görünümüne sahip yüzünden, neden olmak, sebep olmak sözcükleri olumlu anlamsal bürün
değeri taşıyan sözcükler ile eşdizimlilik sergilemektedir. Buna karşın Türkçe’de olumlu
anlamsal bürün görünümü sergileyen sayesinde sözcüğü ise olumsuz anlamsal bürün
değerine sahip sözcüklerle eşdizimlilik göstermektedir.
Sözcüklerin anlamsal bürün örüntülerinde gözlenen bu sorunlar metinlerde sözcüksel
bağdaşıklığın sağlanamamasına dolayısıyla da metin konusunun iyi bir biçimde
geliştirilememesine neden olmaktadır. Bu durum metinlerde tutarlılık sorunlarını ortaya
çıkarmakta ve metnin anlaşılabilirliğini düşürmektedir.
Bu çalışmanın veri tabanını oluşturan metinlerde gözlemlediğimiz sorunların Türkçeyi
yabancı dil olarak öğrenen öğrenicilere özgü dilsel tanıtlar olarak işlemlenmesi daha geniş ve
çeşitlenmiş bir veri tabanındaki metinlerdeki durumun saptanması sonrasında mümkün
olacaktır. Bizim çalışmamız bu anlamda daha geniş kapsamlı yapılacak sonraki çalışmalar
için betimsel bir başlangıç noktası oluşturmaktadır.
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PRESERVICE TEACHERS’ METAPHORS OF MOTHER TONGUE
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANA DİLİNE İLİŞKİN METAFORLARI1
Elif Emine BALTA2
ABSTRACT
The aim of this study is to determine the metaphors preschool, elementary and Turkish teacher candidates used
regarding mother tongue. Phenomenological research method was employed in this study. Within 2014-2015
Academic Year, 204 preservice teachers at Cyprus International University Educational Faculty, Departments of
Pre-school Teacher Education, Elementary Education and Turkish Education joined the study as the research
group. The data were collected by completing the following sentence for each preservice teachers “Mother tongue
is like ……………; because…..”. The data were analyzed by content analysis tecniques. According to the outcome of
the research preservice teachers have created 65 different and acceptable metaphors on the concept of mother
tongue. These metaphors eight conceptual categories were identified: connective, regulative, creative, protective,
identifier, carrier, uniqueness, and compulsive. Preservice teachers have produced large percentage of metaphors
that can be incorporated into the function of native language. Teacher training programs be more functional when
informing about the importance of mother tongue and periodic update can be suggested in courses, when
developing awareness of the mother tongue.
Key Words: Preservice Teachers, Mother Tongue, Metaphors, Phenomenology, Qualitative Research.
ÖZET
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının ana diline ilişkin geliştirdikleri metaforları tespit edip, konu ile ilgili
algılarını betimlemektir. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmaya, 2014–2015 eğitim-öğretim yılı
güz yarıyılında, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve Türkçe eğitimi
bölümlerinde öğrenim gören 204 öğretmen adayı katılmıştır. Veriler, her öğretmen adayının “Ana dili …………….
gibidir; çünkü……….....” cümlesini tamamlamasıyla toplanmıştır. Toplanan verilere içerik analizi tekniği
uygulanmıştır. Öğretmen adayları ana diline ilişkin toplam 65 geçerli, farklı metafor üretmiştir. Üretilen bu
metaforlar, bağlayıcı, düzenleyici, oluşturucu, koruyucu, tanımlayıcı, taşıyıcı, teklik ve zorunluluk olarak ifade
edilen sekiz kategoride toplanmıştır. Öğretmen adayları büyük oranda ana dilin oluşturuculuk işlevine dâhil
edilebilecek metaforlar üretmişlerdir. Öğretmen yetiştirme programlarında ana dilinin önemi hakkında daha
işlevsel bilgilerin verilmesi, bu programlardaki derslerin ana dili bilincinin geliştirilmesi ekseninde dönemsel
güncellenmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayı, Ana Dili, Metafor, Olgubilim, Nitel Araştırma
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GİRİŞ
Eğitim sistemleri kişinin dili tam ve doğru kullanma becerisini edinme sürecini göz önüne
alacak bir biçimde planlanır. Çünkü insanın günlük hayatındaki en sıradan işten en karmaşık
akademik beceriye kadar tüm konular doğrudan veya dolaylı olarak dili kullanma ihtiyacı ile
ilgilidir. Dili doğru kullanma, düşünmenin doğru işleyişinin sunuluşudur çünkü dili tam ve
doğru kullanan bir kişi doğru anlatır, doğru anlar ve algıladıklarını zihninde doğru
yapılandırır.
Türkçe Sözlükte "insanın çocukken ailesinden ve soyca bağlı olduğu topluluktan öğrendiği
dil" olarak tanım bulan ana dili, insan hayatında en önemli kavramlardan biridir. Çocuk ana
dili aracılığıyla ilk toplumsal kuralları kavrar, çevreyle iletişimini kurar. Böylelikle bilgi ve
becerilerini artırırken ve kültürel birikimlerini edinmeye başlar (Ünalan, 2010: 7). Özdemir
(1983) ana dilinin ses, anlam ve düşünce örüntüsü olarak bilinçaltına inerek bir ses dizgesine,
evreni anlama ve anlatma yoluna dönüştüğünü ifade eder. Ona göre ana dili, insanın iç
dünyasının sınırlarını ve evrene bakışını belirlemesinde, olayları ve ilişkileri yorumlamasında
önemli etkiye sahip bir kavramdır. Toplumsal bir kurum olan ana dili, “bir yandan
insanoğlunun konuşma yeteneğine, bir yandan da bağlı bulunduğu ulusun anlaşma sonucu
ortaya koyduğu belirtilerden, sözcüklerden oluşan dizgeye dayanır” (Aksan, 2000: 51). Ana
dili duygusu bireyleri birbirlerine bağlama gücüne sahiptir. Bu bağlama gücü, ana dili
duygusunun insanın bebeklik ve çocukluk dönemlerinde oluşması, bilinçaltına yerleşmesi,
kişiliğine sinmesi ve kolay kolay yok olmaması böylelikle kimliğinin bir parçası olması ile
açıklanabilir (Özdemir, 1983; Ünalan, 2010; Açık, 2014; İlhan, 2012).
İnsanın toplumsal anlamda kim olduğunun belirleyicilerinden biri olan ana dilinin, basit bir
kavramdan ziyade veya küreselleşmenin engelleyicisi olmasının aksine, toplumların ayakta
durmasını sağlayacak olan bir kavram ve eğitim-öğretim düzleminde üzerinde önemle
durulması gereken alan olduğu bilincinde olmak gerekmektedir. Bununla birlikte “küresel
dilin yerleştirilip ana dilin eritilip yok edilmesi çabasının özellikle çocuklar ve gençler
üzerinde yoğunlaştığı, hedef kitlenin ulusların yarınları olduğu”nun gözlenmesi de ayrı bir
tehlike olarak karşımıza çıkmaktadır (Kolaç, 2008: 66).
Bu bağlamda,
 Ana dili eğitiminin gerçekleştirilmesi,
 Ana diline ait bilginin yapılandırılması,
 Ana dili duyarlılığının sağlanması,
 Ana dilinin maruz kalabileceği olumsuz durumlarla mücadelenin verilmesinde aile
ve yakın sosyal çevreden sonra, okul öncesi eğitim kurumlarına, ilkokullara, ortaokullara ve
diğer eğitim basamaklarına çeşitli görevler yüklenmektedir.
Öğretmen adaylarının ana dili kavramına yükledikleri anlamlar, ana dilinin bilişsel
boyutunun yanında duyuşsal boyutunu açıklama konusunda da önemlidir. Çünkü öğretmen,
gerçekleştireceği eğitim-öğretim esnasında tutumlarından bağımsız davranamaz. Bu
tutumların seyrini ortaya koymada metafor olarak adlandırılan zihinsel imgelerin tespiti
alternatif yollardan biridir.
Metafor
Metafor sözcüğü Türkçeye Yunancadan geçmekle birlikte kavram karmaşasına uğramış ve
üzerinde ortak bir anlama varılamamış bir sözcüktür. Metafor, kimi zaman eğretileme, kimi
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zaman benzetme veya istiare sözcükleri ile açıklanmak istenmiştir. Oysaki Türkçede
halihazırda anlamdaş olarak gösterilen terimler ile metafor sözcüğü tam tamına
örtüşmemektedir (Uğur, 2003).
Metafor konusunda çoğu araştırmaya kaynaklık yapmış olan Metaforlar, Hayat, Anlam ve Dil
kitabının yazarları Lakoff ve Johnson (2005: 27) “bir tür şeyi başka bir tür şeye göre anlamak
ve tecrübe etmek” olarak ifade ettikleri metaforun, kavramın bir boyutunu diğerine göre
kavrama imkânı verdiği bir anlamda diğer boyut veya boyutları zorunlu olarak gizlediğini
belirtirler. Başka bir ifadeyle olgunun bir noktasını, o noktaya odaklanma yoluyla ön plana
çıkarılmasıdır. Bu yol ile kavramın olgusal yapısına dair akıl yürütülür. Bu çalışmada metafor
-edebi boyutu aşarak- Lakoff ve Johnson’un (2005) çalışmaları ekseninde, bilişsel metafor
teorisine göre anlamlandırılmış ve öğretmen adaylarına metafor üretebilmeleri için verilen
formda ana dili ile ilgili benzetme yapmaları istenmiştir.
Alanyazın taraması yapıldığında dil, ana dili veya yabancı dil ile ilişkili kavramların algısal
anlamda incelendiği görülmüştür (Akalın ve Zengin, 2007; Nikitina ve Furuoka, 2008; Shaw
and Mahlios; Pishghadam, Torghabeh ve Navari, 2009; Şimşek, 2014; Göçer, 2013; Kahraman,
2014; Erdem, Bülbül, Gün ve Oran, 2014). Fakat metaforlar yoluyla algıların tespit edildiği
çalışmaların çok azı ana dili ile doğrudan ilgilidir. Pilav ve Elkatmış (2013) Türkçe ve sınıf
öğretmeni adaylarının Türkçe kavramına ilişkin görüşlerini, Sevim, Veyis ve Kınay (2012)
Türkçe Eğitimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümlerinde öğrenim gören son sınıf
öğrencilerinin Türkçeyle ilgili algılarını, Mert (2013) Türkçe öğretmen adaylarının dört temel
dil becerisine yönelik algılarını metaforlar yoluyla tespit etmişlerdir. Bu çalışmanın ana dili
kavramı ile doğrudan ilişkili olması bakımından alanyazına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı:
Bu araştırmada, ana dili eğitimi ve öğretiminin örgütlülük ve amaçlılık çerçevesinde art
zamanlı sağlayıcıları olacak olan Okul öncesi öğretmeni, Sınıf öğretmeni ve Türkçe öğretmeni
adaylarının ana dili kavramına yönelik algılarının ve bu algıların nedenselliği tespit edilmeye
çalışılmıştır. Tutumların başarıyı etkilediği ve ana dili eğitimi-öğretiminin bilgi dersi olmadığı
gerçeği göz önüne alındığında ana diline yönelik derslerin sadece bilişsel değil duyuşsal
olarak algılanma durumu gündeme gelir. Bu amaç ve hareket noktası çerçevesinde “Öğretmen
adaylarının ana diline ilişkin metaforları nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır. Öğretmen
adaylarının ana dili farkındalıklarının nedenlerinin aydınlatılması, öğretmen yetiştirme
bağlamındaana dili edinimi sürecinin yeniden gözden geçirilmesine fayda sağlayacaktır. Bu
genel amaca yönelik aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Okul öncesi, Sınıf ve Türkçe öğretmeni adaylarının “ana dili” kavramına ilişkin
geliştirdikleri metaforlar nelerdir?
2. Okul öncesi, Sınıf ve Türkçe öğretmeni adaylarının geliştirdikleri metaforlar hangi
kavramsal kategoriler altında toplanabilir?
3. Okul öncesi, Sınıf ve Türkçe öğretmeni adaylarının geliştirdikleri metaforlar “ana dili”
kavramının hangi boyutunda yoğ unlaşmaktadır?
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YÖNTEM
Araştırmanı Deseni
Bu çalışma, öğretmen adaylarının ana diline ilişkin alımlamalarını belirlemek amacıyla nitel
araştırma desenlerinden olgubilim deseni üzerinde planlanmıştır. Olgubilim deseni farkında
olunan fakat üzerinde derin ve detaylı bir düşünme gerçekleştirilmeyen olgulara
odaklanmaya uygun bir araştırma ortamı sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 72).
Katılımcılar
Araştırma, 2014-2015 güz yarıyılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada amaçlı örnekleme tekniklerinde kolay ulaşılabilir durum
örneklemesi, araştırmaya hız kazandırması ve pratiklik nedeniyle tercih edilmiştir.
Katılımcılar, ana dili eğitimi ve öğretiminde öncelikli görev ve sorumluluğa sahip olacak
öğretmenlerin yetiştirildiği Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Türkçe Eğitimi
bölümü öğrencilerinden oluşmaktadır. Katılımcılar hakkında bilgiler Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Katılımcılar Hakkında Bilgi
Bölüm

Okul Öncesi Öğrt.
Sınıf Öğrt.
Türkçe Öğrt.
Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Cinsiyet Kadın
Erkek
Toplam

ƒ

%

101
39
64
47
41
49
67
141
63
204

49,50
19,11
31,37
23,03
21,09
24,01
32,84
69,11
30,89
100

Verilerin Toplanması
Eğitim ve öğretim çerçevesinde önemli bir konuma sahip olan ana dilinin öğretmen adayları
için ifade ettiği anlamları tespit edebilmek için veriler metaforlar yoluyla toplanmıştır.
Morgan (1986) metaforların bir durumu betimleme ve bir süreci hızlandırma veya
iyileştirme amacıyla kullanıldığını ifade eder. Metaforlar ilk durumda kullanıldığında olgu,
olay veya kavram olduğu gibi resmedilir, ikinci durumda metaforlar bir değişim aracı olarak
kullanılır (Akt: Yıldırım ve Şimşek, 2006: 212). Bu çalışmada metaforlar, ana dili ile ilgili
algının betimlenmesi için işe koşulmuştur.
Bu sebeple katılımcıların her birinden “Ana dili... gibidir, çünkü...” cümlesinin yazılı olduğun
bir form verilmiştir. Öğretmen adaylarından bu cümleyi kendilerine göre uygun olan bir
metafor ile tamamlamaları ve bu tamamlamalarını mantıksal olarak gerekçelendirmeleri
istenmiştir. Formlar dağıtılmadan önce katılımcılara metafor kelimesini açıklayıcı 10-15
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dakika süren bilgilendirme yapılmış ve metafor geliştirmeleri için 45 dakikalık süre
verilmiştir.
Verilerin Analizi
Elde edilen verilerin analizinde kodlama ve ayıklama, örnek metafor derleme, kategori
geliştirme, geçerlik ve güvenirliği sağlama aşamaları takip edilmiştir (Saban, 2008).
Kodlama ve Ayıklama Aşaması
Araştırma kapsamında 274 öğretmen adayından metafor formu derlenmiştir. Bu aşamada
öncelikle katılımcılar tarafından üretilen metaforlar listelenmiştir. Araştırmanın katılımcının
metafor üretip üretmediği, metaforu net bir biçimde dile getirip getirmediği, bir metafor
üzerine odaklanıp odaklanmadığı, üretmiş olduğu metaforun dayandığı gerekçeyi tam ve
doğru açıklayıp açıklamadığı değerlendirmeye alınmıştır. Tüm bunların sonucunda boş
bırakılan, metafor üretilmemiş olan, sadece ana dilin önemli olduğuna ilişkili cümleler kuran
ya da gerekçeleri anlamlı olmayan metaforların bulunduğu kâğıtlar (n=70) araştırma
kapsamına alınmamıştır.
Örnek Metafor Derleme Aşaması
Bu aşamada, 274 katılımcıdan toplanan metafor formlarının 70’nin araştırma kapsamı
dışında bırakılmasıyla kalan 204 formdan toplam 65 farklı, geçerli metafor elde edilmiştir. 65
metaforun 40’ı en az iki defa söylenmiş, 25’i tek katılımcı tarafından üretilmiştir. Birden fazla
söylenmiş metaforların belirli bir kategori altında toplanıp toplanmayacağını belirlemek ve
veri analizi surecini geçerliliğini sağlamak için tekraren kullanılan metaforlar (n=40)
alfabetik sıraya göre örnek metafor listesi haline getirilmiş, metaforların gerekçelerini
bildiren cümleler kaydedilmiştir. Araştırma çerçevesinde sadece metafora göre kategori
geliştirmemeye dikkat etme amacıyla katılımcıların gerekçelendirmeleri dikkatle
incelenmiştir (Güneyli ve Akıntuğ, 2012). Örnek olarak üretilen “ağaç” ile “ağaç kökü”
metaforlarının aynı kategoride toplanmama durumlarının metaforların gerekçelendirilme
nitelikleriyle ilgili olması sağlanmıştır. Bununla birlikte sözün tek anlamlılığını mümkün
olmayacağı hesaba katılarak aynı kavrama gönderme yapılan metaforların
gerekçelendirmelerindeki farklılık, dahil olacakları kategorileri etkileyeceği de durumu da
göz önüne alınmıştır. Kategorilerin alanları ve sınırları, kategorileri temsil eden özellikler
tarafından çizildiği için herhangi iki katılımcının üretmiş olduğu aynı metafor gerekçelerinin
niteliğine göre aynı kategorinin farklı belirleyici özelliklerinde değerlendirmeye alınmıştır.
Örnek olarak “ağaç kökü” metaforunu geliştiren iki katılımcıdan birisi ana dilinin “toplumu
bir arada tutma”, diğeri ise “topluma aidiyet geliştirme” özelliğine vurgu yapmıştır. Ana dilin
bağlayıcılık işlevi çerçevesinde anlam bulan bu iki özellik dikkate alınıp çalışmaya
yansıtılmıştır.
Metaforun ifade edildiği bu cümlelere, cümlenin ait olduğu katılımcının cinsiyetini (E=Erkek,
K=Kadın), branşını (OÖ= Okul Öncesi Öğretmenliği, SÖ=Sınıf Öğretmenliği, TE=Türkçe
Eğitimi) ve sınıfını (1, 2, 3, 4) belirtecek kısaltmalar eklenmiştir.
Kategori Geliştirme Aşaması
Öğretmen adaylarının ana dili kavramına ilişkin ortaya koydukları metaforlar içerik analizi
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tekniği ile çözümlenmiştir. İçerik analizinde temel amaç, “toplanan verileri açıklayabilecek
kavramlar ve ilişkilere ulaşmaktır. (…) Bu amaçla toplanan verilerin önce
kavramsallaştırılması, daha sonra da çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde
düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir.” (Yıldırım
ve Şimşek, 2006: 227). Öncelikle alanyazın taraması yapılıp dil ve ana dilini konu edinmiş
kuramsal çalışmalar incelenmiş, kategorilerin isimlendirilmesinde ve özelliklerinin tespit
edilmesinde bu çalışmalardan fikir alınmıştır.
Bununla birlikte katılımcıların oluşturdukları kompozisyonlarda değinilmiş olan fikirler
kategorilerin ve özelliklerinin son halini almasında rol oynamıştır. Katılımcıların ürettiği
geçerli 65 metafor, metaforun konusu, metaforun kaynağı ve metaforun konusu ile kaynağı
arasındaki ilişki bakımlarından analiz edilmiştir (Lakoff ve Johnson, 2005; Saban, 2008).
Analiz sonunda, ana diline ilişkin metaforlar sekiz farklı kategoride gruplandırılmıştır.
Kategorilerin açıklayıcısı olan özellik ifade eden cümlelere yönelik öğrenci metinlerinden
örnekler verilmiştir.
Geçerlik ve Güvenirliği Sağlama Aşaması
Araştırmanın geçerlik kriterlerini sağlayabilmek için toplanan verilerin analizi ayrıntılı bir
şekilde anlatılmış ve kategorilere nasıl ulaşıldığı açık ve anlaşılır biçimde yazılmıştır.
Araştırmada elde edilen 65 metaforun her biri için onu en iyi temsil ettiği varsayılan bir
örnek metafor derlenmiş ve bunların tümüne bulgular kısmında yer verilmiştir (Yıldırım ve
Şimşek, 2006).
Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için, araştırmada ulaşılan sekiz kategori altında verilen
metaforların kategorik özelliklerine uygunluğunun sağlaması uzman görüşüne başvurularak
yapılmıştır. Bunun için öncelikle dil eğitimi ve dilbilim alanında uzmanlaşmış olan iki öğretim
elemanına, (1. liste) 65 adet metaforu içeren ve (2. liste) sekiz kavramsal kategorinin adlarını
ve özelliklerini içeren iki ayrı liste verilmiştir. Kategorileri oluşturma açısından uzmanlardan
birinci listedeki metaforları ikinci listedeki sekiz kavramsal kategoriyle eşleştirmesi
istenmiştir. Daha sonra, uzmanın yaptığı eşleştirmeler araştırmacının kendi kategorileriyle
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalarda “görüş birliği” ve “görüş ayrılığı” sayıları tespit edilerek
araştırmanın güvenirliği
Güvenirlik =
Görüş Birliği
x 100
Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı
formülü (Miles ve Huberman, 1994) kullanılmış ve Güvenirlik = (60/61+4) X 100 = %93,8
olarak hesaplanmıştır (Saban, 2008).
Araştırmada, katılımcıların geliştirdiği metaforlar, frekans-yüzde tabloları ile aktarılmıştır.
Araştırmacı tarafından geliştirilen kategoriler ve her kategoriye ait metaforlar
tablolaştırılmış, kategorilerin sıklıkları verilmiştir.
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BULGU VE YORUMLAR
Birinci Alt Amaca Yönelik Bulgular
Öğretmen adaylarının ana diline ilişkin metaforları
Araştırmaya çerçevesinde uygun metafor üretmiş olan 204 öğretmen adayının kağıtları analiz
edilmiş ve ana dili kavramına ilişkin toplam 65 geçerli metafor tespit edilmiştir. En çok
kullanılan metaforlar sırasıyla “Karakter” (%36,9), “Su” (%16,9), “Çocuk” (%12,3) ve
“Ağaç”tır (%12,3). Tablo 2’de katılımcıların geliştirdikleri metaforların frekans ve
yüzdelikleri sunulmuştur:
Tablo 2. Katılımcıların Ana Dili Kavramına İlişkin Metaforlar
Metafor adı
ƒ
%
Metafor adı
Karakter
24
36,9
Güneş
Su
11
16,9
Organ
Çocuk
8
12,3
Ülke
Ağaç
8
12,3
Anahtar
Anne
7
10,8
Ad
Vatan
7
10,8
Miras
Aile
6
9,2
Domino taşları
Anne sütü
6
9,2
Kitap
Ağaç kökü
5
7,7
Araç
Memleket
5
7,7
Kuş
Yöresel yemek
5
7,7
Köprü
Ruh
5
7,7
Kalp
Temel taşı
5
7,7
Ampul
Çiçek
5
7,7
Nüfus cüzdanı
İskelet
4
6,2
Kanbağı
Gen
4
6,2
Tren
Damar
4
6,2
Mesaj
Yol
4
6,2
Beyin
Nefes
4
6,2
Arkadaş
Ev
3
4,6
Namus
* 1 defa söylenenler
TOPLAM

ƒ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
25
204

%
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
38,5
100

Araştırmada ana dili kavramına ilişkin yalnızca bir katılımcı tarafından geliştirilen
metaforları şunlardır: Ağaç yaprakları, telefon, yöresel kıyafet, evrensel kürenin dilimi,
hayatın devamı için ilaç, yıldız, bayram, evin perdesi, değerli eşya, liman, sanat, yazı, devrini
almış araba, mikser, bahçedeki gül, bayrak, kar tanesi, kişisel defter, meyve, kaynağından
yavaş dökülen su, damarlarımdaki kan, zorunlu eğitim, refleks, uyku, bilinçaltı. Derlenen
metaforların 52’si somut, 13’ü soyuttur. 52 somut metaforun 11’i canlı 41’i cansızdır. Canlı
metaforların 6 insan, 4’ü bitki, 1 hayvandır.
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İkinci Alt Amaca Yönelik Bulgular
Öğretmen adaylarının ana diline ilişkin sahip oldukları metaforların toplandığı
kavramsal kategoriler
Araştırma sonucunda toplanan metaforlar, konusu, kaynağı ve konu-kaynak ilişkisi
bakımından ayrıştırılmış ve belli kategoriler altına yerleştirilmiştir.

BAĞLAYICI

ZORUNLULUK

OLUŞTURUCU

DÜZENLEYİCİ

ANA DİLİ

TEKLİK

KORUYUCU

TANIMLAYICI

TAŞIYICI

Şekil 1. Ana Dili ile İlgili Metaforlardan Elde Edilen Kategoriler
Şekil 1’de de görüldüğü üzere ana diline ilişkin metaforlar toplam sekiz kategoride
değerlendirilmiştir. Bu kategorilerin altısı “bağlama”, “düzenleme”, “koruma”, “tanımlama”,
“taşıma”, “oluşturma” fiilleri ile ana diline ait işlevleri açıklamaktadır. İki kategori ise “tek
olma” ve “zorunluluk” özellikleri ile ana dilini betimlemektedir.
Katılımcılar tarafından geliştirilmiş olan metaforların kategorilere göre dağılımları Tablo 3’te
gösterilmiştir.
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Tablo 3.Metaforların Kategorilere Göre Dağılımı
Kategoriler (n=8)
Metaforlar (n=65)
Bağlayıcı Ağaç kökü (5), Memleket (5), Yöresel yemek (5), Kuş
(2), Köprü (2), Ağaç yaprakları (1), Telefon (1), Yöresel
kıyafet (1)
Düzenleyici Arkadaş (2),Beyin (2), Kalp (2), Bayram (1), Evin
perdesi (1), Evrensel kürenin dilimi (1), Hayatın
devamı için ilaç (1), Yıldız (1),
Koruyucu Anne (7), Vatan (7), Aile (6), Ev (3), Namus (2), Değerli
eşya (1), Liman (1)
Oluşturucu Karakter (24), Çocuk (8), Anne sütü (6), Ruh (5),
Temel taşı (5), İskelet (4), Güneş (3), Organ (3), Ülke
(3), Anahtar (3), Ampul (2)
Tanımlayıcı Ad (3), Nüfus cüzdanı (2), Sanat (1)
Taşıyıcı Su (11), Ağaç (8), Gen (4), Damar (4), Yol (4), Miras
(3), Domino taşları (3), Kitap (3), Araç (3), Kan bağı
(2), Tren (2), Mesaj (2), Yazı (1), Devrini almış araba
(1), Mikser (1)
Teklik Çiçek (5), Bahçedeki gül (1), Bayrak (1), Kar tanesi (1),
Kişisel defter (1), Meyve (1), Kaynağından yavaş
dökülen su (1)
Zorunluluk Nefes (4), Damarlarımdaki kan (1), Zorunlu eğitim (1),
Refleks (1), Uyku (1), Bilinçaltı (1)

ƒ (%)
8 (12,3)

8

(12,3)

7

(10,8)

11 (16,9)

3
(4,6)
15 (23,1)

7

(10,8)

6

(9,2)

Tablo 3’te görülen kategoriler özellikleri ve örnek cümleleri ile sunulmuştur.
Bağlayıcılık işlevi bakımından ana dili: Bu kategoride 22 katılımcı toplam 8 metafor
geliştirmiştir. Bunlar: “Ağaç kökü”, “Memleket”, “Yöresel yemek”, “Kuş”, “Köprü”, “Ağaç
yaprakları”, “Telefon”, “Yöresel kıyafet”tir. Katılımcıların ana diline ilişkin ürettikleri
metaforların nedenselliğini açıklarken kullandıkları ifadelerden yola çıkarak “aidiyet hissi
yaratma”, “birliktelik kurma”, “ortaklık kurma”, “bağlılık oluşturma” kodlarına ulaşılmıştır. Bu
kodlardan bağlayıcılık kategorisini açıklayacak iki özellik ifade edilmiştir.
i.
Ana dili toplumu bir arada tutar, toplum fertlerini birbirine bağlar:
Ağaç kökü: “Bize kim olduğumuzu nereden geldiğimizi hatırlatır. Aslında sahip olduğumuz
inanç ve törelerin de kopmaz bağı gibidir. Ana dil ilk önce kendini tanıma ve kendinden
başlayarak belki de bir nesle sahip çıkma anlamlarına da gelebilir.” (K,TE,1)
Yöresel Yemek: “Tüm yemeklerin içinden benim en sevdiğim bana ait bulduğum yerken keyif
aldığım, yemekte zorlanmadığım bir yemektir. Çünkü ona alışığım. Ana dili de tüm dillerin
içinde benim en rahat ettiğim, kendimi bulduğum, aynı toplumun insanlarıyla birliktelik
kurabildiğim bir dildir.” (E,OÖ,4)
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ii.
Ana dili bireyde topluma ait olma hissi uyandırır:
Ağaç kökü: “Bu kökler doğduğumuz andan itibaren millî kültürümüzle beslenir. Ana dili
benlik gerçekliğini ifade etmekle kalmaz, gerçekliğin ta kendisini oluşturur. Bu gerçekliğe
sahip birey, kendi düşünsel süreciyle kavram dünyasını geliştirir. Bilinçaltının dürtülmesiyle
farkındalığı giderek artacak, ana dilini daha iyi anlayacak ve sahip çıkacaktır.” (K,TE,2)
Memleket: “İnsanın eğitimine kültürüne, maddiyatına maneviyatına bakmaksızın kendini en
iyi şekilde anlatabildiği dildir. Almanya’da çalışan bir insanın işte sokakta veya şehrin umumi
olan herhangi bir bölümünde Almanca konuşsa da evinde Türkçe konuşur. Memleket özlemi
duyar diline.” (E,TE,1)
Düzenleyicilik işlevi bakımından ana dili: Ana dilinin düzenleyicilik işlevinde 11 katılımcı
toplam 8 metafor üretmiştir. Üretilen metaforlar: “Arkadaş”, “Beyin”, “Kalp”, “Bayram”, “Evin
perdesi”, “Evrensel kürenin dilimi”, “Hayatın devamı için ilaç”, “Yıldız”dır. Katılımcıların
mantıksal dayanakları incelendiğinde ana dilin düzenleyicilik kategorisini belirleyen kodlar
“milleti oluşturma”, “toplumsal unsurları düzenleme”, “kültürü inşa etme”, “toplumsal
unsurların uyumunu sağlama”dır.
i. Ana dili bir toplumun millet olabilmesi, millet bilincine ulaşabilmesi için gereklidir:
Kalp: “Hayatımızı sürdürebilmemiz için kesinlikle olması gereken bir organımızdır. Kişinin
ana dili onun nereli olduğunu ne tür kültürlere sahip olduğunu bilecek kadar işimize yarar.
Toplumun millet olmasında önemlidir. Diğer organlarımız da elbette önemli ama yaşam
sürdürebilen en önemli organımız kalptir.” (K,SÖ,3)
Evin Perdesi: “Evin perdesi ihtiyaçtır. Ana dili de ortaklığı kolay anlaşmayı sağlayan, işe
yarayan, eksikliği gideren tek temel dildir.” (K,OÖ,2)
ii. Ana dili ve millet arasında parça-bütün ilişkisi vardır. Ana dili parçayı bütüne uyarlar:
Evrensel Kürenin Dilimi: “Her ülke ve uygarlıkbirbirinden farklıdır. Ama topladığın zaman bir
bütünü oluşturur. Aynı ana dilinin içinde de birçok şive ağız bulunur fakat temelde hepsi
ortak kurallar ile işler. ” (E,SÖ,3)
Kalp: “Bütün vücuda kanı pompalayan bir organdır. İnan kalbi olmadan kan diğer hücrelere
dağıtılamaz. Bu yüzdendir ki ana dil olmadan insan aslını bilemez tanıyamaz.” (K,OÖ,3)
Koruyuculuk işlevi bakımından ana dili: Bu kategoride 27 katılımcıtarafından 7 metafor
oluşturulmuştur. Bunlar: “Anne”, “Vatan”, “Aile”, “Ev”, “Namus”, “Değerli eşya”, “Liman”dır. Bu
kategoriyi oluşturan temel özellikler “değerleri saklama”, “koruma”, “muhafaza etme”
kodlarının açımlanması ile geliştirilmiştir.
i. Ana dili topluma ait kültürel izleri korur:
Anne: “Doğumdan itibaren onunla beslenir, onunla gelişir, ondan faydalanırız. Ana dilin bize
kattıklarını alıp üzerine bir şeyler koyar bizden sonrakilere aktarırız. Böylelikle her tür
kültürel mirasımıza sahip çıkmış oluruz.” (K,TE,4)
Vatan: “Kültürünü taşır. Ana dilinden utanan veya yoksun kalan bir insan kendini kaybeder
özünden uzaklaşır ve yok oluşa doğru ilerler.” (K,OÖ,4)
Vatan: “İnsan için vatanı kendine ve toplumuna ait geçmişten gelen izleri saklayan diğer
topraklardan ayrı, daha önemli bir toprak parçasıdır. Ana dili de vatan gibi geçmişin
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birikimleri ile oluşur. Mesela atasözlerini deyimlerini insan ana dilinde rahat kullanır. Çünkü
onları hem dilinde kullanır hem yaşantısında. ” (K,OÖ,4)
ii. Ana dili toplumun özel ve önemli değerlerini muhafaza eder:
Ev: “İnsan mahremiyetini, şakalarını evinde yaşar. Çünkü bunlar özel hayatı ilgilendirir.
Doğallığını en iyi evinde hisseder ana dil de öyledir insanı rahat ve güvende hissttirir.”
(E,OÖ,2)
Yıldız: “Uzaktan bakıldığında hepsi aynı görevi üstlenmişler ve aynı görünüyorlar. Fakat hepsi
ayrı bir gezegen, hepsinin özellikleri, büyüklükleri, toprak yapıları farklıdır. Her biri farklı
birşeyler barındırır içeriğinde.”(K,OÖ,4)
iii. Birey ana diline sığınır:
Liman: “Limana gemilerin sığındığı gibi ana diline de sığınırsın. Nereye gidersen git, ne kadar
öğrenirsen öğren seni bekleyen ve senin birçok özelliğini barındıran ve en çok hatıralarını
korur; ev scaklığını taşır.” (K,OÖ,4)
Ev: “Çocuk onun içine doğar. Sığındığı evi gibi onun içinde büyüyecektir.”(E,OÖ,1)
Vatan: “İnsanı içinde yaşatan, barındıran, insanın yediği doyduğu yer vatanıdır. Ana dili de
insanı iletişim bakımından barındığı, yardım aldığı bir dildir.” (E,TE,4)
Oluşturuculuk işlevi bakımından ana dili: Bu kategoride toplamda 66 katılımcı 11 metafor
geliştirmiştir. “Karakter”, “Çocuk”, “Anne sütü”, “Ruh”, “Temel taşı”, “İskelet”, “Güneş”,
“Organ”, “Ülke”, “Anahtar”, “Ampul”dür. Ana dilin oluşturuculuk kategorisi “toplumu
oluşturma”, “kişilik”, “kendilik", “toplumsal-ruhsal tepki” kodlarını içine almaktadır.
i. Ana dili toplumların oluşumunda başat kavramlardan biridir:
Bebek: “Bebekler nasıl anne sütü almadan büyüyüp gelişemezse, ülkelerde kendi ana dilleri
olmadan sağlıklı bir gelişim gösteremezler. Ana dili bir ülkenin vazgeçilmez bir değeridir.”
(K,OÖ,4)
İskelet: “Bedeni ayakta tutan iskelet gibi bir arada tutan, bizim iletişimimizi sağlayan,
yaşamımızı devam ettiren bir öğedir. İnsanı hayatta tutan iskeletidir. Anadilimizde bizim
yaşamımızı kolaylaştıran birşeydir.” (E,TE,4)
ii. Ana dili bireyin kişiliğinin göstergesidir/kişiliği oluşturur:
Güneş: “İnsanın ana dili doğup büyüdüğü, yetiştiği kültürler edindiği bir dildir. Bu dil bir
güneş gibi kişiliğe, duygu ve düşüncelerine ışık tutar.” (K,TE,3)
Karakter: “İnsanın doğal yapısı karakteridir. İnsan her hareketinde karakterini sergiler.
Birbirinden ayrılamaz. (…). Ana dili insanın kendini kendi ana diline özgü rahatta ifade
etmesini sağlar. Ana dili insanın en iyi bildiği dildir. (K,OÖ,1)
iii. İnsan yaşadığı müddetçe ana dilini benliğinde barındırır:
Ruh: “Nasıl ki ruh bedenin içindeyseana dili de insanın özündedir. Konuştuğumuz dil her
zaman ana dilimiz olmayabilir. Ama bizde görünen değil, görünenin dışında var olan
özdekidir. Çünkü insanlar her zaman özündeki gibi davranır. (…). Bence bir insan kendi ana
dilini özümser.” (K,OÖ,4)
Ruh: “Bedene canlılığını verir ve anlam kazandırır. Ana dili de insana o toplum içinde anlam
kazandırır.” (K,OÖ,3)
Tanımlayıcılık işlevi bakımından ana dili: Bu kategori, 6 katılımcının ürettiği 3 metaforu
kapsamaktadır. Bunlar; “Ad”, “Nüfus cüzdanı”, Sanat”tır. Bu kategori ve özellikleri,
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katılımcıların belirttikleri gerekçelerden tespit edilen “kimliklendirme”, “tarif etme”,
“özelliklerini belirtme” kodları ile şekillenmiştir.
i. Ana dili bireyin kimliğidir:
Ad (İsim): “Bize ismimiz doğduğumuzda verilir. Ana dili de onun gibi doğup büyüdüğümüz
çevrede, kültürde ailemizin konuştuğu ve bizim maruz kalıp öğrendiğimiz dildir. Çevredeki
dil benimsenir, sonradan öğrenilenler ana dilin yerini tutmaz. Tıpkı bize hergün farklı
isimlerle seslenilmediği gibi.” (K,OÖ,2)
Sanat: “Sanat eseri insanı yansıtır. Ana dil de ortaya çıktığı her toplumun yansımasıdır.
Toplum dili işler, şivesiyle, aksanıyla, jargonuyla dil bir bütünüdür, bir sanattır.” (K,OÖ,4)
ii. Ana dili toplumların dünyalarını, bakış açılarını anlayışlarını tanımlar:
Nüfus cüzdanı: “Ana dili bizzat kendimizi benliğimizin yansımasıdır. Kimlik kartı nasıl bütün
bilgilerimizi içeriyorsa ana dilimiz de öyledir. Bizim bütün bilgilerimizi aktarıyor. Belirtiyor.
Bizim ne kadar gizlediğimiz şeyler varsa ana dili bunları ele verir.” (K,SÖ,4)
Nüfus cüzdanı: “Kişinin nereden geldiğini, yerini yurdunu belli eder. Ana dil bir kişinin
benliğini açığa çıkaran en güzel yoldur. Her insanın yaşamış ya da yaşayan bir dili vardır.
Önemli olan o ana dili doğru bir şekilde konuşabilmektir.”(K,TE,1)
Taşıyıcılık işlevi bakımından ana dili: Bu kategoriyi toplamda 52 katılımcı ve 15 metafor
temsil etmektedir. Bu metaforlar: “Su”, “Ağaç”, “Gen”, “Damar”, “Yol”, “Miras”, “Domino
taşları”, “Kitap”, “Araç”, “Kan bağı”, “Tren”, “Mesaj”, “Yazı”, “Devrini almış araba”, “Mikser”dir.
Kategorinin özelliklerini belirleyen kodlar “aktarma”, “taşıma”, “iletme” ve “devam
ettirme”dir.
i. Ana dili toplumsal çerçevede iletişim kaynağıdır:
Yol: “Başka yerlere ulaşırız haber alır ve veririz. Nasıl yolun olmaması sorun çıkarırsa
toplumların ana dili olmazsa toplumun bireyleri iletişim kuramaz ve sıkıntı çekerler.”
(K,SÖ,4)
Araç: “Araçlar işimizi kolaylaştırır, ana dili de iletişimi kolaylaştırır. Karşımızdaki insanın ne
dediğini kendi ana dilimizde olursa daha iyi anlarız.” (E,OÖ,4)
ii. Ana dili toplumun değerlerini geleceğe aktarır:
Ağaç: “Tek bir kökten gelme, yapraklarının uzaması gibi ana dilinin de gelecek nesillere
aktarılmasının temsil eder. Yabancı sözcüklerin atılması, ağacın budanmasına benzer, birçok
ana dilin olması farklı kültürleri oluşturur, ormanlar gibi.” (K,OÖ,2)
Miras: “Miras önemli bir kavramdır. Miras kişiye ölenlerden kalan hatıradır. Ana dili de
kültürel değerleri, kültürel öğeleri: (şarkılar, fıkralar, ağıtlar), taşır. Kültür taşıyıcılığı ile
hislerin, duyguların aktarımını da yapar.” (E,OÖ,2)
iii. Ana dili toplumların kalıcılıklarını sağlar:
Kitap: “Yol göstericidir. Kitaplar bize yol, yön gösterir. Ana dili de biz nereye gitmek istiyorsak
bizi oraya ulaştırır. Ana dilinin tam öğrenilmesi doğru anlama ve anlatmayı da sağlar. Doğru
anlama ve anlatma ile toplumsal varlık devam eder.” (E,TE,3)
Domino taşları: “Domino taşlarının biri yıkılırsa diğerleri de sırayla yıkılır. Ana dilinin her
öğesi görev ve sorumluluk üstlenir domino taşları gibidir. Ayrıca sağlam olmazsa hepsi teker
teker yıkılır.” (E,OÖ,4)
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Teklik niteliği bakımından bakımından ana dili: Bu kategoride 11 katılımcı 7 metafor
geliştirmiştir. Bu metaforlar: “Çiçek”, “Bahçedeki gül”, “Bayrak”, “Kar tanesi”, “Kişisel defter”,
“Meyve”, “Kaynağından yavaş dökülen su”dur. Teklik kategorisinin özellikleri, “tek”, “biricik”,
“yegâne olma”, “özel olma”, “ayrıcalık taşıma” kodlarıile geliştirilmiştir.
i. Ana dili ait olduğu kişi veya toplum nezdinde diğer dillerden farklıdır, özeldir:
Bahçedeki gül: “Çeşitli çiçeklerin içinde gül özeldir, bir tanedir ve tektir. Ana dili de insana
göre diğer dillerden daha yakındır. Ayrıca her ulusun bir ana dili vardır.” (K,OÖ,4)
Kişisel bir defter: “Bir devletin bir milletin kendi arasında kullandığı özel bir dildir. Bu nedenle
o topluluğun temelini oluşturur.” (E,SÖ,4)
Çiçek: “Her çiçek birbirinden farklıdır ve her çiçek kendi türünün özelliklerini gösterir.”
(K,OÖ,4)
ii. Ana dilinin biricikliği fertleri bir arada tutarken milletleri birbirinden ayıran bir
kavramdır:
Kar tanesi: “Herkesin ana dili birbirinden farklıdır. Kar tanecikleri gibi özeldir. Farklılık her
zaman yaratıcı üretken olmamızda ön plandadır. Böylelikle herkesin farklı olan ana diline
saygı duymalıyız. Herkes aynı dili konuşuyor olsaydı farklılık olmazdı, farklılık olmayınca da
güzellikleri göremezdik. Herkesin ana dili kendine özelidir.” (K,OÖ,4)
Meyve: “Ana dili, onu kullanan insanlara göre daha farklı ve anlaşılırdır. Bir kişinin en çok
sevdiği meyve de diğer meyvelerden farklıdır. Çok çeşitli meyve olabileceği gibi çeşitli diller
de vardır.” (K,OÖ,4)
Zorunluluk niteliği bakımından ana dili: Bu kategoriyi toplamda 9 katılımcı ve 6 metafor
temsil etmektedir. “Nefes”, “Damarlarımdaki kan”, “Zorunlu eğitim”, “Refleks”, “Uyku”,
“Bilinçaltı”dır. Zorunluluk niteliği bakımından ana dili kategorisinin özellikleri, “seçememe”,
“zorunlu olma”, “istemsiz öğrenme” kodlarından yola yola çıkarak ifade edilmiştir.
i. İnsanın ana dilini seçme özgürlüğü/şansı yoktur:
Zorunlu eğitim: “Ana dili zorunlu eğitim gibidir biz seçmeyiz, ailemiz de seçmez, onun ailesi
de seçmez. Beni bıraksalar belki başka dilde benliğimi bulurdum.” (E,OÖ,4)
Damarlarımdaki kan: “Ana dili damarlarımdaki kan gibidir çünkü seçemeyiz. Zaten ona
sahibiz, istesek de istemesek de.” (E,OÖ,4)
ii. Ana dili, öğrenilmesi mecburi olan bir kavramdır:
Refleks: “Refleksler bilinçli değildir. İstemsizdir. Ana dilimizi de kendimiz isteyerek
öğrenmiyoruz. Bir nevi istemsiz olarak, zorunlu olarak etrafımızdan duyarak öğrenmek
zorunda kalıyoruz.” (E,TE,1)
Bilinçaltı: “Bilinçaltımız gün içerisinde farkında olmadan yararlı ve yararsız bilgileri depolar.
Ana dili de böyledir. Günlük hayatımızda anadile ait bilgilerimiz konuşmamıza olduğu gibi
davranışlarımıza da etki eder.” (K,TE,1)
Üçüncü Alt Amaca Yönelik Bulgular:
Öğretmen adaylarının “ana dili” kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforların
yoğunlaştığı kategoriler
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“Okul öncesi, sınıf ve Türkçe öğretmeni adaylarının geliştirdikleri metaforlar “ana dili”
kavramının hangi boyutunda yoğ unlaşmaktadır?” sorusuna ilişkin bulgular Tablo 4’te
sunulmuştur:
Tablo 4. Katılımcıların Kategorilere Göre Dağılımı
Kategoriler
Katılımcılar
ƒ
(%)
Oluşturucu
66
32,4
Taşıyıcı
52
25,5
Koruyucu
27
13,2
Bağlayıcı
22
10,8
Düzenleyici
11
5,4
Teklik
11
5,4
Zorunluluk
9
4,4
Tanımlayıcı
6
2,9
Tablo 4’te görüldüğü üzere 204 katılımcının 66’sı ana dilin Oluşturuculuk, 52’si Taşıyıcılık,
27’si Koruyuculuk, 22’si Bağlayıcılık, 11’i Düzenleyicilik, 11’i Teklik, 9’u Zorunluluk ve 6’sı
Tanımlayıcılık kategorisine gönderme yaparak metafor geliştirmiştir. Bu verilere dayanarak,
öğretmen adaylarının %32,4’ünün ana dilinin insanın duygu ve düşün evrenini
oluşturduğunu, %25,5’i kültürel öğelerin taşıyıcısı olduğunu, %13,3’si kültürel öğelerin
koruyucusu olduğ unu, %10,8’i ortaklık, aidiyet gibi kavramlar ile toplumsal bağ layıcılığ ı
sağladığını %5,4’ü milleti millet yapan kavramların organize edip düzenlediğini, %5,4’ü ana
dilin tek ve biricik olduğ unu, %4,4’ü zorunluluk, zorundalık, baskı ve sınırlayıcılık ifade
ettiğini ve %2,9’u ise millîlik ifade eden tanımlayıcı bir ö ğ e olarak algıladığını söylemek
mümkündür.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Metafor doğası gereği kavramın tüm boyutlarını eş oranda ortaya koyamaz. Buna rağmen bu
veri toplama yoluyla yapılan çalışmalarda, kavrama yönelik geliştirilen her bir metaforun,
farklı bir bakışın ürünü olması, elde edilen verilere özgünlük ve değerlilik yükler. Bununla
birlikte kavramın herhangi bir boyutunu sondalama yoluyla derinlemesine ele alması
bakımından da metaforun kavrama yönelik aydınlatıcı bir rol üstlendiği de iddia edilebilir.
Metaforlar bilişten bağımsız olmayan duyuşsal tercihlerdir çünkü insan metaforları
kullanarak kavram hakkındaki bilgisi üzerine yorum getirerek o kavramın herhangi bir
özelliğini ön plana çıkarır.
Bu çalışma kapsamında öğretmen adaylarının ana dili hakkındaki görüşleri metaforlar
yoluyla tespit edilmek istenmiştir. Katılımcıların üretmiş oldukları 65 metafor, mantıksal
gerekçelendirmelerindeki benzetme yönleri dikkate alınarak kelime ve kelime grupları ile
kodlanmış, bu kodlardan yola çıkarak her biri en az iki özellik kapsayan sekiz kategoride
incelenmiştir. İncelemelerde katılımcıların %95,6’sının ana diline olumlu perspektiften
baktığı, ana dilin bağlama, düzenleme, koruma, oluşturma, tanımlama, taşıma işlevleri ve tek
olma niteliği kapsamında değerlendirilecek metafor ürettiği, %4,4’lük kısmının ise Zorunluluk
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niteliği bakımından ana dili kategorisinde metafor ürettiği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir
ifadeyle derlenmiş 65 metafordan 6’sı ana dilinin zorunluluk özelliğine gönderme yapmıştır.
Ana dilinin, insanın benliğini bulmada sınırlayıcı olması, istemli öğrenilmemesi, ana dilini
seçmenin mümkün olmayışı türünden gerekçelendirmeler, üretilmiş olan metaforların konu
ve kaynak ilişkisini açıklamaktadır.
Katılımcıların büyük oranı (%32,4’ü) geliştirdikleri metaforları ile Oluşturuculuk işlevi
bakımından ana dili kategorisinde yoğunlaşmıştır. Buna göre, öğretmen adayları arasında, ana
dilinin toplumları ve toplumsal değerleri oluşturan bir kavram olduğu düşüncesi, ana dilinin
diğer işlevlerine nispeten daha yaygındır denebilir. Bununla birlikte metaforların büyük oranı
(%23,1) Taşıyıcılık işlevi bakımından ana dili kategorisinde yer almıştır. Başka bir deyişle ana
dilinin, toplumların geçmişi ile geleceği arasında topluma ait unsurları taşıyıcı, iletici rollerine
ilişkin metaforlar, Taşıyıcılık işlevi bakımından ana dili kategorisinde daha çeşitlidir.
Öğretmen adaylarının zihninde, ana dilinin toplumu oluşturma ve yapılandırma ile ana dilin
toplumların geçmişe bağlılıklarını sağlama ve kültürel izleri geleceğe aktarma görevlerinin
yaygın olması sonucu ile Sevim ve arkadaşlarının (2012) yaptıkları çalışma sonuçları bazı
noktalarda benzerlik göstermektedir. Araştırmacılar, öğretmen adaylarının, Türkçe’nin
sistemli düşünme ve kültürel değerleri aktarma aracı, millet olma düşüncesinin simgesi olan
bir değer olarak algıladıkları sonucuna ulaşmışlardır.
Derlenen metaforlardan 7’si (%10,8) Teklik niteliği bakımından ana dili kategorisi
kapsamında değerlendirilmiştir. Ana dilinin biricikliğini ifade eden bu kategori bağlamında
oluşturulan metinler değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının ana dilini yücelttikleri, onun
yaşamsal bir gereksinim olduğu düşüncesini taşıdıkları söylenebilir. Bu sonuç, Pilav ve
Elkatmış’ın (2013) çalışma sonucuyla benzerlik göstermektedir. Araştırmacılar, öğretmen
adaylarının “Türkçenin gücünü, ritmik yapısını ve dil sevgisini ortaya koyan” metafor
kategorilerinin fazla olduğunu belirtmişlerdir.
Geliştirdikleri metaforlar (%4,6) bakımından katılımcıların %2,9’luk kısmı Tanımlayıcılık
işlevi bakımından ana dili kategorisinde toplanmıştır. Ana dilinin, millî kimliği tanımlama
işlevine dönük algılarının, göreli olarak zayıf olduğu da araştırma sonuçları arasında
zikredilebilir.
Bazı katılımcıların metinleri, metafor kaynağı ve konusu arasında kurulan ilişki yönünden
kimi zaman zayıflık, mantıksal dağınıklık göstermiştir. Bazı katılımcılar ise metaforları
gerekçelendirilirken basmakalıp veya yüzeysel nedenler sunmuştır. Ayrıca katılımcıların ana
dili ve zihin, ana dili ve estetik değerler ilişkisine göndermede bulunacak metafor
üretmedikleri, bu konular hakkında fikir geliştirmedikleri görülmüştür. Bu durumların ortaya
çıkışındaki nedenlere dair öğretmen adaylarının ana dilinin önemi hakkında işlevsel bilgiye
sahip olmadıkları, ana dilinin öğrenilmiş içerik özelliklerinin dışına çıkmadıkları yorumu
yapılabilir.
Öğretmenlerin ana dili kavramı hakkındaki alımlamalarının boyutu ana dili eğitimi ve
öğretimi süreci seyrini değiştirecektir. Bu çalışma sonuçlarına dayanarak, ana dili eğitiminde
algı, tutum ve sorun odaklı diğer çalışmaların sonuçlarıyla da uyumlu olarak ana dili
kavramının içeriği ve öneminin öğretmen yetiştirme sürecinde pratiğe aktarılması gereği
tekraren vurgulanabilir (Alyılmaz, 2010; Çiftçi, 2011; Göçer, 2013; Göçer, 2014; Pilancı, 2008;
Sever, 2002; Demir ve Yapıcı, 2007). Bu çerçevede eğitim-öğretim sürecinde ana dilin tanım
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ve öneminin ezberletilmesinden ziyade ana dilinin işlevlerinin öğretmen adayı tarafından
içselleştirilmesini sağlayacak eğitsel tedbirlerin getirilmesi önerilir.
Ana dilinin birey-toplum ilişkisi çerçevesinde tanımlanan işlevlerinin, branş farkı
gözetilmeksizin öğretmen adaylarına detaylı ve incelikli olarak aktarılması gerekmektedir.
Aksi takdirde ana dili ile ilgili özellikler soyut, yapılandırılmamış ve klişe olarak zihinlerde
yer edinmeye devam edecektir. Böylece neyi niçin, hangi önem çerçevesinde aktardığını
bilmeyen öğretmen görüntüsü çizilecek ve ana dili eğitimi-öğretiminde amaca ulaşma
tesadüfî olacaktır.
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ABSTRACT
This study is aiming to identify and assess the status of Turkish Teachers’ reading habits.16 Turkish teachers who are working in
secondary schools of Ministry of Education constitute study group of the research. Easily accessible sample case which is used in
qualitative research was used in this study. In this research, case study method which is one of the qualitative research
approach is used. Semi-structered interview form have been prepared by doing literature research in accordance with the
objectives of the research. The datas were collected through semi-structured interviews. “Constant comparative analysis
method” is used in the analysis of the datas. The datas obtained with in study presented as analyzed charts by encoded and
classified. At the end of the research it was reached the conclusion that most of the participant teachers are intermediate
readers. Majority of teachers follow periodicals, they don’t follow scientific publications. Majority of participant teachers think
that they have individual habit of reading and also reading habit is related to their profession. The conclusions reached in the
context of research is expected to allow the determination of the Turkish teachers' reading habits.Besides, it is expected that the
results of the research with the teachers’ opinions about the issue will form the base of future studies and will contribute to
many factors’ evaluation related to reading habits.

Key Words: Reading Habit,Turkish Teachers,Teachers’ Opinions.

ÖZET
Bu araştırma, Türkçe öğretmenlerinin okuma alışkanlığı durumlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
Araştırmanın çalışma grubunu Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda görev yapmakta olan 16 Türkçe öğretmeni
oluşturmaktadır. Çalışmada, nitel araştırmalarda kullanılmakta olan kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yönteminden
yararlanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan örnek olay (özel durum) yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın amacına uygun olarak literatür taraması yapılarak yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Veriler, yarı
yapılandırılmış görüşmeler aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde “sürekli karşılaştırmalı analiz metodu” kullanılmıştır.
Araştırma kapsamında elde edilen veriler, kodlanıp kendi aralarında sınıflandırılarak analiz edilmiş tablolar halinde
sunulmuştur. Araştırma sonucunda katılımcı öğretmenlerin çoğunluğunun orta düzeyde okuyucu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Katılımcı öğretmenlerin çoğunluğu süreli yayınları takip etmekte, bilimsel yayınları takip etmemektedir. Katılımcı öğretmenlerin
büyük çoğunluğu bireysel olarak okuma alışkanlığına sahip olduğunu ayrıca okuma alışkanlığının öğretmenlik mesleği ile
ilgisinin bulunduğunu düşünmektedir. Araştırma kapsamında ulaşılan sonuçların Türkçe öğretmenlerinin okuma
alışkanlıklarının belirlenmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca araştırma sonuçlarının öğretmenlerin bu konudaki
görüşlerinden hareketle okuma alışkanlığı ile ilgili birçok unsurun değerlendirilmesine katkıda bulunacağı ve ileride yapılacak
çalışmalara temel oluşturacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okuma alışkanlığı, Türkçe Öğretmenleri, Öğretmen Görüşleri.
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1. GİRİŞ
Birey, var oluşundan itibaren kendini iletişim ortamının içinde bulur. Dört temel dil becerisi
olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma iletişimin sağlayıcılarıdır. Dinleme ve konuşma ile
anlama ve anlatma sürecine giren birey, okul çağında okuma ve yazma ile tanışır.
İnsan okumayla yazılı kültürü tanır ve bu bağlamda bilgi edinme sürecinin içine girer. Okuma
ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. Türk Dil Kurumu okumayı: “Bir yazıyı meydana getiren harf
ve işaretlere bakıp bunları çözümlemek veya seslendirmek; yazılmış bir metnin iletmek
istediği şeyleri öğrenmek; bir konuyu öğrenmek için okulda, bir öğretmenin yanında veya
yazılı şeyler üzerinde çalışmak, öğrenim görmek; sesli olarak söylemek; bir şeyin anlamını
çözmek” (Güncel Sözlük, URL-1) şeklinde tanımlamaktadır. Şahin (2011:1) okumayı geniş
anlamda evrendeki tüm varlıkları görsel yolla veya diğer duyu organlarıyla tanımlama ve
anlamlandırma etkililiği, dar anlamda ise yazılı sembolleri çözümleme yetisi kazanma ve
kazandırma etkiliği şeklinde ifade ederek okumanın iki farklı anlamına dikkat çeker. Yalçın
(2006: 47)’a göre okuma, insanların kendi aralarında belirledikleri özel sembollerin duyu
organlarıyla algılanarak beyin tarafından yorumlanıp değerlendirilmesidir. Arıcı (2009: 2)
okumanın gözler ve ses organları tarafından gerçekleştirilen hareketlerden ve zihnin anlama
çabasından oluşan bir etkinlik olduğunu ifade eder. Akyol (2013: 15) ise okumanın okuyucu
ve yazar arasında uygun bir ortamda gerçekleşen görüş alışverişi olduğunu, bu süreçte
okuyucunun metni anlamaya çalıştığını sonrasında anladıklarıyla ön bilgilerini birleştirerek
yeni anlamlar ortaya koymaya çalıştığını belirtir. Genel olarak okuma fiziksel ve zihinsel
boyutları olan algılama ve anlamlandırma süreci olarak tanımlanabilir.
Okumanın birtakım ilkeleri vardır (Akyol, 1997: 26’dan aktaran: Özbay,2009a: 8):
1. Okuma bir anlam kurma sürecidir.
2. Okuma akıcı olmak zorundadır.
3. Okuma mutlaka stratejik olmalıdır.
4. Okuma motivasyon gerektiren bir faaliyettir.
5. Okuma devamlı gelişen bir beceridir.
Okuma ilkelerinde okumanın sürekli, gelişen bir beceri olduğu vurgulanmaktadır. Bu beceri
devamlılık göstererek alışkanlık hâline gelir. Okuma alışkanlığı, kişinin bir gereksinimi olarak
algılama sonucu okuma eylemini yaşam boyu sürekli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirmesi
olarak tanımlanabilir (Yılmaz 1993: 30’dan aktaran Okur, 2013: 12). Çocuk Vakfı Çocuk
Düşünme Merkezi ile Çocuk Edebiyatı Okulu’na ait 2003 yılında yayınlanan “Okuyan Türkiye”
adlı ön bilgi raporunda okuma alışkanlığı ile ilgili şu bilgilere yer verilmiştir: Okuma
alışkanlığı, temel okuryazarlık ve işlevsel okuryazarlıktan sonra gelen bir aşamadır.
Okumanın bir alışkanlık haline gelmesinin ilk şartı, bireyin farkında oluşudur. Bu farkında
oluş, çevre, dünya; insanın kendini gerçekleştirmesi, kültürel ihtiyaçları, kısacası bütün
gelişimiyle ilgilidir. Bu süreçteki diğer aşamalar ilgi, yönelme, deneme ve benimsemedir.
Okumayı benimseme, alışkanlığın ilk adımıdır. Okumanın kolaylıkla tekrarlanabilir ve sürekli
hale gelmesi ile bu davranış alışkanlık haline gelmiş olur. Güneş (2007: 368) okuma
alışkanlığı ile çocuğun, dünyadaki olayları; çeşitli bilgileri; kitapların ve öykülerin içeriğini;
bazı konuları tartışmayı; yeni kelimelerle zihinsel sözlüğünü zenginleştirmeyi; dinleme,
okuma, yazma, görsel okuma ve sunu gibi dil becerilerini geliştirmeyi; anlama, düşünme,
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sorgulama, sorun çözme, ilişkilendirme, eleştirme, yorumlama, analiz- sentez yapma zihinsel
becerileri geliştirmeyi; kitapları sevmeyi vb. öğrendiğini ifade etmektedir.
Okuma alışkanlığının kazanılması ilk olarak ailede başlar. Ailesindeki okuma kültürüyle
beslenen çocuklar okumanın önemini kavrar, okumaya karşı istekli bir duruma gelir. Kasten
ve Yıldırım (2013: 6) çocukların okuma becerileri ile ilgili ilk deneyimlerinin ve bu
becerilerin nasıl gerçekleştiğini anlamalarının ev ve yakın çevrede olduğunu ifade eder. Bu
noktada özellikle anne ve babaların çocuklara bu bilici vermesi ve onlara model olması
gerekmektedir. Ailede başlayan okuma bilinci, okulda eğitim süreci içinde şekillenerek
gelişecektir.
Okumanın eğitim süreci içinde çok önemli bir rolü vardır. Okul içinde ve okul dışında yapılan
okuma etkinlikleri eğitim sürecinin devamlılığını sağlamaktadır. Okuma alışkanlığı (ailenin
etkisi göz ardı edilmeden) temelde örgün eğitim sisteminde kazanılan bir beceri olarak kabul
edilir (Demirel, 2011: 111). Kavcar, Oğuzkan ve Sever (2005: 41) öğretimin büyük ölçüde
okumaya dayandığını hemen hemen bütün derslerin iyi bir okuma alışkanlığı gerektirdiğini
söyler. Güneş (2007: 118) öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesinin ve okuma
alışkanlığının kazandırılmasının özellikle ilköğretim düzeyinde şekillendirildiğini ifade
etmektedir. Türkçe Dersi Öğretim Programı (2006: 29)’nda okuma becerisi ile ilgili amaçların
beşinci maddesi: “Okuma alışkanlığı kazanma” dır. Bu amaca ait dokuz kazanım
bulunmaktadır:
1. Okuma planı yapar.
2. Farklı türlerde metinler okur.
3. Süreli yayınları takip eder.
4. Okuduğu kitaplardan kitaplık oluşturur.
5. Kitaplık, kütüphane, kitap fuarı ve kitap evlerinden faydalanır.
6. Okudukları ile ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır.
7. Şiir ezberler, şiir dinletileri düzenler, ezberlediği şiirleri uygun ortamlarda okur.
8. Ailesi ile okuma saatleri düzenler.
9. Beğendiği kısa yazıları ezberler.
Öğrenciler okul döneminde kazandıkları okuma becerisi ve alışkanlığını hayatları boyunca
devam ettirmektedir.
Okulda okuma alışkanlığının kazandırılmasında öğretmenlere birtakım görevler
düşmektedir. Çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmada okul öncesi dönemden başlamak
üzere, çocuğun hemen bütün derslerine giren öğretmenler, çok bilinçli ve programlı bir
şekilde adım attıkları taktirde, ciddi sonuçlar elde edilebileceği muhakkaktır (Demirel, 2011:
115). Ungan (2008: 221) Öğrencilerin kitap okuması için onları okumaya teşvik etmesi ve
daha da önemlisi onlara çok güzel bir model olması gereken öğretmenin, bireylerin zihinsel
süreçlerinin hızla geliştiği dönemlerinde, onların okuma alışkanlığını elde etmelerini
sağlayacak en etkili kişi olduğunu ifade eder. Öğretmenler öğrencilere okuma konusunda iyi
bir model olmanın yanında onları okumaya yönlendirmelidir.
Okulda, öğretmenler tarafından okuma günleri düzenlenmelidir. Okumaya teşvik edici
yarışmalar yapılmalı, bu yarışmalar çeşitli ödüller ile teşvik edilmelidir. Öğrencilere
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kütüphaneyi kullanacakları ödevler verilmelidir. Okuma ile ilgili ders içi etkinlikler ilgi çekici
hâle getirilmelidir.
Öğretmenlerin okuma eğitimi sürecinde rol alırken bilmesi ve sahip olması gereken bazı
noktalar vardır. Bunları Arıcı (2009: 154) International Reading Associaton Publications’ın
değerlendirmesinden yararlanarak şu şekilde sıralamıştır:
1. Okumak için motivasyon gelişimi ve devamlılığı
2. Yazıdan anlam kurmak için uygun aktif strateji gelişimi
3. Okuma anlayışını arttırmak için yeterli bilgi birikimi ve kelime bilgisi
4. Akıcı bir şekilde konuşma yeteneği
5. Bilinmeyen kelimeleri anlayabilme yeteneği
6. Ses birimlerinin ve konuşma seslerinin yazma ile ilişkisinin nasıl olduğunu anlama
bilgisi ve becerisi.
Öğretmenlerin bireysel ve mesleki özellikleri sergiledikleri modellik stillerinde son derece
önemli olmaktadır. Çocuğun okul ortamında sürekli bir etkileşim içerisinde bulunduğu
öğretmenin sağlam bir teorik bilgiye sahip olması ve onu sınıf ortamında başarıyla
uygulaması, iyi bir okuma eğitiminin kritik noktalarından birisidir (Özbay,2009b: 36).
Özellikle Türkçe öğretmenlerinin okuma konusunda öğrencilere nitelikli bir örnek olması
gerekmektedir. Bunun dışında öğretmenlerin, meslekî gelişimlerini devam ettirmek ve
alandaki yeniliklerden haberdar olmak için sürekli okumaları gerekmektedir. Türkçe Dersi
Öğretim Programı (2006: 55)’nda da “Programın Uygulanmasında Öğretmenin Rolü” adlı
bölümde Türkçe öğretmenlerinden okuma ile ilgili olarak şunlar beklenmektedir:
1. Öğrencilerin seviyelerine uygun kitaplardan oluşan bir liste düzenler ve listeyi
günceller.
2. Okulda yapılan her türlü etkinliğe ilgi göstermeleri, çocuklarına hediye alırken
kitapları da tercih etmeleri konusunda aileleri yönlendirir.
3. Çocukların kitap okumayı alışkanlık hâline getirmeleri için öncelikle aile
büyüklerinin kitap okuyarak çocuklarına örnek olmaları, birlikte kitap okuma
saatleri düzenlemeleri, kütüphanelere gitmeleri ve evde kitaplık oluşturmalarının
önemini belirtir.
Yine Türkçe Dersi Öğretim Programı (2006: 205)’nda “Okuma Alışkanlığının Kazandırılması”
başlığı altında öğretmenlerin yapması gerekenlere değinilmiştir. Bunlardan bazıları şu
şekilde sıralanabilir:
1. Öğretmenin, öğrenciyi, ilgisini çekebilecek türde kitaplar okumaya yönlendirmesi
gerekir. Öğretmen, kitap okumaktan hoşlanmayan öğrencileri kısa, resimli ve
onların ilgisini çekebilecek kitaplar okumaya teşvik ederken okuma alışkanlığı
kazanmış öğrencileri de edebî değer taşıyan eserleri okumaya yönlendirmelidir. Yeri
geldiğinde yapılan küçük yardımlar ve özendirmeler, düzenlenen yarışmalarda
verilen ödüllerle öğrencilerin okuma zevki ve alışkanlığı kazanmaları sağlanmalıdır.
2. Öğretmen, okuma alışkanlığı kazandırmada velilerle iş birliği yaparak öğrencilere
evde de okuyabilecekleri kitaplar önermelidir. Bu amaçla da velileri, çocuklarına
örnek olacak şekilde kitap okumaları, evde kitap okuma saatleri düzenlemeleri,
çocuklarıyla okudukları kitapları değerlendirmeleri, çocuğa ait bir kitaplık
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oluşturmaları; onları ödüllendirmeleri ve onlara özel günlerde kitap hediye etmeleri
konusunda bilgilendirmelidir. Yapılan bu çalışmanın verimli olabilmesi için evde
okunan kitapların mutlaka sınıfta değerlendirilmesi gerekir. Evde okunan kitapların
sınıf ortamında tartışılması öğretmene, öğrencilerin sınıf dışında okuyup
okumadıklarını belirleme imkânı verir.
3. Öğretmen yalnızca, öğrencilerin okudukları kitapları değerlendirmekle kalmamalı,
öğrencilere bir kitabı değerlendirmede dikkat edecekleri noktaları; eserlerin planı,
düşünce yapısı ve olumlu/olumsuz yönlerini belirlemeleri konularında yol
göstermelidir. Bunun yanında öğretmen, öğrencilerle birlikte bir kitap
değerlendirerek öğrencilerin okuyacakları eserleri kendi başlarına nasıl
yorumlayacaklarını ve bu eserlerden nasıl yararlanacaklarını göstermelidir.
Öğretmen, öğrenciler tarafından doldurulacak okuma gelişim dosyasını dönem
sonlarında değerlendirir (öğrencilerin okuma alışkanlığı, okunan kitapların türü,
okuma süresi vb.).
Ayrıca, Temel Eğitime Destek Programının Öğretmen Eğitimi Bileşeni kapsamında;
"Öğretmen Yeterlikleri"nin belirlenmesi sorunluluğu çerçevesinde Öğretmen Yetiştirme ve
Eğitimi Genel Müdürlüğü Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri’ni belirlemiş, bu yeterlikler
Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayı üzerine Bakanlık Makamının 04. 06. 2008 tarih ve 1835
sayılı onayı ile yürürlüğe konmuştur (MEB, 2008, URL-2). Öğretmen Yeterlikleri Kitabı’nda
Türkçe öğretmenlerinin sahip olması gereken beş yeterlik alanı belirlenmiştir. Bu alanlardan
ikincisi, “Dil Becerilerini Geliştirme” dir ve bu yeterlik alanı, “Öğrencilerin okuma becerilerini
geliştirebilme” adı altında bir alt yeterlik alanını kapsamaktadır. Bu alt yeterlik alanı 12
performans göstergesine sahiptir, alanın okuma alışkanlığı ile ilişkili performans göstergeleri
şu şekilde sıralanır:
1. Kitap okumayı sevdirme ve okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik etkinlikler
düzenler.
2. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını içselleştirmelerine yönelik çeşitli ve
sistematik etkinlikler düzenler.
3. Ailelerle ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının
yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenler (MEB, 2008: 49
URL-3).
Türkçe öğretmenleri bütün bu yükümlülüklerinden dolayı okuma alışkanlığına ve öğrencilere
bu alışkanlığı kazandıracak bilgi birikimine sahip olmalıdır. Bu, onların hem meslekî hem de
kişisel gelişimi açısından önem taşımaktadır.
Okuma alışkanlığının değerlendirilmesi güçtür. Okuyan Türkiye Ön Bilgi Raporu (2003)’na
göre, okuma alışkanlığı düzeyini belirlemede dünyada en yaygın kabul gören ölçüt Amerikan
Kütüphane Derneği’nin önerdiği ölçüttür.
Çok okuyan okuyucu: 1 yılda 21 ve daha fazla kitap okuyan kişi,
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Orta düzeyde okuyan okuyucu: 1 yılda 6-20 kitap okuyan kişi,
Az okuyan okuyucu: 1 yılda 1-5 kitap okuyan kişi,
Okuyucu olmayan: Hiç kitap okumayan kişidir.
1.1.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırma, Türkçe öğretmenlerinin okuma alışkanlığı durumlarının belirlenmesi ve
değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
1.2.

Araştırmanın Önemi

Okuma, bireyin hayatı boyunca ihtiyacı olan bir beceridir. Okuma becerisinin devamlılığı
okuma alışkanlığını beraberinde getirmektedir. Okuma alışkanlığının kazanılmasında en
önemli unsurlardan birisi öğretmendir. Özellikle Türkçe öğretmenlerinin okuma alışkanlığı
üzerinde çok önemli bir rol model olduğu bilinmektedir. Türkçe öğretmenlerinin okuma
alışkanlığının belirlenmesi hem öğrenciler hem de öğretmenlik mesleği açısından önem
taşımaktadır. Ayrıca çalışma bu konuda ileride yapılacak diğer araştırmalara da ışık tutabilir.
2. YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve
analizi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.
2.1.

Araştırmanın Modeli

Çalışmada nitel yaklaşım benimsenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından biri
olan örnek olay (özel durum) yöntemi kullanılmıştır. “Örnek olay çalışması adından da
anlaşılacağı gibi, özel bir durum üzerine yoğunlaşır. Bu örnek olay bazen bir olay, bazen bir
kişi ve bazen de bir grup olabilir. Bu yöntemin en önemli avantajı araştırmacıya çok özel bir
konu ya da durum hakkında yoğunlaşma fırsatı vermesidir” (Çepni, 2009: 66). Çalışmanın
problem durumu göz önüne alındığında bir grup ile ilgili durumun üzerine yoğunlaşılması
gerektiği açıktır. Bu nedenle araştırmada özel durum yöntemi kullanılmıştır.
2.2.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda görev yapmakta
olan 16 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada, nitel araştırmalarda kullanılmakta
olan kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemi
araştırmaya hız ve pratiklik kazandırır. Çünkü bu yöntemde araştırmacı, yakın ve erişilmesi
kolay olan bir durumu seçer (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 113).
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Araştırmaya katılan Türkçe öğretmenleri, Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12,
Ö13, Ö14, Ö15 ve Ö16 şeklinde kodlanmıştır. Tablo 1’de öğretmenlerle ilgili ön bilgilere yer
verilmiştir.

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenler ile İlgili Kişisel Bilgiler
Katılımcı
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
Ö8
Ö9
Ö10
Ö11
Ö12
Ö13
Ö14
Ö15
Ö16

Cinsiyet
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

Hizmet Süresi (Yıl)
13
2
5
8
2
4
26
4
5
1
2
20
3
2
3
16

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya 8’i kadın, 8’i erkek 16 Türkçe öğretmeni katılmıştır.
Öğretmenlerin hizmet süreleri ise 1 yıl ile 26 yıl arasında değişmektedir.
2.3.

Veri Toplama Araçları

Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu teknikte, araştırmacı
görüşme sorularını önceden hazırlar, ancak görüşme sırasında araştırılan kişilere kısmi
esneklik sağlayarak oluşturulan soruların yeniden düzenlenmesine, tartışılmasına izin verir.
Bu tür bir görüşmede, araştırılan kişilerin de araştırma üzerinde kontrolleri söz konusudur
(Ekiz, 2013: 63).
Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın amacına
uygun olarak literatür taraması yapılarak yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır.
Çalışmada kullanılan form, iki bölümden oluşmaktadır. Formun I. Bölümü’nde katılımcılara
ait ön bilgilere ulaşmayı amaçlayan iki madde; II. Bölümü’nde ise Türkçe öğretmenlerinin
okuma alışkanlığını belirlemeyi hedefleyen dokuz madde bulunmaktadır. Forma son şekli
verilmeden önce alandaki üç öğretim üyesinden görüş alınmıştır. Daha sonra üç Türkçe
öğretmeni ile ön görüşme yapılarak, formdaki soruların açıklık ve anlaşılırlığı sınanmıştır.
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Verilerin Toplanması ve Analizi

Veriler, yarı yapılandırılmış mülakatlar ile toplanmış, “sürekli karşılaştırmalı analiz metodu”
ile analiz edilmiştir. Sürekli karşılaştırmalı analiz metodu önemli kategorilerin, bu kategoriler
arası ilişkilerin ve özelliklerinin tanımlanmasını sağlarken keşfedilen kategorilerin bir üst
seviyeye doğru ilerlemesine yardımcı olan bir süreçtir (Egan 2002’den aktaran: Kaya, 2014:
249).
Nitel verinin analiz edilmesinde kullanılan sürekli karşılaştırma analizi yöntemi iki temel
aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada veriler okunmakta ve birbirleri ile
karşılaştırılmaktadır. Böylece birbiri ile ilgili veriler belirli kavram ya da kategoriler altında
toplanmaktadır. İkinci aşamada ise öncelikli olarak kavram ve kategorilere dayalı olarak ana
temalar ortaya çıkarılmakta ardından bu temalar, önerme cümleleri haline getirilmekte ve
denence cümlesi kurulmaktadır (Have, 2004: 136’den aktaran Özdemir, 2010: 336).
3. BULGU VE YORUMLAR
Bu bölümde, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile yapılmış mülakatlar sonucu elde
edilen verilerin analizine, bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir.
3.1.

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Boş Zamanlarını Değerlendirme, Okumaya

Zaman Ayırma ve Yıllık Kitap Okuma Sayıları ile İlgili Bilgileri
Araştırma sürecinde, katılımcılara boş zamanlarını değerlendirme, okumaya günlük süre
ayırma durumlarına ve yıllık okudukları kitap sayılarına yönelik sorular yöneltilmiş, alınan
cevaplar Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Katılımcıların Boş Zamanlarını Değerlendirme, Okumaya Zaman Ayırma
Durumları ve Yıllık Okudukları Kitap Sayısı
Katılımcı

Ö1
Ö2
Ö3

Ö4

Ö5

Boş Zamanlarını Değerlendirmek İçin Yaptığı Aktiviteler

Günlük Okuma

Kitap Sayısı

Süresi
Kitap Okumak

Yıllık Okuduğu

2 Saat

Gezmek

Yarım Saat

Kitap Okumak

2 Saat

Spor Yapmak
Kitap Okumak

2 Saat

Spor Yapmak
Aile veya Arkadaşlarla Zaman Geçirmek
Kitap Okumak

2 Saat

25
10
35
12
20

Aile veya Arkadaşlarla Zaman Geçirmek
Ö6

Araştırma Yapmak

1 Saat

6

Kitap Okumak
Ö7

Kitap Okumak

1 Saat

Televizyon İzlemek

24

Kitap Okumak
Ö8

Spor Yapmak

1.5 Saat

40

Sosyal Paylaşım Sitelerini Ziyaret Etmek
Ö9
Ö10
Ö11
Ö12
Ö13

Kitap Okumak

1 Saat

Televizyon İzlemek
Kitap Okumak

1 Saat

Kitap Okumak

1 Saat

Televizyon İzlemek
Kitap Okumak

2 Saat

Gezmek

1 Saat

Kitap Okumak

10
5
8
20
5

Spor Yapmak
Ö14

Kitap Okumak

Yarım Saat

6

Televizyon İzlemek
Ö15

Kitap Okumak

1 Saat

Televizyon İzlemek
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Ö16

Spor Yapmak

2 Saat

Kitap Okumak

20

Tabl
o 2’ye göre araştırmaya katılan öğretmenler boş zamanlarını, kitap okumak, gezmek, spor
yapmak, aile veya arkadaşlarla zaman geçirmek, araştırma yapmak, sosyal paylaşım sitelerini
ziyaret etmek ve televizyon izlemek gibi aktiviteler ile değerlendirmektedir. Katılımcılardan
15’i kitap okuyarak, 5’i televizyon izleyerek, 5’i spor yaparak, 2’si gezerek, 2’si aile ve
arkadaşlarıyla zaman geçirerek, 1’i araştırma yaparak, 1’i sosyal paylaşım sitelerini ziyaret
ederek boş zamanlarını değerlendirdiğini ifade etmiştir.
Tablo 2’ye bakıldığında katılımcıların günlük okuma süresinin yarım saat ile 2 saat arasında
değiştiği görülmektedir. Günlük okuma süresi 2 saat olan 6; 1.5 saat olan 1, 1 saat olan 7,
yarım saat olan 2 katılımcı bulunmaktadır.
Ayrıca Tablo 2’ye göre katılımcıların bir yılda okudukları toplam kitap sayısı, 5 ile 40 arasında
değişmektedir. Amerikan Kütüphane Derneği’nin önerdiği ölçüte göre yılda 1-5 kitap okuyan
bireyler az okuyan okuyucu; yılda 6-20 kitap okuyan bireyler orta düzeyde okuyan okuyucu;
yılda 21 ve üzeri kitap okuyan bireyler ise çok okuyan okuyucudur. Buna göre Ö10 ve Ö13’ün
az okuyan; Ö2, Ö4, Ö5, Ö6, Ö9, Ö11, Ö12, Ö14 ve Ö16’nın orta düzeyde; Ö1, Ö3, Ö7, Ö8 ve
Ö15’in ise çok okuyan okuyucu olduğu söylenebilir.
3.2.

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin En Fazla Tercih Ettikleri Kitap Türleri ve Bu

Kitapları Tercih Etme Nedenleri
Görüşme kapsamında katılımcılara, en fazla okudukları kitap türlerine yönelik bir soru
yöneltilmiş, ardından bunun nedenleri sorulmuştur. Öğretmenlerin verdiği cevaplar Tablo
3’te verilmiştir.
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Tablo 3. Katılımcıların En Fazla Tercih Ettikleri Kitap Türleri

Katılımcı

Tercih Edilen Kitap Türü
Türk

Dünya

Polisiye

Macera

Edebî

Tarihî

Hikâye

Siyasî

Bilim-

Dinî

Klasikleri

Klasikleri

Roman

Romanı

Roman

Roman

Kitapları

Kitaplar

Kurgu

Kitaplar

Kitapları
Ö1

X

X

Ö2

X

Ö3
Ö4
Ö5

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

Ö6

X

Ö7

X

Ö8

X

Ö9

X

Ö10

X

X
X

Ö11

X

Ö12
Ö13
Ö14

X

X
X
X

X

Ö15
Ö16

X

Tablo 3’e göre katılımcılar Türk klasiklerini, dünya klasiklerini, polisiye romanları, macera
romanlarını, edebî romanları, tarihî romanları, hikâye kitaplarını, siyasî kitapları, bilim-kurgu
kitaplarını ve dinî kitapları okumaktadır.
Tablo 3, Türk klasiklerini 2; dünya klasiklerini 2; polisiye romanları 3; macera romanlarını 1;
edebî romanları 6; tarihî romanları 2; hikâye kitaplarını 1; siyasî kitapları 2; bilim-kurgu
kitaplarını 4 ve dinî kitapları 4 katılımcının tercih ettiğini göstermektedir.
Ayrıca katılımcılara kitapları tercih etme nedenleri sorulmuştur. Alınan cevaplar ve bu
cevapların ait olduğu katılımcılar şu şekilde listelenmiştir:
1. Öğretmenin bu kitaplar ile meslekî gereksinimlerini karşılaması: Ö1, Ö3, Ö4, Ö6.
2. Kitapların sürükleyici olması: Ö2, Ö5, Ö6, Ö10, Ö13, Ö16.
3. Öğretmenin ilgi alanın bu kitaplar yönünde olması: Ö2, Ö3, Ö8, Ö9, Ö11, Ö12, Ö14,
Ö15, Ö16.
4. Öğretmenin bu kitaplardan bilgi edinmesi: Ö5, Ö7, Ö8, Ö10, Ö12.
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Dört farklı kitap türünü okumayı tercih ettiğini belirten Ö2: “Polisiye romanları, macera
romanlarını, bilim-kurgu ve hikâye kitaplarını okumayı tercih ediyorum. Çünkü bunlar ilgi
alanıma giriyor. Bu tarz kitaplar sürüklüyor beni.” şeklinde görüşlerini ifade etmiş ve bu
kitapları tercih etmesini, kitapların sürükleyici olmasına ve ilgi alanına girmesine bağlamıştır.
Ö3: “Siyasî kitapları okurum. Bilim-kurgu okurum, edebî romanları okurum. İlgi alanıma
giriyor bu kitaplar, Siyasetle ilgilenmeyi seviyorum. Bilim-kurgu da öyle… İlgimi çektiği için
okuyorum. Meslekle ilgili olduğu için kendimde okumayı gereklilik olarak hissediyorum edebî
romanları da.” ifadeleriyle yine ilgi alanına ve bunun yanında mesleki gereksinimlere dikkat
çekmiştir. Meslekî gereksinimleri vurgulayan bir diğer katılımcı olan Ö4: “İlk başta edebî
kitapları tercih ederim. Onun dışında klasikleri bitireyim diyorum. Bu kitaplar işimle alakalı.
Edebiyatta neler oluyor, neler bitiyor, kim hangi kitabı yazmış, ne yazmış? Bunları öğrenip, bilgi
edinip mesleğimde kendimi geliştirmek için.” şeklinde görüş bildirmiştir. Ayrıca, tarihî kitapları
tercih eden ve bunları etmesinin nedenini ilgi alanına ve bilgi edinme olanağına bağlayan
Ö12: “ Özellikle tarihî romanlar ilgimi çekiyor. Tarih eskiden beri ilgilendiğim bir alandır. Tarih
ile ilgili şeyleri öğrenmeyi seviyorum. Bazen bilinmeyen gerçeklerle karşılaşıyorum. Bunları
öğrenmek güzel…” sözleriyle görüşlerini bildirmiştir.
3.3.
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Süreli ve Bilimsel Yayınları Takip Etme
Durumları ile Bu Durumlara Yönelik Görüşleri
Araştırmaya katılan öğretmenlerin süreli ve bilimsel yayınları takip etme durumlarını ve
bunların nedenlerini belirlemek amacıyla katılımcılara sorular yöneltilmiştir. Sorulardan
alınan cevaplar analiz edilip birleştirilerek Tablo 4’te sunulmuştur.
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Tablo 4. Katılımcıların Süreli ve Bilimsel Yayınları Takip Etme Durumları ve Bunların
Nedenleri
Takip Ettiği
Süreli Yayın
Türü

Ö1

Evet

Gazete
Dergi

Ö2

Evet

Gazete

Ö3

Evet

Gazete
Dergi

Ö4

Bazen

Gazete

Ö5

Evet

Gazete

Ö6

Bazen

Dergi

Ö7

Evet

Gazete

Ö8

Evet

Gazete
Dergi

Katılımcı

Süreli Yayınları
Takip Ediyor
mu?

Ö9

Hayır

-

Ö10

Bazen

Gazete

Ö11

Bazen

Gazete

Ö12

Evet

Gazete

Ö13

Hayır

Ö14

Bazen

Gazete
Dergi

Ö15

Evet

Gazete

Ö16

Evet

Gazete

Süreli Yayın Takip
Etme Nedeni
Bilgi Edinme
Gündemi Takip
Etme
Paylaşım Yapma
Gündemi Takip
Etme
Paylaşım Yapma
Gündemi Takip
Etme
Paylaşım Yapma
Gündemi Takip
Etme
Gündemi Takip
Etme
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Gündemi Takip
Etme
Gündemi Takip
Etme

-

Gündemi Takip
Etme
Gündemi Takip
Etme
Gündemi Takip
Etme
Bilgi Edinme
Gündemi Takip
Etme
Bilgi Edinme
Gündemi Takip
Etme

Bilimsel
Yayınları
Takip Ediyor
mu?

Takip Ettiği
Bilimsel Yayın
Türü

Bilimsel Yayın
Takip Etme
Nedeni

Hayır

-

-

Hayır

-

-

Hayır

-

-

Hayır

-

-

Hayır

-

-

Hayır

-

-

Hayır

-

-

Hayır

-

-

Evet

Makale

Hayır

-

-

Hayır

-

-

Hayır

-

-

Hayır

-

-

Hayır

-

-

Hayır

-

-

Evet

Makale
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Tablo 4’e bakıldığında katılımcıların 9’unun süreli yayınları takip ettiği, 5’inin bu yayınları
bazen takip ettiği, 2’sinin ise hiç süreli yayın takip etmediği görülmektedir. Tablo 4’e göre
öğretmenlerin takip ettiği süreli yayınlar gazete ve dergidir. Katılımcılar bu yayınları takip
etme nedenlerini, bilgi edinme, gündemi takip etme ve paylaşım yapma olarak
belirtmişlerdir.
Süreli yayınları takip ettiğini söyleyen katılımcılardan Ö7: “Gazete takip ederim. Günlük
olaylardan geri kalmamak için takip ederim. Yurttan, dünyadan her şeyden haberim olsun
diye… İnsan olarak bilgi edinmek için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum.” sözleri ile gazete
takip ettiğini ve bunu bilgi edinmek ve gündemi takip etmek amacıyla yaptığını belirtmiştir.
Gazeteye ek olarak dergi de takip ettiğini söyleyen ve bununla gündemi takip etmeyi
amaçladığını ifade eden Ö8: “Günlük olarak gazetemiz geliyor. Gazeteyle beraber dergi de
geliyor düzenli olarak. Onları okuyorum. Gazeteye aboneyim zaten. Türkiye’de ve dünyada olup
bitenlerden haberdar olmak için okuyorum.” şeklinde görüş bildirmiştir. Gazete okuduğunu ve
bunu yine gündemi takip etmek için sürekli hâle getirdiğini ifade eden Ö12: “Elbette sürekli
gazete takip etme alışkanlığım var. Günde en az 2-3 gazete okuyorum. Haberlerden uzak
kalmamak, yaşadığım dünyanın içinde olmak istediğim için okuyorum.” şeklinde görüş
bildirmiştir.
Süreli yayınları bazen takip ettiğini söyleyen Ö11: “Gazete okurum ama arada sırada, çok
değil… Yani özellikle gidip gazete almam, elime geçerse okurum. Dünyada ne olup bitmiş
bakarım.” sözleri ile nadiren gazete okuduğunu ve bunu yine gündemi takip etmek amacı ile
yaptığını ifade etmiştir.
Süreli yayın takip etmediğini söyleyen katılımcılar Ö9 ve Ö13’tür. Ö9: “Takip etmiyorum, takip
etmeye değer bir gazete ya da dergi bulamadım. Gazete okumaktan hiç hoşlanmıyorum.” sözleri
ile gazete okumayı sevmediğini ayrıca nitelikli gazete ve dergiyi olmadığı görüşünde
olduğunu ifade etmiştir. Ö13: “Hayır, pek sevmiyorum. Onun yerine haber izliyorum.” şeklinde
haberleri okumak yerine izlemeyi tercih ettiği yönünde görüş bildirmiştir.
Tablo 4’e göre bilimsel yayınları takip eden katılımcı sayısı 2’dir. 14 katılımcının ise bilimsel
yayın takip etmediği görülmektedir.
Bilimsel yayınları takip eden katılımcılar Ö9 ve Ö16’dır. Ö9: “ Bilimsel yayın olarak makaleleri
takip ediyorum. Çünkü öğretmenlikte kendimi geliştirmek için faydalı oluyor. Yani öğretmen
olarak bu benim sorumluluğum diye düşünüyorum.” sözleri ile bilimsel yayınları takip etmenin
meslekî gelişimi sağlayacağı görüşünde olduğunu ve bunu sorumluluk olarak gördüğünü
ifade etmiştir. Ö16: “Evet, takip ediyorum ama bir akademisyen kadar çok değil tabii. Bir
öğretmen olarak alandaki yenilikleri takip ederek kendimi geliştirmek açısından faydalı
olduğunu düşünüyorum. Tez okumaya daha fazla zaman ayırmak gerekiyor. Onları çok
okuyamıyorum ama makaleleri daha az zamanda okuyabiliyorum.” sözleri ile bilimsel
yayınları takip etmenin meslekî gelişimi sağlayacağı görüşünde olduğunu ifade etmiştir.
Araştırmaya katılan diğer 14 katılımcıdan 13’ü bilimsel yayınları takip etmeye ihtiyaç
duymadığını ifade etmiştir. “Bilimsel yayınları takip ediyor musunuz? Hangilerini? Neden?”
sorusuna Ö7: “Hayır, ihtiyaç duymuyorum.”; Ö10: “Takip etmiyorum, gereksinimim yok.” ve
Ö12: “Maalesef etmiyorum. Gerek duymuyorum.” cevabını vermiştir. Bilimsel yayın
okumadığını ifade eden 14 katılımcı içinden yalnızca Ö1, bilimsel yayınları nasıl okuması
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gerektiği ile ilgili eğitim almamış olmasını, bu yayınları okumama gerekçesi olarak sunmuş,
görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: Ö1: “Bilimsel yayınları takip edemiyorum, bu mümkün
olmuyor. Çünkü bunun eğitimini tam olarak almadık. Nereden neyin nasıl okunacağı konusunda
bir fikrim yok kişisel olarak.”
3.4.

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Okumanın Faydaları İle İlgili Görüşleri

Araştırmaya katılan öğretmenlere, onların okumanın faydaları ile ilgili görüşlerini belirlemek
amacıyla bir soru sorulmuş, alınan cevaplar Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5. Okumanın Faydalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Okuma, bilgi edinmeyi sağlar.
Ö1, Ö3, Ö4, Ö7, Ö8, Ö10, Ö12, Ö14, Ö16.
Okuma, hoşça vakit geçirmeyi sağlar.
Ö1, Ö4, Ö13, Ö14.
Okuma, kişisel gelişimi sağlar.
Ö1, Ö3, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö14, Ö15, Ö16.
Okuma, hayata bakış açısının genişletir.
Ö1, Ö5, Ö6, Ö9, Ö11, Ö12, Ö15, Ö16.
Okuma, Türkçe öğretmenin meslekî gelişimini sağlar.
Ö3, Ö4, Ö14, Ö16.
Okuma, kültürel bakış açısı kazandırır.
Ö7, Ö14.
Okuma, hayal dünyasını zenginleştirir.
Ö12, Ö16.
Okuma, iletişimi kuvvetlendirir.
Ö14.
Tablo 5’e göre katılımcı 16 öğretmenin 15’i okumanın faydalı bir etkinlik olduğunu
düşünmektedir. Tablo 5’ten hareketle araştırmaya katılan öğretmenlerin okumanın
faydalarını 8 şekilde grupladıkları söylenebilir. Bu kapsamda okumanın bilgi edinmeyi
sağladığı görüşünde olan 9; hoşça vakit geçirmeyi sağladığı görüşünde olan 4; kişisel gelişimi
sağladığı görüşünde olan 10; hayata bakış açısının genişlettiği görüşünde olan 8; Türkçe
öğretmenin meslekî gelişimini sağladığı görüşünde olan 4; kültürel bakış açısı kazandırdığı
görüşünde olan 2; hayal dünyasını zenginleştirdiği görüşünde olan 2 ve iletişimi
kuvvetlendirdiği görüşünde olan 1 öğretmen bulunmaktadır.
Katılımcı öğretmenlerden Ö2, bu konuda görüş bildirmemiştir. Okumanın bilgi edinmeyi ve
kişisel gelişimi sağladığı görüşünde olan Ö8: “Genel anlamda okumak kendimi geliştirmemi
sağlıyor. Okuduğum her şeyden bir şey öğrenebiliyorum.” şeklinde görüş bildirmiştir. Yine
okumanın birden fazla faydasına dikkat çeken katılımcılardan Ö14: “Şöyle, örneğin bir kitabı
genelde bilgi sahibi olmak için, bir şeyler öğrenmek için, iletişimimin kuvvetli olması için
okuyorum. Türkçe öğretmeni olarak okumamız gerekmez mi? Bizi öğretmen olarak da geliştirir
okumak, birey olarak da. Okumak, kültürel olarak zenginleşmemizi sağlar. Aynı zamanda
eğlendirir bizi.” ifadeleriyle okumanın faydalarını bilgi edinme, hoşça vakit geçirme, kişisel
gelişimi sağlama, meslekî gelişimi sağlama, kültürel bakış açısı kazanmaya ek, diğer
katılımcılardan farklı olarak iletişimi kuvvetlendirme ile ilişkilendirmiştir. Kendini geliştirme
ve hayata bakış açısının genişletme boyutuna dikkat çeken Ö15: “Okumanın çok faydası var.
Ben kendimi geliştirmeyi seviyorum. Çok gezen değil çok okuyan misali hayatı, hayatları
kitaplardan öğrenmeyi seviyorum, hayata bakış açım büyüyor. Kitapları okurken olayları
yaşıyorum.” şeklinde görüş bildirmiştir.
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3.5.
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Kendi Okuma Alışkanlıkları ile İlgili
Görüşleri
Katılımcı öğretmenlere, okuma alışkanlığına sahip olup olmama ile ilgili görüşlerine yönelik
bir soru yöneltilmiş ardından alınan cevabın nedeni sorulmuştur. Öğretmenlerin verdiği
cevaplar Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Öğretmenlerin Kendi Okuma Alışkanlıklarını Değerlendirme Durumları

Katılımcı

Okuma
Alışkanlığına
Olduğunu Düşünüyor mu?

Ö1

Evet

Ö2

Hayır

Sahip

Okuma Alışkanlığına Sahip Olmasını
Bağladığı Nedenler
Bağımlılık
Süreklilik
İhtiyaç Duyma
-

Ö3

Evet

Bağımlılık
Süreklilik
İhtiyaç Duyma

Ö4

Evet

Bağımlılık
Süreklilik

Ö5

Evet

Ö6

Hayır

Ö7

Evet

Ö8

Evet

Ö9

Evet

Ö10

Hayır

Ö11

Evet

Ö12

Evet

Ö13

Hayır

Ö14

Hayır

Ö15

Evet

Ö16

Evet

Süreklilik
Bağımlılık
Süreklilik
İhtiyaç Duyma
İhtiyaç Duyma
Sorumluluk
İhtiyaç Duyma
Bağımlılık
Süreklilik
Bağımlılık
Süreklilik
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Tablo 6’ya göre araştırmaya katılan 16 öğretmenden 11’i okuma alışkanlığına sahip olduğunu
düşünmektedir. Öğretmenler okuma alışkanlığına sahip olmalarını okumaya ihtiyaç
duymalarıyla, sürekli okumalarıyla ve okumaya karşı hissettikleri bağımlılıkla
ilişkilendirmiştir. Okuma alışkanlığını bu üç sebebin tamamına bağlayan Ö7: “Evet, okuma
alışkanlığına sahip olduğumu düşünüyorum. Okuma alışkanlığı benim için bir gereksinimdir.
Okumak benim için yemek yemek, su içmek gibi bir şey. O olmadan yaşayamam. Devamlı
okurum. Bundan dolayı okuma alışkanlığım var diyebilirim gönül rahatlığıyla.” şeklinde görüş
bildirmiştir. Bağımlılık ve süreklilik boyutlarına dikkat çeken Ö12: “Evet, okumaya her gün
muhakkak zaman ayırıyorum. Bunu sürekli hâle getirdim. Okumak benim hayatımın bir parçası
oldu.” sözleriyle görüşlerini ifade etmiştir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerden Ö5 bu konuda görüş bildirmemiştir. Diğer 4 öğretmen
ise okuma alışkanlığına sahip olmadıklarını düşünmektedir. Bu öğretmenlerden Ö6: “Okuma
alışkanlığına sahip değilim. Düzenli okuyamıyorum çünkü. Bir ay çok okurum, bir ay hiç
okumam.” sözleriyle, okuma alışkanlığına sahip olamamasını düzenli okumamaya; Ö2, Ö13 ve
Ö14 ise okumaya yeterince zaman ayıramamaya bağlamıştır. Konu ile ilgili olarak Ö14:
“Okuma alışkanlığım yok diyebilirim. Çok okuyamıyorum. Okumaya başlayınca da devam
edemiyorum. Zamanım yok bunun için.” diyerek görüşlerini ifade etmiştir.
3.6.
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Okuma Alışkanlığının Öğretmenlik Mesleği
ile İlgisi Hakkındaki Görüşleri
Araştırma kapsamında katılımcılardan öğretmenlik mesleği ile okuma alışkanlığının ilgisine
yönelik görüşler alınmıştır. Bu görüşlerin özeti Tablo 7’de verilmiştir.
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Tablo 7. Katılımcıların Okuma Alışkanlığı ile Öğretmenlik Mesleği Arasındaki İlişkiyi
Dayandırdığı Temeller
Öğretmenlik Mesleği ile Okuma Alışkanlığı Arasındaki İlginin Nedenleri

Katılımcı

Türkçe öğretmeninin

Öğretmenin

Öğretmenin

Öğretmenin

Öğretmenin

Öğretmenin

Okuma

okuma ile ilgili

öğrencilere

meslekî

etkili

topluma

kültürel

Alışkanlığının

sorumluluklarının

okuma ile

bilgi edinme

iletişim

örnek

birikime

öğretmenlik

olması

ilgili

gerekliliği

kurma

olma

sahip

gerekliliği

gerekliliği

olma

mesleği ile

model olma

ilgisi var mı?

gerekliliği

Ö1

Evet

X

Ö2

Evet

Ö3

Evet

X

Ö4

Evet

X

Ö5

Hayır

Ö6

Hayır

Ö7

Evet

Ö8

Evet

Ö9

Evet

Ö10

Evet

Ö11

Evet

Ö12

Evet

Ö13

Evet

X

Ö14

Evet

X

Ö15

Evet

X

Ö16

Evet

gerekliliği

X
x

X
X

x
x

x

x

X

x

X
x
X
X

X

X

X

x
x

x
x

x

Tablo 7’ye göre 16 katılımcı öğretmenin 14’ü okuma alışkanlığının öğretmenlik mesleği ile
ilgili olduğunu düşünmektedir. Katılımcılardan 4’ü bu ilgiyi Türkçe öğretmeninin okuma ile
ilgili sorumluluklarının olmasına; 12’si öğretmenlerin öğrencilere okuma ile ilgili model olma
gerekliliğine; 5’i öğretmenin meslekî bilgi edinme gerekliliğine; 2’si öğretmenin etkili iletişim
kurma gerekliliğine; 3’ü öğretmenin topluma örnek olma gerekliliğine; 1’i ise öğretmenin
kültürel birikime sahip olma gerekliliğine bağlamıştır.
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Okuma alışkanlığının öğretmenlik mesleği ile ilgisini Türkçe öğretmeninin okuma ile ilgili
sorumluluklarının olmasına ve öğrencilere model olma gerekliliğine bağlayan Ö14 görüşlerini
şu şekilde ifade etmiştir:
Ö1: “Okuma alışkanlığı öğretmenlik mesleğiyle birebir ilişkili hele ki Türkçe öğretmenliği ile…
Ben okuma alışkanlığımı ortaokuldayken kazandım, Türkçe öğretmenim sayesinde. Hatta bu
mesleği de onun sayesinde seçtim. Bize ödevler verirdi, kitaplar önerirdi. Onları okuya okuya
okuma alışkanlığım sürekli hale geldi. Ben de öğrencilerime hem kitap okumalarını söylüyorum
hem de onları yönlendiriyorum. Aynı zamanda da onlara nasıl kitap okuyucusu olunur diye
göstermek açısından –önemli olduğunu bildiğim için- tenefüslerde ya da herhangi bir boşlukta
kitap okuyorum. Bu, onlarda merak uyandırıyor. Gelip bakıyorlar, soruyorlar ne okuduğumu.
Türkçe öğretmeni olarak okuyup, onlara örnek olmam gerektiğini düşünüyorum her zaman.”
Öğretmenlerin öğrencilere okuma ile ilgili model olma, etkili iletişim kurma ve topluma örnek
olma gerekliliği ile okuma alışkanlığı arasında bağ kuran Ö4’ün konu ile ilgili görüşleri ise şu
şekildedir:
Ö4: “En başta öğretmenlerin okuma alışkanlığına sahip olması gerekiyor. Okumanın
öğretmenlik mesleği ile çok ilgisi var. Öncelikle karşımızdaki ile düzgün iletişim kurabilmek
için… Aynı zamanda öğretmen örnek teşkil ediyor. Sadece öğrencilere değil, topluma da örnek
oluyor. Bu, ne okuyormuş diye merak ediyorlar. Çevremizdeki bütün insanların gelişimi için
okumamızın gerekli olduğunu düşünüyorum.”
Okuma alışkanlığının öğretmenlik mesleği ile ilgili olmadığını düşünen katılımcılardan Ö5:
“Bence öğretmenlikle okuma alışkanlığının bir ilgisi yok aslında. Öğretmen olmayan
kesimlerden de çok insan okuyor. Öğretmenlikle alakası olduğunu düşünmüyorum. İnsanoğlu
yapısal olarak meraklıdır ve bu merakın sadece öğretmenlik mesleğiyle bağdaştığını
düşünmüyorum.” diyerek okumanın bütün insanlar için bir ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.
Olumsuz görüş bildiren diğer katılımcı olan Ö6: “Okuma alışkanlığı bireyin kendisi ile ilgilidir.
Öğretmenlik mesleği ile ilgisi yok bence.” diyerek okuma alışkanlığının bireysel bir alışkanlık
olduğunu belirtmiştir.

4. SONUÇ
Türkçe
öğretmenlerinin
okuma
alışkanlığı
durumlarının
belirlenmesini
ve
değerlendirilmesini amaçlayan bu araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
Araştırmaya katılan öğretmenler boş zamanlarını, kitap okumak, gezmek, spor yapmak, aile
veya arkadaşlarla zaman geçirmek, araştırma yapmak, sosyal paylaşım sitelerini ziyaret
etmek ve televizyon izlemek gibi aktiviteler ile değerlendirmektedir. Katılımcıların büyük
çoğunluğu boş zamanlarında kitap okumayı tercih etmektedir. Benzer olarak Yalman, Özkan
ve Kutluca (2013)’nın Eğitim Fakültesi öğrencileri ile yaptıkları çalışmada öğrencilerin
%41,82’sinin boş zamanlarında kitap okumayı tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Aynı
şekilde Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2009)
tarafından yapılan “İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin
Okuma Kültürlerinin Değerlendirilmesi” adlı araştırmaya katılan öğretmenlerin boş
zamanlarını değerlendirmede birinci önceliklerinin kitap okumak olduğu belirlenmiştir.
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Katılımcıların günlük okuma süreleri yarım saat ile iki saat arasında değişmektedir. Kuş ve
Türkyılmaz (2010), sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmeni adaylarının % 34’lük kısmının günlük
ortalama yarım saatten az; % 43’lük kısmının ise, yarım saat - bir buçuk saat arasında
okuduğunu belirtmişlerdir. Konan (2013) ise ilköğretim okulu yöneticilerinin okuma
alışkanlıklarını incelediği çalışmada, yöneticilerin %80.9’unun gazete, dergi, kitap, vb.
okumaya günde ortalama 2 saatten daha az; %19.1’inin ise 2 saat ve daha çok zaman ayırdığı
sonucuna ulaşmıştır.
Araştırma katılımcılarının büyük çoğunluğu Amerikan Kütüphane Derneği’nin önerdiği ölçüte
göre orta düzeyde okuyucudur. Benzer olarak Oğuz, Yalınkılıç ve Ülper (2011), Amerikan
Kütüphane Derneği’nin belirlediği ölçütlere göre ilköğretim okulu öğretmenlerinin orta
düzeyde okuma alışkanlığına sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Aynı şekilde, Aslantürk ve
Saracaloğlu (2010), sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmen adaylarının okuma ilgileri orta
düzeyde olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Katılımcılar Türk klasiklerini, dünya klasiklerini, polisiye romanları, macera romanlarını,
edebî romanları, tarihî romanları, hikâye kitaplarını, siyasî kitapları, bilim-kurgu kitaplarını
ve dinî kitapları okumaktadır. Katılımcıların en fazla tercih ettiği kitap türü edebî romanlar,
en az tercih ettiği kitap türü ise macera romanlarıdır. Bu sonucun aksine Yalman, Özkan ve
Kutluca (2013) Öğretmen adaylarının okumayı tercih ettikleri türlerin başında %38,19‘la
macera türünde yazılan kitapların geldiği sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmamıza katılan
öğretmenler, bu kitapları tercih etme nedenlerini bu kitaplar vasıtası ile meslekî
gereksinimlerini karşılamalarına, ilgi alanlarının bu kitaplar yönünde olmasına, bu
kitaplardan bilgi edinmesine ve bu kitapların sürükleyici olmasına bağlamaktadır.
Katılımcı öğretmenlerin çoğunluğu süreli yayınları takip etmektedir. Öğretmenlerin takip
ettiği süreli yayınlar gazete ve dergidir. Katılımcılar bu yayınları takip etme nedenlerini, bilgi
edinme, gündemi takip etme ve paylaşım yapma olarak belirtmişlerdir. Benzer olarak
Aslantürk ve Saracaloğlu (2010), sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri adayları ile
yürüttükleri araştırmada öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının en çok okudukları
materyaller arasında gazete ve çeşitli dergilerin bulunduğunu ifade etmişlerdir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu bilimsel yayınları takip etmemekte ve
buna gerekçe olarak bilimsel yayınlara ihtiyaç duymadıklarını göstermektedir.
Katılımcı öğretmenlerin büyük çoğunluğu okumanın faydalı bir etkinlik olduğunu
düşünmektedir. Katılımcılar okumanın; bilgi edinmeyi, hoşça vakit geçirmeyi, kişisel gelişimi,
Türkçe öğretmenin meslekî gelişimini sağladığı; hayata bakış açısının genişlettiği; kültürel
bakış açısı kazandırdığı; hayal dünyasını zenginleştirdiği ve iletişimi kuvvetlendirdiği
gerekçeleriyle faydalı olduğu görüşündedir. Benzer olarak, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2009)’nın “İlköğretim Ve Ortaöğretim
Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okuma Kültürlerinin Değerlendirilmesi” adlı
araştırmasına katılan öğretmenlerin yarıdan fazlası da okumanın; genel kültürlerini
artırdığını, doğru iletişim kurmalarını sağladığını, ufuklarının genişlemesini sağladığını, başka
dünyaları keşfetmelerini ve yeni karakterler tanımalarını sağladığını, mesleklerinde başarılı
olmalarına yardımcı olduğunu, doğru bilgilenmelerini sağladığını, bilgi disiplini sağladığını,
entelektüel düşüncelerini geliştirdiğini, ekonomik ve sosyal alanlarda bilgi edinmelerini
sağladığını, geçmişlerini öğrenerek geleceğe yön vermelerini sağladığını, siyasî gelişmeleri
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izlemelerini sağladığını, hayata olumlu bakmalarını sağladığını, sosyal çevreleriyle uyumlu
olmalarını sağladığını düşünmektedirler
Katılımcı öğretmenlerin büyük çoğunluğu bireysel olarak okuma alışkanlığına sahip olduğunu
düşünmektedir. Öğretmenler okuma alışkanlığına sahip olmalarını okumaya ihtiyaç
duymalarıyla, sürekli okumalarıyla ve okumaya karşı hissettikleri bağımlılıkla
ilişkilendirmiştir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu okuma alışkanlığının öğretmenlik
mesleği ile ilgili olduğunu düşünmektedir. Katılımcılar bu ilgiyi Türkçe öğretmeninin okuma
ile ilgili sorumluluklarının olmasına, öğretmenlerin öğrencilere okuma ile ilgili model olma
gerekliliğine, öğretmenin meslekî bilgi edinme gerekliliğine, öğretmenin etkili iletişim kurma
gerekliliğine, öğretmenin topluma örnek olma gerekliliğine ve öğretmenin kültürel birikime
sahip olma gerekliliğine bağlamıştır.
4.1.

Öneriler

Araştırma kapsamında ulaşılan bulgulara dayalı olarak şu öneriler geliştirilmiştir:
1.
Öğretmenlerin orta düzeyde okuyucu seviyesinden çok okuyan okuyucu düzeyine
çıkarılabilmesi için eğitimler düzenlenmelidir. Seminer ya da konferans şeklinde
düzenlenebilecek bu etkinlikler ile öğretmenlerin bu konuda daha fazla bilgilenmesi
sağlanacaktır.
2.
Öğretmenlerin süreli yayınlara ulaşması için gereken imkânlar okullarda
sağlanmalıdır.
3.
Öğretmelerin bilimsel yayın takip etmesi için eğitimler sağlanmalıdır. Bu, hizmet
öncesi dönemde derslere ek olarak kurs şeklinde olabilir. Ayrıca öğretmenlere bu konuda
hizmet içi eğitimler verilebilir.
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ABSTRACT
Approaches to English Language Teaching (ELT) and methodology courses are the indispensable parts
of the undergraduate programs in ELT Departments. Starting from their sophomore years, students
take a variety of methodology courses where they get to know the theory of language teaching along
with the techniques. Yet, when they graduate and become teachers themselves, whether they are able
to apply what they have learnt in theory to practice is rather questionable and is an area open to
research since some approaches seem to be never used whereas some others come to the forefront.
This study aims at finding out and exploring whether teachers of English are really applying what has
been covered in their ELT methodology courses in their classes. With a combination of both
quantitative and qualitative methods (i.e. questionnaire and interviews), the study investigates the
opinions of 20 teachers with different experiences (i.e. 8 experienced, 7 semi-experienced and 5
novice) regarding their preferences with respect to ELT methods. Surprisingly enough, the study has
arrived at some results which are mostly related with the teachers’ own beliefs and expectations
although experience has also played a role to some extent.
The results revealed that teachers’ preferences on the application of methods were affected by their
beliefs and expectations as well as their years of teaching experience. However, some results were very
similar or common regardless of their years of teaching experience. For instance, Silent Way and
Suggestopedia were neglected by the majority of the participants while the Direct Method was
preferred to be implemented by all twenty participants.
The authors believe that this study will be of use to both theoricians and practitioners in the area as
the researchers will share their findings which may have a role in shaping the teaching of ELT
methodology courses in ELT Departments in the future, which will surely benefit the graduates of
these departments much more on the job.
Keywords: English Language Teaching (ELT); teachers’ attitudes; ELT methods; novice teachers; semiexperienced teachers; experienced teaches; teaching practice.

This study was presented as oral paper at the I. International Symposium on Language Education and
Teaching.
2
Senior student at Middle East Techincal University, Department of Foreign Language Education.
3
Senior student at Middle East Techincal University, Department of Foreign Language Education.
4
Instructor, Middle East Technical University, Department of Basic English.
1

LOOKING AT THE ELT METHODS THROUGH THE EYES OF TEACHERS AT WORK:

647

A CASE STUDY

1. INTRODUCTION
The language teaching methods have had a huge place in language learning for years. Since
English has become a global language in terms of communicative, academic, business-related
purposes, it has been affected the most by the trend of application of the language learning
methods. In order to achieve these purposes and make language learning and teaching more
efficient, different types of teaching methods have been applied by English teachers. For the
purpose of making the teachers more informed and competent about these methods, English
Language Teaching programs have begun to offer methodology and ELT courses during
teacher training.
In this study, the researchers are interested in the effect of the Approaches to ELT courses on
how teachers choose which method to implement and their thoughts about the applicability
of the language teaching methods after graduation in Turkey. Taking teachers’ opinions while
they are practicing teaching skills in real class environments about the methods and their
applicability can be seen as a new area of interest in language learning studies rather than
observing teachers’ behaviours (Tekin, 2013). Therefore, the researchers decided to make a
further investigation on this topic by studying on teachers’ attitudes towards some methods
such as the Grammar-Translation Method, the Direct Method, the Audio-Lingual Method, the
Silent Way, Suggestopedia, the Total-Physical Response, and Communicative Language
Teaching, most of which has been the topic of several existing research papers.
2. METHOD
With this research, the attitudes of Turkish teachers of English towards the applicability of
ELT Methods that they learned in their Approaches to ELT courses at the university are
expected to be found. In the light of the main question of this study, several sub-questions
emerge. For instance:






Which method is applied the most among the teachers in Turkey?
What are the factors behind their preference?
What are the limitations that cause inapplicability of the methods that they liked in
teacher training?
How realistic are the methodology courses?
To what extent do teachers’ current beliefs and expectations affect their teaching
practices?

Participants
There are 20 participants in this study divided into three groups according to their years of
teaching experience. The first group includes 8 participants who have teaching experience of
10 and more years. The second group includes 7 participants who have teaching experience
of 4-9 years. Finally, the third group includes 5 participants who are novice teachers. All of
the participants are from Turkey and working in different institutions. Gender differences are
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not taken into consideration in this study by the researchers. Therefore, the study will be
conducted on both male and female teachers in different numbers. Random sampling is used
in this study. As a compensation plan, the questionnaire and interview will be applied on
more than 20 participants by the researchers in order to use data in case of necessity.
Data Collection
Questionnaires, interviews, and a recorder for the interview were used as data collection
tools.
Sample Questions from the Questionnaire
In the YES or NO section;
 Do you use Grammar Translation Method in your teaching?
 Do you use Direct Method in your teaching?
 Do you use Suggestopedia in your teaching?
In the measurement of the frequency of the use of methods section;
 How often do you use Communicative Language Teaching?
 How often do you use Audio-Lingual Method?
 How often do you use Silent Way?
Sample Questions from the Interview Guide
 Which method do you apply the most in your teaching?
 What are the factors behind your preference?
Design and Procedure
Most of the participants were administered a questionnaire in their work places of work.
However, a few of them who live and work outside of Ankara were sent the questionnaire via
e-mail. All the interviews were made in Ankara and the institutions in which they work.
Before administering the questionnaires and interviews, a consent form was distributed to
the participants.
Then, the questionnaires lasted 5 minutes at most for each participant. On the other hand, the
interviews lasted 30 minutes at maximum for each participant. Before the interview began,
the participants were requested to answer the questions in English. The questions in the
interview were asked by one of the researchers while the other researcher were recording
the interview and taking notes.
A combination of quantitative and qualitative analyses conducted on the data because the
analysis of the questionnaires was a quantitative study while the analysis of the interviews
was a qualitative study. To be able to see the applicability of the methods, their use by the
participants and the frequency of their use were compared to each other as a first step. Then,
the results were looked at in detail by correlating the years of experience of teachers to the
first step.
3. FINDINGS
According to the results of this study, it has been seen that teachers use Direct Method, CLT
and Audio-Lingual Method the most in their teaching practice. Silent Way, Suggestopedia and
TPR are not much preferable among the participants. GTM is a preferable method yet there
are different results based on the variability of the teachers’ years of experience. For instance,
experienced teachers use this method and give reliable frequencies to their choice. The ones
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that do not use GTM among the experienced teachers are also able to state non-conflicting
frequencies. However, semi-experienced teachers and novice teachers are not that sure when
they are stating their frequency of the use of GTM.
Results Concerning the Use of Grammar Translation Method
Table 1: The Use of GTM

Valid

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative
Percent

YES

15

75,0

75,0

75,0

NO

5

25,0

25,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

Among twenty participants as it can be seen above, fifteen of them have reported that they
use GTM in their classes while the rest 5 of them do not prefer using GTM. Out of fifteen
participants who use GTM, six of them use it “frequently”. Interestingly, it has been realized
by the researchers that the participants who chose the same frequency value for GTM made
totally different choices about use of the method. For example, according to the results, seven
of the participants use GTM “rarely”; nevertheless, three of them put a tick under “NO” to the
use of GTM while four of them put a tick under “YES” for the same question.
Table 2: The Frequency of the Use of GTM

Valid

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Frequently

6

30,0

30,0

30,0

Often

5

25,0

25,0

55,0

Rarely

7

35,0

35,0

90,0

Never

2

10,0

10,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

In detail, the divided sample group results are more important than the overall results as the
study investigates the relationship between teachers’ years of experience and their choice of
methods that they use in their teaching practice. The first group consists of the experienced
teachers who have eight and more than eight years of teaching experience. There are eight
teachers in this group. Five of the experienced teachers put a tick under “YES” when they
were asked whether they used GTM. Moreover four of them stated that they use it “often” and
the other one uses it “frequently”. Three of the experienced teachers put a tick under “NO”
when they were asked the same question. Two of them stated that they “rarely” use GTM and
the
other
one
uses
it
“never”.
Five of the semi-experienced teachers put a tick under “YES” when they were asked whether
they use in teaching practice. However, three of them stated that they use GTM “rarely” while
two of them stated that they use this method “frequently”. Two of the semi-experienced
teachers put a tick under “NO” to the same question. One of them stated that he never uses it
while the other one uses it “rarely”.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

650

Emel ÇELİK, Özge ÇOMAK, Şeniz BİLGİ

All of the novice teachers put a tick under “YES” when they were asked whether they use GTM
in their teaching practice. Three of them stated that they use this method “frequently”. One of
them stated that he uses it “often” while the other one stated that she “rarely” uses it.
Results Concerning the Use of Direct Method
All of the participants reported that they use Direct Method in their classes. However, only
two of them use this method “always”. Most of them reported that they “often” use it.
Table 3: The Frequency of the Use of Direct Method

Valid

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Always

2

10,0

10,0

10,0

Frequently

7

35,0

35,0

45,0

Often

9

45,0

45,0

90,0

Rarely

2

10,0

10,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

In detail, among the divided groups, one of the experienced teachers stated that she “always”
uses Direct Method. Three of them use Direct Method “frequently. The rest three of them use
it “often”.
All of the semi-experienced teachers put a tick under “YES” when they were asked whether
they use Direct Method in their teaching practice. One of them stated that he “always” uses
this method. Three of them stated that they “frequently” use DM and two of them stated that
they “often” use this method; however, one of them stated that she “rarely” uses it in her
teaching.
All of the novice teachers put a tick under “YES” when they were asked whether they use
Direct Method. Three of them stated that they “often” use this method while one of them uses
it “frequently” and the other one uses it “rarely”.
Results Concerning the Use of Audio-Lingual Method
Table 4: The use of Audio-Lingual Method

Valid

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative
Percent

YES

16

80,0

80,0

80,0

NO

4

20,0

20,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

Among twenty participants, sixteen of them have reported that they use Audio-Lingual
Method in their teaching whereas four of them do not prefer using ALM. When the frequency
values are taken in the consideration, ALM is a method that is used “often”. Five participants
chose “rarely” as a frequency value for ALM although two of them put a tick under “YES” to
the use of ALM.
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Chart

1:

The

Frequency

of

the

Use

of

Audio-Lingual

Method

In detail, six of the experienced teachers stated that they use ALM. Five of them stated that
they use it “often” while only one of them said that she “rarely” uses this method. Two of the
experienced teachers put a tick under “NO” when they were asked whether they use ALM.
One of them stated that he uses this method “rarely” while the other one “never” uses it.
Six of the semi-experienced teachers put a tick under “YES” when they were asked whether
they use ALM. One of them stated that she “always” uses this method. Two of them they
frequently use this method and the other three stated that they “often” use it. Nevertheless
only one of them put a tick under “NO” when she was asked whether she uses ALM and stated
that she “rarely” uses this method.
Four of the novice teachers put a tick under “YES” when they were asked whether they use
ALM. One of them stated that he frequently uses this method and two of them stated that they
“often” use it. Only one of them stated that she “rarely” uses ALM; however, only one of the
participants among this group put a tick under “NO” to the same question. He stated that he
“rarely” uses ALM.
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Results Concerning the Use of Silent Way

Chart 2: The Use of Silent Way
Among twenty participants, six of them have reported that they use Silent Way in their
teaching while fourteen of them do not prefer using it. When the frequency values are taken
in the consideration, 30% of the participants put a tick under “YES” to the use of Silent Way
whereas
none
of
them
has
stated
that
they
“always”
use
it.
Table 5: The Frequency of the Use of Silent Way

Valid

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Frequently

2

10,0

10,0

10,0

Often

3

15,0

15,0

25,0

Rarely

4

20,0

20,0

45,0

Never

11

55,0

55,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

In detail, six of the experienced teachers put a tick under “YES” when they were asked
whether they used Silent Way. However, only two of them use this method “frequently” and
“often” while one of them uses it “rarely”. Five of the experienced teachers put a tick under
“NO” when they were asked whether they use Silent Way. Four of them stated that they
“never” use this method while one of them uses it “rarely”.
Among the semi-experienced teachers only three participants put a tick under “YES” when
they were asked whether they use Silent Way. Two of them stated that they “often” use this
method and one of them stated that she “frequently” uses it. Four of the semi-experienced
teachers put a tick under “NO” to the same question. Two of them stated that they “rarely” use
this method while the other stated that they “never” use Silent Way in their teaching practice.
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Among the novice teachers, none of the participants put a tick under “YES” when they were
asked whether they use Silent Way. Additionally, all of them stated that they “never” use
Silent
Way
in
their
teaching
practice.
Results Concerning the Use of Suggestopedia
Among twenty participants, eight of them have reported that they use Suggestopedia in their
teaching while twelve of them do not prefer using it. According to the results of the frequency
values, none of the participants who put a tick under “YES” to the use of Suggestopedia use it
“always”. Additionally, only two of them use it “frequently”.

Chart 3: The Frequency of the Use of Suggestopedia
Among the experienced teachers only three of them put a tick under “YES” when they were
asked whether they use Suggestopedia. However, two of them stated that they use this
method “frequently” and one of them stated that she uses it “often”. Five of them put a tick
under “NO” when they were asked whether they use this method. Four of them stated that
they never use it while one of them stated that he uses it “rarely”.
Four of the semi-experienced teachers put a tick under “YES” when they were asked whether
they use Suggestopedia in their teaching practice. However, two of them stated that they
“rarely” use this method while the other two stated that they “often” use it. Three of the semiexperienced teachers put a tick under “NO” to the same question. All of the rest stated that
they “never” use Suggestopedia in their teaching practice, though.
Among the novice teachers only one of them put a tick under “YES” when he was asked
whether he uses Suggestopedia. He stated that he “often” uses this method in his teaching
practice; however, the rest of the novice teachers put a tick under “NO” to the same question.
One of them stated that he “rarely” uses this method whereas two of them stated that they
never use it.
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Results Concerning the Use of Total-Physical Response
Table 6: The Frequency of the Use of TPR

Valid

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Always

1

5,0

5,0

5,0

Frequently

3

15,0

15,0

20,0

Often

4

20,0

20,0

40,0

Rarely

9

45,0

45,0

85,0

Never

3

15,0

15,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

Among twenty participants, fourteen of them have reported that they use Total-Physical
Response in their teaching while six of them do not prefer using it. Only one of the
participants has reported that she “always” uses this method, yet nine of them use it rarely.
In detail, four of the experienced teachers put a tick under “YES” when they were asked
whether they use TPR. Three of them stated that they use this method “frequently” while the
other one stated that she uses it “often”. The rest of the experienced teachers put a tick under
“NO” when they were asked whether they use TPR in their teaching. Two of them stated that
they use it “rarely” while the other two stated that they use it “never”.
Five of the semi-experienced teachers put a tick under “YES” when they were asked whether
they use TPR. However, two of them stated that they use this method “rarely” while three of
them use it “often”. Two of the semi-experienced teachers put a tick under “NO” to the same
question. One of them stated that she “rarely” uses TPR while the other one stated that he
“never” uses it.
Among the novice teachers all of the participants put a tick under “YES” when they were
asked whether they use TPR in their teaching practice. However, only one of them stated that
she “always” uses this method while the rest of them stated that they “rarely” use TPR.
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Results

Concerning

the

Use

of

Communicative

Language

Teaching

Chart 4: The Frequency of the Use of CLT
Among twenty participants, eighteen of them have reported that they use Communicative
Language Teaching in their teaching while two of them do not prefer using it. 40% of them
use it “always” and 50% use it frequently.
Table 7: The Frequency of the Use of CLT

Valid

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Always

8

40,0

40,0

40,0

Frequently

10

50,0

50,0

90,0

Never

2

10,0

10,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

In detail, all of the experienced teachers put a tick under “YES” when they were asked
whether they use CLT in their teaching practice. Three of the eight experienced teachers
stated that they frequently use CLT and the rest stated that they “always” use this method.
All of the semi-experienced teachers put a tick under “YES” when they were asked whether
they use CLT. Three of them stated that they “always” use this method and the rest of them
stated that they “frequently” use it.
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Three of the novice teachers put a tick under “YES” when they were asked whether they use
CLT. All of them stated that they “frequently” use this method. Nevertheless, two of the novice
teachers put a tick under “NO” to the same question and they both stated that they “never”
use CLT in their teaching practice.
Results Concerning the Use of Eclectic Methods
All of the participants including three divided groups, as well, put a tick under “YES” when
they were asked whether they use an eclectic method in their teaching.
After the analysis of the frequency levels of the used methods, it has been found out that the
experienced teachers who participated in the study use an eclectic method, which is a
combination of mostly Direct Method, CLT, ALM, and GTM.
Results of the Interviews
Among twenty participants four of them were requested to make an interview by the
researchers. The first and the second interviewees were experienced teachers who had
twenty years of experience. The third interviewee was a semi-experienced teacher who had
five years of experience. The fourth interviewee was a novice teacher who had one year of
experience. They were asked about the most applied method which they use, the reasons
behind preferences, limitations that cause inapplicability of particular methods, how realistic
they find the methodology courses, and the effect of their current beliefs and expectations on
their teaching practices. Their answers were recorded, transcribed, and then analyzed.
Answers to the First Question: Which method do you apply the most in your teaching?
The first interviewee stated that her “favourite” method is CLT; however, she said that she
prefers implementing eclectic methods mostly.
The second interviewee stated that she generally uses an eclectic method that is a
combination of CLT and Direct Method.
The third interviewee said that she applies CLT the most.
The last interviewee stated that he applies GTM the most; however, he hesitated before
answering this question and said “unfortunately GTM” which shows he was unsatisfied about
with the use of GTM.
Answers to the Second Question: What are the factors behind your preference?
The first interviewee justified her preference by saying that interaction is the most important
thing for her in her language classes. Thus she gave some examples of the techniques and
activities that she uses all the time like group work and peer feedback in order to show us
how she likes “information exchange” among the students. For that reason, she stated that
CLT is the method meeting the needs of the students in the target language and providing
them with success of her classes.
The second interviewee stated that she also uses CLT to “allow more interaction between
students and her”. She said that CLT and Direct Method allow her to use various materials,
interaction patterns and different techniques as well.
The third interviewee stated that communication is crucial in English learning. She said
“English is not kind of Maths or Physics”. As she wants her students to speak all the time she
applies CLT the most.
The fourth interviewee stated that he does not prefer GTM for himself but for his students
because he said that he has found this method easy and clear in terms of students’ needs.
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Answers to the Third Question: What are the limitations on applicability of the
methods that you liked in teacher training after you started teaching?
The first interviewee said that CLT cannot be applied in all teaching contexts. She also stated
that this method requires “a great deal of responsibility and a good English proficiency” for
teachers. Moreover she pointed that “exam-oriented nature of Turkish educational system”
prevents teachers from using CLT.
The second interviewee stated that GTM is not very applicable because it does not suit to an
EFL environment.
The third interviewee said “GTM is really old”. She thinks that English cannot be taught by
applying GTM because “GTM and some other methods do not force students to speak”. She
added that all the methods except CLT “have some little missing points”.
The fourth interviewee stated that the methods that he learned during his teaching training
are designed for “perfect teachers and perfect classroom and for perfect conditions”. He also
said that students’ levels and expectations are all different; therefore, some methods are quite
artificial and all of them cannot be applied in real classroom environments.
Answers to the Fourth Question: How realistic are the methodology courses when you
consider your teaching experience?
The first interviewee said that she does not see the methodology courses as efficient as the
research evidence shows because she talked about the unexpected situations and critical
decisions that teachers have to deal with in real life. She stated that these courses prepared
her as a pre-service teacher; however, she thinks that they do not gain enough teaching
proficiency and practicum.
The second interviewee said that the methodology courses should be regarded as a “must”
because they create a safe environment for undergraduate students to build their own
teaching philosophy and style before they become real teachers.
The third interviewee stated that the methodology courses are helpful but they are not the
exact thing in real life classes. Thus she does not think that these courses are realistic because
there is also the variability of student factor.
The last interviewee said that the methodology courses are not that realistic because only the
eclectic methods can be applied in the real classroom environment instead of applying the
methods one by one and sticking only to one method.
Answers to the Fifth Question: To what extent do your current beliefs and expectations
affect your teaching practices?
The first interviewee gave the answer of this question as “to a great extent” because she
thinks that her way of teaching is shaped by her teaching philosophy and beliefs. As she likes
interaction and socio-constructivism, she implements the techniques from CLT. She also
stated that learning and teaching should be enjoyable hence she puts a lot of importance to
the principles of communicative methods in her teaching practice.
The second interviewee said that she definitely thinks anyone’s personality and belief
systems have an effect on their choice of methodology. However, she stated that she
considers other things like the students’ profile before she adjusts her teaching style and the
choice of methodology. The balance between the teacher’s beliefs and the students’ needs
should be established.
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The third interviewee stated that she tries to shape her teaching by her beliefs and
expectations; nevertheless, she said that she is aware of some important factors like courage
and willingness of the students in order to apply a method.
The last interviewee stated that he wants to use the methods that he likes; however, he said
that he has just become pessimistic after seeing the real class conditions in Turkey. Moreover
he said that he is also affected by his students’ situations, levels, and their attitudes towards
English.

4. CONCLUSION
The data that was analyzed has showed that applicability of the ELT methods taught in the
teacher training courses at universities are really open to debate because the participants
reported that they have to consider many factors before applying a method and they face
several limitations on the applicability of these methods in real life classes.
First of all, the group of experienced teachers uses Direct Method and Communicative
Language Teaching the most. They also prefer using Audio-Lingual Method and Grammar
Translation Method respectively. However, they do not use Silent Way, Suggestopedia and
Total-Physical Response much.
Second of all, the group of semi-experienced teachers uses Direct Method and Communicative
Language Teaching the most. They also prefer Audio-Lingual Method. They use Silent Way
the least.
Third of all, the group of novice teachers uses Direct Method and Grammar Translation
Method the most. However, they never use Silent Way.
As it can be seen above and from the responses of the interviews, there is a variety of method
use among the participants, which shows the fact that there is also a general attitude towards
the applicability of the methods that they learned in the Approaches to ELT courses at the
university. However, there is a common belief that the choice of a method is not dependent
only the methods themselves. There are other factors which have more efficient roles in
shaping their teaching preferences such as students’ profile, Turkish educational system,
language proficiency, and in-class-interactions.
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ABSTRACT
A language learning or acquisition depends upon learning words which are regarded as basic of a language. Enabling individuals
to gain four integrated skills namely reading, writing, speaking and listening and the efficient use of these skills by individuals
are closely related to the word repository. Hence, vocabulary teaching should be considered to be core field of every study which
must be undertaken in order to acquire these skills. Vocabulary teaching is a field of teaching which involves studying phrases
conveying a single meaning each alone, in meaning, structure and vocabulary matters. In Turkish language teaching, both in texts
and in textual activities, morphological (structural) aspects of words are mainly focused upon but the semantic aspect is ignored.
The age of students and their readiness level are not cared about when it comes to choosing words to be taught. Dull ways are
followed in vocabulary teaching activities and new approaches to make words more meaningful and permanent cannot be
adopted and followed. In order to overcome these handicaps, it is essential that studies regarding vocabulary teaching be
specified in conformity with the needs of the current age. As a purpose of our study, we intend to detect the cognitive levels of
vocabulary teaching activities for secondary school students and to offer some suggestions for upgrading the level. Therefore,
vocabulary teaching activities in Turkish lesson course books of secondary schools have been examined via documentation
scanning method and their cognitive levels have been detected according to Bloom's Taxonomy and solutions to deficiencies
available have been presented as suggestions.
Key Words: vocabulary teaching, Semantics, Bloom's Taxonomy.

ÖZET
Bir dilin öğrenilmesi o dilin temel yapı taşları olan sözcüklerin öğrenilmesine bağlıdır. Dört temel dil becerisi olan okuma, yazma,
konuşma ve dinlemenin bireye kazandırılması ve bireyin bu becerileri aktif olarak kullanabilmesi; zengin kelime dağarcığı ile
yakından ilişkilidir. Kelime öğretimi bu becerilerin kazanılabilmesi için yürütülmesi gereken her türlü çalışmanın çekirdeğidir.
Kelime öğretimi, kendi başlarına anlam teşkil eden söz birliklerinin anlam, yapı ve sözcük türü olarak incelenmesini içeren bir
öğretim alanıdır. Türkçe öğretiminde gerek metinlerde gerekse metinlerin etkinliklerinde sözcüklerin çoğunlukla morfolojik
(yapısal) yanına ağırlık verilmekte; semantik (anlamsal) yönü ihmal edilmektedir. Öğretilecek sözcüklerin seçiminde
öğrencilerin yaş ve hazırbulunuşluk düzeylerine özen gösterilmemekte, kelime öğretimi etkinliklerinde sıradan yollar
izlenmekte ve kelimenin anlam yönünü kalıcı hale getirecek yeni yaklaşımlar takip edilmemektedir. Bu sorunların aşılabilmesi
için kelime öğretimiyle ilgili çalışmaların çağın gereklerine göre yeniden oluşturulması gerekmektedir. Çalışmamızın amacı;
ortaokul öğrencilerine yönelik kelime öğretim etkinliklerinin bilişsel düzeyini tespit etmek ve bu düzeyin arttırılmasına yönelik
öneriler sunmaktır. Bu amaçla ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki kelime öğretim etkinlikleri belgesel tarama yöntemiyle
incelenmiş ve Bloom Taksonomisi’ne göre bilişsel düzeyleri tespit edilmiştir. Görülen eksikliklere yönelik çözüm önerileri
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kelime Öğretimi, Semantik, Bloom Taksonomisi.
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1. GİRİŞ
İnsanın ayırt edici vasıflarından biri şüphesiz dil becerisidir. İnsan, dil becerisi
sayesinde yaşadığı çevreyi, karşılaştığı koşulları ve durumları anlamlandırır, yine dil
becerisiyle duygu ve düşüncelerini ifade eder. Kişinin anlama ve anlatma süreci anne
karnında dinleme becerisiyle başlar (Özbay, Çetin, 2011: 157). Konuşma, görsel okuma
becerisi ve okuryazarlıkla devam eder. Bu süreçte edinme ya da öğrenme yoluyla geliştirilen
beceriler birbiriyle ilişki hâlindedir. İyi bir dinleyici ya da okur olmak, iyi bir konuşmacı ya da
yazar olmanın kapılarını açar. Anlamadaki gelişim, anlatımı da olumlu yönde etkiler.
Anlama becerisinin geliştirilmesinde kelime bilgisinin önemli bir yeri vardır.
Thorndike’ın (1973) 15 ülkede 100.000 çocuk üzerinde yaptığı araştırmaya göre kelime
bilgisi ile anlama arasında yüksek korelasyon vardır. Birisinde yüksek puan alan, diğerinde de
yüksek almaktadır (Aktaran: Kırkkılıç vd, 2013: 196). Kelime bilgisinin geliştirilmesi ise
doğru yöntem ve araçların kullanılmasıyla yapılacak bir kelime öğretimine bağlıdır.
Kelime öğretimi, çocuğun doğumundan sonraki ilk aylarda dil gelişimiyle başlar.
Çocuğun iletişimi için dil edinimine yönelik yapılan etkinlikler aslında birer kelime
öğretimidir (Yıldız ve Okur, 2010: 758).
Aile ve sosyal çevre içinde ihtiyaca dönük başlayan bu edinim süreci okul ortamında
planlı ve yöntemli bir hâl alır. Çocukların kelime hazinelerinin zenginleştirilmesi bütün
dersler için önem taşır. Çünkü çocukların okuduklarını veya dinlediklerini tam ve doğru
olarak anlaması; anladıklarını, düşünüp tasarladıklarını söz ve yazıyla etkili biçimde
anlatması kelime hazinesinin zenginliğine (Sever, 2000: 13) bağlıdır. Kelime hazinesinin
zenginleştirilmesi ise Türkçe derslerinde yapılacak etkinlikler yoluyla gerçekleştirilmeye
çalışılmaktadır. Gelişen yeni teknolojilere rağmen Türkçe dersinde ders kitaplarının başlıca
öğretim kaynağı olduğu (Özbay, 2003) bir gerçektir. Bu nedenle Türkçe ders kitaplarında
Türkçe öğretim programlarındaki kazanımlar doğrultusunda Tam Öğrenme Modeline dayalı,
farklı beceri alanları ve zihinsel basamaklarda etkinliklerin bulunması önemlidir.
Tam Öğrenme Modeli
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Amerikalı eğitimci Benjamin S. Bloom öğrenme konusunda yapılmış araştırmaların

bulgularına dayanarak okuldaki öğrenmeyi açıklamaya yönelik bir kuram geliştirmiştir.
Bloom'a göre işin başından itibaren olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise dünyada
herhangi bir kişinin öğrenebileceği her şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir. Başka bir
deyişle, Tam Öğrenme Modeli; “Tüm öğrenciler okulda öğretilenleri öğrenebilir”
varsayımına dayanmaktadır (Nas, 2000).
Eğitim amaçlarının sistematik bir şekilde sınıflandırılması ilk defa Bloom ve bir grup
eğitimcinin yoğun çalışmaları sonucu ortaya konulmuştur. Bloom ve arkadaşları 1949
yılından başlayarak, yoğun bir çalışma sonucu eğitim amaçlarını bilişsel, duyuşsal ve
devinişsel olarak kategorize etmiş ve daha sonra bu alanları kendi içinde aşamalı olarak
sınıflamışlardır. Bloom ve arkadaşlarının çalışmaları, biri 1956 yılında “Eğitim Amaçları
Taksonomisi: Bilişsel Alan”, diğeri de 1964 yılında “Eğitim Amaçları Taksonomisi: Duyuşsal
Alan” olarak yayımlanmış ve günümüze kadar dünyanın birçok yerinde eğitim uygulamalarını
etkilemiştir (Doğanay ve Karip, 2006: 39).
Bloom'un kuramında okuldaki öğrenmeyi belirleyen etkenler:
1. Bilişsel giriş davranışları
2. Duyuşsal giriş davranışları
3. Öğretimin niteliği
Bloom’a göre bu etkenlerin niteliği tam öğrenmenin esasını teşkil etmektedir.
Doğa bilimlerinde varlıkların basitten karmaşığa, birbirinin ön koşulu olacak şekilde
aşamalı

sınıflandırılması

demek

olan

taksonomi,

eğitimde

gerçekleşmesi

istenen

davranışların basitten karmaşığa, somuttan soyuta birbirinin ön koşulu olacak şekilde
aşamalı sınıflandırılması olarak kullanılmaktadır (Selçuk, Kayık, Okut, 2004).
Bloom, eğitim sürecinin hedeflerini sınıflandırıp (Bloom’s Taxonomy) üç alan
tanımlamıştır:
a.Bilişsel Alan (Cognitive Domain)
b. Duyuşsal Alan (Affective Domain)
c. Psikomotor (Devinişsel) Alan (Psychomotor Domain) (Kaptan, 1999).
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Bilgi
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Algılama

Kavrama

Tepkide bulunma
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Uygulama

Değer verme

Beceri haline getirme

Analiz

Örgütleme

Duruma uydurma

Sentez

Nitelenme
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Değerlendirme
Çizelge 1: Bloom Taksonomisinin Alanları
Öğrenilmiş davranışların alınış türüne göre birbirinden farklı düşünülmesi doğru
değildir. Çünkü aralarında dikey ve yatay anlamlı bir ilişki vardır. Yani bir davranış
psikomotorsa aynı zamanda bu davranışın bilişsel ve duyuşsal boyutu da vardır. Ancak
psikomotor alan özelliği ağır bastığı için bu alan davranışı olarak nitelendirilir (Kaptan,
1999).
Bilişsel alan öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basanların kodlandığı
alandır. Öğrenilmiş bir davranış hem bilişsel, hem duyuşsal hem de devinişsel alana girer ama
hangi özellik baskınsa o alana kodlanır.
Bilişsel davranışları Bloom’dan başka sınıflayan bilim adamları da vardır. Guiltford'un
Sınıflaması, De Corte Modeli, Taba'nın Sınıflaması, Gerlach ve Sullivan Taksonomisi gibi
sınıflandırmalar benzer nitelik taşır. Ama bunların içerisinde bilişsel alanı en uygun biçimde
açıklayan ve bölümlerini oluşturan sınıflamanın Bloom'un sınıflandırması olduğu
düşünülmektedir.
Bloom taksonomisi birçok öğretmen ve eğitimci tarafından öğrencinin bilişsel alanıyla
ilgili başarılarının ölçülmesinde en çok kullanılan yaklaşımdır. Bu taksonomi bilişsel
(cognitive) alanda ölçülen basitten karmaşığa (düşük zihinsel düzeyden yüksek zihinsel
düzeye) doğru altı seviyeden oluşur (Nas, 2000):
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Bilgi Seviyesi
Bu seviyede öğrenciden yorum beklemeksizin sadece öğretilen bilgilerin, hipotezlerin,
teorilerin, kavramların hatırlanması istenir (Selçuk vd.: 2004).
Terimlerin, temel ilkelerin, genellemelerin, kişilerin, tarihlerin ve yerlerin
hatırlanması bu düzeye girer. Hiçbir yorum ve düzenleme öğrenciden beklenmez. Ne, nerede,
ne zaman, kim, hangisi, ne kadar, tanımlayın, açıklayın gibi soru kökleriyle kurulan sorular ve
tanımla, sırala, birer birer say, listele, esle, oku, isimlendir, seç, ifade et, tekrar et, söyle, bul,
bildir, göster gibi anahtar kelimeler ile düşünce kullanmadan ezberlenerek cevaplandırılabilir
(Selçuk vd.: 2004; Yalın, 2007: 28).
Kavrama (Anlama) Seviyesi
Bilgi seviyesinde öğrencinin öğrendiğine yorum katması beklenmezken bu seviyede
öğrencinin bildiğini yorumlaması da beklenir. Bu düzey anlamanın en alt düzeyi olup bir
konunun değişik kelimelerle ifadesi, özetlenmesi, açıklanması işlemlerini içerir. Yani bu
seviyede öğrencilerden; tabloları, grafikleri, karşılaştırmalı işlemleri gibi kaynakları inceleyip
edindikleri bilgileri zihinlerinde canlandırarak kendi cümleleriyle yeniden anlatabilmeleri
beklenir. Bu seviyede öğrencilere derste öğretilenlerin aynısı sorulamaz. Bu seviyedeki
sorularda, sınıflandır, açıkla, karşılaştır, benzerlik ve zıtlıklarını bul, çevir, örnek ver, tartış,
tahmin et, özetle, çıkarsama yap, yorumla gibi ifadeler bulunmalıdır (Selçuk vd.: 2004; Yalın,
2007: 28).
Uygulama Seviyesi
Uygulama seviyesinde öğrenciden, kalıcı hafızasındaki bilimsel bilgilerinin ilgili
kısımlarını karşılaştığı yeni durumlarla ilişkilendirerek uygulaması, yorumlaması ve bilgi
birikimlerini günlük hayata aktararak problem çözme yeteneklerini hayata geçirmesi
beklenir. Bu seviyedeki sorularda kullanılacak uygun soru kelimeleri; uygula, çöz, kullan,
sınıfla, seç, kur, göster, hesapla, inşa et, üret, ögret, grafik çiz gibi kelimelerdir (Selçuk vd.:
2004; Yalın, 2007: 28).
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Analiz Seviyesi
Yüksek seviyeli zihinsel yeteneklerin ölçülmesinin hedeflendiği bu basamakta
öğrencinin bilimsel bilgilerini parçacıklara ayırarak analiz yapıp yapamadığına bakılır (Selçuk
vd.: 2004; Yalın, 2007: 28).
Sentez Seviyesi
Bu basamakta öğrencinin ayrıştırdığı bilgileri belirli kural ve ilişkilere göre değişik
birleştirmelerle yeni bilgiler üreterek sentezleyip sentezleyemediğine, bu durumun özgün,
yaratıcı ve yeni olası durumuna bakılır. Bir şeyin örneğini ya da benzerini yapmak
sentezlemek değildir. Sentez basamağında kullanılacak anahtar kelimeler; oluştur, planla,
yarat, bütünleştir, gözden geçir, derle, ...yerine bir şey koy, besteledir (Selçuk vd.: 2004; Yalın,
2007: 28).
Değerlendirme Seviyesi
Bu basamakta öğrencinin analiz ve sentez basamaklarında ürettiği yeni bilgilerin
nedenlerini, bilimsel geçerliliğini sonuçları ile birlikte yorumlayarak değerlendirmede
bulunup bulunamadığına bakılır. Değerlendirme, bir ölçme sonucunu ölçütle yordayıp
yargıya ulaştırma sürecidir. Bu süreçte; savun, destekle, yargıla, değerlendir, takdir et, eleştir,
karar ver, yorumla, oranla, doğruluğunu kanıtla gibi anahtar kelimelerden yararlanırız (Selçuk
vd.: 2004; Yalın, 2007: 28).

2. YÖNTEM
Çalışmada, Türkçe ders kitaplarındaki kelime öğretimi etkinliklerinin bilişsel
düzeylerini tespit etmek amacıyla belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla 20142015 eğitim öğretim yılında kullanılan MEB Yayınları 5-6-7 ve 8. sınıf Türkçe dersi öğrenci
çalışma kitapları örneklem olarak seçilmiş ve örneklemde yer alan kelime öğretimi
etkinlikleri Bloom’un Bilişsel Gelişim Basamakları’na göre sınıflandırılmıştır.
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3. BULGULAR VE YORUMLAR
Ortaokul (5-6-7-8) Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarında yer alan 1013 etkinliğin
203’ü kelime öğretimi ile ilgilidir. Bunların sınıf düzeylerine ve bilişsel alan basamaklarına
göre dağılımı ise şöyledir:
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GRAFİK 1: Kelime Etkinliklerinin Bilişsel Basamaklara Göre Sayısal Dağılımı
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GRAFİK 2: Sınıf Düzeylerine Göre Bilişsel Basamakların Sayısal Dağılımı
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5. Sınıflar
MEB Yayınları 5. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında yer alan 336 etkinliğin 97’si
kelime öğretimine yöneliktir.
Bu etkinliklerin 27’si bilgi düzeyindedir. Bilgi düzeyinde en fazla kullanılan etkinlik
türü bulmacalardır. Eş-zıt anlamlılık ve eş seslilik gibi kelimeler arası şekil ve anlam ilişkisine
dayalı etkinlikler ise ikinci sırada gelmektedir.
Etkinlik Türü
Bulmaca
Eşleştirme
Eş Sesli

Miktarı
12
14
1

Aynı kitapta yer alan 39 etkinlik ise kavrama düzeyindedir. Kavrama düzeyinde ise
en fazla anlamı tahmin etme etkinliklerine yer verildiği görülmektedir. Ayrıca kelimenin yer
aldığı cümledeki anlamını kavrama ve örnek verme etkinlikleri de bulunmaktadır.
Etkinlik Türü
Kelimenin Anlamını Tahmin Etme
Kelimenin Verilen Cümledeki Anlamını Kavrama
Örnek Verme

Miktarı
32
5
2

Kitapta yer alan uygulama düzeyindeki 45 etkinlikte cümlede kullanma ve sözlükten
bakma çalışmalarına yer verildiği görülmektedir.
Etkinlik Türü
Cümlede Kullanma
Sözlükten Bakma

Miktarı
26
21

2 etkinlikte iki ayrı yöntem de kullanılmaktadır.
Analiz düzeyinde ise 26 etkinlikte kavram çağrışımı ve karşılaştırma yer almaktadır.
Etkinlik Türü
Kavram Çağrışımı
Karşılaştırma

Miktarı
17
9

Sentez düzeyindeki 4 etkinlikte ise öğrencilerin yaratıcı zekâlarını harekete
geçirmeye dönük resim ve yazı çalışmaları bulunmaktadır.
Etkinlik Türü
Resim Çizme
Öykü Yazma
Paragraf Yazma

Miktarı
2
1
1
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MEB 5. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında değerlendirme basamağına

yönelik etkinlik bulunmamaktadır.
6. Sınıflar
MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabında yer alan 228 etkinliğin
32’si kelime öğretimine yöneliktir.
Bunlardan 21’i bilgi düzeyindedir. Bilgi düzeyinde en fazla kullanılan etkinlik türü
bulmacalardır. Eş ve zıt anlamlılık gibi kelimeler arası anlam ilişkisine dayalı etkinlikler ise
ikinci sırada gelmektedir. Ayrıca 1 adet de boşluk doldurma etkinliği yer almaktadır.
Etkinlik Türü
Bulmaca
Eşleştirme
Boşluk Doldurma

Miktarı
12
11
1

Bazı etkinliklerde hem bulmaca hem de anlamıyla eşleştirme çalışması
yapılmıştır.
Kavrama düzeyindeki 7 etkinlikte tahmin etme, örnekleme ve açıklama çalışmaları
yapılmaktadır.
Etkinlik Türü
Kelimenin Anlamını Tahmin Etme
Örnek Verme
Açıklama

Miktarı
4
2
1

Uygulama düzeyindeki 18 etkinlikte 5. sınıf çalışma kitabında olduğu gibi cümlede
kullanma ağırlıklıdır.
Etkinlik Türü
Cümlede Kullanma
Sözlükten Bakma

Miktarı
16
3

Bir etkinlikte hem sözlükten bakma hem cümlede kullanma çalışması vardır.
Analiz düzeyindeki 5. sınıfa göre sayıca azalma görülmektedir. 6 etkinliğin dağılımı şu
şekildedir:
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Karşılaştırma
Kavram Çağrışımı
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Miktarı
5
1

6. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında sentez düzeyinde sadece 1 adet etkinlik yer
almaktadır.
Etkinlik Türü
Paragraf Yazma

Miktarı
1

MEB 6. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında değerlendirme basamağına
yönelik etkinlik bulunmamaktadır.
7. Sınıflar
MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında yer alan 251 etkinliğin 38’i
kelime öğretimine yöneliktir.
Bunlardan 23’ü bilgi düzeyindedir. Bilgi düzeyinde en fazla kullanılan etkinlik türü
eşleştirmelerdir. Bulmacalar ise ikinci sırada gelmektedir. Ayrıca 4 adet de boşluk doldurma
etkinliği yer almaktadır.
Etkinlik Türü
Eşleştirme
Bulmaca
Boşluk Doldurma

Miktarı
12
7
4

Kavrama düzeyindeki 7 etkinliğin çoğu tahmin etmeye dayanmaktadır.
Etkinlik Türü
Kelimenin Anlamını Tahmin Etme
Kelimenin Verilen Cümledeki Anlamını Kavrama
Açıklama
Özetleme

Miktarı
4
1
1
1

Uygulama düzeyindeki 19 etkinlik alt sınıflarda olduğu gibi cümlede kullanma
ağırlıklıdır.
Etkinlik Türü
Cümlede Kullanma
Sözlükten Bakma

Miktarı
15
4
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Analiz düzeyinde 6. sınıftakine benzer bir durum görülmektedir. 7 etkinliğin dağılımı

şu şekildedir:
Etkinlik Türü
Kavram Çağrışımı
Karşılaştırma

Miktarı
6
1

MEB 7. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında sentez ve değerlendirme
basamaklarına yönelik etkinlik bulunmamaktadır.
8. Sınıflar
MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında yer alan 198 etkinliğin 35’i
kelime öğretimine yöneliktir.
Bunlardan 18’i bilgi düzeyindedir. Bilgi düzeyinde en fazla kullanılan etkinlik türü 7.
sınıfta olduğu gibi eşleştirmelerdir. Bulmacalar ise ikinci sırada gelmektedir.
Etkinlik Türü
Eşleştirme
Bulmaca

Miktarı
11
7

8. sınıfta kavrama düzeyinde alt sınıflara göre belirgin bir azalma görülmektedir. 3
etkinliğin hepsinde kelimenin anlamını tahmin etme yoluna gidilmiştir.
Etkinlik Türü
Kelimenin Anlamını Tahmin Etme

Miktarı
3

Alt sınıflarda olduğu gibi uygulama düzeyindeki etkinlikler, cümlede kullanma
ağırlıklıdır (19 etkinlik).
Etkinlik Türü
Cümlede Kullanma
Sözlükten Bakma

Miktarı
15
4

Analiz düzeyinde alt sınıflardakine benzer bir durum söz konusudur (7 etkinlik).
Etkinlik Türü
Kavram Çağrışımı
Karşılaştırma

Miktarı
4
3
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Sentez düzeyinde en fazla etkinlik 8. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında yer
almaktadır (4 etkinlik).
Etkinlik Türü
Şiir Yazma
Öykü Yazma
Deneme Yazma
Sohbet (Söyleşi) Yazma

Miktarı
1
1
1
1

MEB 8. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında değerlendirme basamağına
yönelik etkinlik bulunmamaktadır.
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GRAFİK 3: Sınıf bazında öğretimi amaçlanan söz varlığının dağılımı

Sınıf bazında öğretimi amaçlanan söz varlığının dağılımı göz önünde tutulduğunda 5.
sınıf öğrenci çalışma kitabının diğerlerinden sayıca daha üstün olduğu (393 kavram)
görülmektedir. Bu durumda dil bilgisi etkinliklerinin azlığı rol oynamaktadır. Diğer sınıf
düzeylerinde kelime etkinliklerinin, dil bilgisi etkinliklerinin miktarına ters orantılı olduğu
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tespit edilmiştir. Yani dil bilgisi etkinlikleri bakımından 6. sınıfa (284 kavram) göre daha
kısıtlı olan 7. (312 kavram) ve 8. sınıflarda (306 kavram) kelime etkinlileri fazladır.
Sınıflar bazında incelenen bilişsel düzeylerin dağılımda ve sayısında sınıf düzeyine
bağlı olarak anlamlı değişiklik görülmemiştir. Aksine 5. sınıflarda yer alan kelime öğretimi
etkinliklerinin sayı ve nitelik bakımından 6 ve 7. sınıflardan daha üst düzeyde olduğu
görülmüştür.
MEB 5. Sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında diğer sınıflara göre daha fazla kelime
öğretim etkinliği bulunmaktadır. Bu durumun öncelikli sebebi 5. sınıf öğrencilerinin dil ve
zihin gelişimleri açısından kelime öğretiminin taşıdığı önem ve 5. sınıf kazanımlarında dil
bilgisi etkinliklerinin olmayışından doğan boşluğun kelime etkinlikleriyle doldurulmasıdır.
Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki kelime etkinlikleri incelendiğinde en fazla
uygulama basamağına ait etkinliklere rastlanmıştır. Bu durum kelime öğretim etkinliklerinin
çoklukla sözlükten kelime anlamı bulma ve kelimeyi cümle içinde kullanma çalışmalarına
yönelik etkinliklerin sonucudur. Uygulama düzeyinin ardından sırasıyla bilgi, kavrama, analiz
ve sentez gelmektedir. Bilgi, kavrama ve uygulama düzeyindeki etkinliklerin analiz, sentez ve
değerlendirme düzeylerinden daha fazla olması kelime öğretiminin üst düzey bilişsel
becerilere yeterince hitap edemediğini göstermektedir.
Çalışma kapsamında incelenen ortaokul (5-6-7-8) Türkçe öğrenci çalışma kitaplarının
hiçbirinde değerlendirme basamağına ait bir etkinliğe rastlanamamıştır. Bu duruma sebep;
değerlendirme basamağında bilinen bir etkinlik ya da kelime öğretiminde değerlendirme
yapılacak bir durumun olmayışı gösterilebilir. Ayrıca değerlendirme becerisinin üst düzey
olup olmadığı da tartışmalıdır.
Sınıf bazında öğretimi amaçlanan söz varlığının dağılımı göz önünde tutulduğunda dil
bilgisi etkinlikleriyle kelime etkinlikleri arasında sayı bakımından ters bir orantı olduğu
görülmüştür. 5. Sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabında dil bilgisi etkinliklerinin olmayışı
kelime etkinliklerinin sayısının artmasına yol açmıştır. Öğretimi amaçlanan söz varlığının en
az olduğu 6. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabında dil bilgisi konularının çokluğunun
etkileri görülmektedir.
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4. SONUÇ
Çalışmanın

bulgularından

hareketle

kelime

öğretiminin

bilişsel

düzeyinin

arttırılmasına yönelik olarak şu öneriler sunulabilir:
Kelime dağarcığı gelişiminin sağlanması için en öncelikli aşama hangi sözcüklerin
öğretileceğidir. Bundan sonraki aşamalarda kaç sözcük öğretileceği, öğretim sırasında
tekrarın ne kadar olacağı gibi durumlar öncelik taşır. Bu nedenle önce öğretilmesi amaçlanan
kelimeler tespit edilmeli, Türkçe ders kitaplarındaki metinler buna göre seçilmelidir. Bu
doğrultuda yapılacak kelime sıklığı ve söz varlığı çalışmalarına önem verilmelidir.
Kelime öğretimi etkinlikleri hazırlanırken bir kelimenin birden fazla anlamı olduğuna
dikkat edilmeli ve bir bağlam içerisinde ele alınmalıdır.
Kelimeler öğretildikten sonra mühim olan, bu kelimelerin kısa süreli hafızanın
yetersizliğine terk edilmeyip uzun süreli hafızaya aktarılmasıdır. Bu da aralıklı tekrar,
kelimenin sık kullanımı, çeşitli etkinliklerle kelimeleri canlı tutma yollarıyla mümkün
kılınabilir. Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerle verilen kelimeler yeni kelimelerle birlikte
tekrar verilmelidir.
Üst düzey bilişsel becerilerden olan sentez düzeyine uygun yaratıcı yazma
etkinliklerine daha çok ağırlık verilmeli; bu etkinliklerde kazandırılması amaçlanan
kelimelerin kullanılması teşvik edilmelidir.
Kelime öğretimini verimli ve kalıcı hâle getirebilmek için Türkçe derslerinde istasyon
tekniği gibi sentez düzeyinde çalışmalar yapılmalı, böylece hem kelime ve kavramların
öğrencilerdeki farklı çağrışımları ortaya çıkarılmalı hem de kelime öğretimi için öğrencilerin
becerilerine göre faklı etkinlikler yapmasına zemin hazırlanmalıdır.
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USING INTERCULTURAL MUSIC IN EFL CLASSES: DOLAPDERE BIG GANG COVER SONGS 1
Emine GÜZEL 2

ABSTRACT
This paper focuses on using songs in EFL instruction by providing ideas for teachers to put
into practice. Activities are presented in three sections and three songs are utilized as content
matter of language study. The activities are aimed towards intermediate and upper
intermediate proficiency level of young adult or adult learners. Each section is centered on
the two versions of the following songs: Can’t Take My Eyes off you; English Man in New York,
Live is Life. The cover versions are blended with Classical Turkish music instruments and
melodies by the Turkish band Dolapdere Big Gang. Besides the language study, these songs
may create engaging lessons since reworkings of the songs may bring EFL classes some part
of Turkish musical culture, the aesthetical touch of intercultural music, and awareness of the
variety of English language speakers’ accents.
Key Words: Intercultural music, cover songs, ELF Classes, Turkish classical music, English
Language Teaching.
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1. INTRODUCTION
Music and songs are widely benefited for various purposes by teachers of English. Although
songs are mostly known to be used for young learners, music and songs can be regarded as
goldmine to explore for learners of all ages. The integration of music in English language
teaching classes has many contributions to English language learning process in terms of
language practice, motivation, autonomous learning, and exposure to the authentic language
particularly in EFL contexts. Lyrics of popular songs are rich in vocabulary and teachers can
benefit lyrics to teach vocabulary and grammar. Moreover, songs can be used to practice
reading, writing, listening, speaking, and pronunciation skills of the learners. However, in
order to benefit fully from music and songs teachers require creative ideas to plan engaging,
and fruitful lessons, appropriate for their learners. This paper is focused on practical ideas
particularly for intermediate and upper-intermediate learners. Before presenting activities,
the reasons of using music and song are to be mentioned in order to provide a rationale for
teachers.
1.1.

Why music and songs in English Language Teaching?

The reasons of using music and song in teaching English could be explained by depending on
various researchers’ ideas and studies as follow:
Music can activate brain more than other materials because songs have melody and lyrics.
The left hemisphere of brain controls words while the right is responsible for controlling
memory and emotions. As Anton (1990, p. 1170) states “ When a learning activity combines
both left and right hemispheres simultaneously engaged in a particular activity, an ideal
learning situation is established and the most productive learning occurs”.
Gardner’s (1984) Theory of Multiple Intelligences has a place in education. Learning activities
should be designed to provide learners with the opportunities to activate all types of
intelligences. Musical intelligence defined as the ability to recognize, create, and reflect on
music. According to Gardner (1984) musical intelligence and linguistic intelligence share
similarities and music is the earliest talent of human beings. People learn music of the
language before the language itself. Ideas of Gardner reveal the importance of music in first
language acquisition. Also in second language learning music and song can have the same
function.
One of the biggest contributions of music is to memory which is required to be strong in
language learning. “Whether this is because it creates a state of relaxed receptivity, or
because its repetitive patterning reinforces learning without loss of motivation, whatever the
reason, music stick in the head” as stated by Alan Maley (as cited in Murphey, 1992, p.3). The
positive influence of music on memory is also supported by Krashen (1983) with the term
“Din in the head”. Involuntary mental rehearsal or din in the head is defined as the
involuntary dinning of words, sounds, intonations and expressions in one’s mind after the
exposure to a foreign language. These ideas point to English Language Music which can
provide exposure to language in the class and beyond the class.
Music also touches emotions and related to motivation of learners. Lowering the anxiety level
of learners is very important in language learning process. The suggested tools for achieving
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this goal are movies, games, and music. Accordingly, Georgi Lozanov developed
Suggestopedia in order to lower anxiety of learners, and overcome psychological barriers in
learning (Larsen-Freeman, 2000). In this method music is integrated in linguistic materials
and vocabulary teaching.
The idea of increasing motivation with popular songs is also supported by many scholars. As
Nambiar (1993, p. 336) states “Songs deal with the whole realm of human emotions and
students are often willing to sing a song in a foreign language even if they do not fully
understand the meanings of words”. Moreover, songs have universal themes and touched
common feelings such as love, dreams, friends, farewells, happiness and grief. These themes
allow learners to bring their real life experiences and background into the learning which is a
key to make a learning activity permanent.
The language of popular songs also increases their educational value in language teaching.
Popular songs generally do not include complex language, common words are rich in lyrics,
and conversational phrases are used frequently. The repetition of melody and lyrics also help
learners to retain and recall the target language.
1.2.

Intercultural Music with Cover Songs

Songs can be used for teaching and practicing four skills, grammar, vocabulary, and
pronunciation. Therefore, many websites and blogs are devoted to activities and lesson plans
centered on songs from different genres. Besides, contributions of songs to memory, and
specific language areas; songs involve many cultural elements. As songs are mirrors of a
culture, different instruments, themes, idiomatic expressions are abundant in songs. In this
study, focus is on three cover songs by Dolapdere Big Gang which is a Turkish music band
making cover versions of famous Turkish and foreign language songs in alaturca way with
Turkish classical music instruments. Three cover songs of the band are used in this study to
bring intercultural music in classes. All the activities are based on original versions and cover
versions of the songs, “Can’t take my eyes off you”, English man in New York, and Live is Life.
The idea of using two versions of one song might enliven lessons and different genres of
music have the potential of creating activities more than traditional listen and fill-in-the-gaps
song exercises. Additionally, in Turkish context some of the learners might embrace English
Language Music with the help of familiar alaturca covers and paves the way for more
exposure to authentic language.
In the next section pre/while and post listening activities are presented for each song.
Activities are adopted from the worthwhile ideas of Murphey (1992), Medina (2000) and
Lorenzutti (2014).
2. ACTIVITIES
2.1.

Can’t take my eyes off you

Song Description: As Frankie Valli’s biggest solo hit, “Can’t take my eyes off you” is a farreaching pop-rock song. It was covered five times until 2010. One of the covers is by
Dolapdere Big Gang which was released in 2006. In this part, activities are centered on two
versions of the song: Pop-rock and Turkish style (Alaturca).
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Pre-listening Activity: Guess the theme and lyrics!
Purpose: Pre-listening stage aims to familiarize students with the melody and theme of the
song, and introduce the first version of the song by Frankie Valli to the students.
Steps:
a. Ask students to listen to the introduction parts of two versions of a song: For 15
seconds by Frankie Valli’s version and for 52 seconds by Dolapdere Big Gang.
b. After listening put students into pairs and ask them to guess the theme of the song
and ten words from the lyrics. (While students brainstorm you can use intro parts as
background music.)
c. Ask students to write their guesses on the board.
d. Listen to the Frankie Valli’s version of the song together and ask students to check
their guesses.
e. Tick the correct words on the board and give the theme of the song.
While-listening Activity: What do the lyrics say?
Purpose: In the while-listening stage target sentences from the lyrics are introduced to the
students. In the context of a song learners have the opportunity to comprehend sentences
including phrasal verbs and idiomatic meanings.
Steps:
a. Ask students to listen to the song twice and put the lines in the correct order on their
handouts shown in figure 1.
b. Allow time for students to check answers with their friends.
c. Give feedback by showing the lyrics and underlining target lines.
d. Ask students to read the definitions shown in figure 2 and match them with the lines
in figure 1.
e. Listen to the song for the last time and check answers. You can use two versions of the
songs in turn in order to enliven the class during the while-listening activities.


Figure 1

Number the lines in the order you hear them.
Sentence / Line
1st Listening
You'd be like heaven to touch.
There are no words left to speak.
At long last love has arrived.
Oh pretty baby, "Don't let me down," I pray.
Can't take my eyes off of you.
I need you baby to warm a lonely night.
There's nothing else to compare.


2nd Listening

Figure 2
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Read the definitions and try to guess each line. Then listen to the song and write
down the actual line used by the songwriter.
Guess
Definition
Actual Line
You’re very precious for me.
I’ve nothing more to say.
Finally I’ve found love.
Please do not disappoint me.
You’re very attractive and interesting.
I want to hug you.
You’re the one and only.
Post- listening Activity: Musical Drama
Purpose: This activity aims to provide full comprehension of the lyrics of the song in an
enjoyable way and let students produce a performance creatively.
Steps:
a. Ask students to work in groups and allow some time for them to plan a performance
based on the lyrics of the song. They can use some hand-drawn pictures, classroom
objects, or anything they can imagine.
b. Play the song and give students some time to practice. They can lip-sync the lyrics or
act-out the song.
c. Play the song and watch the groups respectively.
2.2.

English man in New York

Song description: The song is by an English artist Sting and it was released in 1988. Since
then it has been covered by different singers many times. In the song Sting tells his feelings of
being homesick and with his blended pop, jazz rock music Sting aims to give the impression
of somebody walking down the streets of New York. Dolapdere Big Gang made an alaturca
cover of the song in 2006.
Pre-listening Activity: Musical Reactions
Purpose: In this activity students are expected to use their creativity and have a discussion on
music while they become familiar to the song.
Steps:
a. Play the Sting’s version and ask students to fill in the questionnaire shown in figure 3.
b. Play cover of the song by Dolapdere Big Gang and ask students to fill in the second
lines of the questionnaire.
c. Ask students to compare their answers for the two versions of the same song and
discuss their answers with a partner.
d. Finally in open class promote a discussion on the differences between the versions,
singers, instruments, listeners, music, etc.
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Figure 3
1.If you turned on the radio and heard this song what would you do?
(1st Song)………………………………………….
(2nd Song)…………………………………………

2.Imagine someone who loves this song. Describe the person in a few words.
(1st Song)………………………………………….
(2nd Song)…………………………………………
3.Imagine someone who hates this song. Describe the person in a few words.
(1st Song)………………………………………….
(2nd Song)…………………………………………
4. What emotions does it evoke in you?
(1st Song)………………………………………….
(2nd Song)…………………………………………
5.What nationality is the composer?
(1st Song)………………………………………….
(2nd Song)…………………………………………
6.If this song were a background music for an advertisement, what would be the
advertisement product?
(1st Song)………………………………………….
(2nd Song)…………………………………………
7.In what kind of place would you be most likely to hear this music?
(1st Song)………………………………………….
(2nd Song)…………………………………………
While-listening Activity: Guess the lyrics
Purpose: The aim of the while-listening activity is to expand vocabulary of the learners and
provide practice for inferring meaning from the context. For intermediate and upperintermediate students 7 to 10 words are ideal to cover in a lesson.
Steps:
a. Before playing the song ask students to work in pairs and guess the meanings of
words by using the given hints in parenthesis as seen in figure 4.
b. Play one of the versions of the song and ask students to check their answers.
c. Provide feedback by showing the lyrics including the target words underlined or
show a video of the song with subtitles.
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Figure 4

I don't drink coffee I take tea my dear
I like my toast done on one side
And you can hear it in my 1. (a way of saying words in a particular country or region) (G) ……….
(A) ………. when I talk
I'm an Englishman in New York
See me walking down Fifth Avenue
A walking 2. (a long stick used by people to help them walk) (G) ………. (A) ………. here at my side
I take it everywhere I walk
I'm an Englishman in New York
I'm an alien I'm a 3. (allowed by law) (G) ………. (A) ………. alien
I'm an Englishman in New York
If, "4. (polite ways of behaving with other people) (G) ………. (A) ………. maketh man" as someone
said
Then he's the hero of the day
It takes a man to 5. (to experience pain or unpleasant emotions) (G) ………. (A) ………. ignorance
and smile
Be yourself no matter what they say
…
Modesty, propriety can lead to 6. (when someone is famous for something bad) (G) ………. (A)
……….
You could end up as the only one
7. (kind and careful not to hurt or upset anyone or anything) (G) ………. (A) ………. , sobriety
are rare in this society
At night a candle's brighter than the sun

Post- listening Activity: Musical Group Interview
Purpose: This activity aims to improve speaking skills of students. Students are expected to
act as members of a group or journalists.
Steps:
a. Give background information on the musical group Dolapdere Big Gang and its
members with some photos or video clips.
b. Ask students to work in groups of 7, two of them as journalist and five as group
members.
c. Allow some time for journalist students to decide which magazine, newspaper and TV
channel they are writing for.
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d. Ask group members to fill out a press release seen in figure 5.
e. When the group members are done with press release card, they pass it for the
journalists to prepare questions.
f. Act as a manager and stage a press conference in which journalists are interviewing
with the group members.


Figure 5

Press Release
Name of group ……………………
Manager’s name ……………………
Member’s names ……………………
Length
of
time
together
……………………
Record
contract
with
……………………

2.3.

Touring schedule for the next four months
……………………
Most recent record release ……………………
Style of music ……………………
Short historical sketch ……………………
Recent developments and future plans
……………………

Live is Life

Song description: Live is Life was recorded by Austrian rock group Opus in 1984 and it was
a hit in USA and Canada. It was recorded in a live version originally and since then it has been
covered many times over the years. Dolapdere Big Gang covered the song in 2013.
Pre-listening Activity: Partial Song Dictation
Purpose: This dictation activity aims to familiarize students with the song by guessing the
lyrics.
Steps:
a.
b.
c.
d.

Ask students to complete the lines in their hand-outs shown in figure 6.
Before listening to the song give some time for students to guess or create lines.
Allow students share their ideas in open class.
Do not give the lyrics to students as the lyrics will be checked at the end of the
following activity.

Figure 6
Live live is life live live.
When we all give the power we all give the
best.
…………………………………………………..
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…………………………………………………..
…………………………………………………..
Then it's live live is life live is life live.
Live is life - when we all feel the power.
Live is life - ………………………………………
Live is life - ………………………………………
Live is life - ………………………………………
When we all give the power we all give the
best
Then it's live live is life live live is life live.
Live live is life live live is life.
And you call when it's over you call it should
last.
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Live is life.
While-listening Activity: Rhyming Words
Purpose: This activity is a variation of the traditional lyrics completion. Some of the words in
the lyrics are typed with mistakes in rhyme with the correct ones. The aim of the activity is to
practice listening and increase awareness of the rhyming words in English.
Steps:
a. Hand out the lyrics seen in figure 7.
b. Play any version of the song and tell students that some of the words are wrong in the
hand-outs. Ask students to correct the words while listening to the song.
c. Allow some time for students to compare their answers with a partner.
d. Give feedback by showing the rhyming words.
Figure 7
Live live is life live live.
When we all give the flower we all give the lest.
Every minute of an hour don't think about a nest.
Then you all get the tower you all get the vest.
When everyone gives everything and every long everybody sings.
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Then it's live live is life live is life live.
Live is life - when we all feel the shower.
Live is life - come on stand up and chance!
Live is life - when the feeling of the steeple Live is life - is the feeling of the brand.
When we all give the power we all give the test. . . .
Then it's live live is life live live is life live.
Live live is life live live is life.
And you call when it's over you call it should massed.
Every minute of the future is a memory of the fast.
'Cause we all gave the power we all gave the fest.
And everyone gave everything and every dong everybody sang.
Live is life.

Post- listening Activity: Song Feedback
Purpose: This activity aims to develop students writing skills, critical awareness and expand
their vocabulary.
Steps:
a. Hand out feedback forms given in figure 8 and ask students to fill in the form as they
listen to the two versions of the song in the background.
b. Ask students to work in pairs and write an evaluation of the songs.
c. When students have finished writing, ask them to stick their feedbacks on the wall
and have them read each other’s ideas.
d. Monitor students and check their ideas during the activity.
Figure 8
How would you describe this song?
1= not at all; 6= very much
Circle the number of your choice.
Warm
Gentle
Lively
Soft
Boring
Fun
Repetitive
Good beat
Good instrumentation
Good lyrics

Live is Life
The Song
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

The Cover
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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Makes me want to dance
I want to hear it again
I would never listen to it again
I would download it after the lesson
Write your evaluation of the two
versions of the song in full sentences
on the back of this form.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

3. CONCLUSION
As Plato says “Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination
and life to everything”. In English Language teaching words, music gives positive energy and
aesthetical touch to the class, power to memory and language skills, joy to learning, and
motivation to learners of all ages and proficiency levels. Teachers and learners should exploit
songs for language teaching and learning purposes as much as they can.
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ABSTRACT
In this study it is aimed to compare the book of Aziz Nesin which is named “Şimdiki Çocuklar Harika”
and the book of Zehra İpşiroğlu “Şimdiki Çocuklar Hâlâ Harika” in the terms of layout and content
criteria. Whereas size, paper, cover, binding, pictures, letters are the layout criteria of the books,
theme, subject, heroes, plan, language and expression are the content criteria. These books are
examined and compared in this context. In the research screening method is used. As a result, it is
concluded that tere are some similarities and differences in terms of content criteria whereas layout
criteria completely different.
Key Words: Aziz Nesin, Zehpra İpşiroğlu, Children’s Literature.

ÖZET
Bu çalışmada Aziz Nesin'in yazmış olduğu "Şimdiki Çocuklar Harika" adlı kitabı ile bu kitaba çok
benzer nitelikler taşıyan Zehra İpşiroğlu'nun "Şimdiki Çocuklar Hâlâ Harika" adlı kitabının çocuk
kitaplarında bulunması gereken iç ve dış yapı özellikleri bağlamında karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Boyutlar, kâğıt, kapak-cilt, sayfa düzeni, resimler ve harfler çocuk kitaplarının dış yapı özelliklerini
oluştururken, iç yapı özelliklerinde ise izlek (tema), konu, kahramanlar, plan, dil ve anlatım yer
almaktadır. Söz konusu kitaplar bu bağlamda incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Çalışma tarama
yöntemiyle yapılmıştır. Sonuç olarak karşılaştırılan iki kitabın dış yapı özellikleri tamamen farklı
olmakla birlikte iç yapı özelliklerinde benzerlik ve farklılıkların bir arada bulunduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Aziz Nesin, Zehra İpşiroğlu, Çocuk Edebiyatı.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, e-posta: emine.kitis@deu.edu.tr
3
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, e-posta: esra.uslu@deu.edu.tr
1

AZİZ NESİN’İN “ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HARİKA” KİTABIYLA ZEHRA İPŞİROĞLU’NUN “ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR
HÂLÂ HARİKA” KİTABININ ÇOCUK KİTAPLARINDA BULUNMASI GEREKEN İÇ VE DIŞ YAPI ÖZELLİKLERİ

687

AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

1. GİRİŞ
Dünya edebiyatında üzerinde çokça çalışma yapılmış olan çocuk edebiyatı Türk edebiyatında
henüz gelişmekte olan bir alandır. Bu alan üzerine yapılacak olan çalışmalar hem çocuk
edebiyatının gelişimine hem de genel edebiyat bilimine katkı sağlayacaktır.
Çocuk edebiyatı; çocuğun gelişimsel özelliklerini gözden yitirmeden ve edebiyat
niteliklerinden ödün vermeden çocuğa görelik ve çocuk gerçekliği ilkelerinden hareket
ederek konularını onun doğal ve güncel çevresinden seçen ve çocuk okurun kendi dünyasına
çok açılı bir anlayışla bakabilmesini sağlayan, ona bilinçli bir okuma alışkanlığı kazandırmayı
öngören edebiyat ürünleridir (Dilidüzgün, 2011: 47).
Çocuk kitapları, okul öncesi dönemde somut bir nesne olarak çocukların eline alıp incelediği
ve kavramsal gelişimini görsel öğelerle somutladığı, görsel ve işitsel algılarını geliştirdiği bir
araçtır. Okul döneminde, kitap, çocuğun birebir etkileşime girerek öğrenmelerini, duygu ve
düşünce eğitimini bireyselleştirmesine olanak sağlayan bir araç işlevini görür. (Sever vd.,
2007: 4)
Çocuk kitaplarının çocuğa görelik ve çocuk gerçekliği ilkelerine uyabilmesi birtakım ölçütleri
sağlayabilmesine bağlıdır. Bu ölçütler alanyazında iç yapı, dış yapı ve eğitsel ilkeler olarak
sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalardan iç yapı özellikleri; izlek (tema), konu, kahramanlar,
plan, dil ve anlatım (Sever, 2010) ; dış yapı özellikleri ise boyutlar, kâğıt, kapak-cilt, sayfa
düzeni, resimler ve harfler gibi öğelerden oluşur (Russel, 2009: 42).
Alanyazında çocuk kitaplarının iç ve dış yapı özellikleri çocuğa görelik ve çocuk gerçekliği
ilkeleri bağlamında pek çok çalışmada incelenmiştir (Akyüz, 2004; İnce, 2008; Aydos,
tarihsiz) Bununla birlikte ders kitaplarında yer alan metinler de benzer ölçütler açısından
çeşitli çalışmalarda sınanmıştır (Mert, 2012; Gönen vd., 2010). Ancak karşılaştırmalı çocuk
edebiyatı çalışmalarına çok fazla rastlanmamaktadır. Bir başka deyişle Türkiye’de çocuk
edebiyatı alanındaki karşılaştırmalı çalışmalar sınırlıdır (Pulat, 2008).
Oysaki çocuk edebiyatındaki karşılaştırmalı çalışmalar metnin daha iyi anlaşılmasını sağlar.
Karşılaştırılan eserlerin birbirlerine benzeyen ya da birbirlerinden ayrılan özelliklerinin
ortaya konması, eserlerin hakkında daha sağlıklı eleştirilerin yapılmasının önünü açar.
Pulat’ın (2008: 245) da belirttiği gibi, bilimsel yöntemlerle yapılacak karşılaştırma çalışmaları
çocuk edebiyatı kültürü için çok önemlidir.
Daha da önemlisi, çocuklar doğal olarak karşılaştırma yapmaya ve yaşamı karşılaştırmalarla
algılamaya eğilimlidir. Çocukların dilsel, kavramsal, bireysel ve toplumsal pek çok alanda
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gelişimleri karşılaştırma becerileriyle doğru orantılıdır. Bu nedenlerle, O’Sullivan (akt.
Higonnet, 2008: 238) çocukların doğal bir komparatist olduğunu belirtmiştir.
Görüldüğü gibi, karşılaştırmalı çocuk edebiyatı (İng. comparative children’s literature) hem
çocuk edebiyat bilimini geliştirmek hem de çocuğun yaşam gerçekliğini yansıtmak
bakımından çok önemlidir. Bu önemin farkına varan yurtdışı kaynaklı akademik çalışmalar,
kuramsal ve uygulamalı yöntemlerle bu alana eğilmişlerdir. Higonnet’e (2008) göre; Sandra
Beckett, Klaus Doderer, Hans-Heino Ewers, Göte Klingberg, Gerthud Lehnert, Maria
Nikolajeva, Ganna Ottevaera-van Praag, Jean Perrot, Zohar Shavitt ve Jack Zipes
karşılaştırmalı çocuk edebiyatının ataları sayılabilir. Ancak, O’Sullivan’ın (2005)
“Comparative Children Litarature” adlı kitabı, karşılaştırmalı çocuk edebiyatının kuramsal
temellerini ortaya koyması bakımından önemlidir.
Karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarında çeşitli ölçütler vardır. Aytaç, karşılaştırmanın rastgele
iki eser üzerinde yapılamayacağını; söz konusu eserlerin “karşılaştırılabilir” özellik
göstermesi gerektiğini belirtir. Bu özellik ise konuda, motifte, anlatım tekniğinde benzerlik,
etkilenme varsa ya da var gibi geliyorsa mevcuttur (Aytaç, 2003:105).
Bu çalışmada yukarıda belirtilen “karşılaştırılabilir” özelliklerin bulunduğu iki çocuk kitabı
incelenmiştir. Bunlar Aziz Nesin’in(1915-1995) “Şimdiki Çocuklar Harika” kitabı ile Zehra
İpşiroğlu’nun “Şimdiki Çocuklar Hala Harika” adlı kitaplarıdır.
Nesin’in eseri 1967’de, İpşiroğlu’nun eseri ise 2005’te ilk baskısını yapmıştır. Karşılaştırılan
bu iki kitap otuz sekiz yıl arayla yazılmış olmaları nedeniyle eşzamanlı değil; artzamanlıdır.
İpşiroğlu’nun Aziz Nesin’den etkilenmesi, iki kitabın konu ve izlek bakımından birbirine
benzemesi, seslendiği okur kitlesinin gelişimsel olarak orta çocukluk döneminde olması gibi
özellikleri “karşılaştırılabilir” olmalarını sağlamaktadır.
Amaç: Bu çalışmanın amacı Aziz Nesin'in "Şimdiki Çocuklar Harika" adlı kitabı ile Zehra
İpşiroğlu'nun "Şimdiki Çocuklar Hâlâ Harika" adlı kitabını çocuk kitaplarında bulunması
gereken iç ve dış yapı özellikleri bağlamında karşılaştırmaktır.
2. YÖNTEM
Araştırma Modeli
Araştırma tarama modelindedir. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen varolan bir durumu
varolduğu biçimiyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2009: 77).
Bu araştırmada incelenen çocuk kitapları iç ve dış yapı özellikleri bakımından betimlendiği
için yöntem olarak tarama modeli seçilmiştir. Bununla birlikte, kitaplarda varolan durum ve
aranan yeterlikler ilişkisel olarak ele alınmıştır.
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Çalışma Grubu
Kitabın Yazarı

Kitabın Adı

1

Aziz Nesin

Şimdiki Çocuklar Harika

2

Zehra İpşiroğlu

Şimdiki Çocuklar Hâlâ Harika

Tablo 1. İncelenen Kitaplar

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
Araştırmanın veri kaynakları, çalışma grubunda belirtilen iki romanın (Nesin, 2014;
İpşiroğlu, 2012) görsel ve dilsel metinleridir. Görsel metin kitabın cildi, sayfaları,
resimlemeleri gibi görsel göstergelerini; dilsel metin ise dilsel göstergelerini kapsamaktadır.
Kitapların iç ve dış yapıları ayrı ayrı ele alınmış, iç yapıda dilsel metin, dış yapıda görsel
metin verileri çözümlenmiştir.

3. BULGU VE YORUMLAR
Dış Yapıya Dair Bulgular

Görsel Tasarım
Nesin’in kitabı 13×19.5 cm, İpşiroğlu’nun ise 16x24 cm boyutlarındadır. Her iki kitap da
boyutları bakımından 11 yaşındaki okurun düzeyine uygundur; çünkü çocuğun kitaplık
kurma alışkanlığını destekler ve rahat taşınır. Kitaplar hacim ve ağırlık yönünden çocukların
kolayca taşıyabileceği özelliktedir.
Her iki kitap da 2. Hamur, mat ve dayanıklı kâğıda basılmıştır. Kâğıt, metnin rahatça
okunmasını sağlamaktadır. Kitapların kâğıtları göz sağlığı açısından uygundur; çünkü gözü
yormayan kâğıt ve baskı tipi seçilmiştir. Ancak bir sayfanın ön ve arka yüzlerindeki yazılar
silik de olsa görülmektedir. Bu durum okumayı zorlaştırmasa da nitelik açısından bir kusur
sayılabilir. Kitaplarda kullanılan kâğıt cinsi, resimlerin ve yazıların niteliğini ve renklerini
özgün biçimde yansıtmaktadır.
Kitapların ciltleri, dağılma ve kopma olmayacak biçimde hazırlanmış, sayfa kenarları, düzgün
ve çapaksız biçimde kesilmiştir. Sayfalar kolayca çevrilmektedir. Kapaklar kaliteli ve sağlam
olup mat selofan kaplıdır.
İki kitap karşılaştırıldığında İpşiroğlu’nun kitabının görsel etkisinin daha güçlü olduğu
görülmüştür. Çünkü kullanılan renk, desen ve tasarımlar sanatsal bir bakış açısını
yansıtmakta ve çocuk okurun ilgisini çekmektedir. Buna karşın Nesin’in kitabının görsel
etkisi zayıftır.
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Nesin’in kitabının ön ve arka kapakları görsel tasarım bakımından izleksek bir uyum içinde
değilken İpşiroğlu’nun kitabı bir bütün oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.

Şekil 1. İncelenen Kitapların Ön Ve Arka Kapakları

Her iki kitabın kapağı da içeriğe dönük düşünsel hazırlığa olanak tanımaktadır. Nesin’in kitap
kapağında iki yetişkin arasında söz hakkı almaya çalışan sıkışmış bir çocuk gösterilmekte ve
çocukların yaşamlarına dair sorunlara göndermede bulunulmaktadır. İpşiroğlu’nun kitabının
kapağı ise çocukların gündelik yaşam görüntülerinden oluşmakta ve kitap içeriğiyle ilgili
ipucu vermektedir.
İki kitabın da sayfa düzenleri ilgi uyandırıcıdır. Nesin’in kitabında yer alan her mektup için
bir görsel kullanılırken İpşiroğlu’nun kitabı e-postalardan oluştuğu için sayfa düzeni de
bilgisayar ekranındaki e-posta görüntüsü şeklindedir. Her e-postada “kimden, konu, tarih,
kime” bilgileri yer almaktadır. Görsel ve dilsel metin iki kitapta da birbirini desteklemektedir.
Şimdiki Çocuklar Harika kitabında kullanılan harfler 12 punto büyüklüğündedir, bu boyut
okurun yaşına uygun özellik göstermektedir. Fakat Şimdiki Çocuklar Hâlâ Harika kitabında
kullanılan 14 puntoluk harf boyutu okurun yaşı göz önüne alındığında olması gerekenden
daha büyüktür. Harflerin renk ve kalınlığına bakıldığında her iki kitap da izleme ve okuma
isteğini artırıcı niteliktedir.
Kitaplarda yer alan resimler çocuğun görsel algısını uyarıcı özellikler taşımaktadır. Derinlik,
doku, desen, perspektif, devinim gibi öğeler görsel okuma becerisini artırıcı niteliktedir.
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Nesin’in kitabındaki resimlerin daha çok karikatür tarzında olduğu görülürken İpşiroğlu’nun
kitabında daha çok e-postalarda anlatılan olayla ilgili tek bir figürün çevresinden bağımsız
olarak resmedildiği dikkat çekmektedir. Resimlerin sahip olduğu bu özellikler çocukta kitapla
bağ kurma isteği oluşturmaktadır. Her iki kitapta da resimlerin belirgin ve keskin çerçeveler
içinde sunulmamış olması okurda resmi tamamlama ve resim yapma isteği uyandırmaktadır.

(İpşiroğlu, 2012: 55)

(Nesin, 2014: 56)
Şekil 2. İncelenen kitapların resimlerinden örnekler

İç Yapıya Dair Bulgular

Konu ve Kurgu
“Şimdiki Çocuklar Harika” kitabı, 11 yaşındaki iki çocuğun (Zeynep Yalkır ve Ahmet
Tarbay’ın) güncel olaylar üzerine mektuplaşmasını konu edinmektedir. Kitap aynı zamanda,
11 yaş ve üzerindeki okur kitlesine seslenmektedir. Bu nedenlerle, kitabın konusu çocuğun
düzeyine, yaşına ve gelişim özelliklerine uygun biçimde ele alınmıştır. Örneğin, 5. Sınıf
öğrencilerinin katılacağı bir öykü yazma yarışmasının düzenlenmesi, Ahmet’in de kendi
öyküsüyle bu yarışmaya katılması çocuk okurun gerçek yaşamı, ilgi ve istekleriyle yakından
ilişkilidir: “Dördüncü, beşinci sınıflar, müsamere salonuna toplandı. Öğretmenler de oradaydı.
Bizden altı, 5-B’den beş öğrenci yarışmaya katıldı. Okuma sırası için kura çekildi. Ben kurada
sekizinci oldum […] Çocuklar en çok benim hikâyemi alkışladılar.” (Nesin, 2014: 55).
İpşiroğlu’nun kaleme aldığı “Şimdiki Çocuklar Hâlâ Harika” kitabında ise çocukluk arkadaşı
olan Deniz ve Doğan’ın mektupları yer alır. Çocukluk arkadaşı olan Deniz ve Doğan, Doğan’ın
ailesinin İstanbul’dan Fethiye’ye taşınmasıyla ayrılmışlardır. Deniz, Doğan’a daha önce
Deniz’in anne ve babasının çocukken yaptıkları gibi mektuplaşabileceklerini, bunu da e-posta
yoluyla sürdürebileceklerini yazar. Böylelikle ikili arasında e-posta aracılığıyla bir
mektuplaşma başlar. Kitap bu mektuplardan oluşmaktadır. 6. sınıf öğrencisi olan
karakterlerden Doğan yeni bir çevreye ve okula alışmaya çalışmakta, başından geçenleri
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Deniz’e yazmaktadır. Deniz de İstanbul içinde yer değiştirmiş, yeni bir okula başlamış, hem
okuluna hem de yeni arkadaşlarına alışmaya çalışmaktadır. Kitap 11 yaş ve üzerindeki okur
kitlesine seslenmektedir. Kitabın konusu bu yaş grubunun yaşına, gelişim özelliklerine ve
gereksinimlerine uygundur.
Örneğin, kitapta yeni bir şehre taşınan ve yeni bir okula başlayan pek çok çocuğun da yaşadığı
veya yaşayabileceği zorlu bir uyum süreci Doğan üzerinden anlatılmaktadır. “Bir an gözlerini
kapa ve kendini buraya ışınla. Şimdi dikkatle bir bak bakalım, beni görüyor musun? Yüzümü,
ağzımı, burnumu, gözlerimi görüyor musun? Buraya geldiğimden beri milimetre milimetre
küçülüyorum. Boyum, bosum, kollarım, bacaklarım, kulaklarım, burnum her şeyim küçülüyor.
Yakında elektronik postadan bir damlacık bir Doğancık çıkarsa hiç şaşırma. Sıfırdan başlamak
kolay mı sandın, başka bir kente taşınmak, yeni okul, yeni arkadaşlar, yeni bir okul çantası
almak gibi bir şey mi sence?” (İpşiroğlu, 2012: 9).
Nesin, özgün bir konuyu işlemiş, çocukların gözüyle gündelik yaşamın resmini çizmiştir. İki
çocuğun hayatlarının, çevresindeki insanlardan nasıl etkilendiklerinin, gündelik sıkıntıların,
aile yaşantılarının, okul hayatlarının onların gözünden verildiği kısaca hayatı kavrayış
biçimlerinin anlatıldığı kitap, Nesin’in gülmece anlayışının güzel örneklerinden biridir.
İpşiroğlu’nun kitabında konunun ele alınışı Aziz Nesin’in “Şimdiki Çocuklar Harika” kitabıyla
hemen hemen aynı olsa da çocukların mektuplarında geçen olaylar, sorunlar, kişiler özgün bir
anlatımla verilmiştir.
Kitaplar incelendiğinde kurguyu zayıflatan “rastlantısallık”, “aşırı duygusallık” gibi öğelerle
karşılaşılmamaktadır. Bu, iki yazarın da kurguyu anlamsal ve mantıksal bir tutarlılık içinde
yapılandırdığını göstermektedir. “Şimdiki Çocuklar Harika” adlı kitapta aşırı duygusallığa
düşülmediği gibi “Yurtsever Olunuz’” ve “Şiir Nasıl Okunur?” adlı bölümlerde, ağlamaklı bir
ses tonuyla nutuk atan gazeteciler, yine acıklı vurgu ve tonlamalarla şiir okuyan öğretmenler;
camide Arapça duaların duygulu okunması gibi örneklerde edebiyatta ya da günlük yaşamda
aşırı duygusallığa boğularak insanların duygularının sömürülmesi eleştirilmiştir.
“Şimdiki Çocuklar Hâlâ Harika” adlı kitapta da olaylar hayatın gündelik gerçeklerinden ayrı
düşülmeden, Doğan ve Deniz’in bakışı ile verilmiştir. Örneğin Doğan, arkadaşı Yağmur’un
ayrılan anne ve babasının yanında değil de dedesinin yanında yaşadığını aşırıya kaçmadan ve
kendi ailesiyle bağ kurarak anlatırken Deniz de bir sokak çocuğu ile annesi arasında geçen
olayları aşırı duygusallığa kaçmadan toplumsal bir sorun olarak paylaşmaktadır.
Kitaplarda yer alan çatışmalar: “kişi-kişi”, “kişi-toplum”, “kişi-doğa” ve “kişinin kendiyle
çatışması” gibi dört biçimde karşımıza çıkmıştır. Bu çatışmalar kurgusal açıdan çocuğun
sevgi, özgürlük, anlama ve anlamlandırma gereksinmelerine uygundur. Bu çatışmaların
iletişime dayalı olarak çözülmesi; kaba güce başvurularak çözümlenmesindeyse ne gibi
sorunlara yol açacağının çocuğa düşündürülmesi bakımından kitap başarıyla kurgulanmıştır.
Her iki kitapta da kurguyu hareketlendiren merak öğesi aşırıya kaçmadan çocuk okurun
ilgisini uyanık tutacak derecede dengeli bir biçimde kullanılmıştır. Örneğin Nesin’in kitabında
çocuk okura birtakım ipuçları sunulmuş ve çocuk okur meraklandırılmıştır: “Onların
dairesine onsekiz basamaklı merdivenle çıkılıyor. Basamakları saymadım. Ama büyükbabam
‘onsekiz basamağı dinlene dinlene çıktım yine’ der ikide bir… Niçin basamakları anlattığımı
sonra öğreneceksin. İyi ki büyükbabam daha üst katta oturmuyor. Yoksa gazeteler belki o
Pazar büyükbabamların apartmanında büyük bir kaza olduğunu yazacaklardı” (Nesin, 2014:
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125). Nesin’in kitabındaki bir başka örnek şu şekildedir: “Bu hafta başıma neler geldi, bir
bilsen… Durup dururken, adım kopyacıya çıktı. Pek de durup dururken değil ya… (Nesin,
2014: 176).
İpşiroğlu’nun kitabında da benzer nitelikler söz konusudur: “Şimdi bak ben kendi imajımı
yeniledim. Bu nedenle de her iş tıkır tıkır gidiyor. Örneğin ders mi çalışmadım, hiç sorun
değil. Ev ödevimi mi yapmadım hiç fark etmez. Nasıl mı? Bakalım tahmin edebilecek misin?”
(İpşiroğlu, 2012: 62).
İncelenen kitaplarda çatışmaların iletişim kurarak çözümlenebileceği okura sezdirilmiştir.
Örneğin, Nesin’in kitabında “Çalışan Kazanır” konulu mektupta ailesinin ablasını zengin ama
kültürsüz biriyle nişanlamak istediğini öğrenen Deniz’in küçük kardeşi Metin, hırçın
davranışlar sergilemeye başlar. Bir gün okuldan kaçan ve eve geç gelen Metin’le ailesi
konuştuğunda sorunun kendilerinin de beğenmediği bir aileye sırf zengin olmaları nedeniyle
kızlarını nişanlamak istemelerinden ileri geldiğini anlar. Bu noktadan sonra kendileriyle
yüzleşen aile bu nişandan vazgeçer ve kızlarının bir iş bulup çalışmasını sağlarlar. Buradaki
çatışma ailenin Metin’le iletişim kurmasıyla çözümlenmektedir.
İpşiroğlu’nun kitabında da iletişimin sorun çözmekte önemli bir yol olduğu okura
hissettirilmektedir. Örneğin bazı e-postalarda birbirlerine kırılan Doğan ve Deniz, sonraki
yazışmalarında bu sorunları çözer. Yine Deniz’in okulunda oluşturduğu yeni imajı nedeniyle
arkadaşlarıyla arası açıldığında Doğan ona “Bence hemen bir şeyler yap, seninkilerle konuş,
onların gönlünü almaya çalış. İşler mutlaka kendiliğinden yoluna girecektir” (İpşiroğlu, 2012:
76), demektedir.
Bu örneğin yanı sıra Doğan’ın sınıfında “ağalar” dediği grup ile olan sorununu kavgayla
çözmüş olması dikkat çekicidir. “Yumruk yumruğa” konulu e-postada bu kavgayı anlatan
Doğan, kavgayı kazandığı için kendini “Her yanı sızlayan dev arkadaşın Doğan” olarak
nitelemiştir. Doğan, daha önceki e-postalarda yeni yaşamına alışamadığı için bir kibrit çöpü
kadar küçüldüğünü yazmış, bu e-postasında ise bir kavga kazanarak kendinin büyüdüğünü,
bir dev haline geldiğini anlatmıştır. Bu çözüm ilgi çekicidir. Kitabın sonundaki yaratıcı okuma
dosyasında bu sorunla ilgili bir etkinlik yapılmış ve sorunla ilgili olarak Ebru Öğretmen ile
Doğan’ın bir diyalogu verilmiştir. Ebru Öğretmen’in konuşmaları verilirken, Doğan’ın
konuşmalarını okurun doldurması istenmiştir. Bu konuşmalarda Ebru Öğretmen; “Başını bu
dertten nasıl kurtardın?, Bu olaydan sonra sana karşı artık bir daha aynı biçimde
davranmayacaklarından emin misin?, Bu kavgada ya yenik düşseydin ne olurdu? O zaman ne
yapacaktın? Öğretmenlerinden yardım istesen bu bir çözüm getirir miydi?, Sorununu
çözümleyecek başka çözüm yolları da olabilir miydi?” (İpşiroğlu, 2012: 138) gibi sorular
sorarak okuru farklı çözüm yolları düşünmeye yönlendirmektedir.
İncelenen kitaplardaki olaylar dizisi; çocuğun düşünmesine, düş kurmasına,
heyecanlanmasına ve hoşça zaman geçirmesine olanak sağlamaktadır. Örneğin Nesin’in
kitabında “Birinci Olacaksın” konulu mektupta Zeynep ve Ahmet, birbirlerine yazdıkları
mektupları kitaplaştırma ve yarışmaya katılma kararı alırlar. Bu olay, çocuk okurları da kendi
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yazılarını paylaşma, değerlendirme konusunda cesaretlendirir. Bu onların düşünmesine, düş
kurmasına ve heyecanlanmasına yardımcı olur.
İpşiroğlu’nun bireysel ve toplumsal pek çok konuyu ele alan kitabını okuyan çocuk okur,
kendini kolaylıkla kitaptaki karakterlerin yerine koyabilir ve onların karşılaştıkları
durumlarda ne yapabileceğini düşünür. Örneğin Doğan’ın ablasının sorunları ile ilgili okur da
kendine göre çözümler üretebilir ya da Deniz’in annesi yokken yaşadığı yalnızlıkla nasıl başa
çıkabileceğini düşünebilir. Karakter betimlemeleri ve olay anlatımları okuru düş kurmaya
yönlendirmekte ve çocuklar bazen komik, bazen heyecanlı olayları okurken hoş vakit
geçirmektedirler.
Her iki kitapta da olaylar yapılandırılırken neden-sonuç ilişkisi kurulmuş, yüksek düzeyde
inandırıcılık sağlanmıştır. Örneğin, Nesin’in kitabında Zeynep, “Bu hafta başıma neler geldi
bir bilsen… Durup dururken adım kopyacıya çıktı. Pek de durup dururken değil ya…” derken
adının kopyacıya çıkmasının bir nedene bağlı olduğunu sezinletmiştir.
İpşiroğlu’nun kitabında ise, Deniz ve Doğan’ın birbirlerine gönderdikleri e-postalarda ikisinin
de hayat standartları anlatılmakta, aile yaşamlarına yer verilmekte, kitaptaki karakterlerin
toplumsal hayata uyumları başarıyla aktarılmaktadır. Örneğin Doğan’ın anne-babası
arasındaki ilişki ile Deniz’in anne-babası arasındaki ilişki farklı farklı ortaya konmakta
bunlardan biri daha geleneksel, diğeri daha modern bir yapıya işaret etmektedir.
Kurgunun yapılandırılmasında çocuk okur, metnin anlamının oluşturulmasına ortak
edilmiştir. Örneğin, romandaki karakterler birbirlerine sık sık açık uçlu sorular sormaktadır.
Bu sorular aynı zamanda çocuk okura duyma ve düşünme sorumluluğu vermektedir.
Dolayısıyla, metnin anlamı okurla birlikte oluşturulmaktadır. Örneğin “Ben ne yapayım
Zeynep? Anlatmak istediğimin tam tersi olmuştu. Durup dururken, dahası suçluyken,
fedakârlık örneği olup çıktım. Sence de fedakârlıkla gösteriş başka başka şeyler değil mi?”
(Nesin, 2014: 57) sözleriyle Ahmet, Zeynep’e açık uçlu soru sormakta, bu soruyu aynı
zamanda çocuk okura da yöneltmektedir.
İpşiroğlu’nun da kitabında aynı yöntemi kullandığı göze çarpmaktadır. Doğan ve Deniz
birbirlerine yazdıkları e-postalarda anlattıkları konu hakkında sık sık birbirlerinden fikir
istemekte, o konuda ne düşündüklerini sormaktadır. Bu sorular aynı zamanda çocuk okura da
yöneltilmiş sorulardır ve çocuğu hem hikâyelerin içine almakta hem de onu kitapla
özdeşleştirmektedir. Örneğin, “Babam dedem gibi, ‘Her şeyin başı disiplin!’ diyor. ‘Disiplin
olmadı mı karmaşa çıkar. Karmaşa çıktı mı evin huzuru kaçar. Her şeyin başı disiplin.’ İyi de
onun disiplinden anladığı yalnızca kendi dediğinin yapılması. Bunu ona söylediğimde, ‘Elbette
ki benim dediğim olacak, ailenin reisi benim!’ diyor. Ben karar verdim, büyüyüp de
evlendiğimde kesinlikle ailenin reisi olmayacağım. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?”
(İpşiroğlu, 2012: 45).

İzlek
Sanatçı ele aldığı, işlediği konuyla okurda bir etki uyandırmak ister. Okuma sürecinde, okurun
duyarlığını besleyen, duygu ve düşünce eğitimine katkı sağlayan bu etki, yazınsal nitelikli
metnin izleğidir (Sever vd., 2007:51).
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Aziz Nesin’in “Şimdiki Çocuklar Harika” kitabı, yazarın diğer pek çok kitabında olduğu gibi
izleksek açıdan zengindir. İnsana ve yaşama dair pek çok izlek metin örüntüsü içinde
geliştirilmiştir.Geçim sıkıntısı, saflık, kurnazlık/ işbilirlik, riyakarlık, sahtekarlıkdolandırıcılık, menfaatçilik, ülke sorunları... gibi toplumsal izlekler ve aşk, kadın, yaşama
sevinci, ölüm, yaşlılık, yalnızlık, düş-umut… gibi bireysel izlekler yer almaktadır (Balaban,
2006).
Bu izlekler çocuğun gözünden ve çocuğun yaşamındaki anlamıyla ele alınmıştır. Başka
deyişle, insana ve yaşama dair pek çok izlek, ele alınış biçimi sayesinde çocuk okurun yaşına,
gelişim özelliklerine ve gereksinimlerine uygun biçimde kurgulanmıştır. Dolayısıyla izleğin
kendi değil, ele alınış biçimi kitabın çocuğa göre oluşunda belirleyici olmuştur.
İpşiroğlu’nun kitabında toplumsal ve bireysel yaşamla ilgili pek çok izlek bulunmaktadır.
Okul yaşamı, ev yaşamı, sokak çocukları, toplumsal cinsiyet rolleri, kadın sorunu, yalnızlık,
dürüstlük gibi çeşitli izlekler kitapta yer almaktadır.
Bireysel ve toplumsal izlekler, çocuk gözüyle ve çocuk algılayışıyla kitapta yer almış, iki
çocuğun ağzından anlatılarak çocuğun yaşına, gelişim özelliklerine ve gereksinimlerine uygun
olarak kurgulanmıştır.
Nesin, kitabında yaşama ve insana özgü durumları çocuğa duyumsatır. Örneğin, yetişkinlerin
kendilerini daima başarılı gösterme, sözde başarı öyküleriyle çocuklarına iyi örnek olma,
bunları yaparken de yalan söyleme eğilimleri duyumsatıcı bir anlatımla okura sunulmuştur.
“Ahmet, bu mektubumu alınca, sen de babana sor bakalım; o da sınıfının birincisi miymiş?
Ben şimdiden babanın da sınıflarını birincilikle geçtiğine inanıyorum. Çünkü bütün babalar,
nedense, hep birinci oluyorlar” (Nesin, 2014: 28).
İpşiroğlu’nun kitabındaki bir örnekte de benzer bir durumla karşılaşılmıştır: Büyüklerin
birbirlerine ve çocuklarına bağırmalarının çocuklar üzerindeki etkisi ve toplumsal cinsiyet
rolleri “Fethiye Canavarı” konulu e-postada verilmiştir. Bu e-postada Doğan küçük kardeşini
oyuncak bebeğini döverken yakalar. Ona ne olduğunu sorduğunda ‘Pis o. Pisin teki. Dedeme
bir kahve yapmasını söyledim, ortalığı batırdı. Ablam da bana kızdı, hem öyle kızdı ki bak
yanağıma, tam şurama vurdu…” diye cevap verir. Olayın gelişimi şöyle olur; evdeki dede
kahve ister, oğlu eşine kahve yapmasını söyler, eşi başka bir işle ilgilendiği için büyük
kızından kahveyi yapmasını ister ve olay şöyle devam eder; “Küçük köle de telefonda
arkadaşıyla konuşmaktaymış. Minik köle Aysun’a: ‘Koskoca kız oldun artık, kahveyi sen yap
da bir işe yara!’ demiş. Minik köle de bebek köle Fatoş’a hemen buyurmuş: ‘Dedemle babam
kahve istiyorlar, bol köpüklü olsun!’ Annem mutfağa gittiğinde, bir de ne görsün, en değerli
Kütahya işi kahve fincanları paramparça. Ondan sonrasını düşünebilirsin. Ama sanırım bu
işten en zararlı çıkan bebek köle Fatoş, oldu. Çünkü bir ayağının iki parmağı kırıldı…”
(İpşiroğlu, 2012: 25). Bu örnekte görüldüğü üzere bir çocuğun şiddetten nasıl etkilendiği ve
çocuk gözüyle kadın sorununa nasıl baktığı ortaya konmuştur.
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Çocuk kitaplarında konuyla izlek arasında güçlü bir ilişkinin kurulması gerekir (Sever vd.,
2007: 51). İncelenen kitapların da bu niteliği taşıdığı görülmektedir. Örneğin; insan, toplum,
doğa… gibi konular sevgi, özlem, heyecan… gibi izleklerle bütünleştirilmiş, sağlam bir örüntü
kurulmuştur.

Karakterler
İncelenen kitaplarda okul arkadaşlarından akrabalara, yöneticilerden toplumdaki başka
katmanlara kadar uzanan geniş bir karakter kadrosu vardır. Ancak asıl olaylar başkarakterler
üzerine kurgulanmıştır.
Çocukların okudukları/ dinledikleri kitapların, izledikleri film ya da oyunların karakterleriyle
özdeşim kurduğu bilinmektedir. Çocuklar kahramanların fiziksel ve ruhsal özelliklerinden,
davranış ve eylemlerinden etkilenirler (Sever vd, 2011: 63).
Çocuk öykülerindeki karakterler, kurgudaki gelişmeler sonucu değişim yaşayıp
yaşamamasına ya da bu potansiyeli taşıyıp taşımasına bağlı olarak ikiye ayrılır: “düz karakter
(flat character)” ve “devingen karakter (dynamic character)”. Pek çok çocuk öyküsünde baş
kahraman(lar) dinamiktir (Russel, 2009: 43).
İncelenen kitaplarda başkarakterler (Nesin’in kitabında “Ahmet” ve “Zeynep”; İpşiroğlu’nun
kitabında “Deniz” ve “Doğan”) dinamik karakterlerdir. Bir başka deyişle, bu karakterler
gelişmeye, değişmeye, öz denetim kurmaya açık, çok yönlü karakterlerdir.
Çocuk kitaplarında kurgusal açıdan karakterleri geliştirmek için birtakım teknikler bulunur.
Bu tekniklerin başlıcaları: karakterlerin kendi davranış ve eylemleriyle, konuşma yoluyla,
fiziksel özellikleriyle, diğer karakterlerin yorumuyla ya da yazarın yorumuyla
geliştirilmesidir (Russel, 2009: 43-44; Sever, 2010: 95).
İncelenen kitaplardan Şimdiki Çocuklar Harika’da başkarakterler Ahmet ve Zeynep’tir.
Ahmet: On bir yaşında, ilkokul öğrencisi bir oğlan çocuğudur. Kitapta yaşama karşı duyarlı,
yardımsever, iyimser nitelikleriyle ön plana çıkmıştır. Ahmet toplumun dar gelirli kesiminden
bir aileye mensuptur. “Bizim evin hali iyi ama, benim yattığım odanın hali iyi değil. Salondaki
soba, yattığım odayı iyice ısıtmıyor” (Nesin, 2014: 189).
Zeynep: On bir yaşında, ilkokul öğrencisi bir kız çocuğudur. Babasının iş değişikliği
nedeniyle, ailesiyle birlikte İstanbul’dan Ankara’ya taşınmıştır. Okumayı-yazmayı seven,
sözünde duran, dost canlısı, dağınık bir çocuktur. Ahmet’le Zeynep’in aileleri benzer
ekonomik düzeye sahiptir. “Zeynep” onun takma adıdır. Bu adı alışı şöyle belirtilmiştir:
“Hiç olmazsa mektuplarımızın altına takma ad koyalım. Ben takma ad olarak Zeynep’i
seçiyorum. Sen de kendine bir takma ad uydur” (Nesin, 2014: 208).
Diğer karakterler: Demir, Yaşar (okul arkadaşları), aile üyeleri, öğretmen ve müdürler gibi
yakın çevreden seçilmiştir.
Zehra İpşiroğlu’nun kitabındaki başkarakterler ise Deniz ve Doğan’dır.
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Deniz: 6. sınıf öğrencisi bir kız çocuğudur. Ortaköy’de bir okula yeni başlamıştır. Kitap
okumayı çok seven Deniz, okul dersleri konusunda o kadar istekli değildir. Deniz
arkadaşlarıyla ilişkisine çok önem vermektedir, en iyi arkadaşı Fethiye’ye taşınan çocukluk
arkadaşı Doğan’dır. Annesi Sema ve babası Devrim, aslında Aziz Nesin’in “Şimdiki Çocuklar
Harika” adlı kitabındaki Ahmet ve Zeynep’tir. Modern bir ailenin üyesi olan Deniz, ailesi
tarafından bir birey olarak kabul edilmekte ve buna uygun davranışlar sergilemekte,
düşüncelerini açıkça söylemektedir.
Doğan: 6. sınıf öğrencisi olan Doğan, İstanbul’dan Fethiye’ye taşınmış, burada yeni okul ve
arkadaşlarına alışmaya çalışmaktadır. Başarılı bir öğrenci olan Doğan okumayı da çok
sevmektedir. Geleneksel bir ailede yaşayan Doğan, bu geleneksel yapıdan pek
hoşlanmamakta ve bunu sorgulamaktadır. Yeni okulunda iyi arkadaşlıklar kursa da en yakın
arkadaşı Deniz’i özlemektedir.
Diğer karakterler: Okul arkadaşları, aile üyeleri, öğretmenler, müdürler ve komşular
kitaptaki diğer karakterlerdir.
İncelenen kitaplardaki karakterler, çocuk okurun okumayı istekle sürdürmesini sağlayacak
eğlenme, keşfetme ve devinme gereksinimlerine uygun niteliktedir. Örneğin, Nesin’in
kitabında bu gereksinimleri karşılayan ve kişinin bilişsel, devinişsel, toplumsal gelişimine
önemli katkıları olan “oyun oynama” etkinliğine sıkça yer verilmiştir. “Apartmanın arkasında
büyücek bir bahçe var, ama çok bakımsız, boş bir arsa. Akşamları, çocuklarla burada
oynuyoruz” (Nesin, 2014: 24).
İpşiroğlu’nun kitabında ise bisiklete binme, kitap okuma, bahçe işleri, arkadaşlarla pastaneye
gitme, drama dersleri gibi ilgi çekici öğelere sıkça yer verilmiştir. “Küçük bahçemizde de
annemle birlikte domates biber gibi bir şeyler ekmeye başladık bile” (İpşiroğlu, 2012: 102).
“Deniz Öğretmenin yaratıcı drama derslerine hepimiz bayılıyoruz Doğan. Yaratıcı dramada
çeşitli rollere giriyorsun. Öğrenci, öğretmen, kız, erkek, çocuk, yetişkin, hayvan, çiçek, güneş,
bulut, yağmur, melodi oluyorsun. Öyle eğlenceli ki!” (İpşiroğlu, 2012: 107).
Nesin’in kitabındaki karakterler düşünce, davranış ve eylemleriyle tutarlı özelliklere sahiptir.
Okuduğu kitabın karakterleriyle özdeşim kurmak isteyecek olan çocuk okurun bu
gereksinmesini karşılayacak niteliktedir. Kitaptaki karakterlerin birbirlerine öykünmeleri,
çocuk okurun da bu karakterlere öykünebilecekleri konusunda sezinletici iletiler
sunmaktadır. Örneğin; “Geçen mektubunu okurken, bütün gülünç olaylar senin başından mı
geçiyor diye düşündüm. Yoksa sen anlatırken bütün olayları gülünçleştiriyor musun?
Mektupların öyle hoşuma gidiyor ki, ben de senin gibi yazmaya özeniyorum” (Nesin, 2014:
59) diye yazan Zeynep, arkadaşının yazım biçemine özenmekte ve Ahmet’e öykünmektedir.
Çocuk okurda bu karakterlerle özdeşim kurma isteği uyanabilir.
İpşiroğlu’nun karakterleri olan Deniz ve Doğan da kendi anne ve babalarına öykünmüş ve
onların çocukken birbirleriyle mektuplaştığı gibi yazışmaya başlamıştır.
Her iki kitapta da karakterler arası iletişim akılcı ve mantıklı yollarla geliştirilmiştir. Bunun
en belirgin örneği seçmiş oldukları iletişim araçlarıdır. Ahmet ve Zeynep mektup, Deniz ve
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Doğan e-posta yoluyla haberleşmektedirler. Bu araçlar her iki kitabın yazıldığı dönemdeki
tarihsel zamanın gereklerine uygun olarak seçilmiştir. İncelenen kitaplarda çocukların
gündelik yaşamlarında olan bitenleri anlatmaları, birbirleriyle fikir alışverişi yapmaları, hem
kendilerini hem de çevrelerini eleştirerek hayatı sorgulamaları onların kişisel ve kişilerarası
gelişimlerine katkı sağladığı görülmektedir.
Nesin’in kitabındaki karakterlerin, yaşadıkları olaylar ve çevrelerindeki etkileşimlerle, tutarlı
ve inandırıcı değişimler geçirdiği sezinletilmiştir. Örneğin Metin, babasını ve babasının
arkadaşlarını tutarsızlıkla eleştirmektedir: Okumayı ve çalışmayı önceliyormuş gibi
gözükürken, niteliksiz ama zengin bir patronun yanında çalışmaları ve ablasını bu patronun
niteliksiz oğluyla nişanlamaya çalışmalarını anlamlandıramamaktadır. Bunu babasıyla
paylaşması, okumayıp zengin patronun izinden gideceğini söylemesi üzerine yetişkinler
yaptıkları yanlışın farkına varırlar:
“Annem de babam da Metin’in hırçınlığının, Zeynel Bey’in oğluna nişanlamak isteyişlerinden
ileri geldiğini anlamışlardı. Birkaç gün sonra, nişan için verilen sözden vazgeçildi. Ablama iş
buldular. Şimdi çalışıyor” (Nesin, 2014: 48).
İpşiroğlu da eserinde karakterlerinde bazı değişim ve dönüşümlere yer vermiştir. Deniz’in
bir dönem öğretmenlerine karşı kullandığı “imaj oyunu”nun bir süre sonra arkadaşlıklarına
zarar vermeye başlaması ve Doğan’ın eleştirileriyle Deniz’in bu davranışlarından vazgeçmesi
buna örnek olarak gösterilebilir.

Dil ve Anlatım
Russell (2009: 48), iyi bir çocuk kitabının anlatılacak güzel bir öyküye sahip olmasının yeterli
olamayacağını bununla birlikte doğru sözcüklerin dil ve anlatım kurallarına uygun bir şekilde
işlenmesi gerektiğini, sözcük seçiminin çocukların sınırlı söz varlığının dikkate alınarak
yapılmasının özellikle önemli olduğunu belirtir.
İncelenen kitaplardaki sözcük seçimi bu özelliği destekler niteliktedir. Örneğin anlatım genel
olarak duru, akıcı ve yalındır. Balaban (2006: 30), Nesin’in eserlerinde toplumsal
bozuklukları, haksızlıkları, fırsatçılığı, bürokrasiyi, yanlış değer yargılarını eleştirirken, pek
çok kesimin kolayca okuyabileceği canlı, devingen, dolambaşsız bir anlatım yolu izlediğini
belirtir.
Nesin’in kitabında noktalama ve yazımla ilgili bilgiler, bağlamlar aracılığıyla çocuğa
sezdirilmiştir. Ancak, yazar Aziz Nesin’in kendine özgü birtakım yazım biçimleri vardır.
Örneğin, “azkalsın, bişey, ençok, herhangibiri, tiren” sözcükleri ölçünlü dilin yazım kurallarına
uymaz. Ayrıca, yazıyla gösterilen her sayı bitişik yazılmıştır.
Öte yandan, kitap mektuplaşma üzerine kurulduğu için mektup türünün özellikleri ve yazılı
anlatımın kuralları sezinletilmiştir: “Ahmet, 14 ve 22 Aralık tarihli mektuplarını aldım. Çok
teşekkür ederim. Hastalanmıştım, o yüzden mektuplarını çabuk cevaplandıramadım” (Nesin,
2014: 91).
Noktalama ve yazımla ilgili olarak İpşiroğlu’nun kitabının başında ilk mektubun altında bir
not bulunmaktadır. Burada “Mektuplardaki kimi yazım yanlışları olduğu gibi bırakılmıştır”
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denmektedir. Genel olarak çok fazla yazım yanlışı olmasa da yanlışların düzeltilmemiş olması
çocuk okur tarafından doğrunun algılanmasını zorlaştırabilir. Öte yandan bu yanlışlar,
metinlerin çocuklar tarafından yazıldığına dair bir inanç oluşturmakta, fark edecekleri yazım
yanlışlarıyla çocuk okura hata yapmanın yaşamın bir parçası olduğu hissettirilmektedir.
Bu konuyla ilgili olarak Nesin, kitabının sonunda yer alan “Yazardan Çocuklara Mektup”
başlıklı bölümde, “Çok iyi bildiğiniz bişeyi, bir de ben burada açıklayayım. Kolayca anladığınız
gibi, bu kitaptaki mektupları Zeynep’le Ahmet adındaki iki çocuk birbirine yazmadı. Onları
ben yazdım, Zeynep’le Ahmet adına onları ben uydurdum. Beşinci sınıf öğrencisi iki çocuğun
birbirine bu kadar çok, bu kadar uzun hem de bu kadar yanlışsız mektup yazamayacağını siz
çok iyi bilirsiniz. İçinizden ikiniz, birbirinize gerçekten mektuplar yazıp bunları toplasaydınız,
dil yanlışları, imla yanlışları, daha başka yanlışlar yapacaktınız. Ama sizinkiler, yine de benim
yazdıklarımdan çok daha güzel olacaktı. Çünkü, siz yazdıklarınızda özden ve doğal
olacaktınız” (Nesin, 2014: 210) demektedir. Nesin’in sözleri İpşiroğlu’nun kendi kitabındaki
yanlışları bu nedenle düzeltmemiş olduğu izlenimini uyandırmaktadır.

Her iki kitapta da dil bilinci ve duyarlığı, çocuğa göre bir kurguyla uyarılmaya
çalışılmış, eski ve yabancı sözcükler yerine, güncel sözcüklerle sade bir anlatım tercih
edilmiştir. Örneğin, Nesin’in kitabında; “Burda herkes birbirine sık sık ‘ulan’ diyor.
İnsanların birbirlerine ‘ulan’ diye seslenmeleri dikkatimi çekti. Dilinizde en çok
kullanılan kelime ‘ulan’ olacak. Ama anlamını kime sordumsa bana anlatamadı. ‘Ulan’
ne demektir?” (Nesin, 2014: 118) gibi anlatımlarla kaba ve kırıcı anlatım biçimi olay
örgüsü içinde eleştirilmiştir. Yine Nesin’de dilin yanlış kullanımıyla ilgili olarak
“Adam, bir acayip konuşuyordu. Sözlerinin başı sonunu tutmuyor, şimdiki zamanla
başladığı cümleyi geçmiş zamanla sürdürüyor, gelecek zamanla da bitiriyordu”
(Nesin, 2014: 143) gibi örnekler yer almıştır. Nesin, anlatımında yeni sözcüklere de
yer vermiştir. Örneğin, Ahmet’in öğretmeni eski bir anısın anlatırken okula yeni gelen
bir öğrenciyle henüz çok yakınlaşmadıklarını belirtmek için “Aramızda daha özdenlik
kurulmamıştı” (Nesin, 2014: 71) demiştir.
İpşiroğlu da dil kullanımı konusunda hassas davranmıştır. Doğan’ın sınıfındaki “ağalar”la
girdiği tartışmada sarf ettiği sözler, bu konuda uyarıcı niteliktedir. “Böyle durumlarda en iyisi
hemen saldırıya geçmektir. Ben de elebaşları XXL’e, ‘Adından utan be!’ diye bağırdım. ‘X diye
bir harf Türkçede var mı?’” (İpşiroğlu, 2012: 60). İpşiroğlu’nun dil ve anlatım özellikleri
incelendiğinde olabildiğince sade ve güncel bir dil kullandığı görülmektedir.

Dilsel birimlerin, Nesin tarafından bağlam içinde kullanımı çocuk okurun düzeyine
uygundur. “Aziz Nesin yer yer halkın konuştuğu dile başvurarak toplumun değişik
kesimlerinden insanların dünyasını yansıtmakta başarı gösterir” (Balaban, 2006: 23).
Örneğin, zengin ve züppe kesimin adeta kibarlık gösterisi olan dil kullanımlarına yer verilmiş,
bu kesimin kullandığı dil üzerinden toplum eleştirisi yapılmıştır: “Ataman’ın babası her
sözüne ya ‘bendeniz’ ya ‘zatıâliniz’ diye başlıyor[…] Ataman’ın annesi kocasından hep
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‘bizimki’ diye, Ataman’dan da ‘oğlan’ diye söz ediyordu[…] ‘Bizimki her ne desem yapar.
Sizinki nasıldır?’ diye sordu. Yüzünün değişmesinden annemin bozulduğunu anladım. ‘Kim
bizimki?’ dedi. Ataman’ın annesi gülümseyerek ‘Sizinki canım, sizin bey’ dedi” (Nesin, 2014:
92- 93).
İpşiroğlu da kitabında kalıp sözleri çocuk okurun düzeyine uygun şekilde sıkça kullanmıştır.
Örneğin, “Senin de dediğin gibi istersen ağzınla kuş tut, büyükler bizi gene de bebek gibi
görüyorlar” (İpşiroğlu, 2012: 19). “Şu ağaların yüreğini ağzına getiren bir imajım olmasını ne
kadar isterdim” (İpşiroğlu, 2012: 57). “Dün işleri tatlıya bağlamak için Sevil’i, Yelkenkulağı ve
Patatesi çaya çağırdım” (İpşiroğlu, 2012: 78) gibi cümlelerdeki kalıp sözler hem anlatımın
daha renkli olmasını sağlamakta hem de çocuk okura dil birimlerinden örnekler vermektedir.
İpşiroğlu’nun anlatımı çocuk okurun beş duyusunu devindirici özellikler barındırmaktadır.
Örneğin “Benim yeni okulum Boğaz’da deniz kenarında. Yeri öyle güzel ki sana anlatamam.
Ama binanın içi karanlık. Sınıfın pencereleri de küçücük, kalın demirlerin ardından her an
renk ve biçim değiştiren deniz görülüyor... Dışarıda masmavi deniz, gökyüzü bulutlar,
martılar. Uzaktan gemiler, kimi kez küçücük balıkçı tekneleri geçiyor. Güneş duvarlarda, cam
kenarlarında dolanıp arada bir göz kırpıyor. Bu sabah pencereyi azıcık araladığımda,
koskocaman bir bulut demir parmaklıklara aldırmadan içeri süzüldü, içeri dolan mis gibi
deniz kokusu sınıftaki toz, ter ve tebeşir kokusunu bastırdı” (İpşiroğlu, 2012: 29)
cümlelerinde görme ve koklama duyularına yönelik kullanımlar söz konusudur.
İncelenen eserler mektup türünde yazılmış romanlardır. Bir başka deyişle, romanların
mektuplardan oluşan bir dil örüntüsü vardır. Bu özellik, çocukta okuma ve yazma isteği
uyandırmaktadır. Örneğin Nesin’in her biri yaklaşık on sayfadan oluşan mektupları, okurda
okuma rahatlığı ve kolaylığı sağlamış ve okuma isteği uyandırmıştır. Okurda kendinin de
benzer mektuplar yazabileceği, bu mektuplarla yazma becerisi ve alışkanlığı kazanabileceği
duygusunu uyandırmıştır. Balaban (2006: 54), Aziz Nesin’in pek çok kitabında ve pek çok
türde mektup tekniğini başarıyla uyguladığını belirtmiştir. İpşiroğlu’nun e-postaları daha kısa
parçalardan oluşmaktadır. Bazen bir-iki sayfa olan e-postalar kimi zaman yarım sayfa dahi
olabilmektedir. Metinler çocuk okurun yaşam gerçekliğine yakındır. Bu durum, kendi yaş
grubunda iki çocuğun e-postalarını okuyan ve karakterlerle etkileşime giren çocuk okurda
hem okuma isteği uyandırmakta hem de romandaki çocuklar gibi kendisinin de yazabileceği
düşüncesini uyandırmaktadır.

İletiler
İleti bir edebiyat yapıtında anlatılmak istenen temel düşüncedir (tüba). Edebiyat yapıtlarında
ileti dendiğinde yazarla okur arasında kurulmak istenen duygu ve düşünce ortaklığı akla
gelmelidir (Sever, 2007: 131). Çocuk edebiyatında iletiler, çocuk okurda yaşama ve edebiyata
karşı duyarlık oluşturacak biçimde sunulmalıdır. Çalışma kapsamında incelenen iki roman da
genel olarak bu koşulları sağlamaktadır. İletiler çocuk okurun anlam evrenine uygun yeni
yaşantıları kazandırıcı niteliktedir.
Örneğin, Nesin’i nkitabındaki “Ayıp Bir Laf” adlı bölümdeki iletilerden biri: anne ve babaların
söz ve eylemleriyle çocuklarına örnek olması doğrultusundadır. Bu ileti, yazınsal bir kurgu
içinde sunulduğu için, çocuk okurun belleğinde yeni anlamlar kazanır. Kişinin söz ve
davranışlarında tutarlı olması ve bunu yapmayan kişileri eleştirebilmesi gibi davranış
özelliklerini kazandırıcı niteliktedir.
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Kitaplardaki iletiler çocukta yaşama ve insana yönelik duyarlık oluşturmaktadır. Örneğin,
karakterlerin birbirleriyle eşduyum sağlayabilmesi, çocuk okurun da karakterlerle eşduyum
sağlayabilmesini kolaylaştırmıştır. “Öğretmeninizin anlattığı olay gerçekten çok acıklı. Elsiz
çocuğun, müdürün tokadıyla yere düşmesi gözümde canlandı. Çok üzüldüm.” (Nesin, 2014:
74) sözleri bu durumu örneklendirmektedir.
Kitaplardaki iletiler evrensel insanlık ve ahlâk değerlerini de çocuklara duyumsatıcı
niteliktedir. Örneğin her iki kitapta da ayrımcılık, adlalet, samimiyet gibi kavramlar felsefi
sorgulamalarla çözümlenmiş, bu kavramlara yönelik örtük iletiler okurun yorumuna ve
kararına sunulmuştur. Örneğin,“Kız olmak daha doğuştan bir şanssızlık mı? Sen erkek
olduğun için, doğuştan şanslı sayılırsın. Bu konuda senin ne düşündüğünü öğrenmek isterim.”
(Nesin, 2014: 80) tümcelerinde görüldüğü gibi soru-cevap ve tartışma yöntemlerine
başvurulmuştur.

Çevre
Nesin’in kitabında olayın geçtiği çevre belirgin biçimde kurgulanmıştır. Ahmet ve Zeynep’in
mektuplaşmalarından oluşan kurgu belirgindir. Gerçek bir mektupta bulunması gereken
sesleniş, yer- zaman belirtme, esenlik dileme gibi öğeler tam ve doğru olarak kullanılmıştır.
Ayrıca Ahmet’in ve Zeynep’in içinde bulundukları sosyal çevre (okul, aile, arkadaş çevresi)
akılcı ve tutarlı biçimde betimlenmiştir. İpşiroğlu’nun kitabında da Doğan ve Deniz
anlattıkları hikâyelerin geçtiği fiziki ve sosyal çevreleri ayrıntılı olarak betimlemişlerdir.
Örneğin Doğan, taşındıkları yeni evlerini şu şekilde betimlemektedir: “Evimiz çarşının içinde.
Pencerelerinin doğramaları maviye boyanmış üç katlı küçük bir apartman. İki basamakla
çıkılan sokak kapısı da süt mavisi. Biz en alt katta oturduğumuz için evin arka tarafındaki
kocaman bahçeden de yararlanıyoruz” (İpşiroğlu, 2012: 27).
Her iki kitapta da başkarakterlerin içinde yaşadığı toplumsal ve kültürel çevre önemli yer
tutmakta, yaşamlarındaki etkisi vurgulanmaktadır. Şimdiki Çocuklar Harika kitabında,
karakterlerin içinde bulundukları toplumsal ve kültürel çevre onların kendilerini özgürce
gerçekleştirmelerine katkı sağlamamaktadır. Karakterlerin okul ve aile çevresi baskıcı ve
kalıplaştırıcı niteliktedir. Ancak, bu durum konuyu yapılandıran bir çatışma öğesi olarak
kurgulanmıştır. Kişi-toplum çatışmasına sıkça yer verilmiş, böylece toplum eleştirisi
yapılmıştır.
Şimdiki Çocuklar Hâlâ Harika kitabında ise başkarakterlerin içinde yaşadıkları toplumsal
çevreler iki farklı sınıfa ait özellikler taşımaktadır. Deniz daha modern ve özgürlükçü bir
ailede, İstanbul gibi büyük bir şehirde, yüksek eğitimli kişilerle bir arada yaşarken Doğan
Fethiye gibi küçük bir yerde, geleneksel ve düşük eğitimli kişiler içinde yaşamaktadır.
Deniz’in ailesi bir birey olmasına destek olurken Doğan’ın ailesi daha baskıcı bir yapıdadır. Bu
iki kutuplu sosyal çevre çocuk okurun karşılaştırma yapmasına dolayısıyla kendi çevresini de
bu
bakış
açısıyla
sorgulamasına
katkı
sağlamaktadır.
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Çalışmanın bulguları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Şimdiki Çocuklar Harika

Şimdiki Çocuklar Hâlâ Harika

Boyutlar

13x19.5 cm

16x24 cm

Kağıt

2. Hamur, mat, dayanıklı

2. Hamur, mat, dayanıklı

Kapak-cilt

Kaliteli, sağlam, mat selofan

Kaliteli, sağlam, mat selofan

Ön ve arka kapak izleksel uyum içinde değil.

Ön ve arka kapak izleksel uyum içinde.

Kapak tasarımı içeriğe dönük düşünsel hazırlığa
olanak tanımakta.

Kapak tasarımı içeriğe dönük düşünsel hazırlığa
olanak tanımakta.

Sayfa
düzeni

İlgi uyandırıcı, görsel-dilsel metin uyumlu

İlgi uyandırıcı, görsel-dilsel metin uyumlu

Harfler

12 punto, okur yaşına uygun

14 punto, okur yaşı için büyük

Resimler

Sanatsal nitelik taşımakta - karikatür niteliğinde

Sanatsal nitelik taşımakta

DIŞ YAPI

Çocukta kitapla iletişimi isteklendirecek nitelikte Çocukta kitapla iletişimi isteklendirecek nitelikte
Çocukta resim yapma isteği uyandıracak
nitelikte

Çocukta resim yapma isteği uyandıracak
nitelikte

Çocuğun görsel algısını uyarıcı nitelikte

Çocuğun görsel algısını uyarıcı nitelikte

Geçim sıkıntısı, saflık, kurnazlık/ işbilirlik,
riyakarlık, sahtekarlık-dolandırıcılık,
menfaatçilik, ülke sorunları, aşk, kadın, yaşama
sevinci, ölüm, yaşlılık, yalnızlık, düş-umut …
Çocuğun anlam evrenine uygun, açık, kesin ve
yalın

Okul yaşamı, ev yaşamı, sokak çocukları,
toplumsal cinsiyet rolleri, kadın sorunu,
yalnızlık, dürüstlük, yaşlılık, özlem, yaşama
sevinci…
Çocuğun anlam evrenine uygun, açık, kesin ve
yalın

11 yaşında iki çocuğun mektuplaşması

6. sınıftaki iki çocuğun e-posta yoluyla yazışması

11 yaş ve üstü okur kitlesine uygun.

11 yaş ve üstü okur kitlesine uygun.

"Rastlantısallık", "aşırı duygusallık" yok.

"Rastlantısallık", "aşırı duygusallık" yok.

Merak öğesi dengeli kullanılmış

Merak öğesi dengeli kullanılmış

Olaylar dizisi; çocuğun düşünmesine, düş
kurmasına, heyecanlanmasına ve hoşça zaman
geçirmesine olanak sağlamakta.

Olaylar dizisi; çocuğun düşünmesine, düş
kurmasına, heyecanlanmasına ve hoşça zaman
geçirmesine olanak sağlamakta.

İÇ YAPI

İzlek

Konu

Karakterler Geniş bir karakter kadrosu
Başkarakterler Ahmet ve Zeynep.

Geniş bir karakter kadrosu
Başkarakterler Deniz ve Doğan.

AZİZ NESİN’İN “ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HARİKA” KİTABIYLA ZEHRA İPŞİROĞLU’NUN “ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR
HÂLÂ HARİKA” KİTABININ ÇOCUK KİTAPLARINDA BULUNMASI GEREKEN İÇ VE DIŞ YAPI ÖZELLİKLERİ

703

AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Başkarakterler gelişmeye, değişmeye, öz
denetim kurmaya açık, çok yönlü, dinamik
Ahmet; on bir yaşında bir ilkokul öğrencisi.
Duyarlı, yardımsever, iyimser. Dar gelirli
kesiminden bir aileye mensup. İstanbul'da
yaşamakta.

Karakterler farklı sosyo-ekpnomik yapıdan
gelmekte.
Karakterler, çocuk okurun okumayı istekle
sürdürmesini sağlayacak; eğlenme, keşfetme ve
devinme gereksinimlerine uygun
Karakterler düşünce, davranış ve eylemleriyle
tutarlı

Başkarakterler gelişmeye, değişmeye, öz
denetim kurmaya açık, çok yönlü, dinamik
Doğan; başarılı bir 6. sınıf öğrencisi. Okumayı da
çok sevmekte. Geleneksel bir aileden gelmekte
ama bu geleneksel yapıyı sorgulamaktadır.
Fethiye'de yaşamaktadır.
Deniz; 6. sınıfa devam etmektedir. Kitap
okumayı sever ama okul dersleri konusunda
isteksizdir. Arkadaşlığa çok önem verir. Annesi
Sema ve babası Devrim, aslında Aziz Nesin’in
“Şimdiki Çocuklar Harika” adlı kitabındaki
Ahmet ve Zeynep’tir. Modern bir ailenin üyesi
olan Deniz, ailesi tarafından bir birey olarak
kabul edilmektedir.
Karakterler aynı sosyo-ekpnomik yapıdan
gelmekte.
Karakterler, çocuk okurun okumayı istekle
sürdürmesini sağlayacak; eğlenme, keşfetme ve
devinme gereksinimlerine uygun
Karakterler düşünce, davranış ve eylemleriyle
tutarlı

Karakterler arası iletişim akılcı ve mantıklı
yollarla geliştirilmiştir.

Karakterler arası iletişim akılcı ve mantıklı
yollarla geliştirilmiştir.

Karakterlerin, yaşadıkları olaylar ve
çevrelerindeki etkileşimlerle, tutarlı ve
inandırıcı değişimler geçirdiği sezinletilmiştir.
Olaylar arası anlamsal ve mantıksal tutarlılık var
Olaylar arası geçişler çocuğun ilgisini ve
merakını canlı tutabilecek nitelikte

Karakterlerin, yaşadıkları olaylar ve
çevrelerindeki etkileşimlerle, tutarlı ve
inandırıcı değişimler geçirdiği sezinletilmiştir.
Olaylar arası anlamsal ve mantıksal tutarlılık var
Olaylar arası geçişler çocuğıun ilgisini ve
merakını canlı tutabilecek nitelikte

Sade, duru ve yakın anlatım

Sade, duru ve yakın anlatım

Zeynep; on bir yaşında bir ilkokul öğrencisi.
Okumayı-yazmayı seven, sözünde duran, dost
canlısı, dağınık bir çocuk. Dar gelirli kesiminden
bir aileye mensup. Ankara'da yaşamakta.

Plan

Dil ve
anlatım

Ölçünlü dilin yazım özelliklerine uygun; ancak
Nesin'in kendine özgü birtakım yazım biçimleri
var.
Dil bilinci ve duyarlılığı var.
Anlatım, çocuğun beş duyusunu dveindirici
nitelikte

Ölçünlü dilin yazım özelliklerine uygun; ancak
İpşiroğlu bazı yerlerde bilinçli olarak yazım
yanlışı yapmakta, mektupların çocuklar
tarafından yazıldığına dair izlenim
uyandırmakta
Dil bilinci ve duyarlılığı var.
Anlatım, çocuğun beş duyusunu dveindirici
nitelikte

4. SONUÇ
Bu çalışmada, Nesin’in “Şimdiki Çocuklar Harika” kitabı ile İpşiroğlu’nun “Şimdiki Çocuklar
Hâlâ Harika” adlı kitabı, çocuk edebiyatının iç ve dış yapı özellikleri bakımından
karşılaştırılmıştır.
Otuz sekiz yıl arayla yazılan kitaplardan Nesin’in kitabı öncül; İpşioğlu’nun kitabı ardıl
niteliğindedir. Ancak çocuk edebiyatının iç ve dış yapısal özellikleri bakımından bir
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karşılaştırma yapıldığında; her iki kitabın da özgün bir anlatımı olduğu, başarılı bir yazınsal
kurguya sahip olduğu; benzerliklerle birlikte farklılıklar da barındırdığı görülmüştür.
İncelenen kitaplar arasındaki en belirgin benzerlikler: yazınsal tür, bakış açısı ve
karakterlerde görülmüştür. Kitaplar, karşılıklı mektuplardan oluşan roman türündedir. Bu
mektuplar konularını onlu yaşların başındaki bir kız ve bir erkek çocuğun yaşamından
almıştır. Bu çocukların yaşama bakışları eleştirel, yaratıcı ve yansıtıcı nitelikler taşır.
Öte yandan, her iki kitabın anlatma zamanlarının farklı oluşu, tarihsel zaman etkisini
gündeme getirmiştir. Bir başka deyişle bilimsel, teknolojik, toplumsal değişme ve gelişmeler
kitapların dokusunu tamamen değiştirmiştir. Öncül kitapta iletişim mektup, ardıl kitapta ise
e-posta kanalıyla gerçekleşmektedir. Kitaplardaki karakter çiftlerinin farklı ailelerden ve
farklı sosyo-kültürel çevrelerden gelmeleri de konu alanını değiştirmiş ve geliştirmiştir.
Çalışma sonunda, incelenen kitapların Türk çocuk edebiyatının başarılı birer örneği olduğu,
gülmece türüne ve okuma kültürüne önemli katkılar sağladığı görülmüştür. Bu durum, ardıl
kitabın basit bir kopya olmak yerine, başlı başına bir eser olma katına yükseldiğini
düşündürmektedir.
Türk çocuk kitapları iç ve dış yapısal özellikleri bakımından pek çok araştırmanın konusu
olmuştur (Demircan, 2006; Aydos, tarihsiz; Lüle-Mert, 2012; Gönen vd., 2012); ancak bu
özelliklerin karşılaştırmalı olarak ele alındığı çalışmalar sınırlıdır (Pulat, 2008). Bunun
nedeni, Türkiyede karşılaştırmalı çocuk edebiyatının henüz pek yeni bir çalışma alanı
olmasıdır. Araştırmanın, karşılaştırmalı çocuk edebiyatına gerek kuramsal, gerek uygulamalı
bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma kapsamında Türk çocuk edebiyatına ait
farklı yazınsal türlerin (anı, deneme, öykü, şiir…) karşılaştırılması, çocuk edebiyatında
yeniden yazma (rewriting) yöntemini incelemesi, yalnızca iç ve dış yapı özelliklerini
karşılaştırılmasıyla sınırlanan çalışmanın eğitsel ilkelere uygunluk bakımından da yapılması
önerilmektedir.
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4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 1
Emine YILMAZ BOLAT2

ABSTRACT
It continues that debates are about foreign language teaching at early childhood period in Turkey. Linguists and
educational experts have explained that foreign language teaching at early childhood period helps children
improve their cognitive development. Besides, It is stated that Foreign language at native language acquisition
process develops both target language skills and accelerates to the acquisition process of native language (İlter ve
Er, 2007). In this study, vıewpoints of teachers about language teaching at four-six years old children was
examined. The teachers who serves 10 Preschool, 10 Turkısh and 10 Foreign Language sections serves to in the
centre of Adana. The results have revealed that Preschool, Turkish and foreign languge teachers have positive
attitude towards learning a foreign language at four-six years old children and among teachers didn't find
statistically significant results about teaching a foreign language.

Key Words: Preschool, Language Teaching at Early Childhood Period, Foreign Language Teaching

ÖZET
Ülkemizde okul öncesi dönem çocuklarına yabancı dil öğretimi üzerine tartışmalar devam etmektedir. Dil
bilimciler ve eğitimciler erken yaşta yabancı dil öğretiminin çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunacağını
belirtmektedirler. Anadil edinimi süresince öğrenilen yabancı dilin çocuğun hedef dil becerileri geliştirmesinin
yanı sıra anadilindeki edinim sürecini de hızlandırdığı ifade edilmektedir (İlter ve Er, 2007). Bu çalışmada dört-altı
yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusunda Adana il merkezindeki resmi kurumlarda görev yapan 10
okul öncesi, 10 Türkçe ve 10 yabancı dil öğretmeninin görüşleri alınmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin
dört-altı yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusuna olumlu baktıkları ve okul öncesi, Türkçe ve yabancı
dil öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p>.05).
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1. GİRİŞ
Günümüzde uluslararası siyasi, ticari ve kültürel ilişkiler, ülkelerin diğer ülkelerle iletişim
kurmaları zorunlu hale gelmiştir. Evrenselliğe ulaşabilme, kültürel ve bilimsel birikim ve
etkili iletişim kurabilmekten, dolayısıyla yabancı dilden geçmektedir. Bu nedenle erken yaşta
yabancı dil eğitimi üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir boyut olarak karşımıza
çıkmaktadır (Aktaş ve İşigüzel, 2014). Yabancı dil öğretimine erken dönemde başlamanın
bireylerin toplumsal, kişisel ve kültürel gelişimine olumlu katkıları olduğu ve daha olumlu
sonuçlar verdiği ifade edilmesine karşın erken yaşta yabancı dil öğretimi konusu ve yabancı
bir dili öğrenmeye başlamak için en uygun yaşın hangi yaş aralığı olduğu halen
tartışılmaktadır (Elis, 2001).
Okul öncesi dönem, yabancı dil öğrenme açısından kaçırılmaması gereken bir dönemdir.
Yabancı dil öğretmenleri yöntem bilimcileri arasında yaygın kanılardan biri, ergenlik sonrası
genel dil edinme yetisinin kaybolduğu ve bu dönemden sonra yeni bir dilin ancak genel
öğrenme mekanizmaları tarafından öğrenilebileceğidir (Arslan, 2009). Küçük yaşta yabancı
dil öğrenimine başlamanın fırsatlarını değerlendirme konusunda sürecin çok dikkatli
şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu yaşlarda yaşanan olumlu deneyimler ileri ki zamanlarda
dil öğrenimi açısından avantaj olabilecekken, olumsuz deneyimlerde tam tersi biçimde
yabancı dile karşı ömür boyu bir ön yargıya neden olabilecektir (Aktaş ve İşigüzel, 2014).
Okul öncesi dönemde basit dil yapısını öğrenen çocuk, özellikle okula başlayıncaya kadar aile,
arkadaşlar, yakın çevre, oyunlar, bilgisayar ve televizyon gibi araçlar sayesinde anadilinin
gelişimini hızlandırmaktadır. Anadil dil edinimi süreci, insanın doğuştan sahip olduğu genel
dil edinim yetisini ve çevre faktörünü içermektedir. Ana dil edinimi süren çocuklarda yabancı
dil öğreniminin de başlamasıyla iki dil birlikte yapılanmaktadır (Akt. Aktaş ve İşigüzel, 2014).
Dile ilişkin temel yapılar, dilin kullanım kuralları ve kullanım alanları, yaşamın ilk beş yılında
edinilmekte ve yetişkin yetkinliğinde kullanabilmekte, ancak dil alanında yetkinleşme, dil
edinim süreci devam etmektedir. Okul öncesi dönemde çocuk oyun ortamında dilsel
becerilerini en iyi biçimde geliştirme fırsatı yakalar. Okul öncesi eğitimde kullanılan sanat
etkinlikleri, müzik etkinlikleri, oyun etkinlikleri, drama etkinlikleri gibi pek çok etkinlik,
yabancı bir dilin kullanımının oyun halinde uzlaşmaya dönüştüğü iletişim ortamları yaratmak
açısından oldukça önemlidir. İletişim etkinlik çalışmaları, çocukların kendi aralarındaki veya
yetişkinlerle çocuklar arasındaki karşılıklı konuşmalar biçiminde düzenlenebilmektedir. Dil
bilgisel içerik, ilk aşamada, çocuk, kendi ana diliyle ilgili üst dile henüz sahip olmadığından,
açıklamaya başvurmadan, çocukta var olan dilsel düzeneklerin yaratımı ile iletişim kurmaya
yarayan temel yapı ve biçimlerle kısıtlı kalmak zorundadır (Kara, 2004).
Çocuklar yabancı bir dili öğrenirken, ana dillerini öğrenirken kullandıkları stratejilerin
aynısını kullanmakta ve bulundukları çevreden büyük ölçüde etkilenmektedir. İkinci hatta
üçüncü bir lisan, özellikle dördüncü yaştan itibaren verildiğinde, beynin çoktan
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yapılandırılmış yapısı içerisine entegre edilebilmektedir. Beynin farklı bölümlerinin farklı
işlevler yüklendiği yani, sol yarının dil, sağ yarının ise davranışla ilgili etkinliklerde etkin
olduğu saptanmış bulunmaktadır (Kara, 2004). Anşin (2006), erken yaşta verilen yabancı dil
öğretiminin çocukta kıvrak zekayı geliştirdiğini ve anadilinde de anlama kabiliyetini
arttırdığını belirtmektedir.
Çocuğun psikolojik ve beyinsel gelişimiyle bir veya daha fazla dilin öğrenilmesi arasında
birtakım ilişkiler vardır. Bireyin sessel ve söz dizimsel gelişimi, doğumu izleyen ilk beş yıl
süresince en üst düzeydedir. Çünkü birey bir yaşla dört yaş arasında kendi dilinin sessel
yapılarını aşamalar halinde edinir. Bu dönemden başlayarak ana dilin dışındaki bütün dillerin
ses birimlerini doğru biçimde üretme ve ince bir biçimde sesleri ayırt etmeye yönelik ses
organlarının uyum sağlayabilme yatkınlığı azalmaktadır (Kara, 2004).
Ana dili edinme süreci son derece karmaşık bir süreçtir ve çocuk bu süreçte karmaşık
simgesel bir dizgenin özümsenmesi ve anlaşılmasıyla yüz yüzedir. Dolayısıyla ikinci bir
simgesel dizgenin edinilmesi ancak birincinin iyice edinilmesinden yani dört veya beş
yaşından itibaren gerçekleşebilmektedir. Erken yaşta yabancı dil öğretimi yapılırken,
çocukların yetişkinleri gözlemleyerek yaptıkları öykünme ve oyun etkinliklerinin bir devamı
gibi tasarlanmalıdır (Kara, 2004). Aslında okul öncesinde yabancı dil öğretiminin amacı
yabancı dili çocuğa ana dilini öğrendiği gibi edindirmek değil, kendi dili ve kültürünün
dışındaki dillerin ve kültürlerin varlığının bilincini vermektir (Sevinç, 2003).
Yabancı dil öğretiminde sırasıyla kazanılması gereken, dinlediğini anlama-dinleme, konuşma,
okuduğunu anlama-okuma ve yazma becerileri olmak üzere kazanılması gereken dört temel
dil becerisi bulunmaktadır. Okul öncesi dönemde yabancı dil öğretiminde kazanılması
gereken en önemli beceriler dinleme ve konuşma becerileridir (Od, 2013). Yabancı dil
öğrenimi ve öğretimi sürecinde ilk olarak üstünde durulması gereken ve en zor gelişen dil
becerisi “dinlediğini anlama”dır. Yabancı dil öğretiminde kişi ilk olarak duyar, sonra konuşur,
daha sonra da okuma ve yazmayı öğrenir. Bu bağlamda, dil öğreniminde ilk öğrenilen beceri
dinleme becerisidir. Dinleme ve konuşma becerilerini birbirlerinden ayrı düşünmek mümkün
değildir. Çünkü bu iki beceri iletişimde birbirlerini tamamlayan unsurlardır (Od, 2013).
Okul öncesi kurumlarında çocuklara hikaye anlatma, şarkı söyleme ve dinletme, rol oynama,
çizgi film seyretme gibi dinleme ve konuşmaya yönelik pek çok etkinliğe yer verilmektedir.
Çizgi filmlerin süreleri kısa ve konuları çocukların ilgisini çekecek konulardan oluştuğu için
erken yaşta yabancı dil öğretiminde kullanılacak etkili bir araçtır. Bunun yanında öğrenilen
dilin kültürünü yansıttığı için çocuklar o dilin kültürel yapısını da öğrenmektedir (Od, 2013).
Od (2013), erken yaşta yabancı dil öğretiminin önemini açıklamak ve çizgi filmlerin yabancı
dil öğretiminde dinlediğini anlama ve konuşma becerilerine katkısını incelemek amacıyla bir
çalışma yapmıştır. Çalışma sonunda, erken yaşta yabancı dil öğretiminde çizgi filmlerin
kullanılmasının çocukların dinleme ve anlama becerinin geliştirilmesine katkı sağladığı ve
öğrencilerin yabancı dil öğrenme isteklerini arttırdığı tespit edilmiştir.
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Erken çocukluk döneminde yabancı dil öğretilirken görsel öğeler önemlidir, boyama ve resim
etkinliklerine özel bir yer ayırmak gerekir. Öğrenen bireyden resmin bütününü değil sadece
bazı bölümlerini boyamalarını istemeliyiz. Çünkü bu şekilde anlama denetlenir ve salt dil
bilgisel olmaktan çok farklı bir etkinliği doğuran doğal bir iletişim ortamı yaratılır. “Bu
nedir?” sorusuyla adı öğrenilen farklı nesneleri gösteren resimleri bulunup isimleri
öğrenildikten sonraki aşamada, çocuklardan bu nesneleri boyamaları istenerek konuya
yeniden dönülür. Alıştırmaya fazladan bir nesne eklenerek çocukların bu alıştırmayı
yaparken eksik kalan bazı öğeleri resim üzerinde tamamlamaları istenir. Bunlar eşdeğer
adlarına denk düşen nesne ve oyuncaklarla zenginleştirilebilir (Kara, 2004).
Çocukların yaşı ilerledikçe, yabancı dil öğrenmeleri zorlaşmakta, yabancı dil öğrenmeğe ne
kadar erken yaşta başlanırsa dili öğrenmekte o kadar kolaylaşmaktadır. Okul öncesi dönemde
yabancı dil eğitiminin, beş yaşından sonra kabaca anadil edinimlerini kazandıktan sonra
verilebileceği belirtilmektedir (Sevinç, 2003). Bu düşünceler doğrultusunda okul öncesi
dönem içerisinde yer alan 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusunda okul
öncesi, Türkçe ve yabancı dil öğretmenlerinin görüşlerinin ne olduğu belirlenmek istenmiştir.
Araştırmanın amacı
Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarına yabancı dil öğretimi konusunda
öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır.
Araştırmanın problemi
Bu araştırmanın problemini “dört-altı yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusunda
öğretmen görüşleri nedir?” sorusu; alt problemlerini de aşağıdaki sorular oluşturmaktadır:
1. Okul öncesi öğretmenlerinin dört-altı yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi
konusundaki görüşleri nelerdir?
2. Türkçe öğretmenlerinin dört-altı yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusundaki
görüşleri nelerdir?
3. Yabancı dil öğretmenlerinin dört-altı yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusundaki
görüşleri nelerdir?
4. Okul öncesi, Türkçe ve yabancı dil öğretmenlerinin görüşleri arasında anlamlı bir fark var
mıdır?
5. Dört-altı yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi yaparken dikkat edilmesi gereken
noktalar konusunda öğretmen görüşleri nelerdir?
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6. Dört-altı yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimini etkileyen faktörler konusunda
öğretmen görüşleri nelerdir?
7. Dört-altı yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretiminin kim tarafından yapılması gerektiği
konusunda öğretmen görüşleri nelerdir?
2. YÖNTEM
Araştırma tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Sosyal bilimlerde yaygın
olarak kullanılan tarama araştırmaları, geniş gruplar üzerinde yürütülen, gruptaki bireylerin
bir olgu ve olayla ilgili olarak görüşlerinin, tutumlarının alındığı, olgu ve olayların
betimlenmeye çalışıldığı araştırmalardır. Araştırmacı burada var olan durumu ayrıntısıyla
betimlemeye ve durum hakkında bilgi vermeye çalışır (Karakaya, 2009). Bu yöntem
içerisinde hem sosyal bilimlerde hem de eğitimde en çok yararlanılan veri toplama
araçlarından biri olan anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından uzman
görüşleri doğrultusunda hazırlanmış olan anket, kişisel bilgiler ile yedi adet açık uçlu sorudan
oluşmaktadır.
Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubu, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Adana il merkezindeki resmi
kurumlarda görev yapan tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 10 okul öncesi öğretmeni, 10
Türkçe öğretmeni ve 10 yabancı dil öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan
öğretmenlere ilişkin demografik veriler frekans dağılımı ile değerlendirilerek Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1. Araştırmaya katılan öğretmenlere ilişkin demografik veriler
Kişisel Bilgiler
Okul Öncesi Türkçe Öğr.
Yabancı Dil Toplam
Öğr
Öğr.
n
%
n
%
n
%
n
%
Kadın
10
100,0 6
60,0
5
50,0
21
70,0
Cinsiyet Erkek
0
0
4
40,0
5
50,0
9
30,0
Toplam
10
100,0 10
100,0
10
100,0
30
100,0
Mesleki 6-11 yıl
4
40,0
1
10,0
1
10,0
6
20,0
Kıdem
12-17 yıl
3
30,0
5
50,0
2
20,0
10
33,3
18-23 yıl
3
30,0
3
30,0
3
30,0
9
30,0
24 yıl ve 0
0
1
10,0
4
40,0
5
16,7
üzeri
10
100,0 10
100,0
10
100,0
30
100,0
Toplam
Eğitim
Lisans
9
90,0
10
100,0
9
90,0
28
93,3
Durumu Yüksek
1
10,0
0
0
1
10,0
2
6,7
lisans
10
100,0 10
100,0
10
100,0
30
100,0
Toplam
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Tablo 1’de görüldüğü üzere çalışma grubu, 21 (%70,0) kadın, 9 (%30,0) erkek öğretmenden
oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerden 6-11 yıl arasında 6 kişi (%20,0), 12-17 yıl
arasında 10 kişi (%33,3), 18-23 yıl arasında 9 kişi (%30), 24 yıl ve üzerinde 5 kişi (%16,7)
görev yapmaktadır. Öğretmenlerin öğrenim durumlarına bakıldığında lisans mezunu
öğretmen sayısı 28 kişi (%93,3), yüksek lisans mezunu öğretmen sayısı ise 2'dir (%6,7).
Veri toplama araçları
Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve uzman görüşleri
doğrultusunda hazırlanmış olan kişisel bilgiler formu ile yedi açık uçlu görüşme sorusundan
oluşan anket geliştirilmiştir. Kişisel bilgiler bölümünde, öğretmenlerinin cinsiyetleri, mesleki
kıdemleri, eğitim durumları, mezun oldukları okul ve çalıştıkları kurumları belirlemeye
yönelik sorular bulunmaktadır. Görüşme sorularına ilişkin bölümde ise dört-altı yaş grubu
çocuklara yabancı dil öğretilmeli mi?, öğretilecek olsa kim tarafından öğretilmeli?, dört-altı
yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olup olmadıkları,
özyeterlilikleri, yabancı dil öğretilirken dikkat edilmesi gereken noktalar ile yabancı dil
edinimini etkileyen faktörleri belirlemeye ilişkin sorular yer almaktadır. Yabancı dil
öğretimine ilişkin olarak temalar oluşturulmuştur.
Verilerin toplanması ve analizi
Açık uçlu sorular içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir. İçerik analizinde veriler betimsel
analize göre daha derin bir işleme tabi tutulmakta ve betimsel bir yaklaşımla fark
edilemeyebilen kavram ve temalar bu analiz sonucunda keşfedilebilmektedir. Bu amaçla
toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması, daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre
mantıklı bir biçimde organize edilmesi ve verileri açıklayan temaların saptanması
gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2003). Yapılan araştırmada öğretmenlerle bireysel
görüşmeler yapılarak okul öncesi, Türkçe ve yabancı dil öğretmenlerinin görüşleri toplanmış
olup, öğretmenlere ilişkin kişisel veriler ve görüşlere ilişkin bazı bulgular SPSS 20
programıyla değerlendirilmiştir. Bu sonuçlara SPSS aracılığı ile frekans yüzde uygulanmıştır.
Görüşme verilerinin bazıları ise organize edilerek temalar halinde sunulmuştur. Örnek olması
amacıyla bazı öğretmenlerin ifadeleri var olan durumu ortaya koymak için üzerinde hiçbir
değişiklik yapılmadan verilmiştir. Bulgular sunulurken bulguların alındığı kişilere Ö1, Ö2,
Ö3.....şeklinde kodlar verilerek sunulan bulguların başında belirtilmiştir.
Araştırmanın kapsam ve sınırlılıkları
Bu araştırma Adana il merkezindeki resmi kurumlarda görev yapan 10 okul öncesi, 10 Türkçe
ve 10 yabancı dil öğretmeni ile sınırlıdır.

3. BULGU VE YORUMLAR
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Bu çalışma okul öncesi, Türkçe ve yabancı dil öğretmenlerinin 4-6 yaş grubu çocuklara
yabancı dil öğretimi konusundaki görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretiminin
gerekliliğine dair düşüncelerini içeren bulgular frekans dağılımı yapılarak Tablo 2'de
sunulmuştur.
Tablo 2. Branş ve Yabancı Dil Öğretimi Gereklilik Durumu Dağılımı
Branş

Yabancı Dil
Öğretilmeli

Okul Öncesi Öğr.
Türkçe Öğr.
Yabancı Dil Öğr.
Toplam

N
7
7
9
23

%
70,0
70,0
90,0
76,7

Toplam
Öğretilmemeli
N
3
3
1
7

%
30,0
30,0
10,0
23,3

N
10
10
10
30

%
100
100
100
100

Tablo 2'de 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretiminin yapılıp yapılmaması konusuyla
ilgili dağılımlara bakıldığında, Okul öncesi ve Türkçe öğretmeninden 7'si (%70), Yabancı dil
öğretmenlerinin ise 9'u (%90) 4-6 yaş grubunda yabancı dilin öğretilmesi gerektiğini
düşünmektedir. Okul öncesi ve Türkçe öğretmeninden 3'ü (%30), Yabancı dil
öğretmenlerinin ise 1'i (%10) ise öğretilmemesi gerektiğini düşünmektedir. Günümüzde
diğer devletlerle siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda ilişkileri sürdürmekte ana dilin
kullanımı yetersiz kalmakta ve yabancı dil bilmeyi gerektirmektedir. Bundan dolayı
öğretmenlerin çoğunluğunun erken yaşta yabancı dil öğrenmeyi gerekli gördükleri
düşünülmektedir.
Ülkemizde son yıllarda önem kazanmakta olan erken yaşta yabancı dil öğretimi konusunda
MEB Tebliğler Dergisi'nde 30.03.2000'de yayımlanan 32 sayılı karardan hareketle 5 ve 6 yaş
grupları için okul öncesi eğitim kurumlarında çerçeve programı uygulamaya geçirilmiş ve
yabancı dil destekli programların uygulanmasına başlanmıştır. Böylece 2000–2001 eğitim
yılından itibaren belli koşulları sağlayan kamuya bağlı ve özel okul öncesi eğitim
kurumlarında 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklara yabancı dil öğretimi başlamıştır. Fakat bu
programın etkili olup olmadığına dair araştırmalar henüz çok sınırlıdır (Od, 2013).
Araştırmaya katılan öğretmenlerin 4-6 yaş grubu çocuklarda yabancı dil öğretimi
konusundaki düşüncelerinin branşlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye
yönelik ANOVA sonuçları Tablo 3'te sunulmuştur.
Tablo 3. Branşlara Göre Yabancı Dil Öğretiminin Gereklilik Dağılımlarına İlişkin ANOVA
Sonuçları
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Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F
Fark
,267
2
,133
,706 0,57
5,100
27
,189
5,367
29
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p Anlamlı

Tablo 3'te branşlara göre yabancı dil öğretiminin gereklilik dağılımlarına ilişkin ANOVA
sonuçlarına bakıldığında, öğretmenlerin branşları bakımından anlamlı bir fark olmadığını
göstermektedir, F(2,27)=,706, P>.05. Başka bir deyişle okul öncesi, Türkçe ve yabancı dil
öğretmenleri 4-6 yaş grubunda yabancı dilin öğretilmesi gerektiğini düşünmektedir.
Ülkemizde yabancı dil öğretimine duyulan ihtiyaç doğrultusunda ilkokul 2. sınıftan itibaren
yabancı dil öğretimine başlanmıştır. Yabancı dil öğretiminin okul öncesi dönemde başlanarak
verildiğinde daha başarılı sonuçlar alınacağı düşünülmektedir. Çocukların erken yaşta
yabancı dil öğrenmeye başlamalarının dil öğrenmeyi ve ana dile yakın telaffuz edinmelerini
de kolaylaştırmaktadır. Öne sürülen karşıt tezlere rağmen küçük yaşta başlayan yabancı dil
öğretiminin çocuğun genel gelişimi üzerinde olumlu yönde etkisi olduğu artık kesinlik
kazanmıştır (Od, 2013).
4-6 yaş grubu çocuklarda yabancı dilin neden öğretilmesi veya öğretilmemesi ve kimin
yabancı dili öğretmesi gerektiğine dair bulgular Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’da, yabancı dil ve
okul öncesi öğretmenlerinin bu konuda yeterlilik düzeylerine, yabancı dil öğretimini
etkileyen faktörler ve yabancı dil öğretiminde dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin
temalara dair bulgular ise Tablo 7, Tablo 8 ve Tablo 9’da sunulmuştur.
Tablo 4. 4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Yabancı Dilin Neden Öğretilmesi Gerektiğine Dair Bulgular
Kodlar
Kalıcı ve etkili öğrenme sağlamak için
Kolay ve hızlı şekilde yabancı dil öğrenmek için
Anadillerine paralel olarak yabancı bir dil öğrenmeleri için
Bu dönemde çocuk yabancı dil eğitimine açık olduğu için
Bu dönemde çocuğun bilişsel süreçleri aktif olduğu için
Çocukların öğrenme kapasiteleri yüksek olduğu için
Yabancı dil öğretimine temel oluşturmak için
Çağın gerekliliklerine uyum sağlamak için
Toplumlararası ilişkileri kuvvetlendirmek için
Çocuğun gelişim alanlarına olumlu katkı sunmak için

f
13
7
5
4
4
2
2
2
1
1

Tablo 4’te görüldüğü üzere, öğretmenlerin 4-6 yaş grubu çocuklara neden yabancı dil
öğretilmesi gerektiğine yönelik görüşleri için en çok kodlanan maddeler kalıcı ve etkili
öğrenme sağlamak için (f=13) ve kolay ve hızlı şekilde yabancı dil öğrenmek için (f=7)
ifadeleri olmuştur. Bir öğretmenin görüşü yazdığı şekilde aşağıda verilmiştir (Ö.1);
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Yapılan araştırmalar daha kolay şekilde etkili ve kalıcı olarak yabancı dil öğrenme konusunda
okul öncesi dönemin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Çocuklar okul öncesi
dönemde bilişsel olarak yabancı bir dili öğrenebilecek donanıma sahiptirler. Ancak çocuklara
doğrudan dil öğretmek yerine oyun, şarkı ,tekerlemeler kullanarak dolaylı yoldan yabancı dil
öğretilmelidir (Akt. İlter ve Er, 2007).
4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretilmemesi gerektiğini düşünen öğretmenlerin neden
öğretilmemesi gerektiğine ilişkin düşüncelerine dair bulgular Tablo 5'te sunulmuştur.
Tablo 5. 4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Yabancı Dilin Neden Öğretilmemesi Gerektiğine Dair
Bulgular
Kodlar
Çocuk önce Türkçe'yi doğru ve güzel kullanabilmelidir
Çocuklara kendi kültürel, sosyal, milli ve ahlaki değerleri
öğretilmelidir
Erken yaşlarda yabancı dil öğretimi, siyasi amaçlı misyonerlik
hareketidir
Çocuk oyun çağındadır, zor bir süreç olan yabancı dil
öğretimine zaman ayrılmamlıdır
Anadil ile ilgili problemlere neden olur

f
4
2
1
1
1

Tablo 5’te görüldüğü üzere, öğretmenlerin 4-6 yaş grubu çocuklara neden yabancı dil
öğretilmemesi gerektiğine yönelik görüşleri için en çok kodlanan maddeler çocuğn önce
Türkçe'yi doğru ve güzel kullanabilmesi (f=4) ve çocuklara kendi kültürel, sosyal, milli ve
ahlaki değerlerinin öğretilmesi gerektiğine ilişkin (f=2)maddelerdir. Bir öğretmenin görüşü
yazdığı şekilde aşağıda verilmiştir (Ö.2);
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4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretilmemesi gerektiğini düşünen öğretmenler
çocukların öncelikle kendi anadilini ve kültürel değerlerini öğrenmesi gerektiğini vurgulamış
ve bu doğrultudaki kaygılarını dile getirmiştir. Dil öğretiminin üzerinde durulmayan politik
bir yönü de bulunmaktadır. Bugün özellikle sömürge ülkelerinde yerli halk kendi dilinden
ziyade sömürgeci devletin dilini kullanmaktadırlar. Sömürgeci durumda olan ülkeler hem
maddi olarak hem de kültürel olarak üçüncü dünya devletlerini hükümranlıkları altına
almışlar, sömürgeci devletler kontrolleri altına aldıkları coğrafyaların dillerini de
değiştirmişlerdir. Toplumların mayasını oluşturan kültürlerin temel taşı olan anadillerimiz
mutlaka muhafaza edilmelidir. Yabancı dil eğitimi ön plana çıkarılarak anadili eğitimi arka
plana atılmamalıdır (Arslan, 2009).
Yabancı dil edinimini etkileyen önemli faktörlerden birisi de öğretmenlerdir. Bu doğrultuda
araştırmaya katılan öğretmenlere 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimini kimin
yapması gerektiğini düşündükleri sorulmuş ve elde edilen bulgular Tablo 6'da sunulmuştur.
Tablo 6. 4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Yabancı Dilin Kim Tarafından Öğretilmesi Gerektiğine Dair
Bulgular
Kodlar
f
Yabancı dil öğretmenleri
13
Yabancı dil bilgisi olan kişiler
5
4-6 yaş grubuna yabancı dil öğretimi konusunda eğitim almış 3
kişiler
Çocukların seviyesine inebilen öğretmenler
1
Müzikal yeteneği olan öğretmenler
1
Okul öncesi öğretmenleri
1
Aile bireyleri
1
Tablo 6’da, 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretiminin kim tarafından yapılması
gerektiğine ilişkin temalar incelendiğinde en çok kodlanan maddelerin yabancı dil
öğretmenleri (f=13) ve yabancı dil bilgisi olan kişiler (f=5)olduğu görülmektedir. Bir
öğretmenin görüşü yazdığı şekilde aşağıda verilmiştir (Ö.3);
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Öğretmenin niteliği ve mesleki yeterliliği yabancı dil öğretiminde başarıya götürecek olan en
önemli faktördür. Bu nedenle yabancı dil öğretimi için en çok vurgulanan maddelere
bakıldığında yabancı dil eğitimi olan kişilere öncelik verildiği görülmektedir.
Günümüzde bazı okul öncesi eğitim kurumlarında yabancı dil eğitimi okul öncesi
öğretmenleri, yabancı dil öğretmenleri veya yabancı dil eğitimi almış kişiler tarafından
verilmektedir. Bu doğrultuda araştırmaya katılan okul öncesi ve yabancı dil öğretmenlerine
4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusundaki kendi yeterliliklerini ve bilgi
düzeylerini değerlendirmeleri istenmiş ve sonuçlar Tablo 7'de sunulmuştur.
Tablo 7. 4-6 Yaş Grubu Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminde Öğretmenlerin Özyeterliliklerine
İlişkin Bulgular
Branş

Okul Öncesi Öğr.
Yabancı Dil Öğr.

Yabancı Dil Özyeterliliğiniz
Kısmen
Yeterliyim
Yeterliyim
N
%
N
%
5
50,0
2
20,0
0
0
5
50,0

Yetersizim
N
3
5

%
30,0
50,0

Tablo 7'de 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusunda okul öncesi ve yabancı dil
öğretmenlerinin
özyeterliliklerine ilişkin bulgular incelendiğinde, okul öncesi
öğretmenlerinin 5'i (%50) kendisini kısmen yeterli, 2'si (%20) yeterli, 3'ü (%30) yetersiz;
yabancı dil öğretmenlerinin ise 5'i (%50) yeterli, 5'i (%50) yetersiz görmektedir.
Okul öncesi öğretmenlerinin yabancı dil bilgisi konusunda kendilerini yetersiz buldukları,
yabancı dil öğretmenlerinin ise 4-6 yaş grubu çocukların seviyesine inmekte problem
yaşayacaklarını düşündükleri için kendilerini yetersiz buldukları düşünülmektedir. Aktaş ve
İşigüzel (2014), yabancı dil öğretmenlerinin erken yaşta yabancı dil öğretimine ilişkin öz
yeterlik algı düzeylerini belirlemek amacıyla 2013-2014 eğitim-öğretim yılının güz
döneminde Türkiye’nin Ankara, Konya ve Adana illerinin özel ve devlet okullarında görev
yapan 150 gönüllü yabancı dil öğretmeni (Almanca-İngilizce) ile bir araştırma yapmıştır.
Araştırmada araştırmacılar tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun
(2008) belirlediği “İlköğretim İngilizce Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri” ışığında hazırlanmış
olan “Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik Algı Düzeyi Anketi “
kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde-frekans, aritmetik ortalama-standart
sapmanın yanı sıra t-testi ve ANOVA istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın
bulguları, yabancı dil öğretmenlerinin %18’inin yüksek düzeyde ( X = 24.59), % 54’ünün orta
düzeyde ( X = 16.45) ve % 28’ inin düşük düzeyde ( X = 8.76) erken yaşta yabancı dil
öğretimine ilişkin öz yeterlik algı düzeylerinin olduğu saptanmıştır.
Araştırmaya katılan okul öncesi, Türkçe ve yabancı dil öğretmenlerinin yabancı dil
öğretiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin görüşleri Tablo 8'de sunulmuştur.
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Tablo 8. 4-6 Yaş Grubu Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminde Dikkat Edilecek Noktalara Dair
Bulgular
Kodlar
Drama etkinlikleri ve oyunlar eşliğinde öğretilmelidir
Şarkı, tekerlemeler kullanılmalıdır
Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alınmalıdır
Görsel, işitsel, dokunsal nesneler kullanılmalıdır
Öncelikle günlük hayatta kullanılan genel kavramlar öğretilmelidir
Eğlendirici yöntem, teknikler ve materyaller kullanılmalıdır
Sık tekrar yapılmalıdır
Telaffuza dikkat edilmelidir
Öğretilenler somutlaştırarak öğretilmelidir
Yabancı dil öğretiminde süreklilik esastır
Yabancı dil çocuğun anadiliyle birlikte öğretilmelidir
Kelime çalışmalarına önem verilmelidir
Yabancı dil öğretimine basit ve genel konulardan başlanmalıdır
Öğretmen çocuk arasında iyi bir iletişim kurulmalıdır
Aile katılımına önem verilmelidir
Yabancı dil öğretilecek sınıflarda çocuk sayısı az olmalıdır
Yabancı dil öğretiminde çizgi filmlerden yararlanılmalıdır
Çocuklara zorla öğretilmemlidir
Bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır

f
11
8
6
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Tablo 8’de, 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretiminde dikkat edilecek noktalara ilişkin
temalar incelendiğinde en çok kodlanan maddelerin yabancı dil öğretiminin drama
etkinlikleri ve oyunlar eşliğinde öğretilmesi (f=11) ve öğretim yaparken şarkı ve
tekerlemelerin kullanılması (f=8) gerektiğidir. Bir öğretmenin görüşü yazdığı şekilde aşağıda
verilmiştir (Ö.4);
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Yabancı dil öğretiminde görsel-işitsel araçlar, etkili öğrenme sağlaması açısından oldukça
önemlidir. Çünkü görsel-işitsel araçlar, daha çok duyu organına hitap eder, böylece
çocukların ilgi ve dikkatini çekerek öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Doğru yapılandırılmış
yabancı dil öğretimi çocuğun zihinsel gelişimine olumlu katkı sağlamakta, onun ufkunu, bakış
açısını, dünya görüşünü zenginleştirmekte ve kişilik gelişimine olumlu etkide bulunmaktadır
(N. Aslan, 2008). Doğumdan itibaren 5 yaşına kadar çocuğun beynindeki nörofizyolojik
mekanizmanın çok faal olması sebebiyle müzikal algıya bağlı olarak dilin, otomatik olarak
beyne kaydedildiği bilinmektedir (Modiri, 2010). Okul öncesi dönemde yabancı dil öğretimi
yapılırken çocuk merkezli etkinlikler kullanılmalı, bu dönemde yabancı dil öğretimi, parmak
oyunları, şiirler, tekerlemeler, bireysel oyunlar ya da grup oyunları, öykü anlatma, drama
tekniği, şarkılar ve teknolojik araçlar ile verilmelidir (Baran ve Halıcı, 2006). Modiri (2010), 5
yaş grubu çocuklarda müzik aracılığı ile yabancı dil öğrenmeyi test etmek amacıyla 15 kişilik
bir deney ve 15 kişilik bir kontrol grubu oluşturmuştur. Deney grubuna, yabancı sözcükler ve
cümlelerden oluşan ve araştırmacı tarafından hazırlanan çocuk şarkıları ile aktif katılımlı
öğrenme yaşantıları düzenlenirken, kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemi
uygulanmıştır. Araştırma sonunda araştırmacı tarafından geliştirilen gözlem ve
değerlendirme formu aracılığı ile veriler toplanmış ve ulaşılan veriler üzerinde istatistiksel
analizler yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda müzik aracılığı ile eğitim verilen çalışma
grubunun, diğer gruba göre üstün başarı sağladığı ve iki grup puanları arasındaki farklılığın
p<0,00 düzeyinde anlamlı olduğu anlaşılmıştır.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin 4-6 yaş grubu çocuklarda yabancı dil edinimini etkileyen
faktörler konusundaki görüşleri alınmış ve sonuçlar Tablo 9'da sunulmuştur.
Tablo 9. 4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Yabancı Dil Edinimini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bulgular
Kodlar
Aile ve aile içi ilişkiler
Çevresel faktörler
Kullanılan yöntem, teknik ve materyaller
Çocuğun yaş ve gelişim düzeyi
Yabancı dil öğreten öğretmenin bilgi ve beceri düzeyi
Öğretilecek konunun basitliği/karmaşıklığı
İlgi, motivasyon ve güdülenme
Tekrarlama ve yabancı dil etkinliklerinin süresi
Öğretmen-çocuk ilişkisinin niteliği
Okul ve çevresi

f
7
6
5
5
4
3
3
3
2
2
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Kitle iletişim araçları
Çocuğun yaşadığı çevre ve kültürü
Toplumsal ve bireysel ihtiyaçlar
Kalıtım
Bireysel farklılıklar
Öğretim yapılacak sınıftaki çocuk sayısı
Yabancı dil etkinliklerinin süresi

719

2
2
2
1
1
1
1

Tablo 9’da görüldüğü üzere, 4-6 yaş grubu çocuklarda yabancı dil edinimini etkileyen
faktörler için en çok kodlanan maddeler aile ve aile içi ilişkiler (f=7) ve çevresel faktörlere
ilişkin (f=6)maddelerdir. Bir öğretmenin görüşü yazdığı şekilde aşağıda verilmiştir (Ö.5);

Çocuğun ana dili edinmesi stressiz ve kaygısız gerçekleşir. Bu yüzden yabancı dil öğrenen
bireyin de rahat davranabileceği koşulların oluşturulması son derece büyük önem
taşımaktadır. Dolayısıyla her tür öğrenmede belirebilecek stresi en aza indirgeyebilecek
biçimde rahat ve eğlenceli bir ortamın yaratımı öğreticiye kalmaktadır (Kara, 2004).
Demirezen (2003) dil öğrenmek için çocuklarda belli kritik dönemlerin olduğunu bu kritik
dönemlerde okul, aile ve çevrenin gerekli işbirliği olmazsa dil öğretiminde çok büyük
sorunların ortaya çıkabileceğini belirtmektedir. Aile ortamı, genellikle çocuğun alışık olduğu,
stres ve kaygıdan uzak rahat bir ortamdır. Ayrıca çocuklar gelecekte kullanacakları bilgilerin
bir çoğunu aile ortamında edinmektedir. Aile ortamının yabancı dil öğrenimini destekleyici
koşullara sahip olması etkili dil öğrenimine de neden olabilecektir. Ailenin yanı sıra diğer
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çevresel koşullarda yabancı dil öğretimini desteklediğinde daha başarılı sonuçların
alınabileceği düşünülmektedir. Yapılan literatür çalışmalarında yabancı dil ediniminin
desteklendiği çevrelerde yetişen çocukların yabancı dil öğrenmede daha başarılı olduklarını
vurgulamaktadır.

4. SONUÇ
Araştırma sonucunda genel olarak öğretmenlerin 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil
öğretimi konusunda olumlu görüşlere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın
sonuçları maddeler halinde aşağıda verilmiştir:
 Okul öncesi ve Türkçe öğretmeninden 7'si (%70), Yabancı dil öğretmenlerinin ise 9'u (%90)
4-6 yaş grubunda yabancı dilin öğretilmesi gerektiğini düşündükleri, bu konuda branşlar
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p>.05).
 Öğretmenlerin 4-6 yaş grubu çocuklara neden yabancı dil öğretilmesi gerektiğine yönelik
görüşleri için en çok kodlanan madde, kalıcı ve etkili öğrenme sağlamak için bu çocuklara
yabancı dil öğretilmesi gerektiğidir (f=13).
 Öğretmenlerin 4-6 yaş grubu çocuklara neden yabancı dil öğretilmemesi gerektiğine yönelik
görüşleri için en çok kodlanan neden çocuğun önce Türkçe'yi doğru ve güzel
kullanabilmesidir (f=4).
 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretiminin kim tarafından yapılması gerektiğine ilişkin
temalar incelendiğinde en çok kodlanan maddenin yabancı dil öğretmenleri (f=13) olduğu
belirlenmiştir.
 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusunda okul öncesi ve yabancı dil
öğretmenlerinin özyeterlilikleri açısından, okul öncesi öğretmenlerinin 5'i (%50), kendisini
kısmen yeterli, 2'si (%20) yeterli, 3'ü (%30) yetersiz gördüğü, yabancı dil öğretmenlerinin ise
5'i (%50) yeterli, 5'i (%50) yetersiz gördüğü saptanmıştır.
 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretiminde dikkat edilecek noktalara ilişkin temalarda
en çok kodlanan maddenin yabancı dil öğretiminin drama etkinlikleri ve oyunlar eşliğinde
öğretilmesinin belirlendiği ortaya koyulmuştur (f=11).
 4-6 yaş grubu çocuklarda yabancı dil edinimini etkileyen faktörler için ise en çok kodlanan
maddenin aile ve aile içi ilişkiler olduğu belirlenmiştir (f=7).
Bu sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:
 Araştırmada Adana il merkezinde görev yapan 10 okul öncesi, 10 Türkçe ve 10 yabancı dil
öğretmeninin görüşlerine yer verilmiştir. Aynı araştırma Türkiye’nin coğrafi yapısı göz
önünde bulundurularak farklı bölgelerde yürütülebilir. Ayrıca daha fazla öğretmenin
görüşüne başvurularak daha detaylı sonuçlar ortaya koyulabilir.
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 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusunda pilot çalışmalar yapılarak daha
etkili sonuçlar ortaya koyulabilir.
 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusunda öğretmen yeterliliklerinin
belirlendiği bir ölçme aracı geliştirilebilir.
 Bu araştırmada sadece öğretmen görüşlerine başvurulmuştur. Aynı araştırma ailelerin veya
üniversitelerdeki ilgili bölümlerdeki öğretim elemanlarının görüşleri ortaya koyularak
yeniden yapılabilir.
 Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler işbirliği içerisinde çalışarak öğretmenlere hizmet içi
eğitimler yoluyla erken çocukluk döneminde yabancı dil öğretimi çalışmalarına hız vermeleri
önerilmektedir.
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ABSTRACT
The present study investigates into the effects of L1 use in individual conferencing on EFL students’
writing performances. Data were collected by analyzing students’ first and second drafts of process
and descriptive paragraph types. Two homogeneous groups of students whose language levels were
determined with a proficiency exam at the beginning of the term participated in the study. One of the
groups was randomly selected as an experimental group and the other as control group. The
experimental group was instructed in Turkish during individual conferencing on their first drafts of
the paragraphs. On the other hand, the control group was instructed in English during the whole
process. The number of mistakes related to organization, grammar, vocabulary, relevance and
mechanics in the first drafts of the students was determined for each group and they were analyzed
through t-test. T-test results revealed that there was no statistically significant difference between two
groups of students' mistakes related to each category. After individual conferencing conducted by the
researcher, students were made to write their second drafts. The number of mistakes related to
organization, grammar, vocabulary, relevance and mechanics in their second drafts was identified for
each group again and analyzed via t-test. T-test results indicated that there appeared a statistically
significant difference between two groups of students in terms of four categories, organization,
grammar, vocabulary, relevance after individual conferencing process. However, there was no
statistically significant difference between two groups in terms of the number of mistakes related to
mechanics. It was concluded that L1 use in individual conferencing could be an effective way of
improving EFL students' writing performances.
Key Words: Individual Conferencing, L1 Use, Teaching Writing, Feedback
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1. INTRODUCTION
The use of first language (L1) in second or foreign language classrooms has been a
controversial issue for a long time. This issue dates back to the period when GrammarTranslation Method in which the use of L1 in language classrooms was dominant. With a
nearly total rejection to L1 use, Direct method, Natural Approach, Audio-lingual method,
Communicative Language Teaching and etc. advocate target language (TL) dominance in the
language classrooms. Since the late nineteenth century, the notion of TL dominance in
classrooms has been widely taken for granted by most of the scholars in the language
learning and teaching field (Hall and Cook, 2012). However, TL dominance or "monolingual
assumption" in language teaching has been questioned and some counter-arguments have
been declared by some scholars. For example, proponents of L1 use in language classes
emphasize that students should not be deprived of their mother tongue being an invaluable
linguistic source. Cook (2001, 2005) and Canagarajah (2007) consider L1 as a meaningful
component, resource and an advantage rather than an obstacle. Harbord (1992) defines L1 as
humanistic element in language learning in that most English language teachers are nonnative in the world, therefore; banning L1 or a total rejection to it does not seem to be
humanistic. Students have right to learn L1 equivalents of English words and teachers can
benefit from L1 to focus on language in use and for classroom interaction. Cummins (2008)
focuses on L1 use in language classrooms as a contribution of prior knowledge. Students'
existing knowledge, mother tongue or first language, can be invaluable source for
constructing knowledge in target language. Benson (2000) and Cook (2008) state that even
though some theories of language learning and Second Language Acquisition (SLA) research
suggest monolingual methods, learners' L1 and translation have taken place in a lot of
language classrooms in the world. Likewise, globalisation and increasing number of nonnative speakers of English have led to a revision of language teaching methods with a special
focus on bilingualism (Crystal, 2003). Besides scholars advocating L1 use in language
learning, there are others who are in favour of monolingual or new-language dominance in
language classrooms (Hall and Cook, 2012). Lourie (2010) emphasizes the importance of
target language exposure in learning languages. Macaro (2001, 2005) also draws attention to
enhancing intercultural competence of students thanks to pure monolingual instruction in
classes. Similarly, Krashen's (1982) comprehensible input hypothesis is directly related to
target language use and exposure as much as possible in classrooms.
The above-mentioned studies may represent the growing bulk of research concerning L1 use
in language learning and teaching process as a controversial issue. As the main focus of this
study is on the potential effects of L1 use during individual conferencing on students’ writing
performances, it seems plausible to define what is meant by individual conferencing.
Individual conferencing, in other words, oral teacher feedback between student and teacher
is one of the effective ways of giving feedback. Conferences may last about fifteen minutes to
evaluate students' writing draft and they enable teachers to interact with students directly on
their drafts. They prevent teachers from potential misunderstandings by revealing students'
intended messages in the draft easily. Thanks to individual conferences, students are able to
learn better about their mistakes as they provide one-to-one information exchange between
students and teachers (Kroll, 2001). If the time is limited, teachers can provide feedback to a
group of students outside of the class every week. In individual conferences, students receive
more immediate feedback than in written feedback (Grabe and Kaplan, 1996). Individual
conferences are specifically beneficial for auditory students as well. They also help students
become autonomous learners. Besides the above-mentioned merits of individual
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conferencing, there are also some pitfalls. Because of its time consuming nature, individual
conferencing is not considered as practical. Some students may not have efficient
communicative skills and they may not remember what teachers say after the feedback
process. Likewise, some students may shy away from direct interaction with the teacher as
they consider him/her an authority in the class (Ferris, 2008). As it is emphasized, oral
feedback or individual conferences can be used effectively to improve writing skill despite
some disadvantages. Teachers’ preference of L1 or TL use during individual conferences is
extremely important in that students need to get maximum benefit from the feedback
process. The current literature mainly focuses on feedback types; explanatory, confirmatory,
e-feedback, oral corrective feedback and etc. Perceptions of students about teacher oral
feedback also constitute a remarkable amount of research. Feedback from sociocultural
perspectives and the effects of small group conferencing on writing proficiency of students
also take place in the current literature. However, research on teachers' preferences of L1 or
TL during individual conferencing is limited. Therefore, this study intends to fill this gap by
investigating into the effects of L1 use on EFL students' writing performances. To this end, we
try to find possible answer to the following research question in this study;
Does the use of L1 during individual conferencing decrease the number of mistakes
significantly in EFL students' writing?
Background
Several research has been conducted to unearth the potential benefits and reasons for using
L1 in foreign language classes. Some research dwell on advantages of L1 in language
classrooms by suggesting a judicious use, while some focus on optimal amount of L1 use.
Most of the theoretical and experimental studies intersect with the idea that L1 use promotes
foreign language learning. For example, Atkinson (1987) enumerates a number of advantages
of mother-tongue use in EFL classes. He states that translation plays an important role in
preferred learning strategies of most learners and students should not be deprived of the
translation techniques which ease foreign language learning. Another significant advantage of
judicious use of L1 is that students can say what they really want to say in the classroom,
which emphasizes humanistic aspects of language learning. Atkinson maintains that after
establishing an emotional bond with the students thanks to L1 use, the teacher can encourage
them to find a way of expressing what they want to say in English. Some other advantages of
L1 use set forth by Atkinson include principal techniques and activities such as eliciting
language, checking comprehension, giving instructions (for low levels), cooperation among
learners, discussion of classroom methodology, presentation and reinforcement of language,
checking for sense, testing, and development of useful learning strategies. Similar studies
(Kim, E. Y., 2011; Çalış and Dikilitaş, 2012) yield similar findings with Atkinson's. Likewise,
Çelik (2008) states that if L1 is used properly in the foreign language classroom, it turns out
to be an essential and invaluable linguistic resource. In addition, Hall (2012) clarifies the role
of students' own language use in learning second language by emphasizing the monolingual
and bilingual aspects of language learning.
Moore's study (2013) aims to investigate the amount of L1 used by each student within and
across dyads and the contexts of talk -in-interaction from which L1 use emerges. The author
finds that there occurs a high proportion of L1 use (28%) in an EFL classroom in Japan. He
concludes that L1 use is a naturally occurring phenomenon in L2 classroom and this
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phenomenon should be taken into account by teachers and learners during the learning
process. As a last remark, he states that the optimal L1 use in classes depends on specific
contextual conditions. Similar to Moore's study, Makulloluwa’s (2013) study investigates into
the amount and purpose of L1 use in ESL classrooms together with the teachers’ attitudes
towards its pedagogical aspects. It is reported that students’ L1 is used for pedagogical,
administrative, and interactional purposes in the ESL classroom. Instructors teaching to
lower level students use L1 in important quantities for lowering students’ affective filter.
However, L1 is used for interaction in higher levels. The author concludes that L1 use may be
an efficient factor for students to enhance and maximize target language acquisition. Other
studies (Ghorbani, 2011; Leeming, 2011; Adnan, Mohamad, Yusoff, and Ghazali, 2014) yield
similar results in terms of the amount and purpose of L1 use in foreign language classes.
Gulzar (2010) also reports similar findings about the amount of L1 use in EFL classes. He
states that teachers are not aware of the correct time and function which they can refer to L1
as a supplementary tool. Likewise, Carless (2008) focuses on the importance of a flexible and
balanced use of L1 in L2 learning. He states that teacher educators' guidance for the optimal
use of L1 is of great importance and L1 use seems to be humanistic and a learner-centred
strategy with a potential to support student learning. He maintains that it also involves a risk
of failing to encourage target language practice.
Samar and Moradkhani (2014) try to uncover EFL teachers' reasons for resorting to L1 in the
classes. They find out that eight factors such as students' better comprehension, task activity
at hand, students' emotional well-being, students' proficiency level, and etc. as the reasons for
L1 use or code switching in language classes. Eklund (2012) also focuses on code-switching
to L1 in repair during various activities in EFL classes. Likewise, Sampson (2012) analyses
code-switching functions in EFL classes from pedagogical point of view. He asserts that total
banning of L1 in classes may be detrimental to communication and even to language
acquisition. It is suggested that teachers encourage L1 where necessary and promote L2 use
in classes.
Analyzing the functions of L1 use of beginning and advanced second language learners,
DiCamilla and Anton (2012) concludes that L1 use is more common among beginning second
language learners than the advanced ones during collaborative interaction activities in
classes. First year-Spanish students who are a part of the research sample rely on their L1 for
the assigned task, while fourth-year students use L2 with greater frequency. The authors
mention some implications regarding L1 use in their research. They state that teachers
should not try to hinder the use of L1 in the classes but take advantage of judicious use of L1,
which support the opinion that L1 use in L2 learning has communicative, cognitive and
pedagogical value. Storch and Aldosari's (2010) study yields similar results regarding L1 use
in pair work activities. They find that task type has a great impact on students' preference of
L1 or L2. L1 is preferred by most of the students for mainly task management and unknown
vocabulary studies. Al-Jadidi and Sanguinetti's (2011) research support the findings of abovementioned research about students' preferences L1 or L2.
As it is highlighted above, the remarkable amount of research findings in current literature
advocates L1 use in foreign language classes. However, with regard to four language skills,
namely reading, listening, writing, and speaking, there are no clear-cut suggestions for
language teachers about whether to use L1, ban it, or use it to some extent. Therefore, this
study was designed for investigating the effects of L1 use on students' writing performances
particularly.
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2. METHOD
This study is a quantitative study which has a pre- and post-test true experimental design
with a control group. As Dörnyei (2007) points out, true experimental designs are
intervention studies which are composed of the treatment or experimental group which takes
special training, and the control group providing a baseline for comparison. In this regard,
there is an experimental and a control group in this research.
Participants
The participants were EFL intermediate students learning English in prep-classes offered in a
state university in Turkey. 45 students participated in the study. 23 of the students were
assigned as experimental group and 22 of them were selected as control group randomly.
Both experimental and control group students’ language levels had been determined
according to the results of placement test administered at the beginning of 2014-2015
academic year. They were randomly placed into two homogenous classes. 89 % of the
participants were female (n: 40), while 11 % was male (n:5). Four class hours of writing
course a week was offered to the students in experimental and control groups and they all
followed the same course books.
Procedure and Data Collection
Students were offered twenty-six hours of English courses a week, focusing on four language
skills separately. The researcher himself conducted writing courses for both groups. None of
the students had any background knowledge about how to write paragraphs in English. In
other words, they had never practiced writing in different types of paragraphs at high school.
The writing syllabus was comprised of six different paragraph types to cover throughout the
academic year. The first two paragraph types that had to be covered by the end of the
semester were process and descriptive ones. Students were engaged in punctuation and
capitalization rules, simple, compound, complex sentence types, brainstorming techniques,
how to write topic, supporting, and concluding sentences, run-on sentences, and sentence
fragments as background information prior to writing paragraphs for the first twelve weeks
of the academic year. The course book "Engaging Writing 1" by Fitzpatrick (2011) was
followed by both experimental and control groups. Students in both groups started with
process paragraph type. Following the steps presented in the course book, they all wrote
their first drafts of process paragraphs. Target language (L2) was the unique language used
for both groups during activities and lecture phases of the lesson. In the following lesson, oral
feedback (or individual conferencing) was provided for each student individually. Target
language was used during the whole feedback process in both groups. The same steps were
taken for descriptive paragraph type as well. Subsequent to the individual conferencing
process, students were asked to write second drafts. Students' second drafts were evaluated
and mistakes regarding organization, grammar, vocabulary, relevance, and mechanics were
identified. The number of each mistake for each category was recorded separately. The
number of mistakes belonging to each category was recorded. In order to ensure the
reliability, the researcher himself and another course instructor identified the mistakes by
giving definite codes for each mistake. The average number of mistakes was found at the end
of the process which constituted the pre-test of the study. As for the post-test, the same
process was reinitiated with a different writing task except for the preferred language (L1)
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the researcher and students used during individual conferencing. The number of coded
mistakes was identified again for two paragraph types with regard to each pre-determined
category. The results were compared via SPSS to determine the existence of the potential
effects of L1 use during individual conferencing.
3. RESULTS
After identifying the mistakes in both experimental and control group students' first drafts,
the average number of mistakes was entered into SPSS program in order to find the t-test
results. The following table indicates the descriptive statistics of the experimental group
students' mistakes for different components of writing.
Table 1: Descriptive Statistics of Experimental Group Students' Mistakes in the Pre-Test with
regard to Five Components of Writing (N:23).
___________________________________________________________________________________________________________
Components
Mean
SD
___________________________________________________________________________________________________________
Organization
2,91
,949
Grammar
6,26
,339
Vocabulary
4,91
,287
Relevance
3,47
,325
Mechanics
8,26
,302
___________________________________________________________________________________________________________
As it is indicated in Table 1, the average number of mistakes for the component of Mechanics
was the highest, which was followed by the components of Grammar, Vocabulary, Relevance,
and Organization respectively. As for the descriptive statistics covering average number of
mistakes of control group students, the following table presents the data.
Table 2: Descriptive Statistics of Control Group Students' Mistakes in the Pre-Test with
regard to Five Components of Writing (N:22).
___________________________________________________________________________________________________________
Components
Mean
SD
___________________________________________________________________________________________________________
Organization
2,72
,264
Grammar
5,86
,356
Vocabulary
4,59
,234
Relevance
3,36
,408
Mechanics
8,31
,311
___________________________________________________________________________________________________________
As it is highlighted in Table 2, the highest average number of mistakes was in the component
of Mechanics for the control group as was the case in the experimental group. That was
followed by the components of Grammar, Vocabulary, Relevance, and Organization, which
was in the same order with those in the experimental group statistics. As the pre-test of the
study, average number of mistakes by both groups was analyzed through independent
samples t-test. The result is presented in the following table.
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Table 3: Comparison of the Experimental and Control Groups’ Pre-Test Results
___________________________________________________________________________________________________________
Components
Mean Difference
t
p
___________________________________________________________________________________________________________
Organization
,185
,565
,575
Grammar
,397
,807
,424
Vocabulary
,322
,864
,392
Relevance
,114
,220
,827
Mechanics
,057
-,132
,896
___________________________________________________________________________________________________________
*p>,05
Independent samples t-test result indicate that there is no statistically significant difference
between experimental and control group students' mistakes in relation with abovementioned five components of writing. The pre-test was conducted just after target languagebased individual conferencing feedback process. That does not mean that students do not
have any improvements when the feedback was given in the target language. However, the
progress seems to be not satisfying after individual conferencing. Since the main focus of this
study was on the possible effects of L1 use during individual conferencing, the feedback
process was conducted in L1 for the experimental group and in the target language for the
control group. The post-test descriptive statistics are presented in the following table.
Table 4: Descriptive Statistics of Experimental Group Students' Mistakes in the Post-Test
with regard to Five Components of Writing (N:23).
___________________________________________________________________________________________________________
Components
Mean
SD
___________________________________________________________________________________________________________
Organization
1,26
,751
Grammar
2,43
1,16
Vocabulary
1,73
,963
Relevance
1,86
1,09
Mechanics
7,78
1,41
___________________________________________________________________________________________________________
As it is indicated in Table 4, the highest average number of mistake was in the component of
mechanics as in the pre-test. That was followed by the components of Grammar, Relevance,
Vocabulary and Organization respectively. It was interesting that the order of Relevance and
Vocabulary components replaced in the experimental group post-test, whereas it was the
same in the post-test of the control group as indicated in Table 5.
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Table 5: Descriptive Statistics of Control Group Students' Mistakes in the Post-Test with
regard to Five Components of Writing (N:22).
___________________________________________________________________________________________________________
Components
Mean
SD
___________________________________________________________________________________________________________
Organization
1,86
1,16
Grammar
4,86
1,67
Vocabulary
3,63
1,17
Relevance
2,59
1,81
Mechanics
7,50
1,53
___________________________________________________________________________________________________________
As Table 5 shows, the component of Mechanics had the highest average number of mistakes
in the post-test of the control group. It was followed by Grammar, Vocabulary, Relevance, and
Organization components. The post-test constituted both groups' mistakes in the final drafts
which they wrote prior to feedback session, individual conferencing, of which the preferred
language was L1. The following table indicates comparison of the experimental and control
groups' post-test results.
Table 6: Comparison of the Experimental and Control Groups’ Post-Test Results
___________________________________________________________________________________________________________
Components
Mean Difference
t
p
___________________________________________________________________________________________________________
Organization
-,602
-2,06
,045
Grammar
-2,42
-5,68
,000
Vocabulary
-1,89
-5,92
,000
Relevance
-,721
-1,61
,113
Mechanics
,282
-,643
,524
___________________________________________________________________________________________________________
*p>,05 *p<,05
The p values indicate that there was statistically significant difference between two groups
with regard to four components of writing subsequent to L1-based individual conferencing.
Students in the experimental group who received L1-based individual conferencing
outperformed control group students with regard to the number of mistakes they made in the
components of Organization (,045), Grammar (,000), Vocabulary (,000), and Relevance (,113).
However, there was no statistically significant difference between two groups in relation with
the component of Mechanics. In other words, use of L1 during individual conferencing did not
have enough effect on students' performances in terms of Mechanics.
4. DISCUSSION AND CONCLUSION
The present study aimed to investigate into the effects of L1-based individual conferencing on
students' writing accuracy and performances in general. The results indicated that the
experimental group who received L1- based feedback on two paragraph types made fewer
mistakes than the control group who were instructed in L2 during the whole feedback
process. Statistical findings revealed that there was significant difference between two
groups in four components of writing subsequent to L1-based feedback instruction. The
findings of the study support a growing body of research (Atkinson, 1987; Moore, 2013; Çelik,
2008; Carless, 2008; etc.) regarding L1 use in foreign language classes. It was found that
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writing components such as Organization, Grammar, Vocabulary, and Relevance could be
bettered with the help of L1 use in feedback process. It can be inferred from the findings that
addressing students in their mother tongue being an invaluable linguistic resource for them
while giving feedback fostered their motivation to write better with more accuracy. The
reason for that can be attributed to humanistic aspect of L1 use and students' better
understanding of the problematic era in their writing. With the help of their mother tongue,
they have a chance of comparing and contrasting the written language of their own and the
target one. However, only one component of writing, Mechanics, was not found to have a
satisfying effect when L1-based feedback instruction was conducted. Mechanics which covers
spelling, punctuation, capitalization, and so on can be considered as a part of fossilized errors
that is not easy to cope with even if how explicit the feedback is.
To conclude, the present study highlighted the issue of using L1, which has been on
the agenda of many scholars recently, rather than totally banning it in foreign language
classes once more. In the light of the findings of the study, it is recommended that L1-based
individual conferencing can result in a real gain for students' writing accuracy and motivation
as well. Further studies can be conducted with more subjects and paragraph types integrating
L1 into different phases of the writing courses where necessary.
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ABSTRACT
Linguistic value (Eng. Linguistic value) "as a result of relationships with their varied and the like of a language unit
in context won the semantic and the syntactic role of nature versus the abstract called" (Yilmaz, 2014: 30). The
basic question of the study: "Frequent use of a language unit and / or the language of the common being that unit's
time corrode and weaken the the different layers (the even pushed out of the cycle) or the more busy, more
valuable / allows it to reach a significant volume of it? The effectiveness of the message; Is a unit of linguistic
structure or surface increases have been in the deep structure? ". The purpose of the research done; expressed
understanding of the linguistic value of the units can be used in determining the extent of linguistic examples are
contributing to the theoretical linguistics study.

Key Words: Linguistic value, prompt, multi-tasking.

ÖZET
Dilsel değer (İng. linguistic value) “bir dil biriminin benzerleriyle ve farklılık gösterdikleri ile ilişkileri sonucunda,
bağlam içinde kazandığı semantik ve sentaktik rollerinden doğan soyut karşılığa” denir (Yılmaz, 2014:30).
Araştırmanın temel sorunsalı şudur: “Bir dil biriminin sıklıkla kullanılması ve/veya dilin değişik katmanlarında
yaygın olması o birimin zamanla yıpranıp zayıflamasını (hatta çevrim dışına itilmesini) mı yoksa daha işlek, daha
değerli/önemli bir birim hâline gelmesini mi sağlar? İletinin etkililiğini; dilsel bir birimin yüzey yapıda mı yoksa
derin yapıda mı bulunması artırır?”. Araştırmanın yapılmasındaki amaç; dile ait birimlerin dilsel değerlerinin
anlaşılmasında kullanılabilecek dilbilimsel ölçütleri örnekler ile belirleyerek kuramsal dil bilimi çalışmalarına
katkıda bulunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Dilsel değer, istem, çok işlevlilik.

1. GİRİŞ
“Değer” ve “dilsel değer” kavramları başlıca kaynaklarda şöyle tanımlanmıştır: değer: “isim 1.
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet 7. Bir
ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve
manevi ögelerin bütünü (www.tdk.gov.tr/GTS)”; değer “(Alm. Vert) (Fr. valeur) Bir
Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
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göstergenin anlam dizgesindeki konumundan, öbür göstergelerle aynı dilsel yapı içinde
kurduğu bağıntılardan kaynaklanan görece durum.// Değer kavramı, dilin bir töz olmayıp bir
biçim niteliği taşıdığının anlaşılmasıyla doğmuştur. Dilsel bir öğenin değerini belirleyebilmek
için onunla aynı düzlemde yer alan öbür öğeleri de göz önünde tutmak gerekir” (Vardar vd.,
1980:55); değer “Sözcüklerin ya da dil göstergelerinin birbirleri ile kurdukları bağıntıda yer
alır. Çünkü sözcüğün içeriği, yalnızca kendi dışındaki öğelerin yardımıyla tam olarak
belirlenebilir” (Bayat ve Ülper, 2014:323). Dilsel değer (linguistic value) “Eğer dilsel bir
gösterge dilin temel bileşenini oluşturuyorsa, o zaman bunun göstergenin kimliğini ve aynı
zamanda dilin kimliğinin temelini oluşturduğu öne sürülebilir. Dilin diakronik ve senkronik
görünüşlere sahip olduğu dikkate alındığında, bu durumun iki farklı bakış açısıyla
açıklanması gerektiği vurgulanabilir. Bu durum, Saussure’ün gerekçelendirdiği dilsel
kimlikler ve dilsel gerçeklikler arasındaki ayrıma kadar gider. Dilsel kimlikler ve gerçekler
arasındaki fark, dilsel değerin merkezi rolünden kaynaklanmakta ve bu kavramın ekonomik
ilişkiler aracılığı ile açıklanması önerilmektedir…Anlam, dizge içinde terimlerin dil içi ya da
dil dışı pozitif ya da negatif değerini de içerir” (Dineen, 2007:252-253); Dilsel değer; (İng.
linguistic value) “Bir dil biriminin benzerleriyle ve farklılık gösterdikleri ile ilişkileri
sonucunda, bağlam içinde kazandığı semantik ve sentaktik rollerinden doğan soyut karşılığa”
denir” (Yılmaz, 2014:30). Ancak, mevcut kaynaklar incelendiğinde dilsel değer ile kavramsal
değerin birbirine karıştırıldığı görülmektedir. Nitekim kavramsal değer (conceptual value):
Dış dünyadaki nesnelerin simgesi olarak dil birimlerine yüklenen değere denir. Örneğin; bir
“ulaşım aracı” olması bakımından tren kavramının değeri bisiklet, gemi, otomobil, tekne, uçak,
vapur, yat vb.nin oluşturduğu dizge içinde belirlenir. Ulaşım aracı olarak trenin değeri; ‘hız’,
‘güvenlik’, ‘konfor’, ‘yaygınlık’ vb. ölçütlere göre belirlenir. Hız ölçütü bakımından öncelikli
olan taşıt ‘uçak’ olsa da, güvenlik ölçütü bakımından ‘tren’in daha öncelikli olduğunu ve
yolcular tarafından daha çok tercih edildiğini söylemek mümkündür. Ayrıca; trenin değeri
ülkeden ülkeye, hatta aynı ülkede bölgeden bölgeye değişir. Kömürle çalışan “kara tren”
yerini “yüksek hızlı tren”e bırakmıştır. Elazığ yöresinden derlenen türküde geçen “Kara tren
gelmez m’ola/Düdüğünü çalmaz m’ola” bugün için nostaljik/tarihsel bir değeri vardır.
Bireylerin aynı konuma gelebilecek olasılıklar arasında bir seçim yapması Jakobson
tarafından ortaya atılan bir varsayımdır. Buna göre dil kullanımı temelde iki edime dayanır:
seçme ve birleştirme. Seçme, dizisel eksende bulunan dilsel birimlerden birini almaktır;
birleştirme ise bu birimi daha karmaşık dilsel yapılar içinde diğer birimlerle ilişkilendirmek
demektir. Seçme ekseni, bireyin zihninde bulunan soyut bir yapıdır. Bir tümcede bir konuma
gelebilecek aynı anlamdaki sözcükler arasında seçim yaparken bu eksende bir işlem yapılıyor
demektir. Seçme eksenindeki birimler arasında bulunan ayrımlar onların değeri ile ilişkilidir
(Kıran ve Kıran, 2006). Seçme işlemi soyut ve bireysel olmakla birlikte bağlamın dildeki
sınırlayıcılığına, belirleyiciliğine de dayanır. Örneğin; “tuvalet” kavramı için Türkçede
kullanılan başlıca sözcükler şunlardır: abdesthane, aralık, ayakyolu, yüznumara, hacet yeri,
hela, kenef, memişhane, kademhane, müsteraha. Dil kullanıcısı bunlardan hangisini kullanmayı
tercih etmelidir? Dil içi ve dil dışı bağlam; metin türü (kullanmalık metin-kurmaca metin) bu
seçme işleminde etkili olacaktır. Ana dili kullanıcısının sözvarlığı potansiyeli, yaşı, eğitimi,
kültürü, cinsiyeti, dünya görüşü, bulunduğu ortam vb. değişkenler bu seçme işleminde etkili
olacaktır. Amerikan İngilizcesinde yaygın olarak restroom (a bathroom in a public building)
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ve lavatory (a room or compartment with a toilet and washbasin; a bathroom)
kullanılmaktadır. Avrat, bayan, döl eşi, eş, hanım, hatun, kadın, karı, refika, zen, zevce vb.
sözcükler “erkek olmayan insan”ı, yani “kadın”ı anlatmakta kullanılabilecek birimlerin
oluşturduğu bir dizgedir. Bu dizgelerde bulunan her birim, belli bir bağlamda
oluşturulabilecek tümcelerde yer alma bakımından değerlerine bağlı olarak diğer birimlere
oranla önceliklidir. Tümcede kullanılmak üzere uygun olmayan bir birim seçildiğinde
anlamsal açıdan pek değişiklik olmaz, ancak kullanım açısından bir kusur oluşur. Sözcüklerin
değerine ilişkin bireysel duyarlılık bu noktada önem kazanır (Bayat ve Ülper, 2014:325).
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Temel Sorunsalı
Araştırmanın temel sorunsalı şudur: Bir dil biriminin sıklıkla kullanılması ve/veya dilin
değişik katmanlarında yaygın olması o birimin zamanla yıpranıp zayıflamasını (hatta çevrim
dışına itilmesini) mı yoksa daha işlek, daha değerli/önemli bir birim hâline gelmesini mi
sağlar? İletinin etkililiğini; dilsel bir birimin yüzey yapıda mı derin yapıda mı yoksa derin
ötesi yapıda mı bulunması artırır?
2.2. Araştırmanın Temel Amacı
Araştırmanın yapılmasındaki temel amaç; dilde kullanılan birimlerin dilsel değerlerinin
(sözlüksel, dilbilgisel, işlevsel) anlaşılmasında kullanılabilecek başlıca dilbilimsel ölçütleri
belirleyerek kuramsal dil bilimi çalışmalarına katkıda bulunmaktır.
3. ANLAM, DEĞER VE SÖZCÜK ARASINDAKİ İKİŞKİ
“Bir dildeki sözcük sayısı, o dili konuşan toplumun, başta yaşanılan fiziksel ortamlar,
kullanılan araç ve gereçler gibi ‘maddi’ yaşamda olmak üzere teknolojide, mimaride,
sanayiide, eğitimde, sporda vb.de çeşitlilik, çok yönlülük, karmaşıklık gibi ne denli ‘gelişmiş’
olduğunu gösterir ama bütün bunlar dilin değil, o dili konuşan toplumun gelişmiş olduğunu
gösterir…Dillerde önemli olan sözcüğün sayısı değil, türetme yollarıdır. Dillerin hangi türetim
yollarına sahip olduğu, tipolojileri gereğidir” (Uzun, 2006:87). Saussure’a göre; bir sözcüğün
anlamı onun dilbilimsel değeri (linguistic value) olarak düşünülebilir. Bir dilsel göstergenin
değeri; onun belirli dizimsel kombinasyonlar içinde kullanılabilme potansiyeli, ama diğer
taraftan başka kombinasyonlarla kullanılamaması ve ayrıca aynı kombinasyon içinde
kullanılabilir olan başka göstergelerle arasındaki çağrışımsal karşıtlığa dayalı ayırıcı kullanım
ile belirlenir (Harris, 1991:23; Han and Cadierno, 2010:105-106). Bir sözcük, benzeri
olmayan ile değiştirilebilir ve benzeri ile karşılaştırılabilir. Bir sözcüğün semantik değeri
(semantic value) yalnızca ilişkili olduğu kavramsal örüntü içinde belirlenmez, aynı zamanda
aynı dilbilimsel sistem içinde yer alan diğer sözcüklerle olan ilişkileri ile de belirlenir (Han
and Cadierno, 2010:105). Saussure değer kavramını şöyle somutlaştırır: Fransızca mouton
sözcüğü ile İngilizce sheep sözcükleri, her ikisi de koyun anlamına gelen bu sözcükler
değerleri açısından birbirinden ayrışır. Çünkü Fransızca mouton hem canlı koyunu hem de
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pişirilmiş koyun etini karşılar. Oysa İngilizcede pişirilmiş koyun eti için mutton diye başka bir
sözcük vardır. Dolayısıyla bu iki sözcük eşanlamlı olmalarına karşın eşdeğerli değildir
(Saussure, 1985). “Bir sözcük gerçekte nedir?” sorusu “Bir satranç taşı nedir?” sorusuna
benzer. Bu noktada, Dilsel birimlerin özdeşliğini izah etme işinde, tahta üzerinde oynanan
oyunlar analojisine başvurmak hem Wittgenstein hem de Saussure’de ortaklaşa
karşılaştığımız bir durumdur. Üstelik her ikisinin de tercihi aynı oyundur: satranç. Saussure’a
göre: “Tahta taşların yerine fildişi taşlar koyarsam, ortaya çıkan değişiklik dizgeyi
ilgilendirmez. Ama taşların sayısını azaltır ya da çoğaltırsam, bu değişiklik oyunun kurallarını
(gramerini) derinden etkiler.” (Saussure, 1985:26). Sözcük; statik bir bakış açısıyla
matematikteki “çember çevresinin uzunluğunun çapının uzunluğuna bölünmesi ile elde
edilen sabit sayı (3,1416)” değildir. Sözcük matematikte bir denklemin içinde -diğer ögelerin
çevrelemesiyle- kesin değerini kazanan X kavramı gibidir. Nitekim, sözcükler de bir tür
dilbilgisi denklemi olan anlatım birimleri ve cümleler içinde değer kazanır (Öneren, 1995:2122). Bu x kavramı bağlam içinde kullanılıp, diğer dilsel birimlerle ilişki kurduğu takdirde bir
anlam kazanır (veya anlamı kesinleşir), bir işlev üstlenir, bir biçimleniş özelliği gösterir
(çekime veya türetime uğrar) ve bir kullanımsal değer taşır.
3.1. Dilsel Değer Nasıl Belirlenir?





Değerin varlığı, değeri belirlenecek şey ile değiştirilebilir benzemez öğelerin ve
karşılaştırılabilir benzer öğelerin bulunmasına bağlıdır (Saussure, 1998). Buna
göre bir sözcük bir kavramla değiştirilebilir, yani bir anlama gelir; aynı zamanda
başka sözcüklerle de karşılaştırılabilir, yani dizge içindeki diğer sözcüklerden
farklı bir boyut taşır. Bu iki etken, değer kavramının zorunlu dayanaklarıdır.
Dizimsel ilişkiler mevcutlar-arası (in praesentia) bir keyfiyet arz eder (Harris,
1991:23). Dizimsel bağıntı, aynı anda birlikte bulunan öğeler arasındaki bağıntıdır
ve gerçek bir dizilişte yer alan iki ya da daha çok sayıda öğeye dayanır. ‘Benim
evim’ öbeğinde ‘benim’ ve ‘evim’ dizimsel olarak ilişkilidir. Bu ilişki çizgiseldir,
yani iki gösterge aynı anda söylenemediği için ancak sırayla söylenebilirler.
Dolayısıyla bu ilişki iki göstergenin aynı öbek/cümle içinde bulunmalarının ya da
art arda gelmelerinin ne biçimde olacağını ifade eder. Çağrışımsal ilişkiler ise
noksanlar-arası (in absentia) bir özellik taşır. “Çağrışımsal bağıntı, aynı anda
birlikte bulunmayan öğeleri gücül bir belleksel dizide birleştirir.” (Saussure,
1985:134). Yine ‘benim evim’ öbeğindeki ‘benim’ göstergesi ‘senin’, ‘onun’,
‘başkasının’ göstergeleri ile, ‘evim’ göstergesi ise ‘yuvam’, ‘ocağım’, ‘dairem’, vb.
göstergeleri ile çağrışımsal olarak ilişkilidir.
Değeri belirlenecek dil ögesine; türdeşi olan ya da olmayan farklı dil birimleri
eklenir ya da ilgili öge dilde geçerli olan bir öbeksel yapı içine konumlandırılır.
Sözlüksel, dilbilgisel, işlevsel değeri bakımından nüans düzeyinde de olsa farklılık
olup olmadığı bulgulanır. Bu ekleme/konumlanma işleminde kullanılan yeni dil
ögesi, hedef dil ögesinin değerinin belirlenmesine yarar. Ar. “kalp” ile; Türkçe
“yürek” ve “gönül” kavramları eş anlamlı/yakın kabul edilseler de, eşdeğerli ögeler
değildir. Eğer eşdeğerli ögeler olsalar idi, bütün atalar sözü, deyim, birleşik söz,
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birleşik fiil, türev vb.de birbirinin yerini kullanılıyor olmaları ve sözlüksel,
dilbilgisel, işlevsel vb. bakımlardan ortaya nüans düzeyinde de olsa hiçbir farklılık
çıkmaması gerekirdi. Oysaki; “açık/kapalı kalp ameliyatı”, “kalp hastası/kalp
doktoru”, “kalp krizi”, “kalp spazmı”, “yapay kalp” vb. kullanımlardaki kalp
sözcüğünü “yürek” veya “gönül” ile değiştirdiğimizde bir eşdeğerlilik sözkonusu
olmadığını görüyoruz. Nitekim bizim kültürümüzde “gönül”; daha derin, daha içsel
bir anlama sahiptir. “Alçak gönüllü” deriz ve bu bağlamda “alçak” gibi negatif bir
içeriğe sahip niteleyicinin olumluluk içeren bir kullanım değerine ulaştığını
görürüz. Ancak; “alçak kalpli” veya “alçak yürekli” kullanımlarına -henüzbaşvurmayız. Türevlerde de durum farklıdır: Kalp+siz “merhametsiz” anlamına
gelirken; yürek+siz “cesaretsiz, korkak” anlamına, gönül+süz ise “isteksiz”
anlamına gelir. Kalp+li “kalp hastalığı olan” anlamına gelirken; yürek+li “cesur,
korkusuz”, gönül+lü ise “istekli” anlamına gelir.
Değeri belirlenecek öge niteleyici ya da belirten ise; öncelikle 0 (sıfır) noktası
saptanır, daha sonra bu nokta dikkate alınarak hiyerarşik olarak yukarı/sağa ve/veya
aşağı/sola yönlü olarak sıralama yapılır. Örneğin; orta kavramı; çeşitli
kombinasyonlarda standart olanı, vasatı karşılar. Diğer ögelerin değerinin
belirlenmesinde temel referans noktası olur.

İlk-orta-lise
(öğrenim
aşaması)

Kısa-orta
(midi)-uzun
(süre)

Küçük-ortabüyük (ebat)

Kötü-orta-iyi
(kalite)

Sade-ortaşekerli (miktarölçü)

Zayıf-orta-iyi
(ölçü)

İstem (İng. valency): Dil birimlerinin söz dizimsel ve semantik çevresini
belirleyebilme ve bunu yönetebilme kapasiteleri birbirinden farklıdır. Fiiller, bu
bakımdan daha etkin dil birimleri olarak kabul edilmektedir. Fiillerin istemi;
mantıksal, söz dizimsel, semantik ve morfolojik düzeyler bakımından değişiklik
gösterebilir. “Türkçe fiillerin mantıksal istem sınıflandırmasında fiillerin istem sayısı;
söz dizimsel istem sınıflandırmasında fiillerin göründüğü söz dizimsel çevre ya da
cümle yapısı; semantik istem sınıflandırılmasında rol temelli yaklaşım ve semantik
roller dikkate alınır” (Doğan, 2011:49). “Türkçe fiillerin oluşturduğu söz dizimsel
yapılar zorunlu ve seçimli tamlayıcılar dikkate alınarak belirlenmiştir. Seçimli
tamlayıcının bulunduğu yapılar alternatif söz dizimsel yapı örnekleri olarak kabul
edilebilir. Bir fiilin birden fazla söz dizimsel yapıda görünebilmesi, onun ya farklı
anlam değişkelerinin olduğuna ya da fiilin belirli anlam değişkesinin istem
değiştirimleri gösterdiğine işaret eder” (Doğan, 2011:464). Örneğin; “susamak”,
“yürümek”, “yüzmek” vb. fiiller yalnızca ‘kim’li kullanıma sahip iken; “açmak”,
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“almak”, “anlatmak” vb. fiiller hem ‘kim’li hem ‘kimi’li hem de ‘kime’li kullanıma
sahiptir.
Türetim ve Türetkenlik: “Dil kullanıcıları tümce kurdukları gibi sözcükler de kurabilir.
Dil kullanıcıları tarafından sözlükle anlam arasında belirli bir gönderimsel ilişki
kurulduktan ve bu ilişki kullanıcılar arasında bilinmeye başladıktan sonra yeni oluşan
sözcük ortak sözcük deposuna, yani sözvarlığına (vocabulary) katılır” (Uzun,
2006:48). “Türetimin gerçekleşmiş olması için, bu sürece giren öğenin sözlüksel
içerik açısından ve olasılıkla ses, biçim veya sözcük türü açılarından değişmiş olması
beklenir” (Uzun, 2006:48). Örneğin; ‘kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve
tatlandırmada kullanılan billursu madde’ biçiminde bir sözlüksel içerik taşıyan tuz
sözcüğünden +lu eklenmesi yoluyla elde edilen tuzlu sözcüğü ‘içinde fazlaca tuz olan’
gibi farklı bir içeriğe geçtiği gibi ses ve biçimce de değişmiştir. Tek heceli iken iki
heceli olmuş, kök sözcük iken türemiş sözcük konumuna geçmiş ve ad iken sıfat
olmuştur” (Uzun, 2006:48). Biçimbilim literatüründe bazı ekler türetken olarak
tanınırken, bazı eklerin de yarıüretken (semiproductive) olduğu bilinmektedir. Bazı
eklerin de birkaç örnekle sınırlı kaldığı hiç türetme imkânı olmadığı için “ölü ekler”
olduğu kabul edilmektedir. Örneğin; “del-geç” varken “çiz-geç”, “yaz-gaç” gibi
sözcükler yoktur (Uzun, 2006:92-93).
Sözlükselleşme (lexicalisation) ve Anlık Oluşum (nonce formation) : “Yeni bir
sözcüğün dilde belirli bir sözlüksel içerikle, belirli bir çapta yaygınlaşması, tutunması
sözlükselleşme olarak adlandırılır. Sözlükselleşmiş sözcükler artık o dilin sözvarlığına
ait olmuş sözcüklerdir. Bir sözcüğün sözlükselleşip sözlükselleşmediğini anlamak ve
nasıl sözlükselleştiğini ortaya çıkarmak için yapılacak en basit iş, genel sözlüklere
bakmak olsa gerektir… Sözcüklerin sıklığı gözetilerek oluşturulmamış genel sözlükler
bize, bir sözcüğün yaygınlığı konusunda hiçbir bilgi vermez” (Uzun, 2006:89). “Adını
hatırlayamadığımız ‘şey’ler için şey, falan, filan argo özellikli de olsa zımbırtı,
zamazingo gibi sözcükler kullanırız ama bazen bir ad da uyduruveririz. Bu sözcükler
genellikle türetildiği ortamda kalır, yani ‘tutunmaz’; birer anlık oluşum (nonce
formation)dur. Bununla birlikte, anlık oluşumlar, dillerdeki yeni sözcüklerin asıl
kaynağıdır. Bu oluşumlar, başkaları tarafından da kullanılmaya başlarsa, artık
yaygınlaşmış ve tutunmuş demektir” (Uzun, 2006:89). Konuşurken hatırlayamamak
nedeniyle bir ad yakıştırma; belirli bir adı olmayan nesneye, duyguya yeni bir ad
verme; dili yaratıcı ve sanatlı olarak kullanma gibi nedenlerle ‘geçici’ olarak türetilmiş
birçok sözcük olduğunu görürüz. Didem Madak’ın kullandığı “gezmeyegen” anlık
oluşum için tipik bir örnek sayılabilir (Madak, 2014:91). Gez-egen yapısındaki sözcük
“güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı,
seyyare, planet” anlamıyla gök bilimi terimi olarak kullanılmakta iken; gez-eğen
yapısındaki sözcük halk ağzında “çok gezen kimse” anlamında kullanılır. Gez-gin
yapısındaki sözcük ise Standart Türkçede “gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek
amacıyla geziye çıkan (kimse), gezici, gezmen, seyyah” anlamında kullanılmaktadır.

3.2. Dil Prestiji (Türkçe kelimelerin prestiji)
Dil ilişkilerinde sosyal bakımdan baskın olan verici dile ilişkin unsurlar, alıcı dilin konuşurları
tarafından prestijli olarak değerlendirilir. Türkçe sözcükler, bazen Slavca eş anlamlılarına
göre daha prestijlidir. Örneğin (kapı>) kapija (giriş; kapı), Slavca kökenli vrata ile eş
anlamlıdır. Evin dahilindeki kapı vrata’dır, dışarıya açılan kapı ise kapija’dır. ‘Zafer kapısı’
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anlamındaki Triumfalna kapija tamlamasında kapı için vrata değil, kapija kullanılır (Eker,
2006:72).

4. SONUÇ
Dış dünyadaki nesnelerin simgesi olarak dil birimlerine yüklenen kavramsal değer ile dilsel
değer birbirine karıştırılmaktadır. Dilsel değeri öncelikli olan ögeler; diğer ögelerin
kısaltılmasına (İng. abbreviaton), sınırlandırılmasına/daraltılmasına (İng. reduction),
silinmesine (İng. delete), gölgelenmesine (İng. shading), tıkanmasına (İng. blocking) yol açar.
Bu itibarla; belli dizgelerde bulunan dilsel bir birim, belli bir bağlamda oluşturulabilecek
kullanımlarda yer alma bakımından değerlerine bağlı olarak diğer birimlere oranla
önceliklidir.
Aynı dil içindeki yakın kavramları belirten sözcüklerin birbirleri üstünde sınırlandırıcılıkları
sözkonusudur. Seçme ekseni, bireyin zihninde bulunan soyut bir yapıdır. Bağlam içinde
aynı/yakın anlamdaki sözcükler arasında seçim yaparken bu eksende bir işlem yapılması
gerekir. Seçme eksenindeki birimler arasında bulunan dilbilimsel ayrımlar
(sınırlayıcılıklar/zorlayıcılıklar) ilgili birimin “dilsel değeri” ile; sosyal/kültürel/işlevsel vb.
ayrımlar ise “kavramsal değeri” ile ilişkilidir.
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THE EFFECT OF SERIES TRANSFERRED FROM NOVEL ON BALKAN COUNTRIES IN
TURKISH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ROMANDAN
UYARLANAN DİZİLERİN BALKAN COĞRAFYASINA ETKİSİ 1
Ensar KESEBİR2
ABSTRACT

Within the progress of the television and internet technology, the communication between individuals in the society become
faster. The thing, which is followed (watched) mostly among TV programs, are TV series. The series aren’t only for fun but also
they are important for cultural transfer. In the period when there was no TV or internet, novels took over the social activities
such as giving information, entertaining the readers and cultural transfer whereas in the 21. Century, novels were replaced by
TV series. In some Balkan States’ Chanelles, such As Albania, Macedonia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Greece and
Kosovo; it is known that Turkish series are televised. Some of them are series which are adopted from Turkish Novels. This study
aims to find out the effect of Turkish series, which are adopted from Turkish Novels, in Balkan States. The participants of this
study are 25 students from Balkan who are graduated at COMU TOMER and in different faculties. The data of the study are
gained from the face to face group meeting. Proceeding from the results obtained in this study, students from the Balkan learn
Turkish faster through Turkish series. Turkish listening and speaking skills are improved. The curiosity and passion towards
learning about Turkish language, Turkish culture and Turkey is increasing. And like “Dudaktan Kalbe, Yaprak Dökümü, Aşk-ı
Memnu, Hanımın Çiftliği ve Fatmagül’ün Suçu Ne?” series aired in the Balkans, has a positive impact on its students. Students’
wishes and request to come to Turkey for studying is confirmed. Turkish TV series has had a negative impression on the
students in the Balkans. Some of Turkish TV series contain deception, betrayal and wastage so it creates a stereotype of Turkish
families. Eventually, the study has positive and negative consequences. Positive results include: To teach Turkish, Spreading of
Turkish culture in the Balkans. On the other hand, negative result is, this series misrepresent the Turkish family.

Key words: Turkish Teaching as a Foreign Language, Media, Turkish Series, Turkish Culture, Balkans.

ÖZET

Televizyon ve internet teknolojisinin ilerlemesi ile toplumlar ve bireyler arasındaki iletişim hız kazanmıştır. Televizyon
programları içerisinde en fazla takip edilen ise dizilerdir. Diziler, salt bir eğlence aracı olmanın ötesinde dil öğretimi ve kültür
aktarımında ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Televizyonun veya internetin olmadığı dönemde romanlar; bilgi verme, okuyucuyu
eğlendirme, kültür aktarımı gibi toplumsal faaliyetleri üstlenirken yirmi birinci yüzyıl dünyasında bu misyonu büyük ölçüden
dizilerin aldığı görülmektedir. Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan ve Kosova gibi Balkan
ülkelerindeki kimi kanallarda Türk dizilerinin yayınlandığı bilinmektedir. Yayınlanan dizilerden bazıları ise Türk romanından
uyarlanan dizilerdir. Bu çalışma, romanlardan uyarlanan Türk dizilerinin Balkan coğrafyasındaki etkisini ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Durum çalışması olarak yapılan çalışmanın katılımcıları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TÖMER’den
mezun olmuş ve şu anda ÇOMÜ’nün farklı fakültelerinde öğrenim gören 25 öğrencidir. Çalışmanın verileri odak grup
görüşmelerinden elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulardan yola çıkarak; romanlardan uyarlanan diziler sayesinde
Balkan kökenli öğrencilerin Türkçeyi daha hızlı bir şekilde öğrendiği, özellikle Türkçe dinleme ve konuşma becerilerinin
geliştiği, Türkçeye, Türk kültürüne ve Türkiye’ye karşı meraklarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Dudaktan Kalbe, Yaprak
Dökümü, Aşk-ı Memnu, Hanımın Çiftliği ve Fatmagül’ün Suçu Ne? gibi romandan uyarlanan ve Balkanlar’da yayınlanan dizilerin
Balkan kökenli gençleri olumlu yönde etkilediği ve bu gençlerin okumak için Türkiye’ye gelmek istedikleri tespit edilmiştir. Türk
dizileri Balkan kökenli öğrencilerde olumlu intibalar bıraktığı gibi olumsuz intibalar da bırakmıştır. Kimi dizilerde resmedilen
aldatma, ihanet ve israf vakaları ile Türk aile yapısı özdeşleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları, romandan uyarlanan dizilerin
Türkçenin öğretilmesi, Türk kültürünün Balkan coğrafyasına ihracı gibi olumlu tarafları sunmakla birlikte olumsuz yönlerini de
ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Medya, Türk Dizileri, Türk Kültürü, Balkanlar.
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GİRİŞ
Roman ve hikâye gibi edebî türler, sinemanın ve televizyonun olmadığı dönemlerde toplumu
aydınlatmak, bilgilendirmek ve yönlendirmek için müstesna bir konuma sahiptirler. Sosyal
faydayı gaye edinen Ahmet Mithat, âdeta “yazı makinesi” gibi durmadan hikâye ve roman
yazar. Televizyonun olmadığı dönemde gazetelerdeki tefrikalar takip edilir. Ahmet Mithat
Efendi’nin tefrika edilen roman ve hikâyeleri tıpkı bugünün merakla beklenen, sıradaki
bölümün gelmesi için sabırsızlanılan dizileri gibidir. Sinemanın ve televizyonun toplum
hayatına dâhil olmasıyla edebiyat-medya ilişkisi artar. Sinema-edebiyat ilişkisi, Türk
medyasından çok daha önce dünya sinemasında başlar. Tolstoy’un Anna Karenina’sı, Victor
Hugo’nun Les Misérables’i ve Alexandre Dumas’ın Le Comte de Monte-Cristo’su bunlardan
birkaçıdır. Benzer bir ilişki Türk edebiyatında da görülür. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın
Mürebbiye adlı romanı 1919 yılında aynı adla sinemaya aktarılır. Mürebbiye, Türk
sinemasının romandan uyarlanan ilk filmi olması açısından önemlidir. Ayrıca 1919-1972
yılları arasında çekilen 3100 filmin 230’dan fazlası Türk romanından uyarlanmıştır
(Scognamillo, 1973: 61-73). Türk romanı filmlere konu olduğu gibi dizilere de katkı
sağlamıştır. Türk romanlarından uyarlanan dizilerin ana dili Türkçe olmayan izleyicilere
sunduğu en önemli katkı şüphesiz ki Türkçenin öğrenilmesine zemin hazırlamasıdır.
Yabancılara Türkçe Öğretiminin Önemi
Yeni bir dil öğrenmek, global bir köy halini alan yirmi birinci yüzyıl dünyasında bir
zorunluluktur. Görsel ve yazılı basındaki teknolojik ilerlemeler, insanlar arasındaki iletişimi
arttırmakta, kültürler arasındaki engelleri ortadan kaldırmaktadır. Toplumlar arasında
köprüler kurulunca bireyin yabancı dil öğrenme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Yabancı dil
öğrenmek ihtiyaç olmasının yanı sıra çağdaşlığın ölçütlerinden biri olarak sayılmaktadır
(Kaya, 2000: 1). Çağdaşlığın ölçütü olarak görülen yeni ve yabancı bir dil, ithal edildiği
topraklara sadece gramer kurallarını ve kelimelerini getirmez; aynı zamanda kültürel
ögelerini de getirir. Nitekim Erol Barın (1994: 55), dil öğretiminde kültürel ögelerin
aktarılmaması halinde, yabancı dil öğretiminin eksik kalacağını; çünkü dilin kültürün aynası
ve aktarıcısı olduğunu belirtir. Barın’a göre, yabancılara Türkçe öğretilirken kültürel
ögelerden bahsedilerek yabancı öğrencilerin dilin içerisine girmelerine zemin hazırlamak,
sosyal ilişkilere yer vermek gerekmektedir.
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Balkan Coğrafyası
Türkçe, dünyanın birçok ülkesinde konuşulmaktadır. Ercilasun (1997: 57-60) bu sayının
yaklaşık 150 milyon olduğunu söyler. Türkiye Türkçesinin ise, Türkiye’nin yanı sıra Irak,
Suriye, Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, Avrupa, Amerika, Okyanusya, Arap ülkeleri, eski
Yugoslavya, Rusya ve SSCB’den ayrılmış olan Türk cumhuriyetlerde konuşulduğunu ifade
eder. Ercilasun’un 1997 yılında ifade ettiği 150 milyon rakamı bugün çoktan aşılmıştır. Çünkü
yirmi birinci yüzyılda dünyanın birçok yerinde üniversiteler, okullar, dil merkezleri
aracılığıyla yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi yapılmaktadır. Yunus Emre Enstitüsü, 28
ülkede açtığı 36 dil merkezi (http://www.yee.org.tr/turkiye/tr/kurumsal) ile bu konuda
öncü konumdadır. Yunus Emre Enstitü, 36 dil merkezinin 11’ini Balkanlar’da açmıştır. Yunus
Emre Enstitüsü’nün Balkanlarda açtığı merkezlerden de anlaşılacağı üzere yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminin yoğunlaştığı coğrafyaların başında Balkanlar gelmektedir. Ayrıca bölgede
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Yunus Emre Enstitüsü’nün merkezlerinin yanı sıra Türklerin açtıkları üniversiteler de vardır.
Yunus Emre Enstitüsü ve özel üniversitelerin yanı sıra Balkanlar’daki kimi devlet
üniversitelerinde Türkoloji bölümleri bulunmakta, Türkiye’deki üniversiteler ile yapılan ikili
anlaşmalar kapsamında Türkçenin seçmeli dil olarak öğretilmesi sağlanmaktadır.3 Tüm
bunlardan yola çıkarak yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin yapıldığı bölgelerin ilk
sıralarında Balkanların geldiğini söyleyebiliriz.
Balkanların Kendine Has Özellikleri
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde Balkanların başı çekmesinin bazı sebepleri vardır.
Her şeyden önce Balkanlar, Osmanlı için yaklaşık 550 yıl vatan toprağı olmuştur. 550 yıllık
bir ortaklığın sonucu olarak Osmanlı, Balkanları kültür, dil, din, siyasî, iktisadî ve içtimaî
açılardan etkilemiş; kültürler arası alış-verişler olmuştur. Balkanlar günümüzde dahi Türkler
için ikinci vatan gibidir. Tarihîn bize bıraktığı duygusal bağın ötesinde akrabalık bağı da
vardır. “Evlad-ı Fatihan”ların bir kısmı bugün hâlâ Kosova, Arnavutluk, Yunanistan,
Bulgaristan, Bosna Hersek ve Makedonya başta olmak üzere bölge ülkelerinde yaşamını
sürdürmeyi tercih etmiş; Türkiye’ye göçmemişlerdir. Balkanlardaki Türklerin ve akrabaların
varlığı bölgede Türkçe öğretiminin önemini bir kademe daha arttırmıştır. Bölgedeki ülkelerde
dil öğretimi komşuluk, akrabalık bağları gibi ilişkilerle yapılsa da esas manada etkili olan
medyadır.
Medya ve Dil Eğitimi
Televizyon, yazılı basın, radyo ve internet gibi geniş bir alanı bünyesinde barındıran medya,
insanların sadece haber alma ihtiyacını gidermez. Medya vesilesiyle global bir etkileşim de
sağlanır. Donald Horton ve Richard Wohl, kitlesel yayın araçları sayesinde birbirinden uzak
insanların “yakın bir arkadaş çevresi içerisindeymişçesine birbiriyle yüz yüze geldiklerini,
toplumsal benzeri (para-social) denebilecek bir etkileşim içerisinde sözel bir ilişki kurduklarını”
ifade ederler (Akt. Morley ve Robins, 2011: 178). Bu ilişkinin kurulmasında en çok payı olan
kitle iletişim araçlarından birinin televizyon olduğu söylenebilir. Alman psikanalisti ClausDieter Rath, hepimizin bir “televizyon coğrafyasında” yaşadığımızı söyler; burada asıl husus
elektronik aktarım mekânıdır; bu mekân da millî sınırları aşmıştır. Genellikle “gezegenle ilgili
sorunları oturma odamızda kendi maharetlerimiz içerisinde televizyondan izlerken
gördüğümüz gibi” (Akt. Morley ve Robins, 2011: 179) der. Oturma odamızda misafir olan
televizyon, bireylerin bilgi edinmesine, güncel olaylardan haberdar olmasına olanak sağladığı
gibi eğlendirmeyi de vazife edinmiştir. Televizyonlarda seri halinde yayınlanan ve
izleyenlerinin merak duygusunu kamçılayan diziler, bireyleri eğlendirirken aynı zamanda
kültür ve dil aktarımı da yaparlar. Dizilerin izleyicilerine doğrudan ya da dolaylı olarak
aktardığı dil ve kültür birbirini tamamlayan iki kavramdır. Nitekim Yusuf Avcı’ya göre,
yabancı dil öğretimi, kültür öğretimidir. “İnsanlar ait oldukları toplumun ve o topluma ait
kültürün kelime ve kavramlarıyla kendilerini ifade ederler. Bütün kelime ve kavramların
Örneğin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Aristotales Üniversitesi arasında imzalanan anlaşma
kapsamında karşılıklı hoca değişimi yapılmaktadır. Aristotales Üniversitesi’ndeki müfredat konusunda
ise bazı sorunlar yaşanmaktadır. “Batı Trakya’daki azınlık okullarına öğretmen yetiştiren kurum, Selanik
Özel Pedagoji Akademisi’dir (SÖPA). Yunan hükümetinin müfredatından ve atadığı öğretmenlerden
rahatsız olan Türk azınlık, bu akademinin kapatılmasını yıllarca talep etmiştir. Bugün SÖPA kapatılıp
yerine Selanik’te Aristotales Üniversitesi’nin Pedagoji Fakültesi’nde Türk azınlığa yirmi kişilik kontenjan
ayrılmış; fakat azınlığın talebinin aksine Yunan-Türk ortak sınıflar oluşturulmuştur. Müfredatın ne
olacağı ve azınlık okullarına atanacak öğretmenlerin kimler olacağı ise henüz netlik kazanmamıştır”
(Kesebir, 2014: 8).
3
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arkasında bir kültür geçmişi vardır. Bu sebeple öğretilen toplumun yapısı ve sosyal değerleri
dikkate alınmalıdır” (Avcı, 2002). Diziler, dilin ve kültürün aktarılmasına imkân tanıdığı gibi
izleyiciler üzerinde söz konusu dil, kültür ve mekân hakkında merak uyandırır. Barın’a göre
izleyiciler dizilerden öğrendiklerinden gördüklerinden hareket ederek daha fazlasını
öğrenmek için araştırma yapmaya başlarlar. Senaryonun güçlü olması, sahnelerin çekiciliği,
karakterleri canlandıranların sempatik tavırları, senaryonun konusu gibi ögeler izleyicilerin
diziye ve dile odaklanmalarında tesirli olabilir (Barın, 2007: 191).
ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırmanın amacı romandan uyarlanan Türk dizilerinden (Aşk-ı Memnû, Dudaktan Kalbe,
Yaprak Dökümü, Hanımın Çiftliği, Fatmagül’ün Suçu Ne?) yola çıkarak yabancılara Türkçe
öğretiminde romandan uyarlanan dizilerin rolünü tespit etmek; dizilerin dil öğretimine
öğrenci görüşlerinden hareketle katkılarını ortaya koymaktır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Odak grup görüşmesi yapılarak var olan durum betimlenmeye çalışılmıştır.
VERİ TOPLAMA ARACI VE SÜRESİ
Balkan kökenli öğrenciler ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Üç gruptaki toplam 25
öğrenciyle aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere odak grup görüşmeleri yapılmıştır.
Gruplar:
Kişi Sayısı:
Görüşme Zamanı:
Görüşme Süresi:

1. Grup
8
4.5.2015
22

2.Grup
9
12.5.2015
21

3. Grup
8
20.5.2015
19

Görüşmede öğrencilere şu sorular sorulmuştur:
1-Dizi izliyor musunuz? Hangi Türk dizilerini izliyorsunuz?
2- Türk dizileri hakkındaki genel düşünceleriniz nelerdir?
3- Ne kadar süredir Türk dizilerini izliyorsunuz?
4- Türk dizilerinin sizin üzerinizdeki etkileri hakkında konuşacak olursak, neler demek
istersiniz?
5- Dil öğrenme sürecinizi düşünecek olursanız Türk dizileri, bu süreçte nasıl bir konumda yer
alır?
6- Türk dizilerinin Türkçe öğrenmenizdeki katkılarına değinecek olursak en önemliden
önemsize doğru bir sıralama yapacak olsanız nasıl bir sıralama yaparsınız?
7- Temel dil becerileri açısından (Okuma, konuşma, yazma, dinleme ve dil bilgisi) Türk
dizilerinin sizlere katkısı ne olmuştur?
8- Dizilerin dil öğretimine katkı sağlaması bakımından hangi içerikte sunulması gerektiğini
düşünüyorsunuz?
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VERİ ANALİZİ
Çalışmanın verileri içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Nitel araştırmalarda yaygın olarak
kullanılan içerik analizi, yazılı metinlerin bazı özelliklerini sayısal olarak belirten bir analiz
yöntemi olup materyalin nitel analizi ve istatistiksel sonuçları arasında köprü görevi
görmektedir (Bauer’den aktaran Göktaş vd., 2012: 446-447). Bu çalışmada da Türk dizilerinin
Türkçe öğrenimdeki katkıları analiz edilmiştir.
BULGULAR VE YORUMLAR
Kelime Hazinesine Olan Katkısı
Öğrencilerle yapılan odak grup görüşmesinde birçok öğrenci, dizilerin kelime öğrenimine
katkı yaptığı katkı yaptığını söylemiştir. Örneğin birinci grupta yer alan Makedonyalı öğrenci
Ö1, “dizileri izledikten sonra bilmediğim birçok kelime öğrendim” demiştir. Sırbistanlı öğrenci
Ö2 ise, günlük hayatta kullanılan isimlerin yanı sıra “Mehmet”, “Kosovalı”, “Behlül” gibi
isimlerin arkadaş çevresinde sık sık kullanılmaya başladığını ifade etmiştir. Üçüncü grupta
yer alan Bosnalı öğrenci Ö4, “Saraybosna sokaklarında ‘Sultan, Valide, Hoş Geldin, Tövbe” gibi
kelimelerin sıkça duyulmaya başladığını ifade etmiştir. İkinci grupta yer alan Yunanistanlı
öğrenci Ö5, TÖMER’e başladıktan sonra “Seksenler” dizisini izlediğini ve bu diziden Türklere
ait “şiveleri” de öğrendiğini söylemiştir. İkinci grupta yer alan Kosovalı öğrenci Ö6 ise, Türk
“Seksenler, Dudaktan Kalbe, Fatmagül’ün Suçu Ne?” gibi dizilerinde duyduğu bazı deyim ve
atasözlerinin dikkatini çektiğini belirtmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır: “Armut dibine
düşer”, “Bir taşla iki kuş vurmak”.
Türkiye’deki Sosyal Hayatı Öğrenme
Birinci gruptaki Sırbistanlı öğrenci Ö2, “Türk dizileri sayesinde Türkiye’deki sosyal hayatı
öğrendiklerini” ifade etmiştir. Örneğin Sırbistan’da gösterilen “Ötesiz İnsanlar” dizisinde
gösterilen ve “başörtüsü” sorununu ele alan dizinin Sırbistan’ın Preşova şehrinde ilgiyle
izlendiğini söylemiştir. Üçüncü grupta yer alan Kosovalı öğrenci Ö5, Türk dizilerinden
hareketle Türkiye’de evlilik, kına gecesi, yemekler hakkında bilgi edindiklerini belirtmiştir.
Yine üçüncü gruptaki Arnavut öğrenci Ö6 da benzer ifadeler kullanmıştır.
Dizilerin Türk Aile Yapısının Olumsuz Tanıtmaları
Üçüncü grupta yer alan Yunanistanlı öğrenci Ö1, özellikle Aşk-ı Memnû gibi dizilerin aile
yapısı için tehdit oluşturduğunu şu sözlerle dile getirmiştir: “Bihter’in eşi Adnan Bey’in yeğeni
ile ilişkiye girmesi bizlerin psikolojisini bozmuştu. Para için evlenen Bihter’in ailesini bu kadar
çabuk dağıtması, ilginçti”. Aynı grupta yer alan bir diğer Yunanistanlı öğrenci Ö2, Aşk-ı Memnû
dizinin Yunanistan’da çok fazla izlendiğini, hatta bu kadar ilgi duyulmasında “Bihter”
karakterinin de etkili olduğunu ama Bihter’in yaptıklarının “hoş karşılanmadığını” ifade
etmiştir. Birinci grupta yer alan Makedonyalı öğrenci Ö1, “Türk dizilerini beğenmekle beraber
kötü yanları da var” demiş ve şöyle devam etmiştir: “Eski Türk dizileri namusa çok daha fazla
önem veriyordu. Örneğin Acı Hayat dizisinde bu böyleydi. Ama Aşk-ı Memnû ve Yaprak Dökümü
gibi dizilerde, namusa önem vermiyorlar. Makedonya’da bu durum gazetelerde dahi konuşuldu.
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Türk dizilerinin namus kavramı açısından ailelere kötü örnek olduğu söylendi. Genç kızlar
istediği işi yapabilir duygusu oluştu; namus onun için önemli değil yani.” Kosovalı öğrenci Ö3 de
aynı duruma işaret ederek, Kosova’da benzer bir durum olduğunu şöyle ifade etti: “Biz de
Müslüman bir ülke olduğumuz için, Türkiye’den İslam’ı daha iyi yansıtan dizilerin gelmesi
gerektiği konuşuluyor. Kosovalıların bu dizileri izledikten sonra hayalindeki Osmanlı düşüncesi
biraz yıkıldı diyebiliriz.”
Dizilerin Türk Tarihine ve Türkiye’ye Olan Merakı Arttırması
Birinci grupta yer alan Kosovalı öğrenci Ö3, “Hangi dizileri izliyorsunuz?” sorusuna cevap
verirken şunları söylemiştir: “Yaprak Dökümü, Aşk-ı Memnu, Karadayı, Muhteşem Yüzyıl,
Hanımın Çiftliği, Dudaktan Kalbe. Erkekler tarafından her perşembe Kurtlar Vadisi
kaçırılmayan dizi, buradaki (Türkiye’deki) neredeyse bütün diziler orada da izleniyor. Türk
dizileri çok fazla rağbet görüyor. Ayrıca tarih dizleri de çok izleniyor. Bir Zamanlar Osmanlı,
Diriliş Ertuğrul. Bu diziler sayesinde Türklerin tarihini öğrenmiş oluyoruz”. Dizilerin izleyiciler
üzerinde uyandırdığı bir diğer merak dizilerde çalınan Türk şarkıları. Birinci grupta yer alan
Makedon öğrenci Ö5, Makedonya’da Türkçe şarkıların dinlenmeye başladığını, Facebook’ta
Türkçe şarkılar paylaştıklarını hatta cep telefonlarında Türkçe müziklerinin çaldığını
söylemiştir. Üçüncü grupta yer alan Yunanistanlı öğrenci Ö2, Yunanistan’da özellikle
Muhteşem Yüzyıl dizisinin çok izlendiğini ve bu diziden dolayı Türkiye’de sultanların
yaşadıkları yerleri merak ettiklerini söylemiştir. Ö2, ayrıca Yunanistan’da Muhteşem Yüzyıl
dizisinin çok ilgi çektiğini ve bu yüzden bu dizi ile alakalı şarkı bile yapıldığını söylemiştir.
Hatta Yunanistan’da gösterilen dizilerden kimi Yunanlıların Türkçe öğrendikleri ve bu sayede
işe girdikleri Yunan medyasında haber yapılmıştır. İkinci grupta yer alan Arnavut öğrenci Ö9,
Türk dizileri ile Arnavutların Türk tarihini merak ettiklerini söylemiştir. Ö6’nın Arnavut
milliyetçileri için söyledikleri ise dikkate değerdir. Ö6, Türk dizileri izledikten sonra “bazı
Arnavut milliyetçilerinin fikirleri değişti. Osmanlı bizle savaştı düşüncesi yıkılmaya, değişmeye
başladı. Daha fazla Osmanlı tarihine merak arttı.”
Eski Türkçeye Olan İlginin Artması Ya da Dedelerinin Dillerini Yeninden Kullanma
Birinci grupta yer alan Arnavut öğrenci Ö4, “Arnavutluk’ta pek çok Türk dizisi” izlendiğini
söyledikten sonra şu ilginç bilgiyi aktarmıştır: “Dedelerimizden duyduğumuz bazı Türkçe
kelimeleri dizilerde tekrar duymaya başladık. Arnavutça-Türkçe ortak kelimelerin olduğunu
öğrendik.” Benzer bir ifade ikinci grupta yer alan Makedonyalı öğrenci Ö3 tarafından da
söylenmiştir.
Dizilerin Türkçe Kurslarına Olan Katkısı
Birinci grupta yer alan Arnavut öğrenci Ö4, Türk dizilerinin Türkçe kurslarına olan ilgiyi
arttırdığını da ifade etmiştir. Benzer ifadeleri ikinci grupta yer alan Bosna Hersekli öğrenci Ö1
ve Bulgaristan’dan gelen öğrenci Ö2 de söylemiştir. Üçüncü grupta yer alan Kosovalı öğrenci
Ö3, Kosova’da “Yaprak Dökümü, Binbir Gece ve Hanımın Çiftliği dizilerinin izlenme rekorları
kırdığını” söyleyen Ö3, dizilerin Türkçe kurslarına olan ilgiyi de arttırdığını ifade etmiştir.
Üçüncü grupta yer alan Arnavut öğrenci Ö6 ise, Türk dizilerini Türkiye’de ÇOMÜ TÖMER’e
gittiği zaman izlemeye başladığını ve özellikle “dinleme” ve “konuşma” seviyesinin arttığını
söylemiştir. Benzer bir ifadeyi 2. grupta yer alan Bosnalı öğrenci Ö4 de ifade etmiş; Türk
dizilerinin Türkçe öğrenmesine yardımcı olduğunu söylemiştir. 2. grupta yer alan bir diğer
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öğrenci Arnavut Ö9, dizilerin kurslara katılan öğrencilere arttırdığını ama bunun tek
sebebinin diziler olmadığını söylemiştir. Babasından Türkler ve Türkiye hakkında çok güzel
şeyler duyduğunu söyleyen Ö9, babasının söylediklerinden sonra Türk dizilerini izlediğini ve
Türkçe kursuna gitmeye karar verdiğini söyleniştir.
Türk Dizilerinin “Müslüman” Diziler Olduğu İçin İzlenmesi
Balkan kökenli öğrenciler, Türk dizilerinin sadece çocuklar tarafından değil; anne, baba hatta
evdeki dede ve nine tarafından da izlendiğini belirtmişlerdir. Türk dizilerinin sabah ve
öğleleyin izlendiği gibi akşam haberlerinden önce ve sonra da gösterildiği ifade edilmiştir.
Birinci grupta yer alan Sırbistanlı öğrenci Ö2, “Türk dizilerinin Müslüman diziler” olduğu için
bu kadar çok izlendiğini vurgulamıştır. Preşevo’da yaşayan ve Arnavut kökenli olan Ö4,
“dedem, babam ve ben ailecek Türk dizilerini izliyoruz; birçok kanalda başta İspanyol dizileri
var ama biz Türk dizilerini izliyoruz” demiştir. Ö4, Preşevo’da durum böyleyken Sırbistan’ın
diğer bölgelerinde ise, Türk dizilerinin gösterildiğini ama bazı grupların bu Türk dizilerinin
kaldırılması için eylemler yaptıklarını söyler. Benzer bir vurguyu yine birinci gruptaki
Yunanistanlı öğrenci Ö4 de belirtmiş, kimi Yunanlıların “Türkçe duymak isteyenlerin
Türkiye’ye gitmeleri gerektiğini” söylediklerini ifade etmiştir. Yine birinci gruptaki Arnavut
öğrenci Ö4 de, birçok dizi arasından Türk dizilerinin izlenmesinde bu dizilerin “Türkler
tarafından yapılmasının” etkili olduğunu söylemiştir.
Dizilerin Dublaj ve Alt Yazılı Olarak Verilmesi ve Bu Durumun “Dinleme”, “Konuşma”
Becerileriyle Dilbilgisine Katkısı
Arnavutluk, Yunanistan, Makedonya ve Kosova’da diziler önceleri Türkçe orijinal halleriyle
verilmiş; altyazıda ise söz konusu ülkenin ana dili kullanılmıştır. Ancak bu durum
Arnavutluk’ta, Makedonya’da ve Yunanistan’da gelen tepkiler üzerine değişmiştir. Örneğin
birinci grup yer alan Makedonyalı öğrenci Ö1, dizilerin belli bir süre sonra Arnavutça dublajlı
şekillerinin gösterildiğini ifade etmiştir. Benzer bir durumdan 3. grupta yer alan Yunanistanlı
öğrenciler Ö1 ve Ö2 de bahsetmiştir. Arnavutluk’tan gelen Ö6 da Türk dizilerinin Arnavutça
dublajlı halini izlediklerini ifade etmiştir. Kosova’dan gelen üçüncü gruptaki Ö6, Türk
dizilerini Arnavutça alt yazı ile izlediğini, dizilerde dinlediği Türkçe sayesinde “Türkçe
zamanları ve sentaksını” daha rahat öğrendiğini ifade etmiştir. İkinci gruptaki Arnavut
öğrenci Ö9 da dizilerin Türkçe grameri öğrenmesine katkı sağladığını şöyle ifade etmiştir.
“Türk dizileri grameri geliştirmemi sağladı. Eskiden “ben gitti” diyordum. Şimdi “Ben yarın
oraya gideceğim” diyorum. Dizilerdeki cümleleri kullanıyorum”. Aynı gruptaki Bosnalı öğrenci
Ö4 ise, Türk dizileri sayesinde “sokakta konuşulan Türkçeyi” öğrendiğini söylemiştir.
TÖMER’de “Nasılsınız?, Teşekkür ederim” gibi kelimeleri öğrenmişken dizilerde “Naber?
Eyvallah! Hop!” gibi kelimeleri duyduğunu söylemiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Balkan ülkelerinde -Makedonya, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve
Arnavutluk- romandan uyarlanan dizilerin Türkçe öğrenimine katkı yaptığı odak grup
görüşmeleriyle ortaya çıkmıştır.
Türkçenin kaba, zor, karışık olduğu düşünülürken bu ön yargının diziler sayesinde kırıldığı
görülmüştür. Fakat aynı dizilerin Osmanlı geleneksel yapısının yıkılmasına neden olduğu da
tespit edilmiştir. Çünkü Türk dizilerini sırf “Müslüman” diziler olduğu için izleyen birçok
Balkan kökenli öğrencinin olduğu görülmüştür.
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Çalışmadan şöyle bir sonuç daha ortaya çıkmıştır: Balkan kökenli öğrenciler Aşk-ı Memnû,
Dudaktan Kalbe, Hanımın Çiftliği ve Yaprak Dökümü dizilerini izlemekle birlikte dizilerin
yazarlarını ve bu dizilere kaynaklık eden romanları okumamışlardır. Sadece bir öğrenci Aşk-ı
Memnû dizisinden hareketle Halit Ziya’nın yaşam öyküsüne baktığını ve romana göz attığını
söylemiştir.
Balkan kökenli öğrencilerin Türk dizilerini izlemeleri özellikle Türkçe konuşma ve dinleme
becerilerini geliştirmede katkı yapmıştır. Fakat dizilerin uyarlandıkları romanları tam
yansıtmaması da bir eksikliktir. Örneğin Halit Ziya, Bihter’in neden “kötü” hale geldiğini onun
psikolojisini sayfalarca anlatır. Ama dizide böyle bir durum yoktur. Bu yüzden üçüncü grupta
yer alan Yunanistanlı öğrenci Ö1 “Aşk-ı Memnû dizisi sayesinde İstanbul’un ne kadar güzel bir
yer olduğunu öğrendim. Türkçe ilk kelimelerimi bu diziden öğrendim. Ayrıca Türk kızı
Bihter’in ne kadar parayı sevdiğini ve kocasını aldattığını da öğrendim” demiştir.
Türk dizilerinin Balkan coğrafyasındaki sayısı 2007’den itibaren hızla artmıştır. Bu durum
Türkçeye olan ilgiyi de arttırmıştır. Birinci grupta yer alan Makedonyalı öğrenci Ö1’in dediği
şu sözler bu duruma işaret etmektedir: “Bazı günler günde beş farklı Türk dizisi izlemekteyiz.
Arkadaşlarım Türkiye bursları ile Çanakkale’ye geldiğimi duyunca bana çok şanslı olduğumu
söylediler. Etrafımdaki birçok öğrenci Türkçe öğrenmek istiyor. Bence bu durum ileride
Türkçenin İngilizcenin yerine geçebileceğine bir işaret.” Neticede, Balkan öğrencileri ile yapılan
odak grup görüşmeleri sonrası Türkçenin yirmi birinci yüzyıl dünyasında artık daha geniş
coğrafyada konuşulduğunu, Türkçenin bir dünya dili olma yolunda mesafe aldığını söylemek
mümkündür. Ayrıca Türkçenin Balkan coğrafyasındaki etkisinin daha kapsamlı tespit
edilebilmesi için Türk dizilerin yanı sıra Türk filmlerinin de incelenmesi bu mesele hakkında
bütünlük sağlanması açısından önemli olacaktır.
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WHAT DO SIGNS MEAN?
TABELALARIN DİLİ1
Ercan KAÇMAZ 2

ABSTRACT
This paper has been prepared to understand the language of English signs. The signs which have an
important place in our daily lives can sometimes be used in different meanings. Or it could be used to
mean something other than what we really mean. In this study we aim to display the signs at airports,
at train stations, at supermarket entrances, at subway exits, at bus stops, at parks, in short, everywhere
and in all areas, and to transfer what they mean. The signs that we are going to use in this paper consist
of both the signs which we encounter in English books while teaching English and the pictures of signs
which I, myself, took while I was in England. While learning a language, perhaps, signs are thought to
be unnecessary or a little bit detail, but they have been used not just to show the directions but to show
the car parks as well. Within this study, we are going to understand the language of signs and try to
explain them.
Key Words: Sign, language, meaning, daily

ÖZET
Bu bildiri İngilizce olarak asılmış tabelaların dilini anlamak için hazırlanmıştır. Günlük hayatımızda
önemli bir yere sahip olan tabelalar bazen farklı anlamlarda kullanılmış olabilir. Ya da bizim verdiğimiz
anlamın tamamen dışında bir anlamda kullanılmış olabilir. Biz bu çalışmamızda havaalanında, tren
istasyonunda, süpermarket girişinde, metro çıkışında, otobüs duraklarında, parklarda, kısacası her
alanda ve her yerde karşımıza çıkan tabelaları ve ne anlama geldiklerini aktarmayı amaçlamaktayız. Bu
bildiride kullanacağımız tabelalar, gerek İngilizce ders verirken kullandığımız İngilizce kitaplarda
karşımıza çıkan tabelalar ile İngiltere’de bulunduğum dönemde kendi çekmiş olduğum tabela
resimlerinden oluşmaktadır. Dil öğrenirken belki biraz detay gibi ya da gereksiz gibi düşünülse de
tabelalar yön göstermeden tutunda araba park yerlerine kadar her durum için kullanılmışlardır. Bu
çalışma ile tabelaların dilini anlamaya çalışacak ve anlatmaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Tabela, dil, anlam, günlük

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Dr. Ercan KAÇMAZ, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, e-posta:
ercankacmaz@gmail.com
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1. GİRİŞ
Onları bazen görmüyoruz. Bazen farkında bile olmuyoruz. Bazen de gördüğümüz halde
anlamıyoruz. Nelerden mi bahsediyorum? Tabelalardan tabiki. Tabelaların dilini bilmek çok
önemli. Hele bir başka dil öğreniyorsak tabelaların anlamı bir kat daha artıyor. Bunun için bu
çalışmanın temel amacı İngilizce öğretirken kullandığımız kitaplarda karşılaştığımız ve
bilhassa benim kendi çekmiş olduğum tabelalar da bulunan yazıların anlamlarını aktarmaktır.
İngilizce’de ‘sign’ olarak bilinen kelimenin karşılığı Türkçe’de tabela veya levha olarak
kullanılmaktadır. Biz bu çalışmada tabela kelimesini kullanmayı seçtik. Ancak levha kelimesi
de arasıra karşımıza çıkacaktır.
Yabancı dil öğrenirken insanların en çok zorlandığı beceri konuşmadır. Yazma ve anlama
daha hızlı kavranırken konuşma diğer becerilere oranla biraz zaman alır. Hatta hiçbir zaman
ana dilimiz gibi mükemmel konuşamayız. Çünkü konuşma içerisinde yerel sözler, deyimler,
lakaplar ve dahası yerel aksan vardır. Aynı nesne için farklı yörelerde farklı telaffuzlar söz
konusudur. Bu bağlamda tabelalarda kolay anlaşılabilecek yazılar değildir. Onlarında kendine
özgü bir dilleri vardır. Onun için makale başlığımızı ‘Tabelaların Dili’ olarak yazmayı uygun
bulduk.
Tabelalarda bulunan uyarı yazıları değişik biçimlerde olabilir ancak uygun yerlere asılmış
levhalar, afişler hangi biçimde olursa olsun, kişilerin tehlikeleri ve kuralları anlamış olmaları
gerekir ve bu temel bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun iki ana noktayı yerine getirmesi
gerekir. Birincisi kişileri tehlikeli durumlar konusunda uyarmalı ve ikincisi kişileri tehlikeli
durumlara yol açabilecek davranışlardan alıkoymalıdır. Eğer bu amaçları sağlamıyorsa
uyarıların uygulamada bir faydası yoktur.3
2. YÖNTEM
Bu makale daha çok İngiltere’de gezerken çekilmiş tabelaların yorumu ve Türkçe’de
karşılığını bulup bulmadığını detaylı bir şekilde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu
tabelalardan bahsederken uygulamaya çalıştığımız yöntem onların sırasının nasıl olması
konusunda izlediğimiz yöntemdir. Bu yöntemde şöyle uygulanmıştır. İlk sırayı alan tabela çok
önemli olduğu için en başa konmuştur. Diğer sıralar ise yine önem derecesine, konularına ve
bulundukları yerlere göre belirli bir düzen içerisinde sıraya konmuştur. Örneğin; Metro’da
karşımıza çıkan tabelalar hemen ‘yoğunluk ücretini’ gösteren tabelanın arkasına konmuştur.
Eğer bir konu ya da yer ile ilgili birkaç tabela var ise onlar arka arkaya konarak düzeni
korumaya devam edilmiştir. Çalışmada genel olarak çekilmiş tabelalarda bulunan uyarı
yazıları dikkate alınmış, sadece şekil ve simgelere çok az yer verilmiştir. Bu özgün ve çekilen
resimler hakkında bir çalışma olduğu için nispeten kaynakça kısmımız azdır. Bundu da
belirtmeden geçemeyeceğiz.

Esin, A. (2013). Uyarı levhalarınız gerçekten uyarabiliyor mu? Çimento Endüstrisi İşverenleri
Sendikası, cilt: 27 sayı: 1, 6-21.
3
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3. BULGU VE YORUMLAR
Bu bölümde Londra’da bulunduğum dönemde çekmiş olduğum tabelaların ve aynı zamanda
ders kitabı olarak kullandığımız Headway adlı kitabın 1996 baskında sayfa 36 da geçen tabela
yazılarını daha yakından tanıyacağız. Resim: 1 deki tabela aslında büyük şehirlerin hepsinde
uygulanması gereken bir yazıyı içeriyior. Yoğunluk ücreti (congestion charging) adı altında
merkez bölgede (central zone) alınan ücret trafik sorununu çözmek için yapılmıştır. Pazartesi
ile Cuma günleri saat 07.00’dan akşam 18.00’a kadar bu bölgeye giren arabalara kesilen 11.50
Paund’luk bir ücrettir.4

Resim: 1
Resim: 2’deki tabelada dikkatimizi çeken yazı ise çıkış için kullanılan yazıdır. Bize öğretilen ve
bizim de uyguladığımız çıkış kelimesini İngilizce’de ‘exit’ olarak yazmak ve öğretmek
olmuştur. Ancak bu tabelada çıkış için ‘way out’ kullanılmıştır. Bunun da exit yerine
kullanıldığı
öğretilmelidir.
Neden
kullanılmadığını tahmin etmek çok zor değildir.
Çünkü bizler daha çok kitap dilini öğretiyoruz.
Konuşma dilinde, tabelalarda olduğu gibi anlam
ve kullanım çok farklı olabilmektedir.

Resim: 2
Resim: 3 ve 4 te bulunan uyarı tabelaları her istasyonda karşımıza çıkmıştı. Bu dikkat yazıları
bizce biz uyaralım, başınıza bir şey gelirse bize tekrar şikâyette bulunmayın mantığı ile
yazılmış yazılar olsa gerek. Aslında tabelaların çoğu uyarı niteliğinde. Buradan hareketle
İngiltere’de özellikle Londra’da yaşayan binlerce yabancı için uyarılar önceden yapılmış
4

http://www.tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge
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uymayanlar için ise tabelalar dikilmiş. Bu kadar düzenin olduğu bir şehirde neden onca uyarı
tabelaları var diye insanın aklına hemen bir soru geliyor. Ancak cevap sanki çok zor değil.
Çünkü bu şehir o kadar çok yabancıya ev sahipliği yapıyor ki her renk ve ırktan insanı görmek
mümkün. Bu yabancıların hepsi de düzene uyacak altyapıya sahip olmadıkları için,
muhtemelen ilk olarak onları dikkate alarak yazılmış ve asılmış diye düşünmekteyiz. Bu
şekilde onlaraca uyarı tabelalarını görmek mümkündür.
Ayrıca dikkat veya dikkatli ol için daha çok biz ‘careful ya da ‘be careful’ kullanırken ‘caution’,
ve ‘mind’ gibi kelimelerinde çokça kullanıldığına şahit olduk. Her tren istasyonunda, tren
durmadan önce şöyle bir uyarı cümlesi kulağımıza geldi. Lütfen tren ile platform arasındaki
boşluğa dikkat ediniz! (Please, mind the gap between the train and the platform!)

Resim: 3

Resim: 4

Resim: 5 ve 6’da karşımızı çıkan levhalar ise dikkat edin tabelasının başka örneklerini
içermektedir. Örneğin Resim: 5’ te ‘take care’ dikkat edin anlamında kullanılmıştır. Bu kalıp
bir kişinin orada yaşamadıkça ya da onu görmedikçe kullanılacağı bir ifade değildir.
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Resim: 5

Resim: 6

İngiltere’de bilhassa Londra’da parklar çok özenle yapılmış, tasarlanmış ve çok özenle
korunmaktadır. Onun içinde parkların adını ‘The Royal Parks’ (Kıraliyete Ait Parklar) olarak
koymuşlar. Bizdeki karşılığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’dür. Bu parkları gezerken karşımıza
çıkan bazı ilginç ve bir o kadar önemli bulduğumuz tabelaları şimdi burada paylaşmak
istiyoruz. Tabi ki park içerisinde gezerken karşınıza yine onlarca tabela çıkıyor. Örneğin
Resim: 7 sincap ve güvercin beslemenin yasak olduğunu anlatan bir tabeladır. Yani herkes
kafasına göre iş yapamaz bu parklarda. Kuş besleyemez. Güvercinlere yem atamaz. Bunları
yapan görevliler var zaten. Bizde de buna benzer uyarı tabelaları parklarda mevcut ancak bu
uyarılara uyma konusu bizim eksik olduğumuz bir konudur. Bu konuda daha çok yol almamız
lazım.

Resim: 7
Resim: 8 ise değişik bir uyarı tekniğini içeriyor.
Bu yazı bir tabela üzerine yazılmış yazı değil.
Yürüyüş yolu üzerine yazılmış bir yazı. Bu alanın
bisiklet ve kaykay için uygun olmadığını ve
yasak olduğunu anlatıyor.
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Resim: 8

Resim: 9 ise taş üzerine monte edilmiş bir
tabelaydı. Burada da köpeklerin başıboş
bırakılmaması gerektiği anlatılıyor. Bunun
nedeni ise bir çok kişinin ev hayvanına sahip
olmasından kaynaklanıyor. Ev hayvanlarının
başında da köpekler geliyor. Onlar evcil
hayvanlarını parkta yürüyüşe çıkarıyorlar.
Bizde bu tür hareketleri daha çok büyük
şehirlerde görürüz.
Resim: 9
Resim: 10 sanki biz Türkler gibi mangalı çok
seven kişiler için yazılmış bir uyarı yazısıdır.
Burada ateş yakmak ve mangal yapmak yasaktır
tabelası parkları mangal keyfi için mahveden
insanlar için bir uyarı olarak asılmış olduğunu
düşünmekteyiz.

Resim: 10
Resim: 11 ile birlikte artık park dışına çıkıyor ve ulaşım araçlarının içinde ve duraklarda
karşımıza çıkan levhaları tanıtmaya başlıyoruz. Türkiye’de İngilizce öğretenler-belki de bize
de aynı hatalar öğretildiği için-hep benzer hataları yapıyorlar. Hem telaffuz konusunda hem
de anlama konusunda eksiklerimiz oldukça fazladır. İngilizce bir telaffuz dili olduğu için iyi
olmayan bir teleffuz anlaşılmamak demektir. Örneğin Resim: 11’den bahsetmek gerekirse
bize şerit için ‘line’ öğretilmiştir. Ancak şerit veya hat için ‘lane’ kullanıldığını otobüs hattının
geçtiği asfalta yazılı olduğunu görünce insan hatayı o zaman anlıyor. ‘Line’ yerine ‘lane’
kullanmak gerektiği tecrübe ile pekişiyor.
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Resim: 11
İngiltere’nin meşhur iki katlı (double-decker)
otobüsleri (Resim: 12) ile seyehat ederseniz,
ya da trene binerseniz her iki seyehat
aracında da yine uyarılar bulunmaktadır.
Örneğin; Resim: 13 bulunduğu yerin tekerlekli
araba kullanan kişiler için ayrılmış bir yer
olduğunu ve bu yerin tekerlekli araba
kullananlara verilmesini anlatırken aynı
zamanda bu kullanıcıları da uyarmadan geri
kalmıyor. Bu tabela kişilere tekerlekli
arabaların sırt kısmını karşıya dayamaları ve
frenlerini çekmelerini de
Resim: 12

hatırlatıyor.

‘Yaşlılara,
Hamilelere,
Gazilere,
Şehit
Yakınlarına ve Özürlülere yer veriniz.’ veya
‘Yaşlılara ve hamilelere ayrılmıştır.’ gibi bizim
ülkemizde karşımıza çıkan yazıların yer aldığı
tabelalar İngilterede de gözümüzden kaçmadı.
Resim: 14 engellilere terk edilmesi gereken
yer olarak otobüse asılmış bir tabeladır.
Bizdeki tabelalardan farkı ‘gazilere ve şehit
yakınlarına’ gibi bir ibarenin yer almamasıdır.
Tabiki bu da bize has bir yazıdır.
Resim: 13
Birincisi onlarda gazilik ve şehitlik makamı
bizdeki anlamı dışında yerini almıştır. İkincisi zaten onlarda şuanda gazi ya da şehit
olabilecek bir ortam yoktur.

Resim: 14
Resim: 15 ve 16 ise hızlı tren içinde bir tabela olarak değil ama yine bir uyarı olarak trenin
içine yazılmış yazıları göstermektedir. Örneğin; Resim: 15 tren kalkmadan 30 saniye önce
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kapıların kapanacağını haber vermektedir. Resim: 16 ise hareket halindeki bir trenden dışarı
sarkmayınız yazısı ile insanları uyarmaktadır. Resim: 16 da büyük yazının hemen üstünde bir
yazı daha var. O da çok önemli bir yazıdır. ‘Güvenliğiniz bizim için önemlidir,’ diyerek
insanları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar.

Resim: 15
Resim: 16
Güvenlik konusu söz konusu edilmişken İngiltere’de (Londra’da) çoğu yerde CCTV (CloseCircuit Television) (Resim: 17) olarak kısaltılmış bir çeşit ‘kapalı devre televizyon’ dedikleri
bir sistem bütün Londra otobüslerine takılmıştır. Yine Londra’da ‘Sizi izliyoruz’ (We are
watching you) yazısı karşınıza çıkmaktadır. Yani baştan uyaralım, ona göre hareket edin
mantığını burada yenilemek gerekmektedir.
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Resim: 17
Yol güzergahlarından, otobüslerden ve trenlerden bahsederken yol üzerinde çokça
karşılaştığımız tabelaların bazılarından bahsetmek yerinde olacaktır.
Resim: 18 araçların yükleme (indirmebindirme) dışında buraya giremeyeceğini
anlatıyor. Tabiki buna benzer uyarı tabelaları
bizde de var ancak sıklıkla karşılaştığımız olay
şudur. Yükleme için 10 dakika süre tanınmış
bir yerde şirketin aracı iki saat orada
kalabiliyor. Hatta oraya park ediyor ve park
yeri olarak kullanmaya başlıyor. Bir şey
deseniz dükkan önü diye size kızıyorlar. İşte
aradaki farklardan birisi de budur. Her şey
bizde de mevcut ancak uygulama ve uyma
eksik veya yanlış.
Resim: 18
Yol boyunca kasisler (Resim 19) var veya yol
boyunca bekleme yapmayınız (resim: 20)
tabelaları yine karşılaşılan tabelalardan.
Kasislerin yüksekliği hem ülkemizde hemde
diğer ülkelerde her arabaya uygun yapılmalı.
Bazı kasisler var arabanın altı geçerken
sürtüyor. Çünkü araba yere daha yakın
yapılmış. Bunun için çözüm kasislerin biraz
daha alçak yapılmasında yatmaktadır. Genelde
tabelada kullanılan saat aralığı sabah 07.00 ile
akşam 21.30 arasıdır.5
Resim: 19

Sadece Wimbledon gibi yerlerde değil çoğu
yerde, yasak olan yere park etme
durumunda yine bir uyarı tabelası karşımıza
çıkıyor. Resim: 21 bunu en iyi anlatan
tabeladır. Sabah yedi ile akşam dokuz otuz
arası park eden araçlar çekilir.

5

Bakınız: Resim: 20 ve 21
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Resim: 20
Araç çekildikten sonra o aracı geri almak için
verilen mücadele Türkiye’de de zordur. İlk
önce ceza ödenmesi gerekir sonra aracın
nereye çekildiğini bulacaksınız ve gidip teslim
alacaksınız. Bir de acaba aracın başına
herhangi bir hasar gelmiş mi çekerken bunu
tesbit etmek lazım. Bunca zahmet yerine
kurallara uymak daha kolay olsa gerek.

Resim: 21
Resim: 22 de karşımıza çıkan uyarı tabelası
bizde de rastladığımız tabelalardandır. Yaya
yolu, yaya geçidi, yayalar giremez, yayalara
açık gibi uyarı yazılarının asıldığı tabelalara
ülkemizde sıklıkla karşılaşıyoruz. İngilizce’de
yaya kelimesinin karşılığı ‘pedestrian’dır.
Yaya geçidine ise ‘pedestrian crossing’ denir.

Resim: 22
Geçitlerde karşılaşabileceğimiz bir tabela örneği Resim: 23 te bulunmaktadır. Dikkat
uyarılarının bir başka örneği de budur. Tramvaylara, trenlere dikkat edin yazısındaki dikkat
kelimesi ‘beware’ olarak karşılığını bulmuştur. Dikkat edin (beware) kelimesi başka uyarılar
için de kullanılabilir. Örneğin Resim: 24 te yankesicilere dikkat edin uyarı yazısı yer
almaktadır. ‘Beware’ iki kelime bağlayarak kullanılacaksa ‘of’ ile bağlanır.
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Resim: 23

Resim: 24
Resim: 25, 26, 27 ve 28 kiralama, satma ve

indirim gibi durumlarda her yerde karşılaşılan
Resim: 25
Resim: 26
tabelalardan bazılarıdır. Örneğin Resim:25 te kiralık için ‘let by’ kullanılmışken Resim: 26 da
aynı anlamı vermek için ‘to let’ kullanılmıştır. Bizde kiralık yazısı asılır. Ancak bir emlak
şirketi tarafından kiralanacaksa bu durumda XXXX Emlak’tan kiralık yazısı asılır. Satılık
(sale) kelimesi Türkiye’de çok yanlış yazılan bir kelimedir. Bazen bu satlık, bazen de satılık
olarak yazılmaktadır. Doğru olan satılık kelimesi İngilizce’de ‘for sale’ şeklinde yazılmakta
ancak ‘for’ kelimesi kaldırılırsa kelime işte o zaman çok daha farklı bir anlam kazanır. O
durumda indirim anlamına gelir. Ne yazik ki biz dilciler dâhil farklı kelimeleri dilimize
kazandıracağız diye gereksiz kelimeleri dilimize uyarlamaya çalışıyoruz. Bizde karşılığı
olduğu halde indirim yerine ‘sale’ kalimesini kullanan birçok mağaza ve kişi mevcuttur.
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Resim: 28

Park sorunu bir ülkenin sorunu olmaktan çıkmış artık bir dünya sorunu haline gelmiştir.
Bizim yaşadığımız şehir olan Nevşehir küçük bir olmasına rağmen arasıra park sorunu
yaşamaktayız. Sadece şehir merkezinde park sornu var diyemeyiz. Çünkü park konusunda
asıl sorunlardan birisi ev önünde araba park yerinin olmamasıdır. Yeni yapılan bazı
apartman ve siteler hariç eski binaların hemen hemen hepsinin oto parkı bulunmamaktadır.
Park yeri yol kenarıdır. Yolların da dar olduğu göz önüne alındığında işte park sorunu o
zaman ortaya çıkmaktadır. Bazen kendi apartmanınızın önüne park edecek yer
bulamzsınız. Bu durum diğer ülkelerde olduğu gibi İngilitere’de de sorundur. Ancak
oradaki sorun parkın olmamasından değil genelde yanlış park etmeden ya da duyarsızlıktan
kaynaklanmaktadır.
Örneğin Resim: 29 böyle bir duyarsızlığı önlemek için asılmış bir uyarı tabelasıdır. Sadece
burada ikamet eden kişlerin park edebileceğini anlatan uyarı tabelası oldukça da büyük
yazılmıştır. Demek ki bu yazıyı umursamayıp insanlar hala yanlış yerlere park
etmektedirler.

Resim: 29
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Resim: 30 da yanlış park konusunda uyarı yapmanın gerekliliğini anlatan bir yazıdır.
Ambulans çıkışı, itfaiye çıkışı gibi uyarılar bizde de mevcuttur. İşte bu resim her ikisinin
de birlikte yazılmış ve asılmış halidir. Yani sadece ambulans ve itfaiye girişine izin verilen
bir alanın olduğunu anlatmaktadır.

Resim: 30
Avrupa ülkelerinin hemen hemen çoğunda bisiklet bir ulaşım aracı olarak kullanılıyor.
Yaşlısı, genci herkes kullanıyor. Özellikle öğrenciler bisikleti ulaşımda kısa mesafelerde
tercih ediyorlar. Bundan dolayı bisiklet park etmekte bazen sorun teşkil edebiliyor. Yine
yanlış yerlere park yapılmamasını aktaran Resim 31, 32 ve 33 te bulunan uyarı
tabelalarındaki yazıların hepsi bisiklet ve pedallı araçların parkından kaynaklanan sorunu
gidermek için asılmış yazılardır.

Resim: 32
Resim: 31
Ancak yanlış yere park ile ilgilenen ve
gerektiğinde bisikleti yerinden kaldıran
İngilitere’de polistir. Uyarı tabelaları da polis
tarafından dikilmişitir. Türkiye’de buna
belediye
nezdinde
çalışan
zabıtalar
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bakmaktadır. Polisinde ilgi alanına girer ancak zabıtanın bu tür park sorunlarını bilhassa
bisikletten kaynaklanan park sorununu çözmek işleri arasındadır.

Resim: 33
4. SONUÇ
Her ne olursa olsun her toplum bir olmadığı gibi her brey de bir değildir. Bundan dolayı
uyarıları her zaman yapmak zorundayız. Çünkü bazı toplumar uyarılmadıkça yanlışı
düzeltmezken bazı toplumlar da uyarıldıkları halde yanlışı düzeltmemektedirler. Üzücü olan
şudur ki; biz uyarıldığımız halde yanlışı düzeltmeyen taplumlar arsındayız. Sigara içme yasağı
olur ve tabelası asılır, ancak bizden biri o tabelayı gördüğü halde görmezden gelir ve
sigarasını içer. Emniyet kemeri takmak zorunludur ama biz onun da bir yolunu bulur ya
takmayız ya da sahte kemer takarız. Hız sınırı 70 tir ancak biz hız sınırını aştığımız halde
trafik kurallarını suçlarız. Kendi hatamızı görmeyip hatayı hep başka kurum ve kuruluşlarda,
insanlarda hatta devlette ararız.
Durum böyle olunca da birbirimizi anlama konusunda zaaflar yaşamaktayız. Birini ikaz etmek
kadar doğal bir şey yokken biz de bu kavga konusu haline gelebilir. Cezalar caydırıcı olsa da
bunun asıl çözümü gelişmişlik düzeyinde yatmaktadır. İngiltere’de bir kişi yaptığı bir hatadan
dolayı uyarılınca kişi özür diler ve tekrar yapmayacağını söyler bizde durum çok farklı
sonuçlar doğurabilir. Söyleyeceğiniz kişiye dikkat etmeniz gerekir. Kişi suçlu da olsa ya da
yanlış da yapsa kabul etmeyip üste çıkmaya çalışabilir.
İngiltere gibi gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerde bu tür uyarı tabelaları gerçekten kişileri
uyarmak ve bir düzen içerisnde yaşamayı kolaylaştırmak için asılmış tabelalardır. Bizde ise
sadece uyaralımda gerisi önemli değil mantığı güdülerek asılmış binlerce tabela vardır. Çünkü
bu tabelaların bizde çok fazla bir hükmü yaktur. Türkiye’de kural bozulmak için konmuştur
ancak Almanya’da kural uymak için vardır.
Prof. Dr. Alp Esin uyarı tabelalarını üç gruba ayırmaktadır.

1. İşaretler, şekiller, simgeler ve renklerle tehlikelere karşı uyaran tabelalar
2. Yazılı uyarı tabelaları
3. Karışık uyarı tabelaları6
Bizim çalışmamız genelde yazılı uyarı tabelalarını içermektedir. Ancak New Headway
kitabını okuturken karşımıza işaretler, şekiller ve simgeler de çıkmıştı. Aşağıda bu
kitaptan alınmış yazılı tabelalara birkaç örnek verilmiştir.7

Esin, A. (2013). Uyarı levhalarınız gerçekten uyarabiliyor mu? Çimento Endüstrisi İşverenleri
Sendikası, cilt: 27 sayı: 1, 6-21.
7 Soars, L. ve Soars J. (1996). Intermediate Student’s Book, New Headway English Course. Oxford: Oxford
University Press, s. 36.
6
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Resim: 34

Resim: 35

Resim: 36

Resim: 37

Sonuç olarak tabelalar çeşitli olsa da onların bir dili olduğunu unutmamak lazım. Onlarda bize
kendi dillerinde uyarılar yapmaktadırlar. Tabiki bu uyarılar uyarılmak isteyen insanlar
içindir. Uyarıya ve öğrenmeye açık olmayan kişiler ve toplumlar ne yazık ki bu tabelalardan
yeterince faydalanamayacaklardır. Umarız bu çalışma tabelalar konusunu işlerken
eğitimcilere ışık tutar. Bu çalışmanın devamı da getirilebilir. İngiletere’de çekmiş olduğum
fotoğrafların Türkiyedeki benzerlerini çekerek karşılaştırmalı bir çalışma yapılabilir. Bu
çalışmada karşılaştırmalı bir çalışma oldu ancak bir sonraki çalışma Türkçe asılmış tabelaları
ekleyerek yapılabilir.
KAYNAKÇA
Esin, A. (2013). Uyarı levhalarınız gerçekten uyarabiliyor mu? Çimento Endüstrisi İşverenleri
Sendikası, cilt: 27 sayı: 1, 6-21.
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ABSTRACT
Vocabulary is vital for an effective use of a language. Therefore the vocabulary has important role on fulfilling the recently
adopted target of “to upskill the individual communication ability” which is the leading aim of foreign language teaching
Considering this foreign language education books should transfer the vocabulary in a spiral way for all levels. In this research
which based on the question of “Is there any difference between the vocabulary used in A1 and A2 level course books for
German as a foreign language and Turkish as a foreign language?”, the vocabulary in two couser books are compared. For
German teaching as foreign language Netzwerk Series of Goethe Institute; for Turkish teaching as foreign language Hittite Series
of Yunus Emre Institute are selected. This comparison is done in both vocabulary meaning and frequency. In this descriptive
study, document analysis and survey method are practised. The results of the analysis with the help of Cibakaya program from
research documents, results and comments of the data gathered both within the language itself and from the comparison of two
languages are given and topic-related advices are offered.
Key Words: Turkish as foreign language, German as foreign language, vocabulary, frequency, course books.

ÖZET
Bireyin dili etkili bir şekilde kullanabilmesinde, sahip olduğu söz varlığı çok önemlidir. Bu nedenle, son yıllarda benimsenen
yabancı dil öğretim amaçlarının başında gelen “kişiye iletişim becerisi kazandırmak” hedefinin gerçekleştirilebilmesinde söz
varlığının rolü büyüktür. Bu noktadan hareketle yabancı dil ders kitaplarının her seviyeyi gözeterek, gerekli olan söz varlığını
sarmal bir şekilde aktarması beklenmektedir. “Yabancı dil olarak Almanca ve yabancı dil olarak Türkçe için hazırlanmış ders
kitaplarının A1 ve A2 seviyelerinde kullanılan söz varlığı arasında bir fark var mıdır?” sorusunun temelini oluşturduğu bu
araştırmada, iki ders kitabındaki söz varlıkları karşılaştırılmıştır. Yabancı dil olarak Almanca öğretimi için Goethe Enstitüsünde
kullanılan Netzwerk Serisi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için Yunus Emre Enstitüsünde kullanılan Hitit Serisi seçilmiştir. Bu
karşılaştırma hem söz varlığı bağlamında, hem de sıklık bağlamında yapılmıştır. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada
doküman analizi ve tarama yöntemi uygulanmıştır. Araştırma dokümanlarından elde edilen veriler Cibakaya programı
yardımıyla analiz edilmiş, hem dilin kendi içinde hem de iki dil arasında karşılaştırma yapılarak sonuç ve yorumlar ortaya
konarak konu ile ilgili öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe, yabancı dil olarak Almanca, söz varlığı, sıklık, ders kitapları.
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1. GİRİŞ
Globalleşip bilgi çağının değişimlerini yaşayan dünyamızda sınırların kalkmasıyla Avrupa
içinde de hareketlilik artmış; ekonomik, siyasal, toplumsal ve teknolojik alanlarda olduğu gibi
eğitim alanında da köklü değişimler meydana gelmiştir. “Eğitim, nasıl bir insan yetiştirmek
istiyoruz? sorusunu yanıtlama ürünü iken, nasıl bir dünyada yaşıyoruz? sorusuyla da iç içedir”
(Polat, 2001, s.29). Değişen bu dünya koşulları uluslararası iletişim aracı olan yabancı dillerin
önemini de son derece arttırmıştır. Tapan’ın (2001a, s.42) da dile getirdiği gibi, insan yaşadığı
çağın yoğun ilişkiler ağı içerisinde etkin ve üretken bir biçimde yerini alma gayesinde ise;
kendi koşullarından yola çıkarak dünyanın beklentilerine yanıt vermek zorundadır.
Beklentilere sağlıklı bir şekilde yanıt verebilmek ise ancak bireysel ve toplumsal düzlemde
kurulacak iletişimin ön koşulu olan “öteki”nin dilini/dillerini bilme ile gerçekleştirebilir. Bu
durumda yabancı dil/diller öğrenmek kaçınılmazdır. Bu doğrultuda son yıllarda yabancı dil
öğretenlere ve öğrenenlere ışık tutmak amacıyla birçok çalışma ortaya konmuştur. Bunların
bir örneği ise 2001 yılının Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından Avrupa Diller Yılı
olarak belirlenmesi ve bu çerçevede etkinlikler düzenlenmesidir. Tapan bu konuda şunları
ifade etmiştir:
Bu çerçevede düzenlenen etkinliklerin amacı, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin
dilsel ve kültürel farklılıklarını bir zenginlik olarak görmelerine olanak sağlamak,
Avrupa’da konuşulan çeşitli dillerin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşam için ne
denli önemli ve yararlı olduğunu vurgulamak ve dolayısıyla çokdilli ve
çokkültürlü bir dünyada yaşayan insanların dil öğrenme isteklerini güçlendirmek
ve desteklemektir (Tapan, 2001b, s.117).
2001 Avrupa Diller Yılı ilan edilmesinin amacıyla ilgili Demirel ise şunları ifade etmiştir:
Diller yılını ilan etmedeki temel amaç, Avrupa Konseyine üye ülkelerin dil ve
kültür miraslarına sahip çıkmaları ve bunu diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte
paylaşmalarıdır; bunun yanı sıra çok kültürlü, çok dilli Avrupalı olma bilincini
yayarak birden çok dil öğrenmeyi teşvik etmektir. Bu yolla çok dil öğrenmenin
farklı dil ve kültürel geçmişleri olan insanlar arasında hoşgörüyü arttıracağı ve
birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlayacağı beklenmektedir (Demirel, 2005,
parag.14).
Bu düşünceye uygun olarak merkezinde çokkültürlü ve çokdilli bir yapıyı barındıran tüm
Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmak üzere, yabancı dil öğretiminde ortak bir standarda ve
ortak ölçütlere dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller
Bölümünce Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (İng. The Common European Framework
of Reference for Languages, Alm. Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für
Sprachen) ve Avrupa Dil Portfolyosu (İng. European Language Portfolio, Alm. Europäisches
Sprachenportfolio) geliştirilmiştir. Bugün tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretiminde
temel alınarak gerçekleştirilen bu çerçeve programı ülkemizde de benimsenmiştir (Mirici,
tarihsiz, parag.1). Bu noktadan hareketle denebilir ki, artık tüm Avrupa ülkelerinde olduğu
gibi ülkemizde de hemen hemen her yabancı dil ders kitabı bu çerçeve programına göre
düzenlenmektedir.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

768

Erol HACISALİHOĞLU & Sevim ÇELİK ÖNEMLİ

Yabancı dil öğretiminde yadsınamaz bir yere sahip olan ders kitaplarının üstlendiği birçok
görev vardır. Temel dil becerilerinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) kazandırılması
başta olmak üzere ders kitapları; kültürel değerler ve dil bilgisi aktarması, söz varlığı
kazandırması gibi geniş bir görev yelpazesine sahiptir.
Bireyin dili etkili bir şekilde kullanabilmesinde, sahip olduğu söz varlığı çok önemlidir. Bu
nedenle, son yıllarda benimsenen yabancı dil öğretim amaçlarının başında gelen “kişiye
iletişim becerisi kazandırmak” hedefinin gerçekleştirilebilmesinde söz varlığının rolü
büyüktür. Bu noktadan hareketle yabancı dil ders kitaplarının her seviyeyi gözeterek, gerekli
olan söz varlığını sarmal bir şekilde aktarması beklenmektedir.
1.1. Sözcük Tanımı ve Kapsamı
İnsanın iletişim ve haberleşmeyi sağladığı konuşma yeteneği, onu diğer varlıklardan ayıran
en önemli özelliğidir. “Birlikte yaşayabilmenin ön koşulu (olan) (…) bildirişme olmazsa bir
topluluğu toplum saymaya da olanak yoktur” (Aksan, 2009, s.42). Fakat “dil yalnızca
bildirişmeyi, haberleşmeyi gerçekleştiren bir araç olarak kalmaz; toplumla, onun kültürüyle
olan ayrılmaz bağları dolayısıyla toplumun çeşitli özelliklerine, yaşayışına, inançlarına,
geleneklerine, tarihine ışık tutan önemli bir toplumsal kurum olarak karşımıza çıkar. Bireyin
ve toplumun kültür varlığı olarak belirir” (Atabay, Özel ve Kutluk, 2003, s. 15). Tüm bunların
gerçekleşmesinde ise sözcüklerin önemi yadsınamaz.
Sözcük (kelime); “ses dilinde belli anlamı ya da tümce kuruluşunda görevi bulunan anlatım
aracı” olarak tanımlanmaktadır (TDK, çevrim içi Yazın Terimleri Sözlüğü). Başka bir tanıma
göre “kelime, manalı veya gramer vazifeli dil birlikleridir” (Ergin, 2012, s. 95). Rötzer ise
sözcüğü “tek veya birden fazla heceli, bir anlam veya işleve sahip ses grupları” olarak
tanımlar (Rötzer, 2000, s. 171). Bu tanımlardaki ortak nokta, kelimenin hem anlamsal hem de
dil bilgisel görevi olduğundan bahsedilmesidir.
1.2. Söz Varlığı Tanımı ve Kapsamı
İnsan sosyal bir varlıktır. Kendi iç ve dış dünyasıyla, çevresiyle iletişimini dil sayesinde
gerçekleştirir. Bu anlamda dil bir köprü vazifesi görmektedir. Bu noktada ise sözcükler
önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü “dili etkili, güzel ve doğru bir biçimde kullanabilmede
bireyin sahip olduğu kelime hazinesinin önemi büyüktür (Göçer, 2009, s.1026). Baş’ın (2010,
s.138) da benzer şekilde yaptığı belirlemeye göre: “Söz varlığı bir dilin ve dolayısıyla o dili
konuşan ve yazan bireylerin anlatım gücünü geliştirir”.
Söz varlığının anlamına Türkçe sözlükte bakıldığında “bir dildeki sözlerin bütünü, söz
hazinesi, söz dağarcığı, sözcük hazinesi, kelime hazinesi, kelime kadrosu, vokabüler” olarak
tanımlandığı görülmektedir (TDK, çevrim içi Genel Türkçe Sözlük). Başka bir tanıma göre
“bir dilin söz varlığı denince, yalnızca, o dilin sözcüklerini değil, deyimlerin, kalıp sözlerin,
kalıplaşmış sözlerin, atasözlerinin, terimlerin ve çeşitli anlatım kalıplarının oluşturduğu
bütünü anlıyoruz” (Aksan, 1996, s.7). Dolayısıyla söz varlığını “çok genel bir bakışla dillerin
sahip olduğu sözcüklerin tümü” olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır (Beyreli, Çetindağ ve
Celepoğlu, 2005, s.148).
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1.3. Temel Söz Varlığı
Temel söz varlığı kavramı, Almancada Grundwortschatz, İngilizcede basic vocabulary ve
Fransızcada vocabulaire essentiel kelimeleriyle karşılanmaktadır. Aksan’ın yaptığı tanıma
göre temel söz varlığı;
Söz varlığı içinde, bir dilin kendi öğelerinden oluşan, kimi zaman yabancı öğelerin
de girdiği (…), insanın organlarından ve vücut bölümlerinden başlayarak yiyecekiçeceklerine, en sık kullandıkları araç-gereçlere, doğayla, tarımla ilgili konu ve
olaylara, en sık gereksinme duydukları eylem (fiil)lere ve sayı sistemine kadar
uzanan bir kavramlar bütününü kapsar (Aksan, 2002, s.13-14).
Şahin (2006, s.124) ise, temel söz varlığının kapsamını, insan organ adları, esas hareketleri
ifade eden fiiller, öncelikli ihtiyaç maddelerini karşılayan kelimeler, sayı isimleri, akrabalık
isimleri gibi sözlerin oluşturduğunu ifade etmiştir. Bunun yanı sıra bu kelimelerin insan
hayatında birinci derecede önem taşıdığını, zaman içinde çok az değişikliğe uğradıklarını ve
deyimlerin ve terimlerin oluşturulmasında çok sık kullanıldıklarını vurgulamıştır.
Yabancı dil öğretiminin başlangıç seviyelerinde de bu kelimelerden faydalanılır. Dolayısıyla
yabancı dil öğretim materyalleri oluşturulurken, temel yaşam deneyim alanlarının
belirlenmesi yanında temel söz varlıkları da göz önünde bulundurulmalıdır. Barın’ın (2003,
parag.1,2) da ifade ettiği gibi bir dilin yabancı dil olarak öğretiminde temel düzey ders
kitaplarında kullanılmak üzere ayrı bir söz varlığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu
belirlemeyi yaparken öncelikle organ ve akrabalık adlarının, sayıların, günlük hayatta sıkça
kullanılan isim ve fiiller ile onlarla ilişkisi olan kelimelerin, sıkça kullanılan deyimlerin,
atasözlerinin ve iletişimde önemli yer tutan kalıplaşmış sözlerin ele alınması gerekmektedir.
Aksan’a (2004, s.242) göre, Türkçenin temel söz varlığı 2000 kelimeden oluşmaktadır.
Yabancı dil öğretimi ders kitaplarında kullanılan kelimelerle ile ilgili Yıldız, Okur, Arı ve
Yılmaz ise şunları ifade etmektedir;
Ders kitaplarındaki kelimelerin rast gele seçilmesi gibi, kelime sıklığının da
bilinçsiz bir şekilde belirlenmesi kelime öğretimine etki etmez. Yani bazı
kelimelerin sıkça tekrarlanması, o kelimenin kolay bir şekilde öğrenilebileceğini
göstermez. Önemli olan sık tekrar değil, bilinçli ve öğretmeye yönelik tekrardır
(Yıldız, Okur, Arı ve Yılmaz, 2010, s.317).
Dolayısıyla yabancı dil öğretim kitapları hazırlama aşamasında dikkat edilecek noktalardan
biri kullanılacak kelimelerin seçiminin gelişi güzel yapılmaması, bir diğeri ise bu söz
varlığının belli bir sistem içerisinde tekrarlarla yinelenmesidir. Bunun yanı sıra dikkat
edilmesi gereken başka bir husus ise konuşma dili ve yazma dili arasındaki farktır. Temel söz
varlığı belirlenirken yalnızca yazılı kaynaklara başvurmak eksiklik doğurabilmektedir.
Örneğin, iletişim kurmada sıkça rastlanan “Günaydın!, Hayırlı işler! Allaha ısmarladık! vb. gibi
kalıplaşmış ifadeler yazılı metinlerde yapılan sıklık taramasında ilk sıralarda karşımıza
çıkmayabilir. Bu nedenle, temel söz varlığını belirlemede, yabancı dil öğretimi için
hazırlanmış birçok kitapta kullanılan yapay dil yerine, doğal dil esas alınmalıdır (Barın, 2003,
parag.8). Ayrıca “söz varlığı araştırmalarında elde edilecek verilerin karşılaştırılıp
değerlendirilmesi için ortak bir yöntem” kullanılması da diğer önemli noktalardan biridir
(Baş, 2011 s.28).
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde temel söz varlığının iyi belirlenmemiş
olması öğretimde büyük bir sıkıntı yaratmaktadır. Birçok dilde temel söz varlığına
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

770

Erol HACISALİHOĞLU & Sevim ÇELİK ÖNEMLİ

ilişkin çalışmalar yapılıp ortaya bilimsel veriler konmuştur. Böylece, dil öğretim
kitaplarının ana dili öğretimine yönelik olanlarında hangi kelimelerin yer alması
gerektiği, yabancı dil olarak öğretimine yönelik olanlarında ise farklı olarak hangi
kelimelerin verilmesi veya verilmemesi gerektiği konuları açıklık kazanmıştır
(Barın, 2003, parag.5).
Çekirdek sözcükler olarak da adlandırılan temel söz varlığı belirlenirken, yukarıda da
bahsedildiği gibi, odak olarak insanın alınması en ideali olacaktır. Bunlar insanın organları; en
doğal gereksinimlerini ifade eden yemek, içmek, uyumak, gitmek, gelmek, almak, vermek gibi
kavramlar; yakın çevresindeki kişileri gösteren akrabalık adları; sayılar ve insanın maddi ve
manevi kültürü içinde yer alan çeşitli kavramlardır. Maddi kültür dendiğinde bilim dilindeki
flora ve fauna başlığı altında sıralanabilecek değişik kavramlar sayılabilir. Flora; buğday,
mısır, pirinç gibi insanın çevresinde var olan ve toplumun yaşamı ve beslenmesiyle yakından
alakalı olan bitkileri içerirken, fauna ise özellikle tarım ve hayvancılık alanında olduğu gibi
insanların yarar sağladığı hayvanları içerir. Toplumların geçim kaynaklarına göre, temel söz
varlıklarındaki farklılıklar buna en güzel örnektir. Manevi kültür dendiğinde ise, dinle alakalı,
kutsal kavram ve kişilerle alakalı, gelenek ve görenekle alakalı sözcükler akla gelmektedir
(Aksan, 1996, s.26-27).
1.4. Söz Varlığı Öğretimi ve Yöntemleri
Kelimelerin insan hayatındaki önemi yüksektir. “İnsan ne kadar çok kelime bilir ve kullanırsa
o kadar bilgili ve kültürlüdür” (Yıldız, Okur, Arı ve Yılmaz, 2010, s.162). Bu nedenle hem ana
dili öğretiminde hem de yabancı dil öğretiminde kelime öğretimi dikkatle ele alınmalıdır.
Aynı zamanda insan ne kadar çok kelime bilirse, yeni kelimelerin öğrenilmesi de o kadar
kolay olacaktır. İnsanın sahip olduğu sözcük dağarcığı ne kadar genişse, yeni gelen
kelimelerin bu ağ içinde sınıflandırılması o kadar kolay olacaktır. Dolayısıyla bu ağ ne kadar
çok kelime barındırırsa buna paralel olarak o kadar sıkı olacaktır ve bu ağ ne kadar sıkı
olursa o kadar da sağlam olacaktır. Böylelikle kelimelerin hafızada tutulması ve hatırlanması
da daha hızlı ve kolay gerçekleşecektir. Bunun tam tersi düşünüldüğünde ise, kelimelerin
izole bir şekilde, tek tek öğrenilmeye, tek tek hafızaya alınıp daha sonra hatırlanmaya
çalışılması daha güç olacaktır (Kielhöfer’den aktaran Bleyhl, 1995, s. 25).
Kelime öğretimi yabancı dil öğretiminin en önemli yapı taşlarından biridir. Bu sebeple kelime
öğretimi olmaksızın temel dil becerilerinin kazandırılması da mümkün olamamaktadır.
Çünkü “temel dil becerilerinin kazandırılabilmesi için öncelikle bazı ön koşul edinim ve
öğrenmelere ihtiyaç vardır. Bunlardan birisi de kelime bilgisinin geliştirilmesidir” (Budak’tan
aktaran Özbay ve Melanlıoğlu, 2008, s.31). Ana dili eğitimi için söylemem bu ifade yabancı dil
eğitimi için de aynen geçerlidir.
“İnsanın kelime kazanması (…) dinleme ve okuma ile gerçekleşir. Yakın zamana kadar kelime
dağarcığını geliştirmede kitap, gazete, dergi en önemli araçlar olarak görülmüştür.
Günümüzde bunlara ek olarak teknolojik ilerlemeler ile radyo, televizyon, internet (genel ağ)
önem kazanmıştır” (Yıldız, Okur, Arı ve Yılmaz, 2010, s.162).
Söz varlığını alıcı söz varlığı ve üretici söz varlığı olarak ikiye ayıran Baş’ın yaptığı belirlemeye
göre ise;
Alıcı yöndeki söz varlığı, dinleme ve okuma becerisi ile oluşur ve gelişir. (…)
Anlatma sürecini meydana getiren, konuşma ve yazma becerileri ile oluşan
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üretici söz varlığı, kısa süreli belleğin hizmet alanında bulunan alıcı söz
varlığından beslenir. İnsanın en çok ihtiyaç duyduğu söz varlığı unsurlarını bir
araya getirerek oluşturduğu konuşma ve yazma ortamlarının farklılığı, söz
varlığının da bir nevi derecesini göstermektedir. Alıcı söz varlığında yer alan söz
unsurları; konuşma ve yazma becerileri ile işlev kazanır. Bir hikâye ya da masal
anlatmak, bir düşünce yazısının ana fikrini söylemek, roman kahramanını olay,
çevre ve zaman üçgeninde değerlendirebilmek, seviyeye uygun bir deneme
yazmak, bir hikâyenin sonuç bölümünü tamamlamak, çocuk gazete ve dergilerine
yazı yazmak vb. birçok uygulama; çocuğun üretici söz varlığını geliştirmesine
katkı sağlayabilir (Baş, 2010, s.141-143).
Öğrenen, yeni bir kelimeyle ilk kez karşılaştığında, bunu hemen “yeni” olarak algılar. Bundan
sonra hemen ikinci adım gerçekleşir. Bu adımda yeni olan kelimenin, bağlamda verilişine
göre anlamsal olarak eşleştirilmesi yapılır. Böylelikle bu kelime ilk olarak pasif söz
dağarcığına alınır. Bunun akabinde oldukça uzun bir süreci kapsayan üçüncü adıma geçilir.
Bu adımda bu kelime için dilsel tecrübelerin toplanması ve analizi yapılır. Başka bir deyişle
bu aşamada bu kelimenin şifresi kırılır. Sözel ve bilişsel alanda bir algılama süreci başlar.
Kelimenin hangi bağlamlarda kullanıldığı, hangi anlamsal farklılıklara, hangi morfolojik
değişikliklere vs. uğradığı gözden geçirilir. Ancak bundan sonra öğrenen bu kelimeyi aktif söz
dağarcığına alıp, aktif olarak kullanmaya cesaret eder (Bleyhl, 1995, s. 26).
Söz varlığı öğretimi belli bir sistem içinde gerçekleştirilmelidir. Üç adımda incelenebilecek
söz varlığı öğretim aşamaları kısaca şu şekildedir (Doyé, 1974, s. 32-96);
1. Aşama: Sunum veya Kayıt
2. Aşama: Alıştırma
3. Aşama: Bütünleşme
Sunma veya Kayıt: Bu aşamayı öğretmen gözüyle bakarsak sunma, öğrenen gözüyle
bakarsak kayıt aşaması olarak adlandırmak yanlış olmayacaktır. Bu aşamada öğrenen,
öğretmen tarafından çeşitli yollarla sunulan kelimeleri tanır, telaffuzlarını ve yazılışlarını
öğrenir.
Alıştırma: İkinci aşama olan alıştırma aşamasında bir önceki aşamada sunulan kelimeyle
alıştırmalar yapılır. Öğretmen tarafından organize edilen alıştırmalarla, öğrenen kelimelerin
telaffuzunu, doğru yazımını ve anlamını iyice öğrenir. Bu aşama sonunda öğrenen bu
kelimeleri belli durumlarda kullanabilecek hale gelir.
Bütünleşme: Bu son aşamada daha önce kaydedilen ve alıştırmalar yapılan kelimeler
öğrenenin sözcük dağarcığına ilave edilir. Bu aşamada kelimelerin farklı dilsel ve durumsal
bağlamlarda kullanılmasıyla, öğrenen kelimeleri daha sonra serbest olarak kullanabileceği
biçimde edinmiş olur.
Bu aşamaların sırayla izlenmesiyle aslında kelimeler önce pasif, ardından aktif söz
dağarcığına alınmaktadır. Bu önemli noktaya Bleyhl (1995, s.26-27) de çalışmasında
değinmiştir. Bir kelimenin aktif söz dağarcığına alınmasından önce o kelime pasif söz
dağarcığına alınmalıdır. Bu ne yazık ki yabancı dil öğretiminde çok fazla dikkat edilen bir
husus değildir. Bleyhl’in Nagy ve Herman ile Nagy ve diğerlerinin çalışmalarından edindiği
bilgiye göre bir kelimenin, öğrenenin dilsel yetilerine dahil edilmesinden önce, o kelimeye
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beş-yirmi kez arasında rastlanılmış olunması ve o kelimenin böylelikle bir işlenme
sürecinden geçmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla kelimelerle daha çok karşılaşılırsa
ve/veya onlara belli bir ehemmiyet yüklenirse ancak o zaman hafızada daha iyi tutulabilirler.
Çok sayıda söz varlığını geliştirme etkinlikleri vardır. Bunlar bazı kaynaklarda metot olarak
geçer. Özbay ve Melanlıoğlu’nun Demirel, Haeau ve Pehlivan’ın çalışmalarından yaptığı
sentezle oluşturduğu metotlar listesi ise şu şekildedir (Özbay ve Melanlıoğlu, 2008, s.35-37):
1.Görsel materyallerden yararlanma,
2.Öğretilecek kelimenin anlamını jest ve mimiklerle açıklama,
3.Okuma, yazma, konuşma, dinleme ve dil bilgisi çalışmalarından yararlanma,
4.Sözlük defteri oluşturma, bunu kullandırma,
5.Sözlük ve yazım kılavuzu kullandırma,
6.Gözlem ve yaşantılara yer verecek durumlar oluşturma,
7.Kelimelerin değişik anlamlarını seçtirme,
8.Yabancı kelimelerden aynı ekle sona erenleri buldurma,
9.Ayrı ayrı verilmiş kelimelerden birleşik kelime oluşturma,
10. Bazı deyimlerin bağlı oldukları hikâyeleri anlatma,
11. Anlam değiştirme,
12. Kelimenin yapısını inceleme,
13. Kelimeleri ilgili oldukları konulara, eş, yakın ve karşıt anlamlarına göre
sınıflandırma,
14. Sözün gelişinden bir kelimenin anlamını çıkarabilme,
15. Kelimenin anlamını buldurma,
16. Eş anlamlı kelimeleri bir arada verme,
17. Çok anlamlı kelimeleri ve onların anlamlarını buldurma, birçok anlamı verilen
kelimeden hangisinin cümledeki anlamı karşıladığını seçtirme,
18. Bir kavramla ilgili değişik kelimeleri türetme, buldurma,
19. Bir kelimenin hangi kelimelerle birlikte kullanılabileceğini gösterme,
20. Bağlantı sağlayan kelimeleri gösterme,
21. Uzun bir kelime verip bunun içinden başka kelimeler çıkarma,
22. Bilinen bir kelimenin baş harfini değiştirip yeni kelime oluşturma,
23. Basamak oluşturma; bilinen bir kelimeden başlayıp her kelimenin son harfinden
yeni kelime oluşturarak basamakları tamamlama,
24. Varlıkları karşılaştırarak benzetmelerden yararlanma,
25. Kelime bilmecelerinden yararlanma,
26. Bulmacalar,
27. Şarkılar, şiirler.
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Söz Varlığı ve Sıklık İlişkisi

“Bütün dillerde kullanım açısından öne çıkan kelimeler vardır. Bu kelimeler dil
kullanıcılarının eğitim durumundan yaş gruplarına kadar birçok faktörden etkilenir ve
kullanıcılar arasında farklılık gösterir” (Ölker, 2011, s.49). Dolayısıyla bireylerin yaşamsal
alanlarına yakınlığı nedeniyle bazı sözcükler diğerlerine göre daha sık kullanılır. Bu ihtiyaç ve
kullanım sıklığına göre bir sıralama oluşur. Bu sıralama kelime sıklığını belirler. Başka bir
ifadeyle “kelime sıklığı, bir dilin sözcüklerinin öteki sözcüklere oranla daha çok ya da daha
seyrek kullanılması olarak tanımlanabilir” (Aksan’dan aktaran Yıldız, Okur, Arı ve Yılmaz,
2010, 316). Kelime sıklığının anlamına Türkçe sözlükte bakıldığında “dilde bir sözün
kullanılma oranı” olarak tanımlandığı görülmektedir (TDK, çevrim içi Güncel Türkçe Sözlük).
“Bir dilde kullanılan kelimelerin birbirine oranla kullanım sıklığını ortaya koyan (kelime
sıklığı) çalışmaları, konuşma dili üzerine yapılacağı gibi yazı dili üzerine de yapılabilir”
(Ölker, 2011, s.49).
Bir konuşma metnindeki ya da yazılı metindeki kelimelerin sayımı yapılarak, sıklık dizelgesi
düzenlenir (Yıldız, Okur, Arı ve Yılmaz, 2010, 316) ve böylelikle sıklık sözlükleri oluşturulur.
“Sıklık sözlüklerinde madde başı kelime verildikten sonra hemen yanına kelimenin sıklık
değeri yazılır. Dizgesel sözlüklerdir çünkü ya alfabetik olarak ya da sıklık dağılımını esas alan
verilere göre belirli bir dizgi içinde oluşturulur” (Ölker, 2011, s.49).
Uzun zamandan yabancı dil araştırmacıları dillerle ilgili sıklık çalışmaları ortaya koymaktadır.
Almancadaki en eski kelime sıklığı sözlüğü Kaeding’e (1897) aittir. Bu sözlüğün oluşumunda
edebi metinler, gazete metinleri, resmi ilanlar ve alan literatürü gibi yazılı dil kaynaklarından
yararlanmıştır. Daha sonra Ortmann (1975) Kaeding’in bu sözlüğünü temel alarak kendi
çalışmasını ortaya koymuştur. Ortmann’ın bu çalışması ise, Goethe Enstitüsü’nün uyguladığı
“Zertifikat Deutsch” adlı sınavın temelini ve yabancı dil olarak Almanca için hazırlanmış
birçok ders kitabındaki kelime seçimini etkilemiştir. İlerleyen yıllarda Kaeding’in sözlüğü
kadar kapsamlı olmasa da başka yazılı dilin kelime sıklığı sözlükleri oluşturulmuştur.
Bunlardan bazıları şu şekildedir: Rosengren (1972) ve Swenson (1967) gazete dilinin sıklık
listesini (Häufigkeitlisten der Zeitungsspache) oluştururken, Scherer (1965) alman kısa
hikâyelerininkini (Häufigkeitlisten der deutschen Kurzgeschichte) oluşturmuştur. Daha
sonraki yıllarda ise Jones ve Tschirner (2006) tarafından aktüel kullanılan yazılı ve sözlü dili
kapsayan, 4,2 milyon kelimeden oluşan bir kelime sıklığı sözlüğü oluşturulmuştur (Tschirner,
2006, s.1277-1280).
Türkçenin kelime sıklığı ile ilgili yapılan çalışmalar ne yazık ki Almancada olduğu kadar eski
yıllara dayanmamaktadır.
“Türkiye’de kelime sayımı temel alınarak kelime dağarcığı ile ilgili ilk araştırma
Ömer Harıt tarafından yapılmış (1972), Samsun ve Ankara’daki birkaç ilkokulun
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birinci sınıf öğrencilerinin kelime dağarcığı belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra
birkaç yüksek lisans ve doktora çalışması yapılmıştır. (…) Türkiye’de kelime
dağarcığını geliştirmede ve kelime öğretiminde çok önemli bir yeri olan sıklık
çalışmasını, İlyas Göz (2003) yapmıştır” (Yıldız, Okur, Arı ve Yılmaz, 2010, 316).

Göz, Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü’nü Kucera ve Francis’in (1967) İngilizce için
yaptığı çalışmayı örnek alarak yapmıştır. Bu sözlük Basın, Roman-Hikâye ve Güzel Sanatlar
başlığı altında oluşturulan havuzda toplanan çok sayıdaki metinlerden çıkarılan yaklaşık
olarak 1 milyon kelimeden oluşmaktadır (Göz, 2003, s. I-X).
Ders kitapları hazırlama aşamasında konuların rast gele seçilmeyip, temel yaşam deneyim
alanlarının (aile, yeme-içme, alışveriş gibi) göz önünde bulundurulması gerektiği gibi kelime
sıklığı sözlükleri de dikkate alınmalıdır. Çünkü bu sözlüklerde temel söz varlığı başlığı altında
da görülebilen ve bireylerin en çok ihtiyaç duyduğu kelimeler, en sık kullanılan kelimeler
olarak ilk sıralarda yerlerini alırlar. Bu nedenden dolayı sözcük öğretimi sarmal bir şekilde
ilerlerken, sıklık sıralamasına göre düzenlenmelidir.
2. YÖNTEM
Betimsel bir çalışma olan bu araştırma tarama modelinde desenlendirilmiştir. Veriler ise
doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. “Tarama modelleri, geçmişte ya da halen
varolan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır.
Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi
tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez”
(Karasar, 2010, s. 77). Veri toplamak için kullanılan doküman incelemesi ise “araştırılması
hedeflenen olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizi”ni (Yıldırım,
Şimşek, 2000, s.140) kapsamaktadır.
1.5.

Araştırma Dokümanları

Bu çalışmaya konu olan ders kitaplarının belirlenmesi aşamasında birbirlerine yakın
konumdaki kitaplar seçilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Türkçe için Yunus Emre
Enstitüsü’nde kullanılan “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti, A1 ve A2 seviyesi
Ders Kitabı ve Çalışma Kitabı”; Almanca için ise Goethe Enstitüsü’nde kullanılan “Netzwerk
Deutsch als Fremdsprache, A1 ve A2 seviyesi Ders Kitabı ve Çalışma Kitabı” seçilmiştir. Bu iki
enstitüde kullanılan kitapların seçilmesindeki ana neden, her iki enstitünün de benzer
misyonu benimsemeleridir. Her iki enstitü de ilgili olduğu dilin dünya çapında öğrenilmesi ve
kültürel değerlerinin aktarılması için çalışmalar yapmaktadır. Kendi resmi internet sitesinde
yer alan bilgiye göre 94 ülkede 149 tane Goethe Enstitüsü bulunmaktadır. Bu enstitülerde
kursiyerlere yaklaşık 60 yıldır Alman dili, kültürü ve Almanya ile ilgili bilgiler
aktarılmaktadır. Buna karşılık Yunus Emre Enstitüsü daha genç bir kurumdur. 2009 yılında
faaliyete başlamıştır fakat onunla aynı misyonu edinip, dünyaya yayılarak Türk dili ve
kültürünü uluslararası platforma taşıyan, çeşitli sempozyum, seminer, sertifika
programlarıyla eğitim-öğretim, sanat ve tarih alanlarında da uygulamalar yapan benzer bir
kurum yoktur. Yine kendi resmi internet sitelerinde yer alan bilgiye göre dünya genelinde
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30’un üzerinde kültür merkezi kurulmuş; 10’a yakın kuruluş ve 60’ın üzerinde üniversiteyle
işbirliği içinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu gerekçelerden hareketle bu iki enstitünün
kullandığı kitapların kullanılmasına karar verilmiştir.
1.5.1. Yeni Hitit Seti
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” adlı dil öğretim seti, Ankara Üniversitesi Türkçe ve
Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER tarafından; Engin Uzun editörlüğünde;
Cemil Kurt, E. Nurşen Aygün, Elif Leblebici ve Özden Altınkaynak Coşkun tarafından
hazırlanmış, son olarak bazı yenilemelerle 2012 yılında 4. baskısı yayımlanmıştır.
Bu dil öğretim seti Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’ne uygun olarak; Yeni Hitit 1 Temel, Yeni Hitit
2 Orta, Yeni Hitit 3 Yüksek olmak üzere üç seviyeye ayrılmıştır. Yeni Hitit 1 Temel kitabı
öğrenenleri AODÇ’ye göre A1 ve A2 beceri düzeylerine, Yeni Hitit 2 Orta kitabı B1 beceri
düzeyine, Yeni Hitit 3 Yüksek kitabı ise B2 ve C1 beceri düzeylerine ulaştırmayı
hedeflemektedir. Her seviye, bir adet ders kitabı, çalışma kitabı ve dinleme metinlerinin
bulunduğu CD içermektedir. Yeni Hitit 1 Temel ve Yeni Hitit 2 Orta seviyelerinin birer
öğretmen el kitabı da bulunmaktadır.
Yeni Hitit (A1 - A2) Ders Kitabı Üniteleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Merhaba
Günlük hayat
Yakın çevremiz
Zaman geçiyor
Afiyet olsun
Bürokrasi her yerde
Gelecek de bir gün gelecek
Rivayet odur ki…
Farklı dünyalar
Medya
Sağlıklı bir yaşam
Yolculuk

2.1.2. Netzwerk Seti
Netzwerk Deutsch als Fremdsprache seti; Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz ve
Tanja Sieber tarafından, Almanca ön bilgisi olmayan 16 yaş ve üzeri genç ve yetişkinler için
hazırlanmış, son olarak 2013 yılında değişiklikler, yeni ve modern ders materyali eklemeleri
yapılarak yeniden yayımlanmıştır.
Netzwerk (A1 - A2) Ders Kitabı Üniteleri
1.

Guten Tag!
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Freunde, Kollegen und ich
In der Stadt
Guten Appetit
Tag für Tag
Zeit mit Freunden
Kontakte
Meine Wohnung
Alles Arbeit?
Kleidung und Mode
Gesund und munter
Ab in den Urlaub
Rund ums Essen
Nach der Schulzeit
Medien im Alltag
Große und kleine Gefühle
Was machen Sie beruflich?
Ganz schön mobil
Gelernt ist gelernt!
Sportlich, sportlich!
Zusammen leben
Gute Unterhaltung!
Wie die Zeit vergeht!
Typisch, oder?

2.2 Araştırmanın Amacı
Almancanın yabancı dil olarak öğretiminde birikim, tecrübe ve materyallerinin daha fazla
olduğu ve bu alanda yapılan çalışmaların daha eskiye dayandığı bilgisinden hareketle, bu
çalışmada Türkçenin ve Almancanın yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanan A1 ve A2
seviyesindeki ders kitaplarında, ortak konu başlıkları altında kullanılan söz varlığı, bunların
sıklıklarının karşılaştırışması ve aralarında bir fark olup olmadığının saptanması
amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
a. Yabancı dil olarak Türkçenin ve Almancanın öğretimi için hazırlanmış A1 ve A2
seviyesindeki ders kitaplarında kullanılan söz varlığı nedir?
b. Bu söz varlığındaki kelimelerin kullanım sıklıkları nedir?
c. Türkçenin ve Almancanın yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanmış A1 ve A2
seviyesindeki ders kitaplarında kullanılan söz varlığı arasında bir farklılık göze
çarpıyor mu?
d. Aynı ünite başlığı altında yer alan söz varlıklarında anlamlı bir fark var mıdır?
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2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Her iki ders kitabı setinde ortak olan üniteler taranıp bilgisayar ortamına taşındı. Dağarcığın
oluşturulması için belirlenen kriterler doğrultusunda, bilgisayara aktarılan bu metinlerdeki
sözcükler üzerinde tek tek çalışma yapıldı. Belirlenen kriterler şu şekildedir;

-

Dizinler oluşturulurken Türkçe için TDK’nın 2005 basımı ve resmi sitesindeki çevrim
içi Güncel Türkçe Sözlük, Almanca için Duden’ın 1996 basımı ve resmi sitesindeki
çevrim içi sözlükler esas alınmıştır.

-

Araştırmada söz varlığı ve sıklık karşılaştırmaları yapılırken, çalışmaya konu olan
ders kitaplarındaki ünite sayısı eşitsizliği ve farklı ünite konularının kitaplarda yer
alması nedeniyle, karşılaştırmanın yanlış sonuçlanmaması için yalnızca ortak ünite
başlıkları çalışmaya dâhil edilmiştir. Tüm üniteler içerikleriyle birlikte incelenerek,
en uygun 6 ünite belirlenmiştir. Yeni Hitit setinin “Merhaba” isimli birinci ünitesi
içerisinde “tanışma” konularının yanı sıra, “ev” konusu ile ilgili metin ve alıştırmalar
da yer almaktadır. Hatta üniteler sonunda yer alan “konuşma” bölüm sadece bu
konuya ayrılmıştır. Netzwerk setinde ayrı bir ünite başlığı altında verilen “ev”
konusu, bu nedenle birinci ünite ile birleştirilmiştir. Böylelikle tespit edilen söz
varlığındaki kelimelerde oluşacak ciddi bir ayrım engellenmek istenmiştir. Ayrıca her
iki ders kitabının ikinci ünitelerinin konuları önemli oranda benzerlik gösterirken
(hobiler, meslekler, mevsimler, aylar), Hitit setinin ikinci ünitesinde fazladan “saat”
konusu işlenmiştir. Netzwerk setinde “saat” konusunun işlendiği üniteye
bakıldığında, başka konuların da yer aldığı görüldüğünden bu iki ünite
birleştirilmemiştir. Böylelikle en doğru şekilde karşılaştırma yapılabilmiştir.
Araştırmaya dâhil edilen ünite başlıkları şunlardır:

Tablo 1: Araştırmaya Dâhil Edilen Üniteler
Yeni Hitit A1 ve A2 Seviyeleri

Netzwerk A1 ve A2 Seviyeleri

(A.1) 1. Merhaba

(A.1) 1. Guten Tag / 8. Meine Wohnung

(A.1) 2. Günlük Hayat

(A.1) 2. Freunde, Kollegen und ich

(A.1) 5. Afiyet Olsun

(A.1) 4. Guten Appetit

(A.1) 6. Bürokrasi Her Yerde

(A.1) 7. Kontakte

(A.2) 10. Medya

(A.2) 3. Medien im Alltag

(A.2) 12. Yolculuk

(A.1) 12. Ab in den Urlaub
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Metinlerde geçen bütün sözcükler yalın duruma getirilmiş ve Cibakaya programına
girilmek üzere ham metin oluşturulmuştur. Bu aşamada otomatik olarak
gerçekleştirilen bir düzeltme uygulanmamıştır, her kelime kendi bağlamında ele
alınmış ve manüel olarak düzeltilmiştir. Bu şekilde yapılarak “okumak” fiilinde olduğu
gibi “Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları çözümlemek”4 ya da
“öğrenim görmek” gibi iki farklı anlamı olan sesteş sözcüklerdeki ayrım veya “açmak”
sözcüğünde olduğu gibi “bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak” ya da “bir şeyi kapalı
durumdan açık duruma getirmek” şeklindeki yan anlamlar belirlenmiş ve daha
sağlıklı bir veri elde edilmiştir. Tüm bu anlam farklılığı olan kelimelere birer numara
atanmıştır ve daha sağlıklı bir kelime karşılaştırması yapılmıştır.
Sesteş ya da yan anlamlı kelimelere atanan bütün numaralar, ilgili sözcük kökünden
türemiş tüm sözcük türlerinde ya da hallerinde (isim, fiil, yeterlilik hali, edilgen hali
vb.) aynıdır (çık6- çıkabil6- çıkma6: Bir sebeple bulunulan yerden ayrılmak.).
Almancadaki “sein” ve “haben” fiilleri kendi anlamları haricinde, geçmiş zaman
cümlesi oluştururken yardımcı fiil olarak kullanılmaktadır. Bu ayrımı görebilmek için,
tüm metinlerdeki bu fiiller gerçek anlamında kullanılmışsa sein(V), hab(V)(Vollverb); yardımcı fiil olarak kullanılmışsa sein(H), hab(H)- (Hilfsverb) olarak
yazılmıştır.
Almancada yazılışları aynı fakat ait oldukları kelime türü grubu farklı olan sözcükler
atandıkları numaralarla ayrıştırılmıştır [zu1: Tanımlık (Präposition), zu2: Zarf
(Adverb); wie1: Zarf, wie2: Konjunktion].
Cibakaya programına girilen ham metindeki tüm kelimelerin küçük harfe dönüşmesi
sonucu Almancada hem küçük hem de büyük harfle başlayan ve farklı anlamlara
gelen sesteş kelimeler, doğru bir sonuç elde etmek adına önceden numaralanmıştır
(morgen1, Morgen2; weg1, Weg2; ihr1, ihr2, Ihr3, ihr4; sie1, sie2, Sie3 vb.).
Cibakaya programıyla sıklık dizinlerinin elde edilmesinden sonra, Almancadaki baş
harfleri küçülen tüm isimler manuel olarak yeniden ilk harfleri büyük olacak şekilde
düzeltilmiştir.
Bahsedilen bütün durumlarda, Türkçe ve Almancada numara atanan tüm kelimeler,
anlamlarıyla birlikte Ek 1 ve Ek 2’de liste halinde verilmiştir.
Cibakaya programı özellikle Türkçe çalışmaları için üretilmiş olması neticesinde,
Almancadaki bazı harfleri tanımamaktadır ve bu harfleri yok etmektedir. Bu nedenle
ham metnin programa girilmesinden önce tüm Almanca karakterler, Türkçede olup
Almancada olmayan harflere dönüştürülmüştür (äğ; ßş vb.). Programda sıklık
dizinini oluşturduktan sonra tüm harfler eski haline dönüştürülmüştür.
Yukarıda bahsi geçen sözlüklerde birleşik olarak yer alan sözcükler, dizinde de
birleşik olarak verilmiştir (fotoğraf+çekmek, ders+çalışmak, jemandem+leid+tun vb.).
TDK Sözlük’te birleşik olarak verilen fiillerin isim halleri, yeterlilik halleri, edilgen
halleri vs. sözlükte birleşik olarak yer almasa da dizine birleşik olarak alınmıştır (Ör.
Park+etmek; park+edebilmek; park+etme vb.).

Tanımlar, TDK sözlükten edinilmiştir.
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Almancadaki fiiller, Duden sözlükte bir edat ile birlikte verilmiş ise veya edatla
birlikte örnek cümle kurulmuş ise dizine de edat ile fiil birleşik olarak alınmıştır (mit
jemandem sprechen; über etwas sprechen vb.).
Almancada edat ile birleşik fiillere ilave olarak yazılan kelimeler, söz grubundan ayrı
olarak dizine dâhil edilmiştir (über Land und Sprache sprechen 
über+etwas+sprech-; Land und Sprache).
Yukarıda bahsi geçen sözlüklerde yer almayan kelimeler (ör. Türkçe için; reyting,
pilates, kardio; Almanca için Shooting, Bauernmilch, Reethaus, Web-Cam vb.) dizine
dâhil edilmemiştir. Bunun yanı sıra Hitit Serisinde geçen Türkçe kökenli ve TDK
Sözlükte yer almayan “duşlama” kelimesi dizine dâhil edilmiştir.
Almancanın yapısı gereği bağlam içerisinde bazı kelimeler, özel bir anlam yüklenerek
birleşik olarak yazılabilmektedir (bazen iki kelime arasına “-“ işareti konmaktadır).
Netzwerk kitabında da bunun gibi birleşik olarak yazılmış kelimeler, Duden sözlükte
birleşik olarak yer almayıp, tek tek yer alıyorsa, dizine de ayrılarak eklenmişlerdir
(Ör. Mathe-Hausaufgabe  Mathe Hausaufgabe).
Bir önceki maddede bahsedildiği şekilde, araya “-“ işareti konarak birleşik yazılan
bazı kelimeler, Duden sözlükte arada “-“ işareti olmadan birleşik olarak verilmiştir.
Bu nedenle bu sözcükler Duden Sözlük’teki halleri esas alınarak dizine
eklenmişlerdir (Ör. Swimming-Pool  Swimmingpool).
Yazım hatası olan sözcükler, yukarıda bahsedilen sözlükler esas alınarak düzeltilip o
şekilde dizine eklenmiştir (hastahane hastane; kolestrol kolesterol vb.)
Netzwerk ders kitabında bazı sözcüklerin hem İngilizcesi hem Almancası yer
almaktadır (Action ve Aktion; Shopping ve Einkaufen; hallo ve hi). Bu sözcüklerin
İngilizcesi de Almancası da Duden sözlükte madde başı olarak verilmiştir. Sıklık
sözlüğünde bir sözcük için bir sıklık elde edilmesi nedeniyle sözcükler birleştirilip
Aktion, Einkaufen ve hallo sözcüklerine dâhil edilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen sözlüklerde kalıplaşmış / birleşik söz olarak yer almayan bazı
söz grupları, tarafımızca kalıplaşmış / birleşik söz olarak ele alınmıştır ve dizine de
birleşik olarak dâhil edilmiştir. Bu kelimeler, Türkçede: iyi aksamlar; iyi sabahlar; iyi
geceler; iyi günler; buyurun; görüşürüz; teşekkürler; bir şey değil; çok yaşa; cam
kenarı; Öğrenci İşleri; Dil Kütüphanesi; mutfak robotu; uçurtma sörfü; sörf tahtası;
sırt çantası; duş almak; yardım almak; keyif almak; bilgi almak; kredi çekmek; zorluk
çekmek; fotokopi çekmek; suları” ; Almancada: zum Wohl; ein paar; zum Schluss;
Frage stellen; Kontakt knüpfen; Gespräch führen; zum Lachen bringen; zum Weinen
bringen”.
TDK Sözlükte kalıplaşmış / birleşik söz olarak yer almayan fakat yakın anlamdaki
sözlerin kalıplaşmış / birleşik olarak alındığı fark edilen söz grupları da birleşik
olarak dizine dâhil edilmiştir. Bu sözcükler şunlardır;
Almancada geçen “CD-Laufwerk” ; “DVD-Laufwerk” ; “CD-Player” ; “S-Bahn” ve “UBahn” kelimeleri Duden sözlükte bu halleriyle madde başı olarak yer aldığı için, bu
kelimeler dizine bu halleriyle dâhil edildi.
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Almancadaki bazı kelimelerin kısa formları, dilbilimsel açıdan bakıldığında “kısaltma”
olarak algılanmayıp, normal kelime vazifesi görmektelerdir. Dilbilim alanında
“Kopfwort” olarak adlandırılan ve normal isim gibi çekimlenebilen bu kelimeler, bu
halleri korunarak dizine dâhil edilmişlerdir (Info, Uni gibi).

Tablo 2: TDK Sözlükte Kalıplaşmış/ Birleşik Söz Olarak Yer Alan ve Almayan
Kelimeler
TDK Sözlükte Kalıplaşmış/ Birleşik
TDK Sözlükte Kalıplaşmış/ Birleşik
Söz Olarak Yer Almayanlar
Söz Olarak Yer Alanlar
Hem de ne…
Hem de nasıl / hem de
Hafta sonları
Sabahları, akşamları, geceleri, öğlenleri
Klasik müzik
Pop müzik / halk müziği
İdare amirliği
İdare amiri
Ön plan
Arka plan / geri plan
Ön planda
Arka planda / ilk planda
Çoğu zaman
Çoğu kez
Hepimiz, hepiniz
Hepsi
Akşam yemeği
Öğle yemeği
Ana haber
Ana haber sunucusu
Toplu taşımacılık
Toplu taşıma
Otobüs durağı / metro durağı
Dolmuş durağı
Çocuk odası
Çalışma odası / yatak odası
Erkek kardeş
Kız kardeş
Diğer yandan
Öte yandan / bir yandan
Trafik kazası
Tren kazası
Ev sahipliği
Ev sahibi

-

Almancadaki dönüşlü fiillerde cümle içindeki çekimli kişi zamiri fiille birlikte alınmış,
ayrıca ikinci kez yazılmamıştır (Wir sehen uns  wir sich+seh-).
Almanca ve Türkçe dilleri arasındaki yapı farklılığından dolayı çalışmada özel olarak
uygulanan bazı yöntemler olmuştur. Almancada edatlarla ifade edilen bazı haller,
Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması neticesiyle eklerle ifade edilmektedir.
Metinlerdeki tüm kelimelerin yalın duruma getirilmesi sonucunda ise, Türkçedeki bu
yapılar silinmiş olmaktadır, fakat buna karşılık Almancada edatlar sıklık sözlüğünde
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yerini alacaktır ve böylelikle iki dil arasındaki sıklıkta bir fark meydana gelecektir. Bu
durumu engellemek adına Türkçe sözcükler yalın duruma getirilirken, “sınıfta, evden,
sinemaya…” gibi Almancada bir edat ile ifade edilen sözcükler iki kez yazılmıştır.
Birinci olarak sözcükler, Türkçe sıklık dizininde yerini almak üzere diğer tüm
sözcükler gibi yalın duruma getirilmiştir, ikinci olarak ise aynı sözcük ek almış haliyle,
başına “p” (Präposition=edat) harfi konularak (p-sınıfta; p-evden; p-sinemaya)
havuza alınmıştır. Böylelikle edatlar ve eklerin de karşılaştırılması mümkün hale
getirilmiştir. Aynı durum isim tamlamaları (sınıfın, kapının, defterin) için de
uygulanmıştır. Almancada bir edat veya isim tanımlıklarının çekimlenmesi ile ifade
edilen (Genitiv) bu sözcükler hem dizine alınmak için yalın halde, hem de Almanca
Genitiv hal ile karşılaştırmak üzere önüne “g” harfi eklenerek (g-sınıfın, g-kapının, gdefterin) ikinci kez yazılmışlardır.
Türkçede “Benim adım Mehmet.” gibi cümlelerde açık olarak yazılmayan ve Almanca
“sein” fiilini karşılayan “imek” ek-fiili, sıklık sözlüklerindeki sonuçların yanıltıcı
olmaması ve “sein” fiili ile karşılaştırabilmek adına açık olarak yazılmıştır (Benim / ad
/ imek).
Yukarıda bahsi geçen özel çalışma ile elde edilen ve yalnızca Almanca ile
karşılaştırmada kullanılacak olan bu ekler (sınıfta, sınıfa, sınıfın, -meli, imek,
olumsuzluk eki -me vs.) ayrı bir başlık altında karşılaştırılmıştır.
Sıklık dizininde oluşacak yanıltıcı bir sonucu engellemek adına, Almancada olmayıp
Türkçede olan gizli özneli cümlelerdeki gizli özneler açık olarak yazılıp, dizine dâhil
edilmiştir. Aynı şekilde Türkçedeki iyelik ekleri de silinip yerine iyelik zamirleri
yazılarak dizine dâhil edilmiştir (Bugün kitaplarımı aldım.  Ben / bugün / benim /
kitap / al-).
“ile” edatının sözcükle beraber verildiği durumlarda, sözcükten ayrı olarak yazılmış
ve dizine dâhil edilmiştir (arkadaşımla  benim arkadaş ile).
Türkçedeki yapım ekleri ile oluşturulan sözcükler olduğu gibi korunmuştur. Yalnızca
“-ncı, -ar” ekleriyle oluşturulan, sayı ile alakalı sözcükler (birinci, altışar vb.) dizine
dâhil edilmemiştir.
Türkçedeki fiilimsiler, TDK Sözlükte madde başı olarak yer almıyorsa (yanan,
okumayı, yıkılası vb.) fiil olarak (yanmak; okumak; yıkılmak) dizine dâhil edilmiştir;
fakat TDK Sözlükte madde başı olarak var ise (bakış, gülüş, okuma vb.) bu şekli
korunarak dizine dâhil edilmiştir. Almanca karşılıklarında da aynı yol izlenmiştir.
Almancada da bazı sıfatların isimleştirilmiş halleri Duden sözlükte madde başı olarak
yer almaktadır. Sözlükte kelime türü kısmında “substantiviertes Adjektiv”
(isimleştirilmiş sıfat) yazan Jugendliche ve Kranke kelimeleri dizine bu halleri
korunarak dâhil edilmiştir.
Almancadaki derecelendirilmiş sıfatların (schön, schöner, am schönsten) tamamı ilk
haline getirilmiştir. Yalnızca özel bir duruma sahip olan ve Duden sözlükte madde
başı olarak yer alan bazı sıfatların “daha üstünlük derecesi” (Komparativ) halleri
korunarak dizine dâhil edilmişlerdir (besser, mehr, lieber, später, früher gibi).
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Almancada çekimlenebilen zamir ve sıfatlar Duden sözlükteki madde başı halleri esas
alınarak dizine dâhil edilmişlerdir ( welch; all; jemand; jeder; andere; eigen; solch
vb.).
Türkçedeki fiillerin edilgen biçimleri, faktitif ekleri ve yeterlilik bileşik fiili bu şekliyle
dizine eklenmiştir.
Türkçedeki “de/da” bağlacı, metin içinde “da” olarak da geçse, dizine “de” olarak dâhil
edilmiştir.
Almancada Tanımlıklar (Artikel) dizine dâhil edilmemiştir.
Türkçedeki “ne, nere, ora, bu, şu, o, üzeri” gibi sözcükler TDK Türkçe Sözlük’te yer
aldıkları biçimiyle dizine dâhil edilmiştir.
“üstünde, karşısında, altında, arasında, önünde…” gibi yapılar TDK Türkçe Sözlük’te
olduğu şekillerde (üst, karşı, alt, ara, ön, alt…) dizine alınmıştır. Aynı yapılar Almanca
karşılıklarıyla karşılaştırılabilmek için, ikinci kez yazılmıştır (auf-üstünde, gegenüberkarşısında, unter-altında, zwischen-arasında, vor-önünde gibi); fakat bu halleri dizine
dâhil edilmeyip yalnızca sonuç kısmındaki karşılaştırmada kullanılmıştır.
Sayılar ve tarihler dizine alınmamıştır (1923, bir, ikinci, üçer / eins, zweitens, zu
dritt…).
Kısaltmalar dizine dâhil edilmemiştir.
Ünlemler dizine dâhil edilmemiştir.
Almancada olmayıp, Türkçede olan soru ekleri dizine dâhil edilmemiştir.
Özel isimler dizine alınmamıştır (kişi isimleri, kurum/kuruluş isimleri, yer isimleri…).
Para isimleri dizine dâhil edilmemiştir (lira, yen, dolar vs.).
Soru yönergelerinde geçen sözcükler dizine dâhil edilmemiştir; fakat yönerge ile
beraber verilen ve konu ile ilintili olan yönergeler/başlıklar dizine alınmıştır. Örneğin
alışveriş temalı ünitede geçen “Dinleyelim, yerleştirelim: Ne alayım?” yönergesindeki
“ne” ve “almak” sözcükleri dizine dâhil edilmiştir.
Hitap ifadeleri kalıplaşmış kabul edilerek, bu şekilde dizine eklenmiştir (hayatım,
canım…)
Dilbilgisi açıklaması için verilen tablolardan sadece örnek cümlelerdeki sözcükler
dizine dâhil edilmiştir.
Netzwerk ders kitabının her ünite sonunda bulunan, ünite ile ilgili kelime listeleri ve
ortak üniteler için hazırlanmış platform bölümleri dizine dâhil edilmemiştir.
Serbest olmayan, cevapta kullanılacak sözcüklerin belli olduğu alıştırmalar (iki
kitaptaki dinleme alıştırmaları ve Netzwerk ders kitabındaki dinleme alıştırmaları
dâhil) çözülüp, bu sözcükler de dizinde dâhil edilmiştir.

Kitaplarda alıştırmaların yanı sıra verilen ek veriler (bir gazete metninden yayın akışı listesi;
kimlik fotokopileri, broşür fotoğrafları vb.) bulunmaktadır. Buradaki sözcüklerden işlenen
konuyu pekiştirmek adına olduğu düşünülen sözcükler de dizine dâhil edilmiştir.

3. BULGU VE YORUMLAR
Araştırma dokümanlarından elde edilen bulgu ve yorumları aşağıdaki gibidir.
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Yeni Hitit ve Netzwerk Yabancı Dil Ders Kitaplarındaki Toplam Sözcük Sayı ve
Sıklıkları

Yeni Hitit ve Netzwerk yabancı dil ders kitaplarında belirlenen ortak konu başlıkları altında
yer alan sözcükler incelendiğinde, aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.

Tablo 3: Genel Veriler
Yeni Hitit

Ünite 1 / Ünite 1+8
Ünite 2 / Ünite 2
Ünite 5 / Ünite 4
Ünite 6 / Ünite 7
Ünite 10 / Ünite 3
Ünite 12 / Ünite 12
Genel Toplam

Netzwerk

Kelime Sayısı

Sıklık

Kelime Sayısı

Sıklık

390
514
990
1003
1161
1145
2844

1698
2294
2757
3524
3893
3982
18253

597
275
391
570
558
636
1656

3737
1881
2167
2575
2546
2858
15744

İki ders kitabından elde edilen bulgular incelendiğinde, Yeni Hitit A1 ve A2 seviyesinin ortak
konu başlıkları altında toplamda 2844 sözcük bulunurken, Netzwerk A1 ve A2 seviyesindeki
ortak konu başlıkları altında 1656 sözcük bulunmaktadır. Netzwerk ders kitabında 7 ünite
tarandığı düşünülürse, ünite başına ortalama 236 sözcük düşerken, 6 ünitenin tarandığı Yeni
Hitit ders kitabında ünite başına ortalama 474 sözcük düşmektedir. Netzwerk yabancı dil
ders kitabındaki sözcüklerin sayısının Yeni Hitit yabancı dil ders kitabına göre bu denli az
olmasının nedeni olarak, Almancadaki birleşik sözcüklerin bitişik yazılması gösterilebilir;
fakat yine de aradaki fark düşündürücüdür. İlk bakışta Yeni Hitit ders kitabında zengin bir
söz varlığı mevcut gibi görünse de, üniteler bazında ve tüm üniteler toplamındaki sözcüklerin
sıklık oranlarına bakıldığında bunun böyle olmadığı fark edilmektedir. Çünkü sözcük
sayısının fazla, sıklık oranının az olduğu göze çarpmaktadır. Dolayısıyla az tekrarlanan
kelimelerin bulunduğu bu kitap ile çalışan öğrencilerin zengin bir kelime hazinesine sahip
olamayacağı ve bu kelimelerin öğrenilme olasılıklarının düşük olacağı ortadadır.
Bu noktada “Bu ders kitaplarında 1,2 ve 3 kez tekrarlanan sözcüklerin sayısı ve bu
sözcüklerin toplam sözcük sayına oranı ne kadardır?” sorusu akla gelmektedir. Bu soruyu
yanıtlamak adına, ünite bazında ve tüm üniteler genelinde 1, 2 ve 3 kez tekrarlanan
sözcüklerin sayımı ve genel sıklık incelemesi yapılmıştır ve bu bulgular çalışmanın
devamında sunulmuştur.
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3.2. Yeni Hitit ve Netzwerk Yabancı Dil Ders Kitaplarındaki Sıklık İncelemeleri
Araştırmada incelenen iki ders kitabında yer alan sözcüklerin tekrarlanma sıklıklarına göre
verileri ve bu sözcüklerin toplam sözcük sayısına oranlarına ilişkin bilgileri Tablo 4
yardımıyla gösterilmiştir.

Tablo 4: Yeni Hitit ve Netzwerk Yabancı Dil Ders Kitaplarının Genel Sıklık İncelemesi
Yeni Hitit

Netzwerk

Sözcüklerin Toplam
Sözcüklerin Toplam
Kullanılma Sözcük
Kullanılma Sözcük
Sıklıkları
Sayısına Oranı Sıklıkları
Sayısına Oranı
1 defa
tekrarlananlar
2 defa
tekrarlananlar
3 defa
tekrarlananlar
4 defa
tekrarlananlar
5 defa
tekrarlananlar

1266

0,44514768

563

0,33997585

461

0,16209564

284

0,17149758

238

0,08368495

136

0,0821256

175

0,06153305

103

0,06219807

126

0,0443038

76

0,04589372

6-10 defa

251

0,08825598

207

0,125

11-15 defa

109

0,0383263

83

0,05012077

16-25 defa

95

0,03340366

88

0,0531401

26-50 defa

70

0,02461322

61

0,03683575

51-75 defa

24

0,00843882

21

0,01268116

76-100 defa

8

0,00281294

15

0,00905797

101-200 defa

12

0,00421941

13

0,00785024

201-300 defa

8

0,00281294

1

0,00060386

301-400 defa

-

-

-

-

401-500 defa

-

-

-

-

501-600 defa

-

-

3

0,00181159

601-700 defa

1

0,00035162

1

0,00060386
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Tablo 4 yardımıyla sunulan bulgular incelendiğinde, tüm üniteler boyunca yalnızca bir kez
kullanılan sözcük sayısı ve bu sözcüklerin toplam sözcük sayısına oranı düşündürücüdür.
Yeni Hitit ders kitabında yer alan sözcüklerin %44,5’inin yalnızca bir kez kullanılması dikkat
çekici bir sonuçtur. Daha önce de bahsedildiği gibi, sözcüklerin öğrenilmesinde bilinçli ve
öğretmeye yönelik tekrarlar çok önemlidir (Yıldız, Okur, Arı ve Yılmaz, 2010, s.317). Bu
bilgiden hareketle, yalnızca bir kez karşılaşılan bu kelimelerin kaçının öğrenildiği
sorgulanmalıdır. Sıklık incelemesinin devamına bakıldığında, 2, 3, 4 ve 5 kez tekrarlanan
kelimelerin oranları iki kitap arasında aşağı yukarı aynı sonuçları verirken, 6 kez ve üzeri
tekrarlanan kelimeler Netzwerk ders kitabında Yeni Hitit ders kitabına göre neredeyse 2 katı
şeklinde ilerlemektedir.
2.4. Yeni Hitit ve Netzwerk Yabancı Dil Ders Kitaplarındaki Ortak ve Farklı Sözcükler
Araştırmaya konu olan yabancı dil ders kitaplarındaki söz varlıkları belirlendikten sonra, her
iki kitap genelinde en sık kullanılan 300 sözcük; ünite başlıkları altında ise 100’er sözcük5
karşılaştırılmıştır. Tüm üniteler genelinde en sık tekrarlanan ilk 300 sözcük arasında eş
anlamlı sözcük varsa, toplanarak karşılaştırma yapılmıştır. Ortak sözcük dizinlerinin
sıralanışı, Yeni Hitit ders kitabındaki sözcüklerin sıklığına göre yapılmıştır. Bu
karşılaştırmadan elde edilen bulgular, aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.
Tablo 5: Yeni Hitit ve Netzwerk Yabancı Dil Ders Kitaplarındaki Üniteler Genelinde
Ortak Sözcükler

1.
2.

Sözcük
ben
çok

Sıklık
657
289

Sözcük
ich
viel /sehr

Sıklık
572
207

3.

ve

231

und

525

4.
5.

bu /şu
ile

249
219

das
mit

137
125

6.
7.

için
siz2

213
207

für
Sie3

76
288

8.

benim

206

mein

127

9.

yap-

204

mach-

86

10.
11.

de
sen

188
184

auch
du

75
179

12.

sizin2

183

Ihr3

64

5

Tez çalışmasında tüm listeler uzun uzun verilmiştir. Bu çalışmada çok yer kaplamaması nedeniyle yalnızca
üniteler genelindeki ortak ve farklı sözcüklerin listeleri verilmiştir.
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13.

var

183

es gibt

34

14.
15.

o
biz

162
158

er / sie / es
wir

301
154

16.

saat

139

Uhr

24

17.
18.

gitiste-

133
119

geh1woll- / möcht-

79
74

19.

ne / neler

133

was

94

20.

ev

112

Wohnung

79

21.

daha

107

noch

54

22.

ama / ancak

110

aber

75

23.

tatil

92

Urlaub

36

24.

televizyon

90

Fernseher

10

25.

değil

89

nicht / kein

227

26.
27.

söyle- / de1insan

89
88

sagMensch

23
15

28.
29.
30.

gün
onun
evet

80
71
70

Tag
sein / ihr2
ja

24
54
75

31.

iyi

70

gut

104

32.
33.

gelnerede

67
67

kommwo

93
72

34.

bizim

66

unser

20

35.
36.

güzel
iş

64
64

schön
Arbeit

35
20

37.

burası / burada

63

hier

47

38.
39.

ye- / yemek yeakşam

48
38

essAbend

60
15

40.

sonra

37

nach / dann

89

41.
42.

ülke
otobüs

37
34

Land
Bus

15
11

43.
44.
45.

alışveriş
al1kim

33
62
62

Einkauf
kaufwer

12
34
33

46.
47.

hayır
kitap

59
54

nein
Buch

44
41

48.

oda

54

Zimmer

54

49.

hangi

53

welch

26

50.

yer2

53

Ort

22

51.

yemek

52

Essen

41
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52.

arkadaş

50

Freund / Freundin

64

53.

nasıl

48

wie1

77

54.

onlar

47

sie2

48

55.

öğrenci

47

Student

20

56.

bugün

46

heute

25

57.
58.

gerek- / lazım
ad

46
44

müssName

42
33

59.
60.

zaman
lütfen

43
42

Zeit
bitte

21
37

61.

oku1-

42

les-

36

62.
63.

senin
büyük

40
39

dein
groß

23
23

64.

film

39

Film

81

65.
66.
67.

şimdi
göryeni

36
34
34

jetzt
sehneu

19
28
28

68.
69.
70.

merhaba
aile
iç-

31
30
30

hallo
Familie
trink-

53
17
28

71.
72.

otel
uyu-

29
29

19
10

73.

konuş-

27

74.

yarın

27

Hotel
schlafsprechsprechmorgen

75.

yıl

27

Jahr

29

76.

hava

26

Wetter

23

77.

Türkçe

26

Deutsch

30

78.
79.

sinema
mutfak

24
23

Kino
Küche

40
29

80.
81.
82.

ya da
alışveriş yapbaşka

23
22
22

oder
einkaufandere

45
10
29

83.
84.

çalış1şehir

22
22

arbeitStadt

68
33

85.

gibi

20

wie2

22

86.

hanım

20

Frau1

44

87.
88.

küçük
bütün

20
19

klein
all

24
31

/

über

etwas
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89.

ki

19

dass

30

90.
91.

önemli
iyi günler

19
18

wichtig
guten Tag

32
25

92.

market

18

Supermarkt

11

93.
94.

numara
dinle-

18
17

Nummer
hör-

13
28

95.

görüşürüz

17

tschüs

14

96.

hafta

17

Woche

18

97.

kahve

17

Kaffee

16

98.

müzik

17

Musik

34

99.

uzun

17

lang

13

100. çay

16

Tee

14

101. orada

16

da /dort

44

102. pazar
103. yaz-

16
16

Sonntag
schreib-

18
40

104. hafta sonu
105. kahvaltı
106. teşekkürler

15
15
15

Wochenende
Frühstück
danke

19
18
49

107. al2-

14

nehm-

15

108. bilgisayar
109. bul-

14
14

Computer
find-

26
82

110. meyve

14

Obst

10

111. pahalı
112. soğuk

14
14

teuer
kalt

13
11

113. soru

14

Frage

15

114. yüz115. anla-

14
13

schwimmversteh-

19
67

116. ara1-

13

such-

20

117. bahçe
118. durak

13
13

Garten
Haltestelle

11
10

119. merkez
120. müze
121. sadece

13
13
13

Zentrum
Museum
nur

11
17
29

122. üniversite
123. ara2-

13
12

Uni / Universität
anruf-

15
11

124. bey

12

Herr

34

125. birlikte

12

zusammen

11

126. fotoğraf çek-

12

fotografier-

15

127. hoşlan-

12

mög-

27
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128. internet

12

Internet

37

129. kişi

12

Person

16

130. oyna-

12

spiel-

19

131. restoran

12

Restaurant

15

- Tabloda görüldüğü gibi, karşılaştırılan grup içerisindeki eş anlamlı sözcükler koyu renkle
işaretlenmiştir.
- İki kitaptaki tüm üniteler genelinde en sık tekrarlanan 300 sözcük karşılaştırıldığında, 131
sözcüğün, başka bir deyişle en sık tekrarlanan ilk 300 sözcüğün %43,5’inin, iki kitapta aynı
olduğu görülmektedir.
- “Ben” kişi zamiri Yeni Hitit ders kitabında en sık tekrarlanan kelime iken, 602 kez
tekrarlanma ile “sein” fiili Netzwerk kitabında en çok karşılaşılan kelime olmuştur. “Sein”
fiilinin Türkçe karşılığı olan “imek” ek-fiilinin dizine dâhil edilmemesi nedeniyle burada bir
karşılaştırma yapılamamıştır; fakat başka bir başlık altında karşılaştırılmak üzere “imek” ekfiilinin de sıklığı tespit edilmiştir. Bu veriye göre Yeni Hitit ders kitabında da “imek” ek-fiili
1073 tekrarlanma ile birinci sırada gelmektedir. Bu şekilde bakıldığında, her iki yabancı dil
ders kitabında da en sık tekrarlanan ilk iki sözcük aynıdır.
- Üniteler genelindeki ortak sözcüklerdeki koyu renkle işaretlenmiş kelimelere bakıldığında,
ilk sırada “çok – sehr/viel” durmaktadır. Almancada kullanım alanlarında fark olan “sehr” ve
“viel” sözcüklerinin Türkçe karşılığı “çok” olduğu için, bu iki sözcük toplanmıştır. Aynı durum
“bu/şu – das” ; “istemek – wollen/möchten” ; “ne/neler – was” ; “ama/ancak – aber” ;
“söylemek/demek – sagen” ; “burası/burada – hier” ; “sonra – nach/dann” ; “orada – da/dort”
sözcükleri için de geçerlidir.
- Almancada üç tane bulunan 3. tekil kişi zamirleri (er, sie, es), Türkçede bulunan “o” kişi
zamirinin karşılığı olması nedeniyle bu zamirler ve bu zamirlere bağlı olarak 3. tekil iyelik
zamirleri (onun – sein/ihr) de toplanarak karşılaştırılmıştır.
- Türkçede “ev” sözcüğünün kullanımı Almancadakinden farklıdır. Almancada “ev” (Haus)
dendiğinde müstakil bir evden bahsedildiği; “daire” (Wohnung) dendiğinde ise bir apartman
dairesinden bahsedildiği anlaşılmaktadır. Türkçede “ev” kelimesinin her iki durumda da çok
rahat kullanılabilir olması nedeniyle, ilk 300 sözcük arasına giren “Wohnung” sözcüğü ile aynı
düşünülmüştür.
- TDK Sözlük’te “yemek yemek” yapısının birleşik alınması neticesinde, “yemek” fiiliyle ilgili
iki farklı sıklık ortaya çıkmıştır. Buna karşılık Almancadaki “yemek” (essen) fiilinin geçtiği
tüm cümlelerdeki sıklık bir yerde toplanmıştır. Her ikisini de karşılaştırabilmek için “yemek/
yemek yemek – essen” fiilleri aynı kabul edilmiştir. Aynı durum “sprechen” (konuşmak) ve
“über etwas sprechen” (bir şey hakkında konuşmak) yapılarında da tespit edilmiştir. Bu
nedenle “konuşmak – sprechen/über etwas sprechen” birleşik olarak alınmıştır.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

790

Erol HACISALİHOĞLU & Sevim ÇELİK ÖNEMLİ

- Almancada eril (der), dişil (die) ve nötr (das) olmak üzere üç farklı isim tanımlığı vardır.
Cinsiyetli isimlerden (adam, kadın, bayan öğretmen, erkek öğretmen, bayan doktor, erkek
doktor vb.) bahsedilirken, isimler değişikliğe uğramaktadır. Bu durum “arkadaş”
(Freund/Freundin) isminde de görülmektedir. “Kız arkadaş” ve “erkek arkadaş” olarak iki
ayrı sıklık tespit edilmiştir, fakat bu sözcüğün Türkçe karşılığı “arkadaş” kelimesidir. Bu
nedenle bu “arkadaş – Freund/Freundin” beraber alınmıştır.
- Netzwerk ders kitabında 42 tane “müssen” fiili tespit edilirken; Yeni Hitit ders kitabında 13
tane de “lazım”, 45 tane “gerekmek” fiili tespit edilmiştir. Bu iki sözcük de tüm metinlerde
bağlam içinde kontrol edilmiş ve 46 tane “gerekmek/lazım” sözcüğünün (13 tane “lazım” ; 33
tane “gerekmek”) “müssen” anlamında olduğu saptanmıştır. Geri kalan 12 tane “gerekmek”
fiili ise “sollen” anlamındadır.
- İki yabancı dil ders kitabının öğrettiği dillerin sıklıkları (Yeni Hitit için Türkçe, Netzwerk için
Deutsch) karşılaştırılmıştır ve aşağı yukarı aynı sıklıkta tekrarlandıkları görülmüştür.
- Almancada “Uni” ve “Universität” kelimelerinin aynı kelimeyi karşılaması nedeniyle
“üniversite – Uni/Universität) beraber alınmıştır.
- Genel olarak bakıldığında, uluslararası platformda ortak kullanılan sözcüklere
(Internationalismen) rastlanmıştır. Ders kitaplarında ortak olarak görülen, öğrenmeyi
kolaylaştırıcı, öğreneni motive edici bu sözcükler şunlardır: Otobüs-Bus; Film-Film; OtelHotel; Market-Supermarkt; Kahve-Kaffee; Müzik-Musik; Müze-Museum; ÜniversiteUniversität; fotoğraf çekmek-fotografieren; İnternet-Internet; Restoran-Restaurant.

Tablo 6: Yeni Hitit ve Netzwerk Yabancı Dil Ders Kitaplarındaki Üniteler Genelinde
Farklı Sözcükler
1.
2.
3.
4.

Sözcük
en
olçocuk
çünkü

Sıklık
99
96
74
70

Sözcük
sein(V)
in
gern
an

Sıklık
602
521
179
169

5.
6.
7.

kaç
haber
sınıf

66
61
57

könnhab(V)zu1

127
100
95

8.
9.

spor
her

53
52

bei
hab(H)-

83
78

10.

kendi

50

man

71

11.

sev-

50

aus

68

12.

adam

47

wohn-

68

13.

yolculuk

47

heiß-

59

14.

program

45

so

56

15.

yok

45

auf

54
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16.

araba

44

von1

52

17.

başla-

44

Beruf

42

18.

sabah

43

Sprache

38

19.

biraz

40

Samstag

36

20.

okul

39

wann

36

21.
22.

öğretmen
çık1-

39
36

brauchGruß

34
34

23.
24.

izlekat

35
34

als
Brot

32
32

25.

telefon

33

super

32

26.
27.

hiç
kadın

33
32

über
Montag

32
31

28.

önce

32

Termin

30

29.
30.
31.

sokak
şey
dakika

32
31
30

fahrganz
einfach

29
28
27

32.
33.
34.

nereli
dünya
bak-

30
29
29

lieb
schon
oft

27
27
26

35.
36.
37.

hayat
para
son

28
28
28

bis
Foto
Information

25
25
25

38.

öğren-

28

Käse

25

39.
40.

ay
bekle-

27
27

Salat
toll

25
25

41.

uygun

27

von2

25

42.
43.

anne
ders

26
26

Bad
immer

24
24

44.
45.

zor
bil-

26
25

Tomate
koch-

24
23

46.

farklı

25

chatt-

22

47.

gazete

25

Entschuldigung

21

48.
49.

binbiri

24
23

Laptop
Lieblings-

21
21

50.

dün

23

Einladung

20

51.

genç

23

etwas

20

52.

uçak

23

Freitag

20
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53.

ilk

23

Hobby

20

54.
55.

doktor
park

22
22

stellStunde

20
20

56.

sorun

22

Text

20

57.
58.

tamam
yaşa-

22
22

um
woher

20
20

59.

bazı

21

ab

19

60.

görevli

21

Balkon

19

61.

kullan-

21

Englisch

19

62.

dinlen-

20

ihr1

19

63.

fiyat

20

kost-

19

64.

gemi

20

leider

19

65.

kütüphane

20

lustig

19

66.
67.

müşteri
neden2

20
20

Miete
reis-

19
19

68.
69.
70.

verartık
banka

20
20
19

Schrank
Wohnzimmer
Apfel

19
19
18

71.

düşün-

19

beschreib-

18

72.
73.

otur2tür

19
19

freihabGespräch

18
18

74.

ürün

19

Kollege

18

75.
76.

döndurum

18
18

Kuchen
sein(H)

18
18

77.

gazeteci

18

Telefonnummer

18

78.
79.

girhemen

18
18

wie geht es
Dienstag

18
17

80.

kalabalık

18

doch

17

81.
82.

manav
peki

18
18

gefallzu2

17
17

83.
84.
85.

polis
unutyaş

18
18
18

schmeckSofa
Wort

16
16
16

86.
87.

her gün
birçok

17
17

billig
Brötchen

16
16

88.

boş

17

E-Mail

16

89.

ders çalış-

17

Flur

16

90.

gece

17

Gurke

16

91.

geç2-

17

Bild

15
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92.

kalk-

17

Kollegin

15

93.

mümkün

17

Leute

15

94.

sağlık

17

Markt

15

95.

tabii

17

Mittwoch

15

96.

teşekkür et-

17

Vorname

15

97.
98.

trafik
sıcak

17
16

Wasser
wirklich

15
15

99. uyan100. yürü-

16
16

Donnerstag
E-Book

14
14

101. az

16

Handy

14

102. çalış4103. çık6-

16
16

Kontakt
mehr

14
14

104. dizi

16

sing-

14

105. erken
106. hasta
107. kayak

16
16
16

tanzThema
Arbeitszimmer

14
14
13

108. kötü
109. kurs
110. seyret-

16
16
16

Chef
das geh2denn

13
13
13

111. baba
112. el
113. tarih

15
15
15

E-Mail-Adresse
Firma
Fleisch

13
13
13

114. tercih et-

15

helf-

13

115. bit116. an

14
14

planSchlüssel

13
13

117. aynı

14

Spanisch

13

118. cadde
119. çiçek

14
14

vielleicht
wieder

13
13

120. herkes
121. kal-

14
14

Arbeitszeit
Gemüse

12
12

122. kız

14

Haus

12

123. nereye

14

interessant

12

124. yan
125. yüksek

14
14

joggLampe

12
12

126. bence

13

Mail

12

127. bilet

13

mitbring-

12

128. buluş-

13

nenn-

12
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129. dağ

13

Netzwerk

12

130. ilgili
131. kanal

13
13

Regal
schnell

12
12

132. katıl-

13

Weg

12

133. kısa
134. mağaza

13
13

zuerst
fertig

12
11

135. masa

13

außerdem

11

136. olay

13

bekomm-

11

137. ödeme

13

Bett

11

138. pek

13

Brief

11

139. alt

12

Fußball

11

140. ara1

12

Gespräch führ-

11

141. buyurun

12

hell

11

142. çanta
143. erkek

12
12

laut
Milch

11
11

144. eski
145. genellikle
146. gez-

12
12
12

ruhig
Schauspieler
steh-

11
11
11

147. görüş-

12

telefonier-

11

148. havaalanı
149. kaza

12
12

Zahl
zentral

11
11

150. kredi kartı

12

abends

10

151. paket
152. problem

12
12

also
besuch-

10
10

153. reklam

12

Café

10

154. salon
155. ses

12
12

Einkaufen
Fisch

10
10

156. sür1-

12

guten Appetit

10

157. tren
158. yaşlı

12
12

Koffer
Kommentar

10
10

159. yiyecek
160. gerek- (sollen)
161. açık

12
12
11

162. arka
163. bölüm

11
11

- İki kitaptaki tüm üniteler genelinde en sık tekrarlanan 300 sözcük karşılaştırıldığında
ortalama 160 sözcüğün, başka bir deyişle karşılaştırılan 300 sözcüğün %53’ünün farklı
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olduğu tespit edilmiştir (yukarıdaki listede Türkçe ve Almanca sözcük sayılarındaki fark,
ortak dizinde birleştirilen sözcüklerden doğmuştur.).
- Çalışmaya dâhil edilen üniteler içerisinde “okul” ile ilgili bir ana başlık olmamasına rağmen,
Yeni Hitit ders kitabında 57 kez “sınıf” sözcüğünün, 39 kez “okul” sözcüğünün tekrarlanması
düşündürücüdür (bu kelimeler Netzwerk ders kitabında 4’er kez tekrarlanmaktadır.).
- Yeni Hitit ders kitabında tekrarlanma sıklığı 45 olarak tespit edilen “yok” sözcüğünün
Netzwerk ders kitabında karşılığının olmaması tamamen dil yapısıyla alakalıdır. Almancada
“yok” diyebilmek için, “es gibt” (var) yapısının olumsuzlaştırılması gerekmektedir (es gibt
nicht). “es gibt” ve “nicht” yapıları ayrı olarak alındığından dolayı dizinde “yok” karşılığı
çıkmayacaktır.
- Netzwerk ders kitabında en sık tekrarlanan sözcükler arasında bulunan edatlar (in, an, zu1,
bei, aus, auf, von1, als, über, bis, um, ab, laut), Türkçe yapısına uymadığı için burada karşılık
bulamamaktadır; fakat bu yapıların genel bir karşılaştırması çalışmanın devamında, ayrı bir
başlık altında yapılmıştır.

Tablo 7: Yeni Hitit ve Netzwerk Yabancı Dil Ders Kitaplarında Karşılaştırılan
Sözcüklerin Genel Verileri
Ortak
Sözcük
Sayısı

Farklı
Sözcük
Sayısı

Tüm Üniteler Genelinde Karşılaştırma

131

163

Ü.1 Merhaba ile Ü.1 Guten Tag ve Ü.8 Meine Wohnung

31

67

Ü.2 Günlük Hayat ile Ü.2 Freunde, Kollegen und ich

31

70

Ü.5 Afiyet Olsun ile Ü.4 Guten Appetit

34

66

Ü.6 Bürokrasi Her Yerde ile Ü.7 Kontakte

36

64

Ü.10 Medya ile Ü.3 Medien im Alltag

25

74

Ü.12 Yolculuk ile Ü.12 Ab in den Urlaub

36

64

Yukarıda listeler halinde verilen, her iki ders kitabının genelindeki en sık kullanılan ilk 300
sözcük ve ünite başlıkları altında en sık tekrarlanan 100’er sözcük arasında yapılan
karşılaştırmanın genel verileri Tablo 7 yardımı ile sunulmuştur. (Ortak ve farklı sözcüklerin
toplam sayısının 300 [ya da bazı ünite karşılaştırmalarında 100] olmamasının nedeni,
karşılaştırılan gruptaki eş anlamlı sözcüklerin birleştirilmesidir.)
Bu bulgulara göre iki kitap genelinde karşılaştırılan sözcüklerin yaklaşık olarak %45’i ortak
iken, %55’i farklı sözcüklerden oluşmaktadır. Ünite başlıkları altında yapılan karşılaştırmada
ise en sık tekrarlanan 100’er sözcüğün yaklaşık olarak %30’unun ortak, %70’inin farklı
olduğu saptanmıştır. Bu en belirgin olarak “Medya / Medien im Alltag” ünitelerinde yapılan
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karşılaştırmada görülmektedir. Yeni Hitit ders kitabının bu ünitede en sık tekrarlanan ilk 100
sözcük arasında “internet”, “bilgisayar”, “cep telefonu” gibi yaygın medya araçlarının olmayıp,
“kayak” sözcüğünün ilk 100 sözcük arasında yer bulması sorgulanmalıdır. Bu noktada Avrupa
Diller için Ortak Başvuru Metni akla gelmektedir. Yabancı dil ders kitaplarında olmasının
beklendiği konuları (ve bu anlamda sözcükleri) genel olarak öneren Avrupa Diller için Ortak
Başvuru Metni’nin temel alınarak yazıldığı kitaplarda yaklaşık olarak aynı konu ve
sözcüklerin yer alması beklenmektedir. Bu anlamda araştırılan iki ders kitabında kullanılan
sözcükler arasında bu denli fark olması şaşırtıcıdır. Bu bilgilerden hareketle bu iki ders
kitabının ya da ders kitaplarından birinin Avrupa Diller için Ortak Başvuru Metnine uymadığı
düşünülmektedir.

2.5. Türkçe Dizinde Yer Almayan Sözcüklerin Karşılaştırılması
Türkçe ve Almanca dilleri arasındaki yapı farklılığından dolayı, her sözcüğün dizinlerde
karşılaştırılması mümkün olamamıştır. Türkçede farklı şekillerde (eklerle, ek-fiillerle vs.)
ifade edilen bazı özel durumları da karşılaştırabilmek adına, araştırmanın en başından beri
özel bir çalışma uygulanmıştır. Bu özel çalışma ile iki dil arasındaki bazı ögelerin de
karşılaştırılması mümkün kılınmıştır. Çalışmanın devamında sunulan bu karşılaştırma iki
kitap genelinde yapılmıştır.
A. “imek” ek-fiili ve “sein” fiili
Tablo 8: “imek” ek-fiili ile “sein” fiilinin Sıklık Karşılaştırmaları
imek

1073

sein

602

İki ders kitabında da en sık tekrarlanan sözcüklerin “imek” ek-fiili ve “sein” fiili olduğu tespit
edilmiştir.
B. Olumsuzluk
Almancada “nicht” ve “kein” yapılarıyla olumsuzlaştırma yapılırken, Türkçede “değil” ve
“olumsuzluk eki” ile olumsuzlaştırılma yapılmaktadır. Araştırma için ham metin
oluşturulurken tüm sözcüklerin yalın duruma dönüştürülmesi sırasında silinen “olumsuzluk
ekleri” bu karşılaştırmayı yapabilmek için ayrı bir bölümde toplanmıştır.
Tablo 9: Olumsuzluk İfadelerinin Sıklık Karşılaştırmaları
olumsuzluk eki

255

nicht

177

değil

89

kein

50

toplam

344

toplam

227
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C. İsmin Yönelme, Bulunma ve Çıkma Halleri
Almancada yönelme, bulunma ve çıkma hallerini ifade ederken edatlar kullanılmasına
karşılık Türkçede ekler kullanılmaktadır.
Almancada yönelme ve bulunma hali için kullanılan edatların (lokale Präpositionen) geneli
aynıdır. Bağlam içerisinde “nereye” (wohin) ve “nerede” (wo) sorularına verdikleri cevaplara
göre “yönelme” ve “bulunma” halini göstermektelerdir. Dolayısıyla hangi edatın yönelme
halinde, hangi edatın bulunma halinde kullanıldığının tespit edilmesi için hepsi bağlam
içerisinde kontrol edilmelidir. Bu çalışmada Almancadaki edatlar bağlam içerisinde kontrol
edilmeyip, genel bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu karşılaştırmanın sonucu aşağıdaki gibidir.

Tablo 10: Yeni Hitit Ders Kitabında Geçen Hal Eklerinin Sıklıkları
Yeni Hitit
Yönelme Halindeki Sözcükler

194

Bulunma Halindeki Sözcükler

728

Çıkma Halindeki Sözcükler

126

Tablo 11: Netzwerk Ders Kitabında Geçen Hal Edatlarının Sıklıkları
Netzwerk
Yönelme
Bulunma
Edatları
in

521

nach

39

auf

54

zu1

95

über

32

unter

4

hinter

4

vor

10

zwischen

6

an

169

neben

7

ve
Hali

Yönelme
Edatları

Hali

Bulunma
Edatları
bei

Hali
83

Çıkma Hali Edatları
von2

25

aus

68

ab

19
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Bu bulgulara göre Almancada en fazla “in” edatının kullanıldığı, Türkçede ise en fazla
bulunma halinin kullanıldığı tespit edilmiştir.
D. İsim Tamlaması
Almancada ismin hallerinden biri olarak geçen Genitiv hal, bir edat veya isim tanımlıklarının
çekimlenmesiyle yapılırken, Türkçede isim tamlamaları olarak bilinen bu yapı eklerle ifade
edilmektedir. Ham metinlerin oluşturulması aşamasında her sözcük yalın duruma getirilirken
silinen isim tamlama ekleri, Genitiv hal ile karşılaştırılabilmesi için ayrı bir yerde
toplanmıştır.

Tablo 12: İsim Tamlamaları ve Genitiv Halin Sıklık Karşılaştırmaları
Yeni Hitit

İsim
Eki

Tamlama

Netzwerk
“von” Edatı ile 52
Yapılan Genitiv

170

İsim
Tanımlıklarıyla
Yapılan Genitiv

9

İsim tamlamalarının Yeni Hitit ders kitabında bu kadar fazla olmasının nedeni isim
tamlamalarının konu olarak bu ünitelerde işlenmiş olmasıdır. Netzwerk ders kitabındaki
taranan ünitelerinde işlenmemiş olan Genitiv konusunun sıklığı ise dil içerisinde doğal olarak
kullanılan sıklıktır.

E. Almancadaki Yan Cümle Bağlaçları ve Türkçe Karşılıkları
Almancadaki bazı bağlaçlar, Türkçede ulaçlar ya da edatlar yardımıyla ifade edilmektedir.
Yeni Hitit ders kitabında yer alan bu gibi yapıların karşılaştırmaları aşağıdaki gibidir.
Tablo 13: Almancadaki Yan Cümle Bağlaçları ve Türkçe Karşılıklarının Sıklık
Karşılaştırması
Yeni Hitit

Netzwerk

için

7

dass

30

için

109 damit

-

-dikten sonra

20

nachdem

-

-meden önce

13

bevor

-
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-meden

8

ohne

799

-

Yeni Hitit ders kitabında kullanılan “için” sözcüklerinin bazıları Almancada “dass”, bazıları
“damit” anlamı taşımaktadır. (Örneğin: Ailem tıp okumam için bana çok ısrar etti  dass. /
Sabah erken kalkmak için akşamdan saatin alarmını kurdum.  damit.) Bunun yanı sıra Yeni
Hitit ders kitabında “-dikten sonra”, “-meden önce”, “-meden” gibi ulaçların da öğretildiği
saptanmıştır. Almanca ve Türkçe dil yapı farklılığı burada da kendini göstermektedir. Türkçe
A1 ve A2 seviyelerinde öğretilen bu yapılar, Almancada daha sonraki seviyelerde
öğretilmektedir.

F. Almancadaki Modalverb’ler ve Türkçe Karşılıkları
Türkçede bazen eklerle, bazen birleşik fiillerle ifade edilen Almancadaki Modalverb’lerin
karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.
Tablo 14: Almancadaki
Karşılaştırmaları

Modalverb’ler

Yeterlilik (-ebilmek)

76

istemek

118

hoşlanmak

12

gerek

1

gerek-

32

lazım

13

zorunda kalmak

1

zorunda olmak

3

-meli; -malı

8

gerek-

13

gerekebil-

1

Ben yemeyeyim mi?

1

Ne alayım

1

Ne zaman geleyim ?

1

Ütüyü nereye koyayım?

1

ile

Türkçe

Karşılıkları

können

127

wollen

21

möchten

53

mögen

27

müssen

42

sollen

5
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4. SONUÇ
Bu bölümde, araştırmadan elde edilen bulgular üzerinde yapılan analiz sonuçları ve öneriler
yer almaktadır.
- İki ders kitabının da Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni temel alınarak hazırlanmış
olmasına rağmen, yapısal farklılıkları göze çarpmaktadır. Netzwerk ders kitabı modern bir
ders kitabında olması gerektiği gibi birçok ekstra materyali barındırırken (DVD, Yoğun
Alıştırma Kitabı, Etkileşimli Sınıf Tahtası Görseller CD’si vs.), Yeni Hitit ders kitabının yazılı
materyal haricinde yalnızca dinleme metinleri bulunmaktadır. Çağımızın gelişen teknolojileri
ve son yıllarda önem kazanan “dinleme/izleme becerisi”, “medya okuryazarlığı”, “bilgi
okuryazarlığı” gibi kavramlar düşünüldüğünde modern yabancı dil ders kitaplarının da
bunlara uygun yapılandırılması beklenmektedir.
- Araştırmaya konu olan ders kitaplarında yer alan konular benzerlik gösterse de, kullanılan
sözcükler arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Örneğin “Medya / Medien im Alltag”
ünitesinde konu ortak olmasına rağmen, karşılaştırılan ilk 100 sözcüğün 25’inin ortak sözcük,
74’ünün ise farklı sözcük olduğu görülmüştür. Bu oran düşündürücüdür. Konu başlıklarının
birebir uyduğu bir ünite olması, medya araçlarının genel olarak evrensellik taşıması
neticesinde daha fazla ortak sözcük olması beklenebilirdi.
- İki ders kitabında kullanılan sözcüklerin sıklıkları arasında da anlamlı bir farklılık
saptanmıştır. Yeni Hitit ders kitabında yer alan sözcüklerin sıklıklarının, Netzwerk ders
kitabında yer alan sözcüklerin sıklıklarına oranla düşük oldukları tespit edilmiştir. İlk bakışta
Yeni Hitit ders kitabında zengin bir söz varlığı mevcut gibi görünse de, kullanılan sözcüklerin
sıklık oranları incelendiğinde bunun böyle olmadığı görülmektedir. Sözcük sayısının fazla,
sıklık oranının az olduğu saptanan Yeni Hitit ders kitabıyla çalışan bir öğrencinin bu
sözcüklerin ne kadarını öğrenebileceği sorgulanmalıdır. Çünkü daha önce de Yıldız, Okur, Arı
ve Yılmaz’ın (2010, s.317) değindiğimiz ifadesine göre, kelime öğretiminde bilinçli ve
öğretmeye yönelik tekrar çok önemlidir.
- İki ders kitabının genelinde en sık tekrarlanan ilk 300 sözcük karşılaştırıldığında ortak olan
sözcüklerin oranının yaklaşık olarak %45, farklı olan sözcüklerin oranının ise %55 olduğu
görülmüştür. Her ünite başlıkları altında yapılan karşılaştırmada ise, en sık tekrarlanan
100’er sözcüğün yaklaşık olarak %30’unun ortak, %70’inin ise farklı olduğu saptanmıştır. Bu
Tablo 7 yardımıyla gösterilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, aynı seviyelerde (A1 ve A2)
yabancı dil öğretimi için hazırlanmış bu iki ders kitabında kullanılan sözcüklerin bu denli
farklı olması düşündürücüdür.
- Yeni Hitit ders kitabının konuları incelendiğinde, gruplandırılarak konuları belirlenmiş,
böylelikle hangi ünitede hangi kelimelerin verileceğinin de sınırları çizilmiş bir yapı
görülememektedir. “Merhaba” isimli 1. Ünite içerisinde, tanışma, kendini tanıtma bağlamında
kelimeler ağırlıklı olması gerekirken, ev ile ilgili kelimeleri barındıran metin ve alıştırmaların
ya da konu ile hiç alakası olmayan kelimeleri barındıran alıştırmaların olduğu görülmektedir.
Bu ünitede "oturmak" (ikamet etmek) fiilinin hiç olmaması da ayrı bir soru işaretidir. “Yakın
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Çevremiz” isimli 3. Ünitede ise aile konusu, köy / şehir yaşantıları ve turizm konuları
bulunmaktadır. Tüm üniteler incelendiğinde, bunun gibi sonuçlarla karşılaşılmakta, bir ünite
başlığı altında bir kaç konu yer almaktadır. Bu, Yeni Hitit ders kitabının önsöz kısmında şu
ifadelerle de belirtilmiştir: “12 üniteden oluşan Ders Kitabı’nda her bir ünite 3 alt konuya
ayrılmıştır.” Ayrıca ünitelerde fazla sayıda bağlamdan kopuk “tek cümleli” ve konu ile ilgisi
olmayan kelimeleri barındıran alıştırmalar da bulunmaktadır. Yukarıda konularından az da
olsa bahsedilen 1. ve 3. ünitedeki bu tip alıştırmalara verilebilecek örnekler şunlar olabilir;
1.Ünite: Merhaba



















Sınıf temiz mi? (DK6, s. 12)
O doktor mu? (DK, s. 12)
Şurası banka mı? (DK, s. 12)
O gözlük mü? (DK, s. 12)
Bugün hava sıcak mı? (DK, s. 12)
İstanbul büyük mü? (DK, s. 12)
Deniz soğuk mu? (DK, s. 12)
Yemek lezzetli mi? (DK, s. 12)
Parti eğlenceli mi? (DK, s. 12)
Konser kalabalık mı? (DK, s. 12)
Kütüphane burası mı? (DK, s. 12)
O bir sözlük mü? (DK, s. 12)
Şurası park mı? (DK, s. 12)
Film komik mi? (DK, s. 12)
Fotoğrafta domates var mı? (DK, s. 16)
Odada sandalye var mı? (DK, s. 19)
Vazo nerede? (DK, s. 19)
Karpuz ekşi bir meyve. (ÇK7, s. 11)
3.Ünite: Yakın Çevremiz (Boşluk doldurma alıştırma örnekleri)










6
7

Bu çocuğun ayakkabısı çok eski. (DK, s. 37)
Arabanın içinde neler var? (DK, s. 37)
Yarın yeni bir güneş gözlüğü alıyorum. (DK, s. 37)
Türkiye’nin nüfusu kaç? (DK, s. 37)
Murat’ın çantası çok ağır. (DK, s. 37)
Kedi çalışma masasının altında uyuyor. (ÇK, s. 24)
Düğünde gelinin ayakkabısının altına adımı yazıyorum. (ÇK, s. 24)
Seda'nın spor ayakkabısının bağcıkları çok uzun. (ÇK, s. 24)

Ders Kitabı
Çalışma Kitabı
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“Merhaba” ünitesi birinci ünite olmasına rağmen, tekrarlanmaksızın çok fazla sayıda kelime
birden verilmektedir. Aynı zamanda bu kelimeler bir bağlam içerisinde değil, kopuk kopuk
cümleler halinde aktarılmaktadır. Birinci ünite alıştırma örneklerinde “soru cümleleri,
var/yok ve burada/orada” gibi yapıların öğretilmesi amaçlanırken, üçüncü ünite alıştırma
örneklerinde isim tamlamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla Yeni Hitit
yabancı dil ders kitabı, konu başlığı ve o konu başlığı çerçevesinde kelimeler belirleyip dil
bilgisi öğretmek yerine; daha çok dil bilgisi konuları belirleyip bu çerçevede o konunun
sözcük dağarcığına ait olmayan sözcüklerle alıştırmalar düzenlemektedir. Bu bağlamda da
kelimelere ve kelime sıklıklarına çok dikkat etmemektedir. Araştırmada elde edilen bulgulara
göre, tüm ünitelerde 1, 2 ve 3 kez tekrarlanan kelime sayılarından da bu durum net
olarak anlaşılmaktadır. İlk bakışta öğrenciler tarafından okunan bu kelime yelpazesi, pasif söz
dağarcığına alınmaları bakımından olumlu gibi görünse de, kelime öğretimi ilkeleri açısından
kelime tekrarının ve kelimelerin bir bağlam içerisinde öğretilmesinin önemi
düşünüldüğünde, bu kelimelerin ne kadarının öğretilebildiği ciddi bir soru işaretidir.

4.1. Öneriler
- Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ilgili ders kitapları hazırlarken ana dili uzmanlarının
yanı sıra yabancı dil öğretimi alanında tecrübe sahibi yabancı dil öğretim yöntem ve
metotlarıyla çalışmış uzman kişilerin de yardımı alınabilir.
- Birinci dil, ikinci dil veya yabancı dil öğretimi için ders kitapları hazırlanırken, çağımızın
getirdiği teknoloji ve yenilikler gözetilmelidir. Buna göre öğrencilerin dinleme, konuşma,
okuma ve yazma becerilerinin yanı sıra, dinleme/izleme becerisine yönelik etkinliklere ve
materyallere de özel bir önem verilebilir.
- Birinci dil, ikinci dil veya yabancı dil öğretimi için ders kitaplarında kullanılan sözcüklerin
her seviyeyi gözeterek sarmal bir şekilde yapılandırılması, bilinçli ve planlı tekrarlara yer
verilmesi pekiştirmeyi sağlayacağından, öğrenilen sözcüklerin kalıcı olmasını sağlayabilir.
İkinci dil veya yabancı dil öğretimi için ders kitapları konu başlıkları belirlenirken, bir ana
tema belirlenmesi ve o başlık altında farklı konuların ele alınmaması yoluyla her ünitede
öğretilmesi hedeflenen sözcüklerin sınırı da belirlenmiş olur.
- Birinci dil, ikinci dil veya yabancı dil öğretimi için ders kitabı yazarları, yapılan sıklık
sözlüklerinden yararlanabilir.
- Birçok ülke kendi dilinin yabancı dil olarak öğretimi için ayrıca sıklık sözlükleri
hazırlamıştır. Türkçede ise ne yazık ki, ana dili olarak Türkçe için sıklık sözlükleri bile çok
eski tarihlere uzanmamaktadır. Bu nedenle yabancı dil olarak Türkçe için hazırlanmış ayrı bir
sıklık sözlüğü oluşturulabilir.
- Birinci dil, ikinci dil veya yabancı dil öğretimi için ders kitapları hazırlanırken sözcüklerin
metin ve bağlam içerisinde verilmelerine dikkat edilmesi yararlı olacaktır. Aksi halde
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bağlamdan kopuk, tek cümlelerde bir kez geçen ve tekrarlanmayan sözcüklerin aktif söz
dağarcığına alınması güç olabilir.
- Cibakaya programının bazı Almanca harfleri tanımaması nedeniyle yaşanan zorlukların
giderilebilmesi için, Cibakaya gibi alternatif kelime işlem programları yazılabilir.
- Çalışma kapsamında karşılaşılan sorunlar neticesinde, içerisinde bir standardın olmadığı
görülen TDK Güncel Sözlük’ün yeniden gözden geçirilmesi düşünülebilir.
- Bu çalışmanın devamı niteliğinde, bu iki ders kitabıyla dil öğrenen kişilere uygulanacak
anketler neticesinde, kitaplarda geçen sözcüklerin ne kadarının gerçekten öğrenildiği
sorgulanabilir.

5. EKLER
Ek 1: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabındaki Numara Atanan Kelimeler8
aç1- : Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak. "Dönüş yolunda radyoyu açtık." - E. Şafak
aç2- : Bir konu ile ilgili konuşmak.
aç3- : Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek
al1- alabil1- alma1: Satın almak.
al2- / alabil2- alma2: Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak,
kaldırmak.
al3- / alabil3- : Yaklaşık anlam: istemek, arzu etmek (Metinlerde: Ne alırsınız? Bence pizza
alın. Ben buzlu bira alayım. Adresinizi alayım.)
al4- : Kendine ulaştırılmak, iletilmek. "Mektup almak. Haber almak."
al5- : Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak.
ara1- : Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak.
ara2- : Bir kişiyle görüşmek üzere telefon etmek.
ara1: İç. "Aralarında anası babası ile Binnaz'ın da bulunduğu on sekiz işçiydiler." - N. Cumalı
ara2: İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, aralık, boşluk, mesafe
ara3: Bir oyunda, bir filmde izleme sırasında dinlenmek üzere verilen kısa süre. (Metinlerde:
Genel olarak verilen kısa süre.).
araç1: Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta.
araç2: Taşıt.
çal1- : Bir müziği dinlemeyi sağlayan aleti çalıştırmak.

8

Kelimelerin anlamları TDK Sözlükten edinilmiştir. Bire bir uygun anlam bulunamadığı taktirde yakın
anlamlar tarafımızdan verilmiştir.
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çal2- : Ses çıkarmak, ses vermek (Metinlerde: Alarm, telefon çalması).
çal3- : Vurarak veya sürterek ses çıkartmak. "Bir yandan mızıka istiklal havasını çalıyordu." R. E. Ünaydın. (Metinlerde: Genel olarak bir enstrümanın çalınması).
çalış1- : İşi veya görevi olmak, bulunmak.
çalış2- : Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak.
çalış3- : Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için
kendini zorlamak, çaba harcamak. "Olduğundan fazla yaşlı görünmeye çalıştığını sezdim
(Metinde: Yakalamaya çalışmak)
çalış4- : Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak. "Aldırma sen hemen
çalış ki biraz / Çalışan ilerler, yerinde kalmaz" - E. B. Koryürek
çek1- : Bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne doğru yürütmek.
çek2- : Taşıtı bir yere bırakmak, koymak (Metinde: Otoparka çekmek).
çık1- çıkabil1- : İçeriden dışarıya varmak, gitmek (Metinlerde: Evden, okuldan, işten çıkmak)
çık2- : Meydana gelmek. "Uygunsuz dediğim vakalardan biri bir salon oyunu yüzünden
çıkmıştır." - R. N. Güntekin -sorunçık3- : Bir şeyin yukarısına doğru yürümek. "Uzun, dik merdivenli bir yokuşu çıktık." - R. H.
Karay (Metinde: Yukarı, odasına, dağa çıkmak)
çık4- : Bir inceleme, bir araştırma sonucu bulmak. "Sularda bakteri çıktı." (Metinde: Tahlil
sonucunun çıkması).
çık5- : Yayımlanmak. "Yeni çıkmış Fransızca bir iki kitap bulunurdu." - Y. Z. Ortaç
çık6- çıkabil6- çıkma6: Bir sebeple bulunulan yerden ayrılmak. "Bu kahveden sıkıldın,
ötekine çıkarsın, anladın mı?" - M. Ş. Esendal (Metinde: Tatile, yolculuğa, yemeğe, yurt dışına,
dışarı çıkmak).
çık7- : Belirmek, tanınmak. "Bir ilçe belediye başkanı hepsinden açıkgöz çıktı." - M. İzgü
(Metinde: Aniden karşıma adam çıktı.)
çıkar1- : Giysi, ayakkabı vb.ni vücuttan ayırmak, soymak.
çıkar2- : Yapmak, üretmek (Metinde: Haritasını çıkarmak, kimlik çıkarmak).
daire1: Konut olarak kullanılan bir yapının bölümlerinden her biri, kat.
daire2: Bir yapı veya gemide belli bir işe ayrılmış bölüm. "Yemeği, selamlık dairesinin üst
katındaki yemek salonunda yediler." - M. Ş. Esendal
de1- : Söylemek.
de2- : Bir şey anlamına gelmek.
de3- : Herhangi bir kanıya, yargıya varmak. "Bu işe herkes ne der?" (Metinde: Gidelim mi? Ne
dersin?)
de4- : "öyle mi" (Metinde: Demek yarın sınavın var.)
geç1- : Olmak, vuku bulmak, cereyan etmek. "Bu odanın içinde geçen aşk anları artık çok
uzaklardaydı." - A. İlhan
geç2- : Zamanı aşmak, geride bırakmak. "Şehzadebaşı'na geldikleri zaman saat onu
geçiyordu." - P. Safa
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geç3- geçebil3- : Yol, araç veya akarsu bir yerin yakınından veya içinden gitmek. "Eve
giderken sizin sokaktan geçeriz."
geç4- geçme4: Okulda, sınavda başarı göstermek. "Çocuk bu yıl geçti."
geç5- : Bir yandan girip diğer yandan çıkmak. "İplik iğne deliğinden zor geçti."
giriş1: Girme işi. "Hattın hizmete girişinden az sonra savaş başladı." - A. Kutlu
giriş2: Bir yapıda içeri geçilen yer, methal, antre. "Evin girişi pek dar."
kaç1- : Kaçınmak.
kaç2- : Kimseye bildirmeden bulunduğu yerden ayrılmak, firar etmek.
kaç3- : Hızla koşup bir yere saklanmak.
kaç4- kaçabil4- : Yok olmak. "Rahatı kaçmak." "Neşesi kaçmak." (Metinde: Bazılarına göre,
bir haber kaçabilir.)
karşı1: Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı.
karşı2: Karşılık olarak, mukabil. "Bir ölüm haberine karşı ben içimde bin ezinti, bin çöküntü
duydum." - A. Ş. Hisar
karşı3: Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi. "Karşımdaki kitap
rafında eserlerim sırayla duruyor." - H. E. Adıvar
kazak1: Baştan geçirilerek giyilen, genellikle kollu, örme üst giysisi. "Kazak ördüm ağladım /
İlmek ilmek bağladım" - Halk türküsü
kazak2: Uyruk.
neden1: Soru zarfı, niçin.
neden2: Sebep.
oku1- : Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları çözümlemek veya
seslendirmek.
oku2- : Öğrenim görmek.
otur1- : Bir yerde sürekli olarak kalmak, ikamet etmek. "Aynı semtte oturdukları için komşu
da sayılırlar." - B. Felek
otur2- : Vücudun belden yukarısı dik duracak biçimde ağırlığı kaba etlere vererek bir yere
yerleşmek. "Bir sandalyenin üzerinde oturmuş, önüne bakıyordu." - S. F. Abasıyanık
servis1: Herhangi bir kuruluşun ulaşım işlerinde kullanılan taşıma aracı.
servis2: Bir yönetimde, bir kurum veya kuruluşta, bütünün bir parçasını oluşturan iş, hizmet;
bu işin yapıldığı yer
servis3: Sofrada hizmet etmekle görevli kimsenin yaptığı iş ve bu işin yapılma biçimi, sofra
hizmeti.
siz1: 2.çoğul kişi zamiri
siz2: Nezaket, saygı katan kişi zamiri.
sür1- : Zaman almak. "Her odanın ziyareti bir saat sürmüştü." - A. Haşim
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sür2- : Yönetip yürütmek, sevk etmek. (Metinde: Araba, bisiklet sürmek)
topla1- : Dağınıklıktan kurtarmak. "Bu odayı biraz toplamak gerek."
topla2- : Bir araya getirmek. (Metinde: Bavul toplamak)
topla3- : Vergi veya bağışı verecek olanlardan almak (Metinde: Para toplamak)
tut1- : Herhangi bir durumda bulundurmak "Seksen bir yaşında da olsa çalışmak insanı zinde
tutuyor."
tut2- : Yaklaşık anlam: Yazmak. (Metinde: Rapor tutmak.)
uzat1- : Süreyi artırmak, temdit etmek.
uzat2- : Bir şeyi vermek için birine yöneltmek.
yer1: Gezinilen, ayakla basılan taban. "Ayıp bir şey gördü mü kulaklarına kadar kızarıyor,
gözünü yerde bir noktaya dikip öylece kalakalıyordu." - H. Taner.
yer2: Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. "İzinsiz bir
yere gitmek ne haddime?" - M. Ş. Esendal.
yer3: Otel, motel vb.nde kalınacak oda. "Yeriniz var mı?"
yer4: Durum, konum, vaziyet. "Türkiye stratejik bakımdan önemli bir yerdedir."

Ek 2: Netzwerk Deutsch als Fremdsprache Ders Kitabındaki Numara Atanan Kelimeler
Artikel1: Tanımlık.
Artikel2: Makale.
geh1- : Gitmek (sich auf rechter Haltung auf den Füßen schrittweise fortbewegen).
das+geh2- : Mümkün olmak (sich machen lassen, möglich sein).
es+geh3- : Şöyle böyle, kısmen (leidlich, einigermaßen).
Frau1 : Bayan.
Frau2 : Kadın.
Frau3 : Eş.
mal1 : x-mal (kere).
mal2 : Zarf (Adverb: sag mal).
von1 : İyelik edatı (Genitiv).
von 2: Edat (Präposition).
zu1 : Edat (Präposition).
zu2 : Zarf (Adverb: zu viel, zu klein…).
sie1: 3.tekil şahıs kişi zamiri „o“.
sie2 : 3. çoğul şahıs kişi zamiri „onlar“.
Sie3 : Nezaket anlamı katan kişi zamiri „siz“.
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ihr1 : 2. çoğul şahıs kişi zamiri.
ihr2 : 3. tekil şahıs iyelik zamiri.
Ihr3 : Nezaket anlamındaki iyelik zamiri „sizin“.
ihr4 : 3. çoğul şahıs iyelik zamiri „onların“.
bar1 : Peşin.
Bar2 : Meyhane.
morgen1 : Yarın.
Morgen2 : Sabah.
weg1: Uzak.
Weg2 : Yol.
wie1 : Nasıl.
wie2 : Gibi.
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ABSTRACT
Creativity, crafted with people’s imagination and their view of the world, is a skill that can bring
fascinating results. Students need to be conscious of their environment, and the stimulus effect of the
environment to improve that skill. It is important to make students feel that written expression can be
pleasant with the right instruction, and consideration of the fact that each individual is different and
unique. In this study, in which the creativity of the students and the free environment are the
priorities, the “Higher Order Cognitive Skills” are initiated by the “Constructivist Approach”. It is shown
that any kind of material can be used as a source in teaching the Turkish language, and the resulting
original works have effects on the growth in creativity of the students and teachers. The results are
evaluated by Bloom’s “Higher Order Thinking” taxonomy.
Keywords: Higher Order Thinking, four basic skills of language, reading, listening, speaking, creative
writing
ÖZET
Yaratıcılık, insanların kendi hayal güçleri ve dünya görüşleri ile donanmış, büyüleyici sonuçlara
ulaşılabilen bir beceridir. Bu becerinin geliştirilebilmesi için öğrencinin çevresinde gördüğü ve
duyduğu her uyaranın bir kaynak olduğunun bilincinde olmasıyla sağlanır. Bu sebeple her bireyin
farklı ve değerli olduğu gerçeğinden yola çıkılarak yazılı anlatımın uygun yönergelerle keyifli hale
gelebileceği öğrencilere duyumsatılıp öğrencilerin yaratıcılıklarının ön planda tutulduğu, özgür bir
deneyimleme ortamının sağlandığı bu çalışmada; “Yapılandırıcı Yaklaşım”la “Üst Düzey Düşünme
Becerileri”ni harekete geçirecek, her türlü materyalin Türkçe öğretiminde bir kaynak olarak
kullanılabileceğini gösterip özgün eğitim durumlarının ve uygulamalarının öğrenci ve öğretmen
gelişimi üzerindeki etkileri somut örneklerle sunulmuştur. Bloom'un "Üst Düzey Düşünme Düşünme"
tablosuna göre çalışmalar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: üst düzey düşünme, dört temel dil becerisi, okuma, dinleme, konuşma, yaratıcı
yazma
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1. GİRİŞ
Anadili öğretiminin genel amacı, “okuma kültürü edinmiş, düşünen, duyarlı bireyler
yetiştirmektir.” Bu amaca ulaşabilmek için de zengin uyaranlı öğrenme ve öğretme
süreçlerinde, öğrenciler daha çok duymaya ve düşünmeye yöneltilmeli; üstlendikleri bu
sorumlulukla duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak anlatma isteği duymalıdır. (Sever
ve diğerleri, 2011)
Türkçe dersinde, dört temel dil becerisi öğrencilere kazandırılmalıdır. Bu kazanımı
öğrencilere aktarırken üst düzey düşünme becerilerini kullanarak düşünmenin her zaman
bilinçli bir şekilde olmayacağı ancak düşünme becerisi kazanılmazsa bireyin karşılaştığı bir
problemi çözmekte güçlük çekeceği fark edilmiş ve işlenen metinler, sorulan sorular, yapılan
etkinlikler, verilen ödevler bu hedefe yönelik planlanmıştır. Çalışmamızda üst
düzey düşünme becerilerine yönelik çalışmalardan örnekler sunulacaktır.
Türkçe dersinin temel amaçlarından biri olan “Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru
düşünme yollarını öğrenmeleri, bunları bir alışkanlık hâline getirmeleri” maddesi esas
alınarak öğrencilerin üst düzey düşünmelerini sağlamak amacıyla “Yapılandırıcı Yaklaşım”a
göre özgün eğitim durumları hazırlanmıştır. Bu bağlamdan hareketle öğrencilerin anlama,
ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, yorumlama
ve değerlendirme becerilerini geliştirmek amacıyla etkinlikler düzenlenmiş ve ders içerisinde
uygulanmıştır. Bu uygulamalarda; öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, yazma, metin
çözümleme becerileri harekete geçirilmiş ve hazırlanan özgün etkinliklerle öğrenci ürünleri
elde edilmiştir.
Yapılandırıcı Yaklaşım
Yapılandırıcı yaklaşımda bireyin öğrenme ve zihinsel becerilerini geliştirme üzerinde
durulur. Dil ve zihinsel becerilerini geliştirmiş, düşünen, anlayan, araştıran, sorgulayan,
bilgiyi kullanan, yeni bilgiler üreten ve kendini her alanda geliştiren bireyler yetiştirme
amaçlanır. Öğrenme, bireyin aktif çabalarıyla oluşmakta ve zihinde yapılandırılmaktadır.
Öğrenciyi ve öğrencinin zihnini merkeze alan bu yaklaşımda, öğretimden çok öğrenme
üzerinde durulmaktadır. (Güneş, 2013) Yapılandırıcı yaklaşımın esas alındığı uygulamalarda
öğrencilerin yaratıcılıklarını ön plana çıkararak birikimlerini sunmalarına fırsat vermek,
onların kendilerine olan güvenini artırmakta ve yeni ürünler ortaya koyarken onları güçlü
kılmaktadır. Başardıkça daha iyisini yapabilme gücüne sahip olan birey, akranlarıyla
ürünlerini paylaştıkça düşünmenin ve üretmenin keyfini yaşayıp karşılarına çıkan en ufak bir
olumsuz durumda pes etmeden sorgulamayı, düşünmeyi ve çözüm üretmeyi alışkanlık haline
getirmiş olacaktır.
Vygotsky’e göre yetişkin ve çocukların işbirliği içinde çalışmaları, çeşitli etkinlikler yapmaları,
öğrenmeyi kolaylaştırmakta, dil ve zihinsel becerilerin gelişimini beslemektedir. Bu nedenle
işbirlikli öğrenmeye ağırlık verilmelidir. Öğrenciler, aşamalı olarak karmaşık etkinliklere ve
görevlere yönlendirilmelidir. (Güneş, 2013) Bu görüşten yola çıkarak öğrencilerin
akranlarıyla birlikte başladıkları eğitim sürecinde biz öğretmenler onlara bilgiyi hazır
vermektense yapacakları çalışmalarda sadece yönlendirici olup süreci dışarıdan takip edip
gerekli uyarılarla ve yönergelerle sürecin tamamlanmasında onlara eşlik etmeliyiz.
Yapılandırıcı Yaklaşım’a uygun olarak düzenlenen eğitim süreçlerinden verim alınabilmesi
için sınıf düzeninin ona göre yapılması, öğrencilerin birbirleriyle iletişime geçecek şekilde
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oturuyor olmaları ve yapacakları çalışmalarda grup etkinliklerine daha çok yer verilmiş
olması gerekir.
Bloom’un Taksonomisiyle Üst Düzey Düşünme Becerisi
Bloom’a gö re, insan ö ğ renebilme ile ilgili zihinsel donanımlarla doğ ar ve limitsiz bir ö ğ renme
kapasitesi vardır. Ancak eğ itim sü reçleri, bu donanımlarının ve limitlerinin ne kadarını
kullanabileceğ ini belirler. Bu nedenle, çocuklar uygun ö ğ renme koşulları sağ landığ ında kendi
ö ğ renme alanlarına giren hemen her şeyi ö ğ renebilirler. Çocuklar arasındaki farklılık daha az
ya da daha çok ö ğ renebilmeleri ile ilgili değ il, onların ö ğ renme stilleri, ilgileri, gü dü lenmeleri
ve hızlarındaki bireyselliklerden kaynaklanmaktadır (Bloom, 1979).

Bloom Taksonomisi, kompleks düşünmenin altı bilişsel düzeye sınıflandırıldığı çok katmanlı
bir modeldir. Daha sonra 21. yüzyılın gerektirdiği düşünme becerileri göz önünde
bulundurularak güncellenmiştir. Güncelleme sayesinde “Düşünme” daha aktif bir süreç
haline gelmiştir. Bloom’un taksonomisindeki sınıflama hiyerarşiktir. Her seviye kendinden
bir önceki seviyeyi içerir. Başka bir ifadeyle; uygulama düzeyindeki düşünme becerileri, aynı
zamanda anlama ve hatırlama düzeyindeki becerileri de içerir. İlk üç seviye (Hatırlama –
Anlama – Uygulama) alt düzey düşünme becerilerini, sonraki üç seviye (Analiz –
Değerlendirme – Yaratma) ise üst düzey düşünme becerilerinin ifade eder.
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Çalışmamızda, etkinliklerimizi değerlendirirken
hazırladığımız aşağıdaki tabloyu dikkate almaktayız.

Bloom’un

Taksonomisine

göre

Dört Temel Dil Becerisi
İnsanoğlunun dili; yalnız onun konuşabilmesi, düşündüğünü başkasına iletebilmesi demek
değildir. Dil dediğimiz düzen insanın gözüdür, beynidir; düşüncesi, ruhudur. Ama insan
beyninin nasıl gizli yönleri bilinmeyen noktaları varsa dilin de çözümlenemeyen apaçık
ortaya konamayan birçok yönü vardır. Özellikle işleyişi, ruhla mantıkla olan ilişkisi açısından.
(Aksan, 2003) Dilin büyüleyici sonsuzluğunda anlayan ve anlatan birey kendini tanıma
yolunda da önemli adımlar atmış olur. Zihninde birikmiş o sözcükler uygun çalışmaların
sonucunda söze, yazıya dökülür.
a. Okuma
Yeni öğrenme yaşantılarının geliştirilmesi için öğrencilere kazandırılması gereken en önemli
becerilerden biridir. Yazılı kültürle etkileşim içinde olan birey doğru kaynaklara ulaşmak için
doğru adımlar atmış olur.
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b. Yazma
Katı kuralları ve yazanı sınırlandıran yönleriyle yazılı dil ya da yazılan dil, bütün canlılığı,
esnekliği ve özgürlüğüyle sanki ayrı bir dil gibi görünen konuşulan dilden birçok bakımdan
ayrılır. (Sarıca, 2005)
Yaratıcılık Eğitimi ve Yaratıcı Yazma Nedir?
Bir toplumda yeni ürünler ortaya koyabilecek ve her alanda etkinliğini sürdürebilecek
yaratıcı bireylere gereksinim bulunmaktadır. Bilinçlenme ve kültürlenme süreci olan eğitim,
teknolojik ilerleme karşısında bireylerin bu gereksinimlerini karşılayabilecek ve yaşama ayak
uydurmasını sağlayabilecek olanakları da sağlamak durumundadır. Bu durum bireyin yaratıcı
yönünün geliştirilmesine uygun ortamları hazırlamak gibi bir sorumluluğu yüklemektedir.
(Adıgüzel, 2013)
Türk atasözü, “Kağıdın yüzünü ağırtan, karadır.” der. ‘Kara’, yani yazı. Yazıyla yolculuk yazan
için hayata dahil; okuyan için, yazana yoldaşlık etme halidir. Kalemin kılıçtan keskin
olduğunu bilen bir geleneğe yaslanan kültürümüz, kalemi de fikirlerin tercümanı yapmıştır.
Dolayısıyla yazma, yazabilme durumu, kutsal bir fiil olarak kayda geçmiştir. (Karasevda,
2013)
Toplumların kendisinden, çevresinden ve yaşadıkları dönemden sorumlu bireylerden
oluşması yaratıcı düşüncenin yaygınlaşması ve gelişmesi için çok önemlidir. Hiçbir düşünceye
bağımlı olmayan özgün çalışmaların elde edilebilmesi için yaratıcılık en önemli unsurdur.
c. Dinleme
İletişimin ve öğrenmenin en temel yolu olan dinleme, çocuğun yaşamında yer alan ilk anlama
etkinliğidir. Yaşamın her alanında görülen dinleme etkinliğiyle ilgili beceri ve alışkanlıklar
doğal biçimde elde edilir. (Sever ve diğerleri, 2011)
d. Konuşma
Ailede ve çevrede gelişigüzel öğrenilen konuşma, çocuğun okula başlamasıyla belli bir ilkeye
uygun olarak becerinin gelişimi sürdürülür. Türkçe derslerinde ihmal edilen alanlardan
biridir ancak gereken önemin verilmesi öğrencilerin kendilerini ifade etme güçlerini
artıracaktır.
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Aşağıdaki şema “Etkinliklerle Türkçe Öğretimi” kitabından alınmıştır.

ANADİLİ
ÖĞRETİMİ

ANLAMA

Dinleme

ANLATMA

Okuma

Konuşma

Yazma

Dil Bilgisi

2. YÖNTEM
Çalışma, nitel bir çalışma olup ön bilgileri harekete geçirme, metni gözden geçirme, tahmin
etme, sorgulama, tartışma, sorun çözme, beyin fırtınası, soru-cevap, ana düşünce, benzer ve
farklılıkları bulma yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı eğitim durumlarını ve bunların
neticesinde ortaya çıkan öğrenci ürünlerini içermektedir.
Uygulama Sürecindeki İşlemler
Çalışmamız; Türkçe Öğretiminin Genel Amaçlarından çoğunu gerçekleştirmekle birlikte
“Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine
ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri” , “Anlama, sıralama, ilişki
kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, yorumlama ve
değerlendirme becerilerini geliştirmeleri” maddeleri temel alınarak öğrencilerin yaratıcı
yazmalarını geliştirme hedefimizi “Hoşgörülü, insan haklarına saygılı, yurt ve dünya
sorunlarına duyarlı olmaları ve çözümler üretmeleri” , “Millî, manevî ve ahlâkî değerlere önem
vermeleri ve bu değerlerle ilgili duygu ve düşüncelerini güçlendirmeleri” maddeleri temel
alınarak da toplumsal bilinç kazandırma hedefimizi gerçekleştirmektedir.
Yapılan çalışma, 8. sınıf öğrencilerinin dört temel dil becerisini harekete geçirecek nitelikte
iki eğitim durumuyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar çoklu sunu şeklinde hazırlanmış ve
öğrencilere sunulmuştur. Eğitim durumları hazırlanırken “3B Kuralı” dikkate alınmıştır.
Böylece öğrenciler, ürün elde etmek için adım adım ilerlemişlerdir.
3B Kuralı
Beklenti Oluşturma: Genellikle soru veya dikkat çekecek bir durumla başlayan bölüm

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİYLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

815

Bilgiyi İnşa Etme-Keşfetme: Problemle karşılaşma, analiz, neden-sonuç vb. ifadelerle ne
kastedilmek istenildiği, anlamı bilinmeyen sözcüklerin metnin bağlamından tahmin yoluyla
bulunduğu
Birleştirme: Elde edilen sonuçların sunulup, ana düşünceye ulaşılan yazma, canlandırma,
şema ve grafiğe vs. dönüştürme bölümü (Crawford ve diğerleri, 2009)

I. ÇALIŞMA: SÖZDEN YAZIYA ETKİNLİĞİ

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

816

Esin TAT-Pınar KAYA

“Sözden Yazıya Etkinliği”nin“Beklenti Oluşturma” bölümünde öğrenciler, Barış Manço’yu
bulmaya çalışıp onun özellikleri üzerine değerlendirme yaptılar. “Bilgiyi İnşa Etme”
bölümünde sanatçının şarkılarını değerlendirdiler ve karakter analizi yaptılar. “Birleştirme”
bölümünde ise karakterleri değerlendirdikleri ve bu karakterlerin kişilik özelliklerinden yola
çıkarak toplumsal süreçleri değerlendirdikleri bir yazılı anlatım çalışması yaptılar.
Dinlemenin, konuşmanın, yazmanın iç içe geçtiği bu etkinlikte her öğrencinin rahatlıkla
kendini göstereceği bir bölüm bulunmaktaydı.

II. ÇALIŞMA: KİTAPTAN FİLME FİLMDEN SÖZE ETKİNLİĞİ
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“Kitaptan Filme Filmden Söze Etkinliği”nin“Beklenti Oluşturma” bölümünde öğrenciler,kitap
ve film hakkında bilgi sahibi olup karakterleri tanıdılar. ALS hastalığı ile ilgili farkındalıkları
üzerine konuşulup arkadaşlarıyla yeni kampanyalar planlayıp sundular. “Bilgiyi İnşa Etme”
bölümünde karakterler ve olaylar üzerine soru-cevap yöntemiyle konunun içine girdiler ve
“Birleştirme” bölümünde ise kitaptan alınan dört bölümü grup arkadaşlarıyla değerlendirip
belirlenen kriterlere uygun bir konuşma hazırladır. Öğrenciler, dinleme-izleme ve konuşma
ağırlıklı olan bu çalışmada grup olarak hareket etmenin önemini deneyimlediler.

3. BULGULAR VE YORUMLAR
Çalışmalar, Bloom’un Taksonomisine göre değerlendirilmiş ve öğrencilere yöneltilen
soruların sırası ile Taksonomideki üst düzey düşünme becerilerine ulaşma basamaklarına
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uygun olduğu görülmüştür. Çalışmalarda öğrencilere yöneltilen sorular onların doğrudan
çıkarım yapmalarını engelleyecek ve hayatı sorgulamalarını sağlayacak şekilde
hazırlanmıştır. Hazırlanan bu sorular ile öğrenciler Bloom Taksonomisinin alt düzeylerinden
üst düzeylerindeki sorulara doğru sırayla yöneltilmiştir. Böylece öğrenilen bilginin kalıcı
olması ve diğer durumlara uyarlanabilirliği de artırılmıştır.
Öğrencilerin her birinin söz sahibi olduğu, aktif bir öğrenme alanının sağlandığı etkinliklerde
tüm öğrenci ürünleri beklenen nitelikteydi. Grup çalışması ile birbirlerini tamamlayan
öğrenciler, dört temel dil becerilerini harekete geçiren bir çalışmanın içinde yer
aldılar.Türkçe dersinin sadece okuma ve anlama etkinlikleri ile değil dinleme ve konuşma
etkinlikleriyle de birleştirilmesi öğrencilerin derse karşı olan tutumlarında olumlu yönde bir
artış göstermiştir ki öğrenmenin kalıcılığı ve kullanabilirliğinin arttırılmasında derse karşı
tutumdaki olumlu bakış açısının da önemi azımsanmayacak güçtedir.

SÖZDEN YAZIYA ETKİNLİĞİ”NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HATIRLAMA

ANLAMA

UYGULAMA

ANALİZ

Öğrenilmiş bilgileri
hatırlama ve yeniden
ifade etme.

Öğrenilmiş bilgilerin
anlamlarını
yorumlama ve
kavrama.
Öğrenilen bilgileri
farklı bir
kapsamda/içerikte
kullanma.
Öğrenilmiş bilgileri,
en iyi şekilde anlamak
için parçalarına
ayırma.

Tarif etme, bulma,
belirleme, listeleme,
alıntı yapma,
isimlendirme, boşluk
doldurma, tanıma
Sınıflandırma,
karşılaştırma, örnek
verme, açıklama,
özetleme, çıkarımda
bulunma, yorumlama,
başka sözcüklerle ifade
etme
Uygulama, kullanma,
devam ettirme,
görselleme,
canlandırma, problem
çözme
İlişkilendirme,
karşılaştırma,
ayrıştırma, inceleme,
bütünleştirme,
özetleme, düzenleme,
yapılandırma

Şimdi sizlerle bir sanatçımız için söylenenleri
ve onun şarkılarından alınan sözleri
paylaşacağız. Bakalım onun kim olduğunu
kimler bilecek?

Bu sözü Barış Manço’nun söylemesi neden
büyük önem taşıyor olabilir?
Siz Barış Manço hakkında neler biliyorsunuz,
şarkılarından bizimle paylaşabilecekleriniz var
mı?
Sanatçının burada hangi yönünü görmekteyiz?
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Derinlemesine
düşünme, eleştirel
düşünme ve
değerlendirmeye
dayalı kararlar verme.

Değerlendirme,
savunma, seçme,
tartışma, eleştirme,
tespit etme, deneme,
hipotez kurma,
yargılama, izleme, test
etme

Daha önceden
öğrendiklerini
kullanarak yeni
bilgiler ve fikirler
oluşturma.

Yapılandırma, parçaları
birleştirme, geliştirme,
tasarlama, oluşturma,
icat etme, planlama,
üretme

AMAÇ

Sanatçınınşarkılarındadeyimveatasözlerinebuka
daryoğunbirşekildeyervermesininanadilenasılbi
rkatkısıolabilir? Bu
konudasizingörüşünüznedir?
Gerekçelendirerekaçıklayınız.
Şarkıdageçenherkesinsonradananladığı
“yanasipya kısmet” ne demekmiş? Bu
görüşesizkatılıyormusunuz? Açıklayınız.
“Hala kızı Zehra” ile “Kul Ahmet”i
karşılaştırdığımızda farklı yönleri nelerdir? Bu
tutumdaki karakterlerin artı ve eksi yönleri
nelerdir?
Bu karakterlerin sosyal yaşamda
karşılaşabilecekleri zorlukları anlatacağınız bir
düşünce yazısı yazınız.

KAZANIM
İFADELERİ

KULLANILAN SORULAR

“KİTAPTAN FİLME FİLMDEN SÖZE ETKİNLİĞİ”NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HATIRLAMA

ANLAMA

UYGULAMA

Öğrenilmiş bilgileri
hatırlama ve yeniden
ifade etme.

Tarif etme, bulma,
belirleme, listeleme,
alıntı yapma,
isimlendirme, boşluk
doldurma, tanıma

Öğrenilmiş bilgilerin
anlamlarını
yorumlama ve
kavrama.

Sınıflandırma,
karşılaştırma, örnek
verme, açıklama,
özetleme, çıkarımda
bulunma, yorumlama,
başka sözcüklerle ifade
etme

Öğrenilen bilgileri
farklı bir
kapsamda/içerikte
kullanma.

Uygulama, kullanma,
devam ettirme,
görselleme,
canlandırma, problem

ALS
hastalığınafarkındalıkyaratmakiçinbirkampany
adüzenlendi.
Kampanyavehastalıkhakkındabilgiverebileceko
lanvarmı?
Siz de tıpkı izlediğiniz ve belki de katıldığınız
bu kampanya gibi bir hastalığa dikkat çekmek
için kampanya düzenleyecek olsaydınız nasıl
bir kampanya düzenlerdiniz?
Mori, ölmeden önce kendine canlı cenaze
töreni düzenliyor. Sevdikleri gelip ona sevgi
sözcükleri söyleyip şiirler okuyorlar.
Mori’nin bu tutumunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Mori, Mitch’inhayatındaizbırakanbirkişidir.
Sizinhayatınızda
da
böylebirivarmı?
Varsahangiyönüyleizbırakmıştır?
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ANALİZ

DEĞERLENDİ
RME

YARATMA

Öğrenilmiş bilgileri,
en iyi şekilde anlamak
için parçalarına
ayırma.

çözme
İlişkilendirme,
karşılaştırma,
ayrıştırma, inceleme,
bütünleştirme,
özetleme, düzenleme,
yapılandırma

Derinlemesine
düşünme, eleştirel
düşünme ve
değerlendirmeye
dayalı kararlar verme.

Değerlendirme,
savunma, seçme,
tartışma, eleştirme,
tespit etme, deneme,
hipotez kurma,
yargılama, izleme, test
etme

Daha önceden
öğrendiklerini
kullanarak yeni
bilgiler ve fikirler
oluşturma.

Yapılandırma, parçaları
birleştirme, geliştirme,
tasarlama, oluşturma,
icat etme, planlama,
üretme

AMAÇ

KAZANIM
İFADELERİ

Mori, hayatıdoludoluyaşayanbirinsan…
Mori’ninbakışaçısını
da
dikkatealarakhayatüzerinedüşünceleriniziyazını
z.
Siz
de
haftadabirgünbiriylebuluşupbazıkonularüzerind
etartışacakolsaydınızbukişikimolurdu?
Peki,
bukişiylehangikonularüzerinekonuşmayıtercihe
derdiniz?
Her grubun kağıtlardan birini seçip o konu
üzerine üç dakikalık bir konuşma hazırlaması

KULLANILAN SORULAR

Öğrenciler çalışmanın sonunda ortaya çıkan ürünlerini sunarken videolar çekilmiş ve bunlar
sözlü sunum esnasında dinleyicilerle paylaşılmıştır. Çalışmalardan bazı fotoğraflar da aşağıda
yer almaktadır.
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4. SONUÇ
Her öğrencinin güçlü olduğu alanlar birbirinden farklıdır çünkü her bireyin içinde bambaşka
yetenekler gizlidir. Dolayısıyla her öğrenci farklı alanlarda gelişmişlik gösterir ve bunu da
uygun çalışmalarla yansıtır. Her öğrencinin tek ve özel olduğu gerçeğinden yola çıkarak
hazırlanan ders planları, sınıftaki tüm öğrencileri içine alır ve onların kendilerini değerli
hissetmelerini sağlar. Anadil dersleri her öğrenciye rahatlıkla ulaşılabilen, günlük hayatın
içinden örneklerle güçlendirilen derslerdir. Bu nedenle de dört temel dil becerisini
kazandırma yolunda ilgi çekici adımlar atılması öğrencilerin derse olan ilgisini artırır.
Günümüz eğitim programlarında, Davranışçı Yaklaşım’dan uzak yani her öğrencinin eğitim
faaliyetinin her safhasında kendine bir yer bulabileceği, giderek bireyselleşen bir eğitim
sistemine geçiş vardır. ‘Yapılandırıcı Yaklaşım’ın esas alındığı çalışmamızda üst düzey
düşünme basamaklarında istenilen seviyeye gelindiği görülmüştür.
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Yaratıcı ürünlerin ortaya konulması beklenen öğrenci çalışmalarında öğrencileri
yargılamadan, özgüveni güçlendirici bir tutumla yaklaşmak gerekir. Öğrenci ürünlerini iyikötü, doğru-yanlış diye değerlendirmek yaratıcılığı zedeler ve öğrencinin bundan sonra
ortaya koyacağı ürünlerde korkak, hevessiz ve özgüvensiz olmasına neden olur.
Çalışmalarda akran değerlendirmelerine yer vermek, tüm öğrencilerin değerlendirendeğerlendirilen tarafında olmasını sağlar ki bu da akran öğrenmenin en önemli
bölümlerinden biridir. Akran değerlendirmesinin sonunda sunulan ödül, sınıfın kararıyla
ortaya çıkmış olur, bu da verilen ödülün ortak kararla ve objektif bir şekilde verildiğini
gösterir.
Çalışmamız; çok ciddi bir teknik olanak gerektirmeyen, maddî olarak hiçbir külfeti olmayan
tüm okullarda rahatlıkla uygulanabilecek bir çalışmadır.
Teknolojinin gelişmesiyle öğrenciler, derslerde çok farklı uyaranlara ihtiyaç duymaktadırlar.
Bu nedenle de yalnızca kitap-defter-kalem derslerde yeterli olmamaktadır. Öğrencilerin
derse olan ilgisini artırmada öğretmenlere büyük iş düşmektedir. Çevremizde gördüğümüz
her nesnenin; okuduğumuz her yazının; izlediğimiz her filmin, haberin, reklamın birer ders
materyali olabileceğini aklımızdan çıkarmazsak kaynak bulmakta da zorlanılmayacağı
görülmektedir.
Yaratıcı ürünler ortaya koyan, özgüveni yüksek, kendini ifade eden bireyler hayatta her
zaman güçlü ve söz sahibidir. Böyle bireylerin yetişmesi için çalışmalar planlanmalı ve anadil
dersinin önemi öğrencilere duyumsatılmalıdır.
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TEACHING NOUN FROM NOUN FORMATIVE AFFIXES BY MORPHOSEMANTIC WAY TO SIX GRADE STUDENTS
6. SINIF ÖĞRENCİLERİNE İSİMDEN İSİM YAPAN EKLERİN
MORFO-SEMANTİK YOLLA ÖĞRETİMİ1
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ABSTRACT
Turkish Lesson Training Program prepared by Ministry of National Education in 2006 is formed upon
five learning fields: Listening, reading, speaking, writing and grammar. When having a look at the
achievements in the field of grammar in the program it is seen that the fuctional aspect of subjects has
been taken over. However structural side of affixes is attached more importance in Turkish lesson
workbooks. Our study is based upon the theory teaching of affixes, which make noun from noun in a
morpho-semantic way will increase success and permanence of learning. Its effect over learning
through ‘the last test method’ will be shown after determination of morpho-semantic characteristics of
affixes and practices of those in classroom in the program of grade 6.
Key Words: Turkish Education, Grammar, formative affix, morpho-semantic.

ÖZET
Millî Eğitim Bakanlığının 2006 yılında hazırladığı Türkçe Dersi Öğretim Programı; dinleme, okuma,
yazma, konuşma ve dil bilgisi olmak üzere beş öğrenme alanı üzerine oluşturulmuştur. Programın dil
bilgisi alanına ait kazanımlarına bakıldığında konuların işlevsel yönünün ön plâna çıkarıldığı
görülmüştür. Fakat Türkçe dersi çalışma kitaplarında eklerin yapısal yönü daha ön plânda
işlenmektedir. Çalışmamız, isimden isim yapan eklerin morfo-semantik yöntemle öğretiminin öğrenme
başarısını ve kalıcılığı artıracağı tezi üzerine kurulmuştur. 6. sınıf programında konuyla ilgili eklerin
morfo-semantik özelliklerinin tespiti ve sınıf içi uygulaması yapılarak son test yöntemi ile öğrenmeye
etkisi ortaya konabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe Eğitimi, dil bilgisi, yapım eki, morfo-semantik.
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1. GİRİŞ
Dünya üzerinde diller yapı ve köken bakımından iki gruba ayrılır. Dünya üzerindeki dilleri, ilk
kez yapısal özellikleri bakımından tek heceli, eklemeli ve kaynaşık / bükümlü olarak
sınıflandıran kişi Alman Schleicher’dir. “Schleicher, tabiatçı ve felsefî yanlarına ait fikirlerini,
dillerin kelime yapılarına uygulamıştır. Buna göre Çince gibi tek heceli dillerde, yalnız anlamlı
kelime kökleri yani tezler bulunmaktadır. Türkçe gibi eklemeli dillerde ise temel anlamı
taşıyan tez – köklerin karşısında dilbilgisi bükümlerini taşıyan ek – antitezler bulunmaktadır.
Latince gibi kaynaşık yapılı dillerde ise tez kökleri ile ek antitezleri birbirleri ile kaynaşarak
sentez kelimeleri meydana getirmişlerdir (Başkan, 2003: 58-59). Türkçe, köken bakımından
Ural-Altay dilleri; yapı bakımından ise sondan eklemeli diller arasında yer almaktadır. Sözcük
yapımı yani yeni sözcük türetimi morfolojinin iki ana konusundan birisidir.
Dil ögelerinin sınıflandırılmasında iki temel yöntemin ortaya çıktığı söylenebilir. Bunlardan
ilki yapısalcı yöntemdir. Dil ögelerini yapılarına göre sınıflandıran bu yöntem Saussure’ün
görüşlerini yayımlamasından sonra tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Bir diğer yöntem ise işlevci
yöntemdir. Bu yöntemde dil ögeleri yapısalcıların yaptığı gibi ses bilgisi, biçim bilgisi, söz
dizimi şeklinde kesin çizgilerle ayrılmaz. Dil konuşulduğu ortamdan soyutlanmaz ve dil
ögeleri işlev- biçim ilişkisi içinde incelenir. Sadece biçim değil, biçimlerin hangi ilişkiler için
kullanıldığı belirlenmeye çalışılır (Akerson ve Özil, 1998: 28-38).
Günümüzde gramerler ses bilgisi, biçim bilgisi, anlam bilgisi ve söz dizimini bir arada
incelemektedir. Hatta bu sınıflandırmalar yetersiz görülerek morfo-fonetik, morfo- sentaks,
morfo-semantik gibi ayrı bölümler altında incelemelerin yapıldığı görülür (Kerimoğlu,
2008:143) Bugün Türkiye’de de gramer konularının pek çoğu dilciler tarafından
tartışılmaktadır. Dil bilgisi konularında farklı sınıflandırma denemeleri yapan çalışmalar az
da olsa vardır.
Morfoloji, bir dildeki kök ve ekleri, bunların birleşme yollarını, eklerin anlam ve görevlerini,
türetme ve çekim özelliklerini inceleyen bir gramer dalıdır (Korkmaz, 2009: 5). Dillerin
gelişmesinde sözcük türetimi önemli bir yer tutmaktadır. Türkçede yeni bir sözcük türetme
yollarından birisi kök halindeki sözcüklerin sonlarına yapım eklerinin getirilmesidir.
Dilimizde yeni kavramlara karşılık yaparken ve sözcükleri başka sözcüklere bağlamak
amacıyla eklerden yararlanırız. Ek, kelime bünyesinde görülen, tek başına manası olmayan ve
kullanılmayan ancak köklerle birleşmek suretiyle kullanılan ve mana ile ilgili bir vazife gören
şekillere denir (Ergin, 2004: 114). Eklerin köklerden kelime gövdeleri yapmak ve kelimeleri
işlek hale getirmek gibi görevleri vardır.
Dil bilgisi kitaplarında ekleri sınıflandırma biçimlerine baktığımızda dil birimlerini tek bir
varlık gibi ele alıp sadece biçimsel özellikleri verilmiştir. Oysaki dilde hiçbir kelime ya da ek
tek başına bir şey ifade etmez. Bulunduğu cümle ya da metin içerisinde bir anlama sahiptir ve
kazandığı anlam cümle ve metin değiştikçe farklılaşabilir. Gramer kitaplarında ekler, yapım
ve çekim eki olarak iki gruba ayrılmaktadır. Fakat Türkçede kullanılan birçok ek tek bir görev
için kullanılmıyor. Tek görünüşlü ve birden çok işleve sahip eklerimizin sayısı oldukça
fazladır. Bu Türkçenin önemli bir özelliği ve zenginliğidir.
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Ekler, sözlük anlamı olmayan, ama görev anlamları olan dil birimleridir. Öyleyse ekler,
anlamsız dil birimleri olarak görülmemelidir. Bunlar, sadece tek başlarına kullanıma
çıkamayan bağımlı dil birimleridir. Dil birimlerinin iki işlevi bulunmaktadır. Biri görevsel,
diğeri anlamsal işlev. Ekler de bu açıdan ele alınmalı, bulunduğu yerdeki iki işlevi de açıkça
ortaya konmalıdır. Geleneksel dil bilgisi daha çok biçime önem verdiğinden dil
incelemelerinde sıklıkla eklerin biçimsel işlevleri üzerinde durulur, anlamsal işlevleri pek ön
plana çıkarılmaz (Üstünova, 2004: 175-176).
Yapım ekleri, ulandıkları kök ya da tabana sözlüksel anlam yükleyen eklerdir. (Demircan,
2004: 95). Yapım ekleri ad veya fiil köklerine gelerek bu köklerden sınırsız sayıda sözcük
türetmemize imkân sağlar. Bu türetme süreci dört ayrı şekilde gerçekleşmektedir.
1. Yapım ekleri, isim köküne gelerek bu isimleri fiilleştirebilir.
2. Yapım ekleri, fiil köküne gelerek bu fiili isimleştirebilir.
3. Yapım ekleri, isim kökenli bir kelimeye gelerek yeni bir isim türetebilir.
4. Yapım ekleri, fiil kökenli bir kelimeye gelerek yeni filler türetebilir.
Türkçede yeni sözcük ve kavramlar üretebilmek için kullanılan yollardan biri ekleşme
düzenidir. Türkçedeki eklemeli dil sistemi geçmişten günümüze tutarlı ve sağlam bir seyir
izlemiştir. Sözcükler sırasıyla: kök + yapım eki + çekim eki kurgusuyla meydana gelmektedir.
Bir başka ifadeyle Türkçede, anlamı üzerinde taşıyan kök birim, önce yapım eki alarak kökün
anlamıyla ilişkili yeni kelimeler oluşturur. Ardından yeni oluşan gövde çekim eki alarak yeni
bir işleklik ve esneklik kazanır.
İsim, canlı ve cansız bütün varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük
türüdür veya fiilin dışında kalan ve isim gibi çekimlenebilen sözcük sınıflarının tümüne
verilen; sıfat, zamir, edat, bağlaç ve ünlemi içine alan geniş kapsamlı adlardır (Korkmaz,
2007: 7). Ergin’e göre ise isim, canlı ve cansız bütün varlıkları, kavramları tek tek veya cins
cins karşılayan, varlıkların ve kavramların adları olan kelimelerdir(Ergin, 2005: 260)
Çalışmamızın kapsamını oluşturan isimden isim yapım ekleri, isim kök ve gövdelerine
eklenerek, isimden yeni isimler yapılmasını sağlamaktadır. Türkiye Türkçesinde isimden isim
üretmek için yetmiş üç ek kullanılmaktadır. İsimden yapılmış isimlerin manaları, yapılmış
oldukları isimlere umumiyetle çok yakından bağlıdır ve onlarla ilgili yer, meslek, topluluk,
vasıf, bağlılık, aitlik vs. gibi nesneler ifade eder. Bu eklerin kullanılış sahası çok geniştir.
Hemen hemen bütün isimlerin sonuna gelerek onlardan yeni isimler yaparlar
(Ergin,2004:154).
Yapım eklerinin morfolojik yapısının yanı sıra sözcüklere kattığı anlam bakımından anlamsal
yani semantik bir yönü de vardır. Semanties (anlambilimi) sözcüğü, Yunanca semaphore'de
de bulunan sema "sign" (gösterge)den gelir. Dilbiliminin bölümlerinden birini, anlam
incelenmesini anlatan teknik bir terim olarak semanties, böyle bir bilim dalı gereksinmesi
aşağı yukarı 60 yıl daha önceden kabul edildiği halde, ilk kez 1883'te Fransız dilbilimcisi
Michel
Breal
tarafından
kullanılmıştır
(http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/stephen_ullman_anlambilimi.pdf).
Geleneksel dilbilgisi anlayışında yapım eklerinin yapısal yani morfolojik özelliklerine
yoğunlaşılmış, ama bu eklerin sözcüğe kazandırdığı anlamlar üzerine pek yoğunlaşılmamıştır.
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Eklerin biçim ve anlam olarak birlikte değerlendirilmesi morfo-semantik terimi ile ifade
bulmuştur.
Gedizli’ye göre, Türkçede toplamda 195 yapım ekinden 100’ ü tek şekilli ve tek işlevli olarak
yeni kavramlar ve sözcükler üretmek için kullanılmaktadır. 95 yapım eki ise birden fazla işlev
üstlenerek fiil ve isim kök ve gövdelerine yeni işlevler kazandırmaktadır (Gedizli,2012:
3359). Türkçe bu yönüyle oldukça üretken bir dil özelliğine sahiptir. Fakat bu durum özellikle
ilköğretim çağındaki çocukların yapım eklerini kavramada zorlanmasına sebep olmaktadır.
Öğrencilerin ve dil öğreticilerinin yaşadığı bu güçlük yapım eklerinin yapısal özelliklerinden
çok işlevlerinin üzerinde durulması ve öğrenciye bu eki almış sözcüğün hayatta hangi kavram
alanına giren sözcük ürettiğini keşfettirilmesiyle aşılabilir.
Yapım eki olarak kullanılan ekler, hemen her sözcükte farklı bir işlev üstlenmektedir. Dilin
nitelikleri bakımından belli eklere belli işlevleri yüklemek zor olsa da bazı eklerin genel bir
biçimde bazı işlevleri belirlenebilmektedir (Börekçi, 2009: 26). Börekçi, isimden isim yapan
ekleri işlevlerine göre sınıflandırmış ve şu başlıklar altında toplamıştır:
Meslek uğraş adı yapan ek, meslek uğraş adamı adı türeten ek, isimden aygıt ve araç adı
yapan ekler, özel yer adı türeten ekler, benzer nesne adı yapan ekler, küçültme-acıma-sevgişefkat anlamlı ad yapan ekler, hayvan adı yapan ekler, bitki adı yapan ekler, hastalık adı
yapan ekler, dil adı yapan ekler, akrabalık adı yapan ekler, eş-ortak-paydaş adı yapan ekler,
topluluk adı yapan ekler, yön adı yapan ekler, organ adı yapan ekler, yansıma adı yapan ekler
(Börekçi, 2009: 26-34).
2. İSİMDEN İSİM YAPAN EKLERİN İŞLEV BAKIMINDAN TASNİFİ
Çalışmamızda kullanacağımız isimden isim yapan ekler, Millî Eğitim Bakanlığının okullarda
kullanımını uygun gördüğü 6. Sınıf Türkçe Ders Kitapları ve Çalışma Kitapları gözden
geçirilerek belirlenmiştir. Oluşturulan sınıflandırmada bahsi geçen ekler bu kitaplarda
öğretimi amaçlananlar ile sınırlandırılmıştır.
İsimden isim yapan ekler, işlevlerine göre sınıflandırıldığında şu kavramları dile aktardıkları
görülür:
2.1. Meslek Adı Türeten Ek
/+cI/: Genellikle sözcüklerin kök ya da gövdelerinin belirttiği bir görevi sürekli olarak yapan
veya bu görevi ‘meslek’ edinenleri gösteren ad soylu sözcükler kurar (Hatiboğlu, 1981: 53).
Börekçi, /+CI/ ekinin bu işlevi için: İsimleri mesleklerden hareketle niteleyen sıfatlar yapar.
Fakat nitelenen varlık belirli olduğu için eksiltilir ve meslek sıfatı, meslek adamı değeri
kazanır, yani /+CI/ eki ile türetilmiş her gösteren tamlananı düşmüş bir sıfat tamlaması
değerindedir, der(Börekçi, 2009: 26).
Akın+cı
Araba+cı
Balık+çı
Çay+cı
İş+çi
Kapı+cı
Süt+çü
Tatlı+cı
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/+lIk/: Oldukça işlek olan bu ek, birer isim değeri kazanmış olan meslek sıfatlarına
eklendiğinde soyut anlamda mesleği, uğraşı, o meslekte olma durumunu gösteren isimler
türetir (Börekçi, 2009: 27)
Aşçı+lık
Öğretmen+lik
Ebe+lik
Doktor+luk
2.2. İsimden Yer Adı Türeten Ekler
/+cI/ ekinin en işlek kullanılan işlevi meslek-uğraş adı türetmek olsa da yer adı türettiği
örneklere de rastlanır.
Bostan+cı
Cebe+ci
Ayran+cı
/+cIk/ eki yer adı yapmakta da kullanılabilir.
Yaka+cık
Göl+cük
Harman+cık
Ova+cık
/+lI/: Bir varlığın bir yerde çokça bulunmasından hareketle niteleme işlevi ile yer adı yapmak
için kullanılan çok elverişli bir yapım eki niteliği kazanmıştır. Türkiye’de pek çok yerleşim
yerinin adı bu ekle türetilmiştir (Börekçi, 2009: 28).
Kule+li
Polat+lı
Elma+lı
Turgut+lu
Salih+li
Kiraz+lı
Ahlat+lı
/+cAk/: Ek, memleketimizde yer adları yapar (Banguoğlu, 2007: 162).
Bulan+cak
Ilı+cak
Kuyu+cak
Göynü+cek
/+lIk, +lUk/
Bu ek nesnenin çok bulunduğu yeri göstermek için elverişlidir. Bu nedenle Türkçe pek çok
yer adı /+lIk, lUk/ eki ile yapılmıştır (Börekçi, 2009: 28)
Ayva+lık
Yumurta+lık
Susur+luk
Et+lik
+lIk eki bunun yanında somut adlara gelerek içinlik anlamından ötürü belirtilmiş yer adları
yapar (Banguoğlu, 2007: 194)
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Kömür+lük
Saman+lık
Odun+luk
Mezar+lık
/+cA/: Bu ek yer isimleri yapar ve bu tür yer isimlerinde sıkça görülür (Ergin, 2005: 221)
Çatal+ca
Çamlı+ca
Düz+ce
Kozlu+ca
2.3. Kişinin Nereli Olduğunu Gösteren İsim Yapan Ek
/+lI/: Ülke, şehir, yer ve hanedan adlarına gelerek kopuş yeri bildiren nispet sıfatları
yapar(Banguoğlu, 2007: 192).
Niğde+li
Kahraman Maraş+lı
İngiltere+li
Asya+lı
Pendik+li
Karahan+lı
2.4. Huy- Özellik-Alışkanlık Adı Yapan Ek
/+cI/ Bağlandığı kök ya da gövdedeki kavramın sürekli olarak meydana geldiğini gösteren,
kişilerde huy ve özellik adı yapmak için kullanılır.
Uyku+cu
Yalan+cı
İnat+çı
Kin+ci
Çıkar+cı
Gösteriş+çi
Kavga+cı
Dedikodu+cu
2.5. Benzer Nesne Adı Yapan Ekler
/+cIk/ eki oldukça işlek bir ektir. Benzer nesne adı türetmek için de kullanılır.
Tosun+cuk
İp+çik
Elma+cık
Yapma+cık
2.6. Küçültme, Acıma, Sevgi, Şefkat Anlamlı Ad Yapan Ekler
/+cIk/ : Anlama küçültme, azlık, sevgi, şefkat, acıma kavramları katmak üzere ad soylu
sözcüklere gelir (Hatiboğlu, 1981: 37).
Adam+cık
Ağaç+çık
Kedi+cik
Mehmet+çik
/+cIk/ eki iyelik eklerinden önce kullanılarak sevgi, saygı, şefkat kavramı verir.
Anneciğim (anne+cik+im)
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Halacığım (hala+cık+ım)
Teyzeciğim (teyze+cik+im) gibi.
/+cIk/ eki sıfatlara getirilerek “küçültme, sevgi, şefkat, azlık” kavramı veren kelimeler
türetir(Hatiboğlu, 1981: 38).
Dar+a+cık
İnce+cik
Yumuşacık (yumuşak+çık)
Alçacık (Alçak+cık)
/+cAk/ eki ad soylu sözcüklere gelerek küçültme, azlık, sevgi, şefkat anlamları katar
(Hatipoğlu, 1982: 35-36)
Yumur+cak (Küçük, sevimli çocuk)
Yavru+cak (Küçük, sevimli yavru)
Ayı+cık (Küçük, sevimli ayı)
Büyük+cek (Az büyük)
2.7. Hayvan Adı Yapan Ekler
/+cIk/
Türkçede hayvan isimleri genellikle kök hâlindedir. Ancak bazı ekler hayvan adı türetme
işlevine sahiptir. /+CIK/ eki hayvan adı türetmede kullanılabilen bir ektir. Fakat sayıları çok
fazla değildir.
Tatar+cık (küçük bir sivrisinek türü)
Çamur+cuk (bataklık balığı)
Kurt+çuk
Gelin+cik
Sığır+cık (Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı bir kuş)
/+cA/
Bu ek başka bir isimle ilgi kurarak hayvan adı türetir (Börekçi, 2009: 30)
Boz+um+ca (Bir tür kertenkele)
Deli+ce (Şahin)
Eğri+ce (Sığır sineği)
Yakar+ca (Tatarcık)
2.8. Bitki Adı Yapan Ekler
/+cIk/ ekiyle bitki adları da türetilmiştir. Ancak bu adların çoğu halk dilinde
kullanılmaktadır.
Gelin+cik
Kızıl+cık
Ağı+cık (zakkum)
Altın+ cık (nergis)
Kıvır+cık
2.9. Hastalık Adı Yapan Ekler
/+cIk/ eki hastalıkların adlandırılması için isim soylu sözcüklere getirilmiştir.
Pamuk+çuk (Ağızda oluşan beyaz küçük yara)
Yılan+cık (Bir tür mikroplu hastalık)
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Arpa+cık (Gözün kenarında çıkan küçük çıban)
/+cA/
Bu ek isim kök ya da gövdesinden hastalık adı türetir (Börekçi 2009: 32)
Akar+ca (Kemik veremi)
/+lIk/
Bu ek isim kök ya da gövdesinden hastalık adı türetir (Börekçi 2009: 32)
Sarı+lık
2. 10. Eş-Ortak- Paydaş Adı Yapan Ekler
/+DAŞ/: Ad soylu sözcüklerin kök anlamlarında ortaklık, eşitlik belirten adlar kurulur. Ekin
çok defa “arkadaş, sırdaş” gibi örneklerde görüldüğü üzere ünlü uyumlarına bağlandığı, bazen
de “kardeş, meslektaş” örneklerinde olduğu gibi aykırı düştüğü bilinir(Hatiboğlu, 1981: 5859).
Çağ+daş
Sır+daş
Yurt+taş
A+daş
Pay+daş
2. 11. Bir Düşünce ve İnanış Sahibi Adam Adı Yapan Ek
/+cI/
Türkçenin en üretken ve verimli eklerinden olan /+CI/ eki, bir düşüncenin bir inanışın veya
sahibinin taraflılarını gösteren sıfatlar yapmaya yarar(Banguoğlu, 2007: 163).
Milliyet+çi
Atatürk+çü
Kader+ci
Ülkü+cü
2. 12. Benzerlik, Gibilik Yakınlık Anlamı Bildiren Ek
/+msI/
Renk adlarına gelerek benzerlik ve gibilik kavramı veren ve sıfat kuran birleşik bir ektir
(Hatiboğlu, 1981: 123).
Sarı+msı
Pembe+msi
Beyaz+ı+msı
/+(ı)mtrak/
+(ı)mtrak eki tat ve özellikle renk isimlerine gelerek benzerlik, gibilik, yakınlık anlamları
katar (Korkmaz, 2009: 59-60)
Acı+mtrak
Ekşi+mtrak
Beyaz+ (ı)mtrak
Kırmızı+mtrak
2.13. Sayılarda Sıra Bildiren Ek
/+ncI/
Sıra kavramı vermek üzere genellikle sayı adlarına bağlanan birleşik bir ektir (Hatiboplu,
1982:130).
Bir+i+nci
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Üç+ü+ncü
Sekiz+i+nci
On++u+ncu
2.14. Aygıt ve Araç Adı Yapan Ekler
/+cAk/
Bu ek eklendiği bazı kök veya gövdeye araç, aygıt anlamı katar (Börekçi, 2009: 27)
Oyun+ cak
/+lIk/
Ek, ad kök ya da gövdesine gelerek alet adı yapar (Hatiboğlu, 1982: 104).
Kulak+ lık
Göz+lük
Sabun+luk
Tuz+luk
2.15. Nesnelerin Doğadaki Topluluğunu Bildiren Adlar Yapan Ek
/+lIk/
Ek, nesnenin doğadaki topluluğunu, bollukta bulunduğu yeri gösterir (Banguoğlu, 2007: 194)
Orman+lık
Çayır+lık
Çam+lık
Kaya+lık
2.16. Soyut Ad Kuran Ek
/+lIk/
Bu ek, ad veya sıfat kök ya da gövdelerine gelerek onlardan soyut isimler yahut kökteki
anlama bağlı olarak soyut ad kurar (Hatipoğlu, 1982: 102-103)
İnsan+lık
Müslüman+lık
Yalnız+lık
Aç+lık
2.17. Rütbe ve Makam Adları Yapan Ek
/+lIk, lUk/
Bu ek adlardan rütbe ve makam bildiren adlar yapar (Banguoğlu, 2007: 195).
Muhtar+lık
İmam+lık
Vali+lik
Müftü+lük
+lIk eki bunun yanında +cI eki ile yapılmış siyasi ve felsefi meslek, inanış adamları adlarından
bu mesleklerin adları da türetir.
Türkçü+lük
Ülkücü+lük
2.18. Dil Adı Yapan Ek
/+cA/
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+cA eki eklendiği millet, kavim adından o kavim adından o kavmin dilini adlandıran isimler
türetir (Börekçi, 2009: 32)
Türk+çe
Macar+ca
Arap+ça
Japon+ca
2.19. Zıtlık, Yokluk, Bulunmama Durumu Katan Ek
/+sIz, sUz/
Erdal son derece yaygın kullanılan bu ekin adlara, ad öbeklerine ve sıfatlara eklenerek
olumsuzluk(negation) veya yokluk, yoksun olma(lack) anlamları kattığını belirtir. (ERDAL,
1991: 131-138). Korkmaz –sIz, -sUz ekini tanımlarken bu ekin yokluk, eksiklik bildiren
olumsuz anlamda sıfatlar türettiğini, -lI, -lU ekinin zıddı olduğunu belirtir (KORKMAZ, 2009:
64-65).
Taş+sız
Su+suz
Ölçü+süz
Çorap+sız
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İİYE
İŞLEV

+c
ı

Aygıt-Araç
Adı
Benzer
Nesne Adı
BenzerlikGibilikYakınlık
Bildiren Ad
Bir
Düşünce ve X
İnanış
Sahibi
Adam Adı
Hayvan Adı

İSİMDEN İSİM YAPIM EKLERİNİN İŞLEVLERİNE GÖRE DAĞILIMI
+cı +c +ca +da +l +lı +ms +mtra +nc +sı
k
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k
ş
ı
k
ı
k
ı
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M
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1
X

X

2

1

X
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Hastalık
Adı
Eş-OrtakPaydaş Adı
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Anlamlı Ad
Sayılarda
Sıra
Bildiren Ad
Meslek Adı

X

X

2
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X
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X

1
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X

X

1
X
X

X
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Olduğunu
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X

Bitki Adı
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X
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X

X

2
1

X

X

X

6
1

X

1
X
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Alışkanlık
Adı
Soyut Ad
RütbeMakam Adı
ZıtlıkYokluk
Bulunmam
a Durumu
Nesnelerin
Doğadaki
Topluluğun
u Bildiren
Ad

X

1

X

1
1
X

1
X

31
TOPLAM

4

6

31

4
3
1
2 7
1
1
1
1
Tablo 1. İsimden İsim Yapım Eklerinin İşlevlerine Göre Dağılımı.

İsimden İsim Yapım Eklerinin İşlevlerine Göre Dağılımını Gösteren Sütun Grafiği
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Grafik 1. İsimden İsim Yapım Eklerinin İşlevlerine Göre Dağılımını Gösteren Sütun Grafiği
Yukarıda yer alan tablo ve grafik, isimden isim yapım eklerinin işlevlerine göre nasıl bir
dağılım gösterdiğini sayısal olarak ortaya koymaktadır. Tabloda 11 isimden isim yapım eki ve
eklerin işlevleri mevcuttur. Bu sınırlandırma okullara dağıtılan 6. Sınıf Çalışma Kitapları’nda
öğretimi amaçlanan ekler göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
Tablodaki ek- işlev dağılımına bakıldığında en işlek isimden isim yapım ekinin: +lık eki
olduğu görülmektedir. Bu ek dilimizde 7 farklı işlevi yerine getirmek amacıyla
kullanılmaktadır. +lık ekini, +cık eki takip etmektedir ki Türkçede 6 işlevi yerine getirmek
üzere kullanılır. +cı ve +ca ekleri dilimizde 4 farklı işlevi karşılar. +cak eki 3 işlev için
kullanılırken +lı yapım eki 1 işlevde kullanılır. +daş, +msı, +mtrak, +ncı ve +sız ekleri ise
yalnız 1 işlevi yerine getirmek üzere kullanılan yapım ekleridir.
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Tabloya göre, isimden isim yapım ekleri en işlek olarak yer adı türetme işleviyle
kullanılmaktadır. Bu işlev 6 farklı ekle sağlanabilmektedir. Hastalık adı türetme işleviyle
kullanılan isimden isim yapım eklerinin sayısı ise 3’tür. Meslek adı, Hayvan Adı, KüçültmeAcıma-Sevgi- Şefkat Anlamlı Ad, Aygıt-Araç Adı, Benzerlik- Gibilik- Yakınlık Bildiren Ad
oluşturma görevinde kullanılan eklerin sayısı 2’dir. Bunun dışındaki işlevler için kullanılan ek
sayısı ise 1’dir.
Ortaokulda yapım eklerinin öğretiminde öğrencilerin yaşadığı öğrenme güçlükleri, eklerin
yapısal özelliklerinden çok işlevlerinin üzerinde durulması ve bu ekleri almış sözcüklerin
hayatta hangi kavram alanına giren sözcük ürettiğinin öğrenciye keşfettirilmesiyle aşılabilir.
3.ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Türkçe gramer ve ders kitaplarının çoğunda yapım ekleri anlatılırken eklerin biçimsel
özellikleri üzerinde durulmuş ancak işlev açısından ele alınmamıştır. Bu çalışmada Türkçede
isimden isim yapım eklerinin işlevine dikkat çekmek amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra isimden
isim yapım eklerinin öğretiminde morfolojik değil semantik yönün öğrencilere aktarılması
gerektiği görüşü açıklanmaktadır.
Çalışmada eşzamanlı bir yöntem izlenmiştir. Mevcut gramer ve ders kitapları incelenmiş,
gerekli açıklamalar yapılmıştır. 6. Sınıf Türkçe Çalışma kitaplarındaki etkinlikler morfosemantik açısından değerlendirilmiştir.
Örneklem olarak seçilen 6. Sınıf öğrencilerine isimden isim yapan eklerin öğretimi, eklerin
semantik yönüne ağırlık verilerek araştırmacılar tarafından hazırlanan etkinliklerle
gerçekleştirilmiştir.
Tek grup son test modeliyle de bu anlatım ve etkinliklerin etkisi araştırılmıştır.
Tek grup son test modeli, “Gelişigüzel seçilmiş bir tek gruba bağımsız değişkenin uygulanması
ve etkinin bağımlı değişken üzerinde gözlenmesi, tek gözlemli modeli oluşturur.” (Karasar,
2010: 96).
4.MEB VE GİZEM YAYINCILIK 6. SINIF ÇALIŞMA KİTAPLARINDA YER ALAN İSİMDEN
İSİM YAPAN EKLERLE İLGİLİ ETKİNLİKLERİN İNCELENMESİ
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yaklaşım olarak, öğrenme sürecinde öğrencinin birikim
ve deneyimlerinden hareketle sorunlara çözümler üretmesini, öğrenme- öğretme
etkinliklerinde öğrencinin gelişim düzeyinin dikkate alınmasını, dolayısıyla değerlendirmede
öğretim sürecindeki gelişimin de önemli olduğu benimsenmiştir. Bu yaklaşımın temel hedefi,
öğrencinin öğretmen rehberliğinde; etkili iletişim kurması, grup çalışmalarına katılması,
öğrendiklerini aşamalı bir biçimde inşa etmesidir. Türkçe öğretiminin daha verimli
olabilmesi için, öğrencinin derse etkin olarak katılmasının sağlanması gerekir (MEB, 2006).
Ders ve çalışma kitapları, eğitim-öğretimin vazgeçilmez unsurlarındandır. Derslerde
kazandırılması hedeflenen amaçlara ulaşmada bir araç görevi üstlenir. Türkçe ders kitapları
öğrencileri ana dilleriyle karşılaştırdıkları ve tanıştırdıkları için önemlidirler. Çalışma
kitapları da dil becerilerinin gelişmesinde rol oynarlar.
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Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda 6. Sınıf “Dil Bilgisi” başlığı altında yapım ekleriyle ilgili
amaç ve kazanımlar şöyle sıralanır:
Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
1.
Kök ve eki kavrar.
2.
İsim kökü ile fiil kökünü ayırt eder.
3.
Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder.
4.
Gövdeyi kavrar.
5.
Yapım eklerinin işlevlerini ve kelimeye kazandırdığı anlam özelliklerini kavrar.
6.
Birleşik kelimeyi kavrar.
7.
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder (MEB, 2006: 41).
Hedeflenen bu kazanımlar doğrultusunda Türkçe dersi çalışma kitaplarında konuyla ilgili
etkinliklerin anlamlı öğrenmeler oluşturup oluşturmadığı önem arz etmektedir. Bunun için
çalışma kitaplarında isimden isim yapan eklerle ilgili etkinlikler tespit edilerek morfosemantik yönden incelenmiştir.
Gizem Yayıncılık İlköğretim Türkçe 6. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı’nda isimden isim yapım
eklerini kapsayan 10 etkinlik tespit edilmiştir. MEB İlköğretim Türkçe 6. Sınıf Öğrenci
Çalışma Kitabı’nda ise 11 etkinlik isimden isim yapan eklerine yöneliktir.
Her iki çalışma kitabında da etkinlikler; sözcükleri uygun eklerle tamamlama, sözcükleri kök
ve eklerine ayırma, yapım eki almış sözcükleri buldurma, yapım eklerinin çeşitlerini
belirleme, uygun olan eklerle yeni sözcükler türetme, yapım eklerinin çekim eklerinden önce
geldiğini fark ettirme gibi amaçlara yöneliktir.
Etkinliklerin birçoğu, eklerin yapısal yönüne vurgu yapmakta fakat öğrencinin günlük
hayatla ilişki kurmasını sağlayacak özellikte değildir. Bu etkinlikler sözcüklerin hangi kavram
alanına giren kelimeler ürettiğini fark ettirme amacı taşımamaktadır.
İncelenen çalışma kitaplarında yalnız iki etkinlik “Yapım eklerinin işlevlerini ve kelimeye
kazandırdığı anlam özelliklerini kavrar” kazanımıyla ilişkilidir. Bunlar: Gizem Yayıncılık,
İlköğretim Türkçe 6. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı, Sevgi Teması, “Türkiye’m Türkiye’m” şiiri
çalışma etkinliği (Ek-1) ile MEB, İlköğretim Türkçe 6 Öğrenci Çalışma Kitabı, Sevgi Teması,
“Soylu Bilgi Ağacı” şiiri çalışma etkinliğidir. (Ek-2) Çalışma kitaplarında morfo-semantik yöne
dikkat çeken etkinliklerin oranı % 10’dur.

Yapısal Yöne
Dikkat Çeken
Etkinlikler
90%

Morfo-Semantik
Yöne Dikkat
Çeken Etkinlikler
10%

Grafik.2 Türkçe dersi çalışma kitaplarında morfo-semantik yöne dikkat çeken etkinliklerin
oranı pasta grafiği.
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5. ÇALIŞMA GRUBU
Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı’nda İstanbul ili Pendik ilçesi
Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu ile Muş ili Merkez İlçesi Yavuz Selim Ortaokulu 6.sınıfta
öğrenimlerine devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma grubu seçimi yapılırken
aşağıdaki gibi bir yol izlenmiştir:
Her iki ildeki okuldan da ders anlatımı ve tek grup son test modeli gerçekleştirmek üzere
birer sınıf seçilmiştir.
Bu sınıflar seçilirken öğrencilerin daha önceden almış oldukları Türkçe dersi notlarına
bakılmış ve akademik başarısı eşit olan sınıflar örnekleme alınmaya çalışılmıştır. Aynı
zamanda araştırmacının sınıflar hakkındaki görüşleri de örneklem seçiminde rol oynamıştır.
Öğrencilerin
Dağılımları
Grup

Cinsiyetlerine
İstanbul
Abdülhamit
Ortaokulu
Muş Yavuz
Ortaokulu

Toplam

Göre Cinsiyet
Kız
Sultan 14
Han
%25
Selim 8
%14
22

Toplam
Erkek
19
33
%34
15
%27
34

23
56

6. UYGULAMA
İstanbul ve Muş örneğinde seçilen sınıflarda derse hikâyeleştirme yoluyla giriş yapılmıştır.
Konuyla ilgili hazırlanan iki hikâye öğrencilere dağıtılmıştır.(Ek-3 ) Bir sözcüğe isimden isim
yapan ek getirildiğinde bu ekin sözcüğe kattığı yeni anlam hikâyeler yoluyla öğrenciye fark
ettirilmiş ve öğrencilerin dikkatleri konuya çekilmiştir.
Öğrencilere, isimden isim yapan eklerin işlevleri kavram haritalarıyla görsel olarak sunularak
eklerin morfo-semantik ilişkisi kavratılmıştır.(Ek-4) Derse öğretmen ve öğrencilerin verdiği
örneklerle devam edilmiştir.
Konunun pekiştirilmesi için öğrencilere oyunlaştırma-çarkıfelek (Ek-5) tekniği uygulanmıştır.
Daha sonra öğrencilerin konuyu öğrenip öğrenmediğini ölçmek amacıyla önceden hazırlanan
son test (Ek-6) öğrencilere uygulanmış ve doğru-yanlış üzerinden değerlendirme yapılmıştır.
7. SONUÇLAR
Ekler, sözlük anlamı olmayan, ama görev anlamları olan dil birimleridir. Öyleyse ekler,
anlamsız dil birimleri olarak görülmemelidir. Bunlar, sadece tek başlarına kullanıma
çıkamayan bağımlı dil birimleridir. Yapım eklerinin iki işlevi bulunmaktadır. Biri görevsel,
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diğeri anlamsal işlev. Yapım eklerinin öğretimi yapılırken eklerin bulunduğu yerdeki iki işlevi
de açıkça ortaya konmalıdır.
Çalışmamızda, isimden İsim yapan eklerinin 6. sınıf öğrencileri tarafından daha kolay
öğrenilmesi için ekler, kavram alanlarıyla ilişkilendirilmiştir. Yapım ekleriyle türeyen
kelimelerin günlük hayatta hangi kavram alanıyla ilişkili kelimeler türettiği kavram
haritalarıyla öğrencilere sunulmuştur. Konu oyunlaştırılarak konunun pekiştirilmesi
sağlanmıştır. Konunun anlaşılıp anlaşılmadığını ölçmek amacıyla son test uygulaması
gerçekleştirilmiştir. İstanbul ve Muş illerinde toplam 56 öğrenciye uygulanan son testin
sonuçları aşağıdaki gibidir:

20
15
10
İstanbul

5
0
6
7
5
8
4
1
2
Öğrenci Öğrenci Öğrenci Öğrenci Öğrenci Öğrenci Öğrenci

Bu tabloya göre, İstanbul’da testi çözen 33 öğrenci vardır. Bu öğrencilerden 6 öğrenci testin
tüm sorularını doğru cevaplamıştır. 7 öğrenci 19 soruyu doğru cevaplamıştır. 5 öğrenci 18
soruyu doğru cevaplamıştır. 8 öğrenci 17 soruya doğru yanıt vermiştir. 4 öğrenci 16 soruyu
doğru cevaplamıştır. 1 öğrenci 15 soruya doğru cevap vermiştir. 2 öğrencinin de 13 doğru
cevabı vardır. Yani öğrenciler testteki soruların en az 13 tanesini doğru yanıtlamışlardır.

20
15
Muş

10
5
0
7 Öğrenci

2 Öğrenci

6 Öğrenci

5 Öğrenci

1 Öğrenci

2 Öğrenci

Bu tabloya göre, Muş’ta uygulamanın yapıldığı ve son teste katılan 23 öğrenci olduğu
görülmektedir. 7 öğrenci testin tüm sorularına doğru yanıt vermiştir. 2 öğrenci 19 soruyu
doğru cevaplandırmıştır. 6 öğrenci 18 doğru, 5 öğrenci 17 doğru, 1 öğrenci 16 doğru, 2
öğrenci de 15 soruya doğru cevap vermiştir.
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Sonuçların yukarıdaki gibi çıkması isimden isim yapan eklerin morfo-semantik yolla
öğretiminin etkili olduğunu göstermektedir. Bu yolla öğrenciler ekleri ve işlevlerini birlikte
öğrenebilmektedirler.
Öğrenciler ders sırasında günlük hayatla ilişki kurabilmişlerdir. Bu sayede konuyla ilgili
verdikleri örnek sayısında artış gözlenmiştir.
Konunun anlatımında işlevlerin ön plâna çıkartılması öğrenciler için karışık görünen ve
sayıca oldukça fazla olan isimden isim yapım eklerinin öğretimi için gerekli süreyi
kısaltmıştır. Zamandan tasarruf edilmiştir.
Çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerde yapım eklerini sınıflandırma, eşleştirme,
kelimeleri kök ve ekine ayırma çalışmalarına ağırlı verilmektedir, fakat eklerin işlevsel
yönüne ve farklı öğretim tekniklerine ağırlık verilmemektedir. Bu tür etkinliklerin yanı sıra
eklerin işlevsel yönünü ön plana çıkaracak hikâyelerden yararlanma, karikatürler hazırlama,
eklerle ilgili oyunlar hazırlama gibi değişik öğretim tekniklerine yer verilmelidir.
Öğrenmede tekrar önemlidir. Bu açıdan eklerin işlevini öğrencilerin unutmaması için diğer
metinlerde aralıklarla konuyla ilgili etkinliklerin bulundurulması gerekmektedir.
Öğretmenlerin de yapım eklerinin yapısal yönünün yanı sıra bu eklerin işlevsel yönüyle
öğrencilere aktarması öğrenmede kalıcılığı arttıran bir etken olacaktır.
Bunun yanı sıra öğretmen, ders etkinliklerini hazırlarken öğrencilerinin bireysel
farklılıklarını tespit ederek farklı yaklaşımlar geliştirmelidir. Çünkü bir sınıfta bulunan bütün
öğrencilerin aynı özellikte olmasını beklemek yanlış olacaktır.
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EKLER
Ek-1: Gizem Yayıncılık, İlköğretim Türkçe 6. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı, Sevgi Teması,
“Türkiye’m Türkiye’m” Şiiri Çalışma Kitabı Etkinliği

(Kaplan ve Şen, 2014: 15).
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Ek-2: MEB, İlköğretim Türkçe 6 Öğrenci Çalışma Kitabı, Sevgi Teması, “Soylu Bilgi Ağacı”
Şiiri Çalışma Kitabı Etkinliği

(MEB, 2014: 71).

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNE İSİMDEN İSİM YAPAN EKLERİNİN

845

MORFO-SEMANTİK YOLLA ÖĞRETİMİ

Ek-3: İsimden İsim Yapan Eklerin Hikâyeleri
SÜT İLE SÜT+ÇÜ HASAN

Benim adım SÜT. Bir İneğin göğsünden sağdı beni Hasan amca. Sonra temiz bir bez
yardımıyla çerden çöpten kurtuldum. Ne iyi adam diye geçirdim içimden. Hasan amca,
bidonlara doldurdu beni ve arkadaşlarımı. Bir arabanın arkasında yola koyulduk. Yolculuk iyi
geçti diyemem, öyle çok sallandık ki içim dışıma geldi. Sonunda araba durdu ve bir ses
yükseldi: “SÜTÇÜ, SÜTÇÜ GELDİ HANIMLAR!”
Şaşırdım. Adımı nereden biliyordu Hasan Amca? Benimki süt, o ise sütçü diyordu. Birçok
kadın toplandı arabanın başına bölüştüler beni tencerelere. Sonra para verdiler Hasan
amcaya. O zaman anladım ki onun mesleği buydu. Süt satmak. Demek ki ismimiz bu yüzden
benziyordu. Süt satan kişiye SÜT-ÇÜ deniyordu.

İşte çocuklar, süt ile sütçü sözcükleri
arasındaki ilişkiyi böylece öğrenmiş olduk.
Aynı ilişkiyi pek çok sözcükte görmek
mümkündür.
Şimdi sizlerden aklınıza gelen kelimeleri ve
o kelimelerle ilişkili meslek adlarını
sıralamanızı istiyorum.
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ÇÖP İLE ÇÖP+LÜK
Bir çikolata kutusu olarak market rafında süzülürken sarışın bir çocuk aldı beni eline.
Yırtarak açtı ve yüzüme bile bakmadan yere fırlattı. Hayatım birden değişti ve sokakta
herkesin ezip geçtiği bir çöp oluverdim. Sonra yine bir çocuk uzattı bana elini. Tam keyfim
yerine geldi derken çocuk: “Çöplerini yere atan insanlar yüzünden çevremiz kirleniyor. Oysa
onların bir yeri var: ÇÖPLÜK.” dedi. Beni büyük yeşil bir kutuya attı. İçerisi oldukça kötü
kokuyordu fakat burnum zamanla alıştı. Benim gibi yüzlerce çöp vardı orada. Zamanla
kaynaştık, arkadaş olduk.
Madem ben bir çöpüm yerim elbette çöplüktür…

Çöplerin bir arada biriktiği yere çöplük
diyoruz. Biliyorum ki sizler çöplerinizi asla
yere atmazsınız. Eğer yerlere sürekli çöp
atarsak üzgünüm biz de çöpler gibi bir çöplük
de yaşamaya başlarız.
Çöpler çöplüğe gitsin, biz temiz bahçelere!
Sıra Sizde:
Eşyalar ve onların konulduğu yerlere
yukarıdaki hikâyeden yola çıkarak örnekler
veriniz.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNE İSİMDEN İSİM YAPAN EKLERİNİN

847

MORFO-SEMANTİK YOLLA ÖĞRETİMİ

Ek-4:İsimden İsim Yapan Eklerin Kavram Haritaları
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Ek-5: Oyunlaştırma-Çarkıfelek Tekniği Etkinliği Fotoğrafları
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Ek-6 Uygulanan Son Test Örneği
Adı Soyadı:
Şubesi:
1) Aşağıdaki altı çizili türemiş sözcüklerden hangisi somut iken soyut bir anlam
kazanmıştır?
A) Kiralık ev aradıklarını duydum.
B) Gençlik dediğin gelip geçiyor.
C) Kalemliğimi gören var mı?
Ç) Dün anahtarlığını kaybetti.
2) /+CIK/ eki geldiği addan bitki adları da türetir. Bunun yanında hastalıkların
adlandırılması için isim soylu sözcüklere getirilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
/+CIK/ eki eklendiği sözcükten bir hastalık adı türetmiştir?
A) Gelincikler doğayı tüm ihtişamıyla süslemişti.
B) Kızılcık bir C vitamini deposudur.
C) Gözünde çıkan arpacık çocuğu rahatsız ediyordu.
Ç) İlkbaharın müjdecisi altıncıklar rengarenk açtı.
3) /+lIk/ eki, nesnenin doğadaki topluluğunu, bollukta bulunduğu yeri gösterir.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yukarıda verilen açıklamaya örnektir?
A) Sabunluk
C) Tuzluk
B) Çayırlık
Ç) Kulaklık
4) Aşağıda verilen isimden isim yapan eklerden hangisi eklendiği sözcükten yer adı
yapmaz?
A) +lI
C) +lIk
B) +daş
Ç) +cAk
5) I- Ormanlık
Yandaki sözcüklerde /+lIk, lUk/ yapım eki eklendiği sözcüğe kaç
II- Açlık
farklı anlam kazandırmıştır?
III- Valilik
A) 2
C) 3
IV- Atatürkçülük B) 4
Ç) 5
V- Mezarlık
6) Aşağıdaki sözcüklerden hangisine getirilen isimden isim yapan ek, geldiği sözcüğe
benzerlik, gibilik, yakınlık anlamı katmamıştır?
A) Beyazımtrak
C) Milliyetçi
B) Pembemsi
Ç) Ekşimtrak
7) Aşağıdaki isimden isim yapan eklerden hangisi “demir, süt, su, yoğurt” sözcüklerine
eklendiğinde meslek adı oluşturur?
A) +li
B) + lik
C) +cı
Ç) +siz
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“Gözlük” sözcüğünden bir meslek adı
türetmek istediğimizde nasıl bir yola
başvururuz?
8) Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru yanıt vermiştir?
“-ci” eki getiririz.
A)
“-den” eki getiririz.
B)
“-ler” eki getiririz.
C)
“-e” eki getiririz.
Ç)
9) Aşağıdaki “+lık / +lik” ekini almış sözcüklerden hangisi soyut isimdir?
A) Topluluk

B) Gençlik

C) Koruluk

Ç) Kömürlük

10) Aşağıdakilerden hangisi ortaklık belirten bir sözcüktür?
A) Türkçülük
B) Sırdaş
C) Asyalı
Ç) Ormanlık
11) “Meyveli ağacı taşlarlar.” cümlesindeki altı çizili sözcükteki yapım eki, aşağıdaki
cümlelerin hangisinde eklendiği sözcüğe benzer bir anlam katmıştır?
A) Yan komşumuz Ankaralıydı.
B) Yazın Turgutlu’da oturan teyzemlere gideceğim.
C) Sınıfa kabuklu yemiş getirilmez.
Ç) Avrupalılar yapılan katliamlara sessiz kaldı.

12) Yukarıdaki nesneye hangi ek getirilirse o nesnenin “bulunmadığı” anlamı ortaya
çıkar?
A) +lI
B) +cI
C) +sIz
Ç) +lIk
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13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “benzerlik, gibilik” anlamı taşıyan bir sözcük
vardır?
A) Bu yaptığın insanlığı asla unutamam.
B) Dolaptaki etin ekşimsi bir tadı vardı.
C) Bütün geceyi uykusuz geçirmişti.
Ç) Çocuk sekizinci kattan neredeyse düşecekti.
14) “Açlık başına vurmuştu.” cümlesinde “+lık” ekinin sağladığı işlev, aşağıdaki
cümlelerin hangisinde vardır?
A) Müslümanlık bizlerin doğru yoludur.
B) Savcılık bu davaya el koydu.
C) H. Nihal Atsız Türkçülük akımının öncülerindendir.
Ç) Bu bitki kayalıklarda zor yetişir.
15) “Anneciğim, seni çok özlüyorum.” cümlesinde “+cık” eki sözcüğe hangi anlamı
katmıştır?
A) Küçültme, azlık
B) Acıma
C) Benzerlik
Ç) Sevgi, şefkat
16) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde “bağlandığı kök ya da gövdedeki kavramın
sürekli olarak meydana geldiğini gösteren, kişilerde huy ve özellik ismi yapan” bir
yapım eki vardır?
A) Kaderci
B) Çıkarcı
C) Akıncı
Ç) Cebeci
17) I) +lIk
İsimden İsim Yapan Eklerin İşlevleri
II) +çA
-Yer adı yapar.
III) +sIz
- Zıtlık, yokluk, bulunmama anlamı katar.
IV) +dAş
- Eşitlik-ortaklık-paydaşlık ismi katar.
Yukarıda verilen eklerden hangi ikisi aynı işlevle sözcük türetmek için kullanılır?
A) I- IV
B) II-III
C) I-II
Ç) II-IV
18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğe gelen ek “sıra” anlamı katmıştır?
A) Sevinci yüzünden okunuyordu.
B) Yarışmayı ikinci olarak bitirdi.
C) Hastanın bilinci yerine yavaş yavaş geldi.
Ç) Arkadaşım Yüzüncü Yıl Üniversitesinde okuyor.
19) Aşağıdaki isimden isim yapma eklerinden hangisi “kulak, göz, diz” sözcüklerine
eklendiğinde araç-aygıt adı oluşturur?
A) +cık
B) +cı
C) +lı
Ç) +lık
20) “+lIk eki somut adlara gelerek yer adları türetir.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen açıklamaya örnek bir sözcük vardır?
A) Öğretmenlik sanıldığı kadar kolay bir meslek değildir.
B) Kömürlükte çıkan yangın her yeri sardı.
C) Babamın aldığı kulaklık bozuldu.
Ç) Güzellik göreceli bir kavramdır.
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ABSTRACT
Text In order to catch up with the fast-developing world of information, a foreign language is a must. However, learning a foreign
language is a hard process, because each language carries the unique traces of its own culture. The main reason for the failure in
learning a foreign language is to isolate the language from its environment. Indeed, learning a foreign language means learning
the culture it has evolved within. In addition to the knowledge of grammar, the cultural structure including traditions, belief
systems, life styles, etc. is one of the most important factors for activities to learn a foreign language. There are many theories for
teaching a foreign language; however, translation is probably the major field to reveal the relation between language and
culture.Refutingthe argument that there are no new fields to be discovered in social sciences,translation studies, which is a study
to understand the language-culture relation and to interpret the text in parallel to cultural elements,draw the attention of
different disciplines. This paper will concentrate on Alessandro Pannuti’s translation of “Ayran” and Pierre Bastin’s translation of
“AsfaltYol” written by Sabahattin Ali, and analyze the original and the target texts in terms of the transference of cultural
elements and the Ottoman Turkish words under the guidance of equivalence theory. In this respect, French translators’ methods
to translate these texts will be discussed.
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ÖZET
Değişen ve gelişen bilişim dünyasının hızına yetişmek, bilimsel anlamda ilerleme kaydetmek yabancı dil öğrenmeyi zorunlu
kılmaktadır. Ancak anadil dışında bir dil öğrenmek zorlu bir süreçtir. Çünkü her dil kendi toplumunun anlam sisteminin izlerini
taşır. Dili konuşulduğu toplumdan soyutlayarak kodlaştırmak dil öğreniminde başarısızlığın temel nedenidir. Yabancı bir dil
öğrenmek o dilin kültürünü öğrenmektir. Dilbilgisel yetinin yanı sıra gelenekler, inançlar, yaşam biçimleri gibi pek çok kültürel
bileşenden oluşan kültürel düzey, dili öğrenme ve edinme faaliyetlerinde göz önünde bulundurulması gereken en önemli
unsurlardan biridir. Bu bağlamda yabancı dil öğreniminde dil ve kültür ilişkisinin kuramsal boyutunun yanı sıra uygulamaya
konulduğu belki de tek olgu çeviridir. Sosyal bilimlerde keşfedilecek ya da araştırma yapılabilecek yeni bir alanın olmadığı
düşüncesini haksız çıkarır nitelikte gelişme gösteren, farklı disiplinlerin ilgi odağı haline gelen çeviri, dili ve kültürü anlama,
anladığını kültürel bileşenler doğrultusunda yorumlama işidir. Bu çalışmada, Sabahattin Ali’nin Alessandro Pannuti tarafından
çevrilen “Ayran” ve Pierre Bastin tarafından çevrilen “Asfalt Yol” adlı öykülerinde kullanılan kültürel öğeler ve Osmanlı Türkçesi
kelimeler “eşdeğerlik” olgusu açısından ele alınacak, hedef dil Fransızca’da eşdeğerlerinin çevirmen tarafından nasıl verildiği
irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Çeviri, Eşdeğerlik, Kültürel Öğe, Kültürel Aktarım, Sabahattin Ali
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Basit tanımıyla “insanlar arasında iletişimi sağlayan bir araçtır” ın dışında dil, pek çok
anlamı, duyguyu, özlemi, acıyı, yaşanmışlığı, yaşanmamışlığı içinde barındıran engin
bir kavramdır. Nazım Hikmet’in vatan özlemidir, Neyzen Tevfik’in Mernuş’udur, Frida
Kahlo’nun Diego’sudur, Can Yücel’in imgelemi zıplatan “rh negatif”idir, Sabahattin
Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna”sıdır..
Yeryüzünde hiçbir olgu, hiçbir varlık durağan değildir. İnsanın baş aktör olduğu bu
sahnede sürekli bir dinamizm, değişim söz konusudur. Dil, bu dinamizmden
bahsedildiğinde ele alınan temel konulardandır. Tarihsel anlamda pek çok disiplinin
araştırma konusu olan dille ilgili “ Dili anlamak evreni anlamak demektir” tümcesiyle
bilinen Herodot, Herodot Tarihi adlı yapıtında şöyle bir efsaneden bahseder:
“VII. yüzyılda Mısır hükümdarı olan Psammetikos konuşmanın kulakla öğrenilen bir
olgu olduğunu bildiği için hiçbir şey duymadan büyüyen bir insanın hangi dilde
konuştuğunu merak eder. Bunu öğrenmek maksadıyla bir çobana iki yeni doğmuş
çocuk verir. Çobanın bunları alıp ağıla koymasını ve büyütmesini, çocukların yanında
hiç kimsenin ağzını açıp tek kelime bile söylememesini ve onların kendi başlarına
büyümesini emreder. Çoban belli saatlerde çocukların yanına girecek onların sütünü
içirecek, sonra kendi işine bakacaktır. Bir gün çoban çocukların karınlarını doyurmak
için içeri girdiğinde çocukların iki ellerini uzatarak “Bekos” diye bağırdıklarını görür.
Bu durum birkaç gün devam edince çoban çocukları hükümdarın huzuruna çıkarır.
Hükümdar çocukların “Bekos” dediğini duyar. “Bekos” Frigya dilinde “ekmek”
demektir. O zaman Psammetikos konuşmanın ihtiyaçlardan doğduğunu ve dünyada
konuşulan ilk dilin Frigya dili olduğu kanaatine varır.” (Ökmen, 2002, ss. 89-90)
Bu anekdottan anlaşıldığı üzere ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkan dilin kendisi de en
az yemek, içmek kadar önemli bir gereksinimdir. Dilin doğuşu Demokritos’la birlikte
felsefi bir boyut kazanmıştır. Çin mitolojisindeki gibi bir su kaplumbağasının
üzerindeki şekilleri imparatora öğretmesiyle ortaya çıktığı ya da Hint mitolojisindeki
yıldırımın sesinin Vac’ın sesiyle örtüştürülerek insan dilinin tanrısı olduğu inanışının
aksine, dili, düşüncenin ortaya çıkmasında bir araç olarak görmüştür. İçgüdüsel
tepkilerin, anlamsız seslerin zamanla eklemlenmesiyle, sonrasında işaretler
sayesinde düşüncelerin anlam kazanmasıyla farklı toplumlarda farklı diller ortaya
çıkmıştır. (Barnes, 1996, ss. 466-467)
Dil üzerine yapılan çalışmalar, sorgulamalar Eski Yunan’da Aristo ile başlar. Dili
düşünceyle ilişkilendiren Aristoteles, Politika adlı kitabında dili toplumsal bir olgu
olarak ele almış ve insana sunulan bir ayrıcalık olarak tanımlamıştır:
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“...Çoğu kez dediğimiz gibi, doğa (nature) hiçbir şeyi boşuna yapmaz; insanı siyasal bir hayvan
yapmak amacıyla da, bütün hayvanlar arasında yalnız ona dili, anlamlı konuşma yetisini
(speech) vermiştir. Konuşmak ses çıkartmaktan (voice) oldukça ayrı bir şeydir; ses çıkarma
yetisi (the power of speech) öteki hayvanlarda da vardır, bununla duydukları acı ya da hazzı
anlatırlar; çünkü gerçekten bazı hayvanların doğal güçleri, onların hem haz ve acı
duymalarına, hem de bu duygularını birbirlerine aktarmalarına elverişlidir. Oysa dil, yararlı
ve zararlı olanı, doğru ve yanlışı bildirmeye yarar. Çünkü insanla öteki hayvanlar arasındaki
gerçek ayrılık, yalnız insanların iyi ile kötü’yü, doğru ile yanlış’ı, haklı ile haksız’ı
sezebilmeleridir. İşte bir aile ya da şehri meydana getiren şey de; bu konularda ortak bir
görüşü paylaşmaktır.” ( Çev: Mete Tunçay, 2002, ss.9-10)
Öyle ki, yeryüzündeki tüm canlılar iletişim halindedir. Ateş böceğinin hıza ve sıklığa göre
farklı anlamlar içeren ışıklarıyla, karıncaların durumun aciliyetine göre yoğunluğu değişen
salgıladıkları kimyasallarla ya da bitkilerin tıpkı bir kablosuz internet gibi içsel hatlar ve
akustik titreşimlerle, parazitlerden, yırtıcı hayvanlardan korunmak, eş ya da besin bulmak
için sağladıkları iletişim yöntemleri vardır. Özellikle topluluklar halinde yaşamak zorunda
olan canlılar için iletişim ne kadar önemliyse, bireysel, toplumsal, evrensel gelişimin
sağlanması için insana özgü iletişim sistemi olan dil de fazlasıyla önemlidir. İnsanı diğer
canlılardan ayıran ve ayrıcalıklı kılan dil yeteneği insanın genetiğinde vardır. Bir kuş nasıl
uçmak için, balık yüzmek için biçimlenmişse insan da konuşmak için biçimlenmiştir. Çok eski
çağlardan beri birçok araştırmacı, bilim adamı tarafından teorik anlamda tanımı yapılan,
genel anlamıyla duygu ve düşüncelerin birleşerek dışavurumu olarak tanımlanabilen dil için
Chomsky en gerçekçi tanımlardan birini yapar ve şöyle der:
İnsanı hayvanlardan ayıran belki de en önemli özellik, dile sahip olmasıdır. İnsanlığımızı
anlamak için bizi insan kılan dilin doğasını anlamak gerekir. Birçok toplumun mitolojisinde,
dilin, insan yaşamının ve gücünün kaynağı olduğu bir felsefi görüş yer almaktadır. Afrikada’ki
bazı toplumlar için, yeni doğmuş bir çocuk bir kuntudur, yani yalnızca bir ‘şey’dir, henüz bir
muntu yani kişi değildir. Çocuk ancak öğrenerek ‘insan’ olacaktır, çünkü hepimiz en az bir dil
öğreniriz. (Akerson, 2000, s.16)
Dilin birey olmak için temel gereksinimlerden olduğunu vurgulayan Chomsky’nin
tümcelerindeki en az bir dilden kastettiği anadildir. Bu tümcelerle öncelikle anadilin önemini
vurgulamaktadır. Nasıl ki her canlının geliştirdiği iletişim yöntemi onlar için kalkansa insan
için de anadili öyledir.
Her türlü öğrenmenin, gelişimin sağlanması, bireyin sağlıklı ilişkiler kurabilmesi anadilini
doğru ve düzgün kullanmaya bağlıdır. Bireyin dünyayı algılama biçimi ve olayları yorumlama
becerisi anadil etrafında gerçekleşir: “Evren zihnimizde, anadilimize göre biçimlenir; biz
çevremize anadilimizin penceresinden bakar, varlıkları, durumları hep onun anlama ve
anlatma yolundan giderek adlandırırız” (Aksan, 1973,s. 430).

İnsanın ilk öğrenmeyi gerçekleştirdiği anadil kullanımının yanı sıra değişen ve gelişen
dünyamıza bireyin sadece anadil kullanarak uyum sağlayamayacağı yadsınamaz bir gerçektir.
Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler,
küreselleşmeyle beraber ülkelerin birbirlerine yakınlaşması, bireysel ve toplumsal anlamda
“öteki”ni tanıma isteği kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle yabancı dil öğrenmeyi ihtiyaç
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haline getirmiştir. Çağımızda hızla gelişen teknoloji sayesinde farklı ülkelerde insanlarla
iletişim çok kolay hale gelmiştir. Gerek yazılı gerek sözlü yapılan iletişim ülkelerarası
diyaloğu arttırarak her alanda toplumsal kalkınmayı da sağlamaktadır. Bilim, teknik,
ekonomi, kültür, sanat alanındaki hızlı değişim ve gelişmeler bağlamında uluslar arası
işbirliğinin büyümesiyle dünya giderek küçülmektedir; ülkelerin gelişmesi adına sağlanan
bilgi birikimlerinin aktarımı, düşünce ortaklığının elde edilmesi yabancı dilin önemini ve
gerekliliğini fazlasıyla gözler önüne sermektedir. (Gündoğdu, 2008, s.14)
Yabancı dil bilmenin ihtiyaç haline gelmesiyle bilimsel anlamda bu konunun üzerinde önemle
durulmaya başlanmıştır. Yabancı dilin etkili bir şekilde nasıl öğretileceği üzerine
yoğunlaşılmış ve toplumlar tarafından bu konu üzerinde farklı çalışmalar yapılmıştır. Bu
çalışmalar beraberinde pek çok tartışma konusunu ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, yabancı
dil öğretiminin amaçları, bu öğretimde kullanılacak yaklaşım, yöntem ve teknikler, bu
öğretimin içeriği ve bu öğretime başlama yaşı gibi birçok konu üzerinde tartışılmış ve halen
de tartışılmaktadır.
Kendini devamlı yenileyen, kavramsal ve kuramsal açıdan eski ile yeniyi bütünleme
potansiyeline sahip dil öğretimi olgusu, sadece o dilin gramer yapısı ya da dizgesel
bütünlüğünden ibaret değil aynı zamanda yabancı bir dünyayı, yabancı bir kültürü de
öğrenmek demektir. Yabancı dil uluslararasılaşma bağlamında kültürlerarası işbirliğinin
olmazsa olmazı haline gelmiştir. Küreselleşmeyle birlikte değişen ve gelişen gerek bireysel
gerek toplumsal imaj, oluşan vizyon, algısal gelişim yabancı dile verilen önemi her geçen gün
daha da arttırmıştır.
Ancak anadili dışında bir veya birden fazla dili öğrenmenin kolay bir iş olmadığını da
yadsımamak gerekir. Pek çok dilbilimcinin dil öğretimi konusunda belli başlı becerileri
edindirmek adına öne sürdüğü yaklaşım ve yöntemler doğrultusunda dil öğretimi
bilimselleşmiş, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda metot arayışı yabancı dil öğretimine edime
dayalı bir boyut kazandırmıştır.
Yabancı dil öğretimi konusunun tarihçesine bakıldığında XVII. Yüzyıldan itibaren Cicero,
Virgil, Ovid gibi dilbilimcilerin yabancı dil yaklaşımları Latince metinleri incelemesiyle
başlamıştır. (Richards ve Rodgers, 1986:1) Latince öğretilirken kullanılan yöntem dilbilgisi
kurallarına, fiil çekimine ağırlık verilerek, çeviri yöntemiyle anadil ve erek dilde yazılmış
metinlerin karşılaştırılması şeklindeydi. XIX. Yüzyıla gelene kadar uygulanan Dilbilgisi- çeviri
Yöntemi (Grammar Translation Method) olarak da bilinen bu klasik yöntemde hedef biçim
bilgisini (morphology) ve tümcebilim (syntax) i öğretmekti. 1840 ve 1940 yılları arasında
yabancı dil öğretiminde kullanılan bu yöntemin amacı öğrencilere hedef dili kullandırmak
değil dil hakkında gerekli olan bilgiyi, yani kelime ve dilbilgisi yapılarını çeviri şeklinde anadil
aracılığıyla vermektir (Richards ve Rodgers;1986, ss. 1,2).
Sonraları dilin dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerinin tamamını edindiğin takdirde
dil öğreniminin gerçekleştiği görüşünden ileri gelen farklı yöntem ve metotlar geliştirildi.
Günümüz dilbiliminde dilin her şeyden önce bir iletişim aracı olduğu, dil öğretiminde bu
aracın dilbilgisi boyutunun ayrı olarak değil de dilin dört temel becerisiyle (dinleme,
konuşma, okuma, yazma) birlikte sosyokültürel ve pragmatik unsurlar da göz ardı edilmeden
öğretilmesi gerektiği savunulmaya başlandı. (Neuner, 1995, 186, Fanselow/ Felix, 1993,149)
Bu bağlamda düşünüldüğünde halen kullanılmakta olan “dilbilimsel yeti” (linguistic
competence) ye tepki olarak 1950 yıllarında Noam Chomsky`nin geliştirdiği iletişimsel yetide
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dil, sadece dizgesel açıdan değil değişik iletişim ortamlarında yazılı ya da sözlü dilin temel
becerileri tam anlamıyla ortaya konulduğu takdirde bir bütün olarak ele alınıp
değerlendirilir. Bu bütünlük dilin iletişimsel yetisi kazanılarak elde edilebilir. Bir başka
deyişle, iletişimsel yetiyi kazanmak demek, o dilin iletişimsel becerilerini, yani hem konuşma
ve yazma gibi yaratıcı becerileri hem de dinleme ve okuma gibi edilgen becerileri kavramak
demektir. Bunun yanı sıra iletişimsel yaklaşımın özünde o dilin konuşulduğu ülkenin
kültürünü, yaşam tarzını, kültürel davranış ve ifade ediş şekillerini bilmek de vardır. Bir dili
konuşma ve anlama becerisi, öğrencinin kendi kültürünün yanı sıra öğrendiği yabancı dilin
kültürünü algılama, anlama çabası, öğrencinin olası konuşma durumlarında belirli yapılara
hakim olabilmesi ve duruma uygun tepki vermesidir. Yabancı dil öğretim yöntemlerinden
iletişimsel yaklaşımda hedeflenen ve bir dili bildirişim ihtiyacını karşılamaya yönelik bir
ortamda ve uygun biçimde kullanarak karşılıklı anlaşmayı sağlayan yetidir. Bu yeti, ancak öz
ve yabancı kültür, toplumsal bilgi ve bakış açısının değişmesi ile oluşur. İletişimsel yeti,
dilbilimsel yeti ile birlikte dil edinimini gerçekleştirir. (Genç, 2000, 101)
Dil öğretiminin amacı bireye iletişimsel yetiyi kazandırmaksa eğer, dil öğretimi kültürel ve
kültürlerarası öğretimle birleştirilmelidir. Edebiyat ve diğer sanat öğeleri gibi genel kültür
öğeleri yabancı dil sınıflarında yer almalı bunun yanında kültürün sosyal yapısını oluşturan
aile hayati, evlilik, çocuk yetiştirilmesi, toplumsal cinsiyet rolleri gibi konular da dil
öğretimine dahil edilmelidir. Politika ve eğitim sistemindeki farklılıklarla birlikte, o kültürün
tatil anlayışı, önemli kutlamaları ve gelenekleri, yaygın olan dini görüşü de dil öğretimine
dahil edilmelidir. Böylelikle tamamen farklı olan bir kültür dil öğretimi için yeterli malzemeyi
sağlayacak aynı zamanda etkileşim için bir fırsat sunacaktır ki iletişimsel yeti başarılı bir
şekilde öğretilebilsin (Celce-Murcia, 2008, s. 51)
İletişimsel yetinin kazandırılmasını erek edinen iletişimsel yaklaşım, hedef dili merkeze
alarak dil öğrenmeyi hedef kültürle pekiştirerek dilbilgisinin yanı sıra öğrenilen bilgilerin
yabancı kültürde anlamlandığı takdirde dil öğreniminin gerçekleşeceğini savunur. Yani dil
öğrenmek dilbilgisel yapının, kelime dağarcığının yanı sıra farklı kültürel anlayışlar ve yeni
bir dünya görüşü edinmek olarak tanımlanan kültürlenmedir. Ancak XXI. Yüzyıla kadar
yabancı dil öğretim metotları incelendiğinde kültür hiçbir zaman öğretilmesi gereken bir
unsur olarak merkeze alınmamıştır. Sosyal yaşamın değişmesiyle birlikte yabancı dile olan
önem arttığı kadar yabancı dil öğretiminde de kazandırılması gereken beceriler değişim
göstermiştir. Bireyler, dildeki kodlarla değil, onların içerdiği kültürel anlamlar aracılığıyla
iletişim kurarlar mantığı, dil öğretiminin merkezine yerleşmiş ve bu doğrultuda
kültürlerarası iletişim becerisi gerekliliği doğmuştur.
Yabancı dil öğretiminde kültür, hem hedef dilin ürettiği edebi yapıt, sanat eseri hem de o
dilin coğrafyasıdır. Toplumsal yaşamın öngördüğü gelenek-görenek, tutum, davranış,
deneyim gibi değişken değerler kültürün yansımasıdır ve bu her toplumda, her dönemde
farklılık gösterir. Kültürel etkileşim toplumsal anlamda kendini öğrenmek aynı zamanda da
“öteki”ni tanımaktır. Sadece hedef dilin anlamsal sorunlara neden olması kültürel bilgi
yoksunluğundandır. Bu bağlamda, dilsel ve kültürel karşılaştırma yapılabilecek örnekler
doğrultusunda yabancı dil öğretimi, bireye hem ana dilinin detaylarını hem ait olduğu
toplumun bilinmeyen yönlerini gösterdiği gibi hedef dilin bütünsel anlamda yerleşmesini
sağlamaktadır.
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Yüzyıllardır süregelen doğru ve sistemli bir yabancı dil eğitimi için geliştirilen yöntemler,
metotlar bilimin tek doğrusu olmadığı gerçeğinden yola çıkarak bir bütün halinde ele
alınmalıdır. Yani dinleme, konuşma, okuma, yazma yetilerinin birlikte kazanılması gerektiği
düşüncesinden doğan, güncel yabancı dil öğretim yaklaşımlarından “iletişimsel yaklaşım” ın,
en geleneksel dil öğretim metodu olan “ Dilbilgisi- çeviri” metodundan ayrıksılaştırmak
bilimsel anlamda kabul edilemez. Gelenekselle modernliğin harmanlanarak duruma göre
farklı yöntem, araç ve gereçler geliştirmek bütünsel anlamda gelişimi beraberinde getirir. Dil
öğretiminin en önemli detaylarından biri olan “kültür” ise merkezileştirilmelidir. Kültürel
farklılığı göstermek, gerek dilsel gerek toplumsal edimin doğrudan kazandırılması adına, her
ne kadar en geleneksel yöntem olarak kabul edilse de “çeviri”nin dil, kültür öğretiminde en
etkili yöntemlerden biri olduğu su götürmez gerçektir.
İnsanoğlunun varlığıyla birlikte tarihselleşir çeviri. Bir yabancı olarak dünyaya gelişimizle
yaşam bir dili (anadil) öğrenerek anlamlaşır, başka dili öğrenerek özgürlük kazanır. Bu
bağlamda sınırların kalkmasıdır çeviri. Bağımsız bir bilim dalı olarak çok boyutlu, karmaşık
yapısı olan çeviri, tarih boyunca farklı toplumları birbirine yakınlaştıran, iki dil ve kültür
arasında aracılık yapan dilsel bir çözümlemedir. Bilimselleşmeden önce dilbilimin alt dalında
araştırılan bir olguyken, sadece dilsel aktarım aracı olarak kullanılırken, XX. yüzyılın
modernliği çerçevesinde bilimsel, teknolojik, siyasal, sosyal alanlarda meydana gelen
gelişmelerle disiplin olarak sosyal bilimlere üretimsel katkı sağlamıştır. “Bütün çağlarda
karşımıza çıkan bir etkinlik, çeşitli uygarlıklar arasında köprü kuran, değişik toplumlardan
bireyleri birbirine yaklaştıran, her kültürel değeri, içinde oluşturduğu tarihsel ve toplumsal
çevrenin dışına taşıyan, o çevreden olmayan kişilerin yararlanmasına sunan, uygarlıklar arası
bir iletişim ve bildirişim aracı” (Vardar, 1981,s.172-173) olan çevirinin bilimselleşmesiyle
beraber dilsel işlevin yanı sıra kültürlerarası iletişim de en önemli işlevlerinden biri haline
gelmiştir.
Gündelik yaşantımızın hemen her aşamasında karşımıza çıkan kültür, farklı bilim dalları
tarafından ele alınmasıyla birçok tanımı yapılan ama tanımlanması aslında zor bir kavramdır.
İlk antropologlardan E.B. Tylor (1871) ( dan aktaran Scupin, 2012, s.40)’a göre; “Toplumun
bir üyesi olarak insanın elde ettiği bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, gelenek ve diğer yetenek
ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bütün”dür. Hall ise; “ Kültür hayatımızı kontrol eder.
Kültür, güneyde seçkin bir grup tarafından incelenmiş egzotik bir kavram değildir,
umulmadık şekillerde hepimizin günlük hayatına sekil veren bir harçtır. Kültür, evrensel
olduğunu varsaydığımız veya kendimize özgü olduğunu düşündüğümüz için üzerine
düşünmediğimiz davranışlarımızdır” (1959, s.29) tümceleriyle hem kavramın karmaşıklığına
hem de alabildiğine bizden, gündelik olduğuna dikkat çeker. Ancak kültürün bilimsel
anlamda sıkça ele alınan yönü ve akademik boyutta kazandığı anlam genel olarak iletişim
yönündendir. İnsanoğlunun düşüncelerini, iletişimini, dilini, uygulamalarını, inançlarını,
değerlerini, geleneklerini, inceliklerini, ritüellerini, sosyal rollerini, birbirleriyle ilişkilerini ve
kendilerinden beklenilen davranışları, geldikleri ırkı, etnik kökeni, dini veya sosyal grubu
içeren davranışlar bütünü olmasının yanı sıra, tüm bunları kendilerinden sonraki nesillere
aktarabilme yetisine sahip olmasıyla, hem nesilden nesile geçişlerde köprü görevi üstlenir,
hem de toplum, iletişimle birlikte oluşturduğu üçlemeyle sosyal bilimlerin vazgeçilmez
olgusu haline gelir. (Goode, Sockalingam, Brown ve Jones, 2000, s.1). Tam olarak bu
bağlamda çeviri için kültürün, kültür için çevirinin vazgeçilmez olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır.
Toplumların yaşam biçimleri, algıları, değerleri birbirinden farklı olduğu için kültür,
toplumdan topluma değişiklik arz etmektedir. Yazarların, bilim adamlarının kendi
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dönemlerindeki olayları, anlayışları, algıları, gelenek görenekleri bir sonraki nesillere
aktarmak için ortaya koydukları yazılı ve sözlü yapıtlar dil- kültür ilişkisi bağlamında
dönemler arası, anlayışlar arası, algılar arası köprü görevi üstlenirken, çeviriyle birlikte
gelişime yüz dönen toplumlar arası, kültürler arası bir anlam kazanır. Çeviri, kültürlerarası
iletişim için etkili bir araç olduğu kadar toplumlara sanatsal ve düşünsel anlamda da olgunluk
kazandırmaktadır. Ait olduğumuz kültürün üstün olduğunu düşünüp, diğer kültürleri kendi
kültür normlarımıza göre yorumlayıp etnosentrik bir duruştan sakınmak adına, çeviri
sayesinde farklı kültürlerden, farklı kaynaklardan beslenerek bir kültür dili edimi gerçekleşir.
Bu kültür dili, çeviri olgusuyla, farklı bir kültürün özgün kültüre taşınması ya da özgün
kültürde yerleşmiş öğelerin farklı kültürde biçimlenmesi olarak metinsel ya da sözel boyutta
uygulanır.
Çeviri etkinliği pek çok işlevinin yanı sıra, öğrenme ve edinme faaliyetlerine dayanan yabancı
dil öğretiminde başvurulan en önemli ve etkili yöntem olarak da kullanılır. Yabancı dil
öğretiminin temel amaçlarından biri kaynak dil- hedef dil arasında, farklılıklar göz önünde
bulundurulup etkin kullanım sağlayarak diller arasında doğru aktarım yetisini
kazandırmaktır. Bu yetinin kazandırılması için çeviri etkinliğinde ve yabancı dil öğretiminde
yazınsal metinler kullanılmaktadır. Nitekim yazınsal metinler “bilimsel kesinlikte ölçülere
vurulamayan” (Göktürk, 2006, s.37) devingen metinlerdir. Bu da yazınsal metinlerin genel
olarak, dilin sözcük, sözdizimi, anlam kurallarına sıkı sıkıya bağlı değil, anlamda, deyişte,
anlamın göndergesinde, sürekli bir değişiklikle, yaratıcı yenilikle oluşmasına bağlıdır
(Göktürk,2006,s.37).
Yazın çevirisinde kaynak dizgede bulunan öğelerin erek dizgede, farklı bir dilden, kültürden,
düşünceden, gelenekten, coğrafyadan geldiği göz önünde bulundurularak farklılık arz edeceği
düşünülebilir. Kaynak kültürü esas alarak yola çıkan çevirmenin yorumlamasıyla iki uzak
yakınlaşabilir. Bu uzaklıklar, farklılıklar aynı zaman da okurun soyut dünyasına el atarak
yaratıcılığını üretime dönüştürmesine olanak sağlar. Denilebilir ki, yazınsal metin çevirisi,
yabancı dil öğrencilerinin dilbilgisi deneyimlerini arttırmak, iki kültür arasından dilsel ve
toplumsal karşılaştırmalar yapmak, farklı bakış açıları geliştirmek, vizyon yaratmak açısından
yabancı dil öğretiminde ön plana çıkmaktadır.
Çeviri işleminde en çok kullanılan kavram ise “eşdeğerlik” tir. Özellikle matematikte
kullanılan bu kavram “ çözümleri aynı olan denklem sistemleri” olarak tanımlanır. (TDK,
s.470). Çevirinin de sosyal bilimlerin matematiği olduğu, bir çözümleme işlemi olduğu kabul
edilirse kavramın disiplin için önemli olduğu söylenebilir. Çeviride eşdeğerlik, kaynak dil
metni ile hedef dil metni arasında sözcük ve dilbilgisi yönünden denklik kurmak, kaynak
dildeki mesajın anlamsal, iletişimsel, kültürel farklılıklar göz önünde bulundurularak hedef
dilde en doğal ve kabul edilebilir yansımasını yaratmaktır. Bu bağlamda çalışmamızın
sınırlılığını oluşturan Sabahattin Ali’nin Alessandro Pannuti tarafından çevrilen “Ayran” ve
Pierre Bastin tarafından çevrilen “Asfalt Yol” adlı öykülerinde kültürel farklılığı göstermek
adına zaman zaman kullanılan kültürel öğeler ve Osmanlı Türkçesi kelimelerin “eşdeğerlilik”
(fr. équivalence) açısından Fransızcaya nasıl aktarıldığını ele alacağız.
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Toplumcu gerçekçi akımın etkisi ile otobiyografik roman ve öykü türünü Türk Edebiyatı’nda
ustalıkla uygulayan Sabahattin Ali, Çağdaş Türk Edebiyatı için özgün bir yazardır. Toplumsal
sorunları irdeleyip köy ve kasaba hikayecisi olarak halkla bütünleşebilmiş yazarın bu türdeki
öykülerinden biri “Ayran”dır.
Öyküde, ailesinin geçimini yüklenmiş küçük Hasan, kışın köyünden epeyce uzakta olan
istasyonda ayran satarak ailesinin geçimini sağlar. Bir kara ekmek uğruna verdiği hayat
mücadelesi, köyüne dönerken kurtlar tarafından parçalanmasıyla sonlanan öykü, toplumun
gerçeklerini okura trajik bir şekilde hissettirir.
Köylünün yoksulluğunun, yaşamda kocaman bir adam gibi olmak zorunda kalan küçük bir
köylü çocuğunun çocuküstü çabasının anlatıldığı bu öyküde kullanılan kültürel nesnelerin,
söylemlerin, Osmanlıca kelimelerin hedef dil Fransızca’da karşılıklarını inceleyelim:
(1)“İki mızrak boyu yükselen güneş…”
“Le soleil, déjà haut de deux coudées dans le ciel..” p.123
Söylemsel değer anlamında daha ilk paragraftan yaşanacak meşum olayların sanki işaretini
vermek için yapılan bu betimlemede kullanılan mızrak kelimesinin Fransızca sözlük karşılığı
“le javelot” yerine köşe anlamına gelen “coudé” nin kullanılması hedef dilin ve hedef okurun
anlamsal değeri kavrayabilmesi adına çevirmen tarafından tercih edilmiş, dilsel eşdeğerliliğin
sağlanması adına doğru bir kullanımdır denilebilir.
(2)“ (…)sağ koluna aldığı güğümü
“ (…) le bidon à lait de son bras droit p.123
Anadolu’da kültürel bir materyal olarak özellikle köylerde kullanılan “güğüm” için çevirmen
Fransızca’da “le bidon” yerine “ le bidon à lait” kullanarak plastik bir aparatı değil ayran
taşımak için kullanılan metal aracı hedef dilin imgeleminde canlandırmak istemiştir.
(3)“ Ağzına kadar ayran dolu (…)
“ Plein à ras bord d’ayran”
Kaynak dilde geçen ve aynı zamanda öykünün başlığı olan “ ayran” kelimesi hedef dilde
olduğu gibi bırakılmıştır. Belki ülkelerarası etkileşimden dolayı hedef dil okuru kelimeye
karşı yabancılık çekmeyecektir ancak çeviride kaynak dilden kopmadan hedef dilde anlamsal
yakınlığı sağlamak adına zaman zaman yerlileştirme yönteminin uygulanması gerektiği kabul
edilen bir gerçektir. Kaynak dile ait bazı kültürel öğeleri hedef dile tanıtmak için kelimenin
olduğu gibi bırakıldığı zamanlarda asteriks koyarak açıklama yapılması hem kaynak dile
sadakati hem de hedef dilin anlaşılırlığını sağlar. “Ayran” kelimesi için “ c’est une boisson
lactée à base de yaourt en Turquie” şeklinde bir dipnot verilseydi anlamsal eşdeğerlilik hedef
dilde sağlanabilirdi.
(4)“ (…) nahiye merkezinde hizmetçilik yapan anası (…)
“ (…) sa mère qui faisait des ménages dans un village (…)
(5)“Düşünmesi ve tahayyül etmesi kendisine hoş gelecek hiçbir şey (…)
“ Rien ne lui procurait de la joie ni dans ses pensées ni dans son imagination (…)
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(6)“ (…)kuru kuru hıçkırıklarla iktifa eder, (yetinir)
“ (…) tout en se contentant de pousser des sanglots secs
Osmanlı Türkçesi’nde kullanılan “nahiye” kelimesinin sadeleştirilmiş karşılığı günümüz
Türkçe’sinde “bucak, ilçe” olarak karşılık bulmaktadır. Fransızca karşılığında eşdeğerliği
“village” olarak hedef dile aktarılmıştır.
“hayal etme” olarak kullanılan “tahayyül” sözcüğü ise hedef dilde “imagination” sözcüğüyle
karşılık bulmuştur. Diğer örnekteki “iktifa etmek” sözcüğünün günümüz okuru da göz önünde
bulundurularak parantez içinde sadeleştirilmiş anlamı verilmiştir. Hedef dil Fransızca
karşılığında ise söylemsel değeri çaresizliğin, kaderine razı gelme halinin yansıması olarak
kabul edilen “se contenter” fiiliyle eşdeğer karşılığını bulmuştur. Yeni nesil yabancı dil
öğrencilerine kendi dillerinde varolan ve kullanım alan kısıtlığından kaynaklı Osmanlı
Türkçesi diye adlandırılan bu tarz kelimelerin anlamsal karşılığını da yazınsal metin
çevirisinde öğretmek etkili bir yöntemdir.
(7)“Burası öyle tren zamanı çeşit çeşit kebapçılar, gazozcular, yemişçilerle dolan büyük
istasyonlardan değildi.”
“ Ce n’était pas une de ces grandes gares qui se remplissent de vendeurs de kebab,
limonadiers et autres marchands de fruits au passage des trains”
Avrupa’ya göç eden Türk ve Arap nüfus aracılığıyla kaynak dilde yer alan mesleki türler
kültürel bağlamda düşünüldüğünde hedef kültürde tanınan mesleklerdir. Ancak çeviribilim
açısından bakıldığında “ kebapçılar” sözcüğü “ les vendeurs de kebab” diye çevrilirken tıpkı
“ayran” sözcüğünde olduğu gibi “kebap” için yine asteriks yardımıyla “ viande grillée”
şeklinde bir açıklamaya gidilebilirdi.
(8)“ yeis getirmeden”
“sans jamais désespérer”
(9)“(…)soluk muştatil (dikdörtgen biçimindeki) ışıklar
“ (…) pales de lumières rectangulaires intermittentes
Osmanlı Türkçesi “yeis getirmek” fiilinin öz Türkçe karşılığı “umutsuzluğa düşmek”tir. Hedef
dil Fransızca’da “ sans jamais désespérer” karşılığıyla tam olarak eşdeğerliği sağlanmıştır.
Parantez içinde öz Türkçe hali “diktörtgen biçiminde” olarak verilen “muştatil” kelimesinin
tartışmaya gerek kalmadan doğrudan hedef dil Fransızca’daki “ rectangulaire” sözcüğüyle
karşılığını bulmuştur.
(10)“(…) yanında biraz yufka, birkaç soğan, bazan da yarım desti pekmez getiriyordu”
“ (…) elle rapportait un peu de yufka*, quelques oignons, parfois aussi en demi pot de
pekmez*.”
Kültürel farklılıklardan bahsedildiğinde ilk sıralarda yer alan mutfak ya da yiyecekler
konusunda kaynak dilde yer alan “ yufka, pekmez” sözcükleri kaynak kültüre ait belirleyiciler
olarak ele alınabilir. Hedef dilde olduğu gibi bırakılan bu kültürel sözcüklerdeki asteriks
yardımıyla hedef okurun kültürel bağlamda dikkati çekilmek istenmiştir. Ancak belki hedef
okurda merak uyandırılmak istenircesine tercih edilen bu yöntem dipnotsuz havada
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kalmıştır. “yufka” için “ le pain turc qui est cuit sur une plaque”, “pekmez” için de “ c’est un
sirop foncé de fruit typique de la cuisine turque” şeklinde açımlamalar kaynak dille hedef
dilin pekişmesinde daha sağlıklı bir yöntem olarak kabul edilebilir.
(11)“Hey, çocuk, hakkını helal et!”
“ Eh, gamin! C’était de bon coeur, n’est-ce pas?
(12)“Müthiş bir korku ile zangır zangır titremeye başladı.”
“ Saisi d’une frayeur terrible, il se mit à trembler comme une feuille”
Özellikle yazınsal çeviride, kaynak dile ve kültüre özgü deyimler, atasözleri, ifadeler çevirinin
aktarılması en zorlu kısmıdır. Eşdeğerlik kavramı açısından düşünüldüğünde önemli olan
“biçemsel eşdeğerlik” ve “kültürel eşdeğerlik” in sağlanmasıdır. Bu süreçte çevirmenin ya da
yazarın söylemek istediğini hedef dile ve kültürüne en uygun şekilde aktarmak çeviriyi
başarılı kılar. Örnekte görülen “ Helal etmek” ifadesi Müslüman toplumlara özgü bir ifadedir
ve “ C’était de bon coeur” ifadesiyle Fransız diline uygun şekilde karşılık bulmuştur. Günlük
yaşamımızda çok sık kullandığımız deyimlerden biri olan “ zangır zangır” titremek”,
“trembler comme une feuille” yaprak gibi titremek karşılığıyla anlamsal eşdeğerliğini
bulmuştur. Titremenin şiddetini pekiştirmek için kullanılan “zangır zangır” ikilemesi hedef
dilde yaprağın kontrolsüz hareketiyle örtüştürülmüştür.
ASFALT YOL
Anadolu’nun küçük bir köyüne tayini çıkan genç ve idealist bir öğretmenin köye yol
yaptırmak ve köylüyü bilinçlendirmek için verdiği savaşım karşısında, çıkarları uğruna
köylüyü sindirmiş devlet adamlarının, toprak ağasının buna karşı çıkışını anlatan Asfalt Yol
(1936), çarpık düzenin rüzgarına kapılan bilinçsiz köylünün öğretmeni dışlaması sonucunda
köyü apar topar terk etmesiyle sonlanır.
Sabahattin Ali’nin öykülerinde ele aldığı toplumsal olayların bireyde uyandırdığı içsel
derinliğe karşın üslubu da bir o kadar sadedir ve kullandığı kısa cümleler okurda uzun etkiler
yaratır. Genelde yabancı sözcüklerin, ağız, şive kullanımının pek olmadığı öykülerinde
masalsı anlatımıyla Osmanlı Türkçesi’ne ait kelimeler, ekinsel ifadeler dilsel ve kültürel
incelemelerde karşımıza çıkar. Çeviri etkinliği kapsamında ele alınan bu öğelerin hedef dilde
bulduğu biçemsel ve kültürel eşdeğerliklerin metinsel bağı sağlamak için erek dile doğru
yapılan aktarımın erek dil kültürüne “uygunluk” (appropriation / adéquation) ve “kabul
edilebilirlik” (acceptabilité / recevabilité) olgularını karşılaması gerekmektedir.
(1)“İlk vazifemde muvaffak olacağıma emindim.”
“ Pour mon premier poste, j’étais sur de mon succés
“başarılı” anlamıyla günümüz Türkçe’sinde karşılık bulan “muvaffak” sözcüğü, hedef dilde “
succès” sözcüğüyle karşılık bulmuştur.
(2)“ (…)maarif müdürü bana biraz tuhaf muamele etti.”
“ Le directeur de l’éducation m’a reservé un accueil un peu étrange”
“Bilgi, kültür, eğitim- öğretim sistemi” anlamında kullanılan “maarif” sözcüğünün hedef dilde
“ éducation” sözcüğüyle karşılık bulması anlamsal eşdeğerlik açısından uygundur.
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(3)“(Çünkü hükümetteki, hele nafıadaki (Eskiden Nafıa (Bayındırlık) Vekaleti'nin kentteki
yönetim birimi.)
“ (Parce que les fonctionnaires du gouvernement et surtout ceux des travaux publics)
(4)“Ben köylülere Teşkilatı Esasiye Kanunu'nu (Anayasa) okumuş, anlatmıştım”
“ J’avais lu et expliqué la Constitution aux villageois”
(5)“Kadastro'da işi olan bir köylü bir istida vermiş”
“ Un de ceux-là, qui avait une affaire au cadastre, a remis une pétition”
“istida”- dilekçe / hedef dil- pétition
(6)“Bir belagat numunesi”
“ Un pur exemple de rhétorique”
“belagat”- “sözle inandırma yeteneği”/ hedef dil- “rhétorique”
“numune”- “örnek”- / hedef dil- “exemple”
(7)“ (…)bu en iptidai yolunun”
“ cette route des plus rudimentaires”
“iptidai- ilkel/ hedef dil- rudimentaire
Yukarıdaki örneklerden de görüldüğü üzere Osmanlı Türkçe’siyle kullanılmış sözcüklerin,
ifadelerin hemen hemen tamamı hedef dilde birebir eşdeğerliği yakalamıştır. Bunun dışında
kullanılan konuşma dilinin doğal yapısını yansıtan dilsel kullanıma örnekler de şu şekilde
sıralanabilir:
(8)“(…)hulasa karışık işler vesselam”
“ (…) donc un tas d’histoires compliquées on l’a compris”
(9)“ Başladığın işi yarıda bırakma iki gözüm”
“ Ne laisse pas ainsi le travail à moitié terminé, mon gars”
(10)“ Darılma, gücenme, hakkını helal et”
“ Ne me tiens pas rancune, ne te vexe pas et recommande- moi à Dieu”
Çeviride eşdeğerlik çerçevesinde ele alınan tüm bu öğeler, çevirmen tarafından kaynak dil ve
kültürden sapmaksızın, hedef dil ve kültürü de göz önünde bulundurularak anlamsal
eşdeğerlik sağlanmıştır.

SONUÇ
Yabancı dil öğretiminin en eski yöntemi olarak kabul edilen “ Dilbilgisi- Çeviri” yöntemini
iletişimsel yöntem ve kültürel iletişime uyarlamaya çalıştığımız bu çalışmada, dilin temel
becerilerini göz önünde bulundurduğumuzda, çevirinin yabancı dil öğrencilerinin kısıtlı
yeteneklerini kullanabilecekleri bir yöntem olduğu kabul edilebilir. Ancak amacımız
etnosentrik bir duruş ortaya koymak değil hem hedef dil- kültürü hem de yeni nesilin uzak
kaldığı kendi dilsel ve kültürel bağımızı Türk Edebiyatı’nın en önemli isimlerinden Sabahattin
Ali öyküleriyle öğretmektir. “Ayran” ve “Asfalt Yol” adlı öykülerde ele aldığımız kültürel
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öğelerin, ifadelerin, dilsel farklılığı gösteren yapıların, çevirmenler tarafından hedef dile
aktarımında sağlanan eşdeğerlik kaynak dildeki etkisini kaybetmeden verilmiştir. Biçimden
yola çıkılarak aktarılan “anlam”ın yanı sıra “anlam etkisi” (effet de sens) de aktarımda başarı
sağlamıştır ve kaynak dildeki bağlamın anlam etkisine benzer etki yaratılmıştır.
Yazınsal metin çevirisi, yabancı dil öğrencisine, kaynak dil- kültür/ hedef dil-kültür arasında
dilsel ve kültürel karşılaştırma yapabilmesi için imkan sunduğu gibi, dilbilgisel becerilerinin,
kelime haznesinin gelişmesi için de etkili bir öğretim aracı ve yöntemidir. Farklı yöntemlerle
harmanlayarak farklı becerileri edindirmek de öğreticinin yaratıcılığıyla mümkün olabilir.
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ABSTRACT
According to Turkish language education curriculum for 6th, 7th and 8th classes, those essays which are going to be used in
Turkish Language courses are required to contain some of the themes. One of these themes is “personal development” theme
and there are twelve sub-themes which are associated with this theme: “self knowledge”, “self-esteem”, “personality types”,
“empathy”, “responsibility”, “social development”, “positive thinking”, “career profession”, “decision making”, “achievement”,
“entrepreneurship”, “self-criticism”. The aim of this study is to investigate the novels by Christine Nöstlinger, an Austrian child
literature writer, addressing the children at the age of 11 – 13, correspondingly addressing the children in the 6th, 7th and 8th
classes, with respect to “personal development” main theme and the twelve sub-themes related to this theme. Data has been
obtained from seven Christine Nöstlinger’s novels, which have been translated into Turkish and addressing 6th, 7th and 8th class
children, and analysed with content analysis technique. The data has been evaluated with frequency analysis. As a result, it was
observed that Christine Nöstlinger’s novels substantially meet the “personal development” theme in Turkish Language
curriculum. Therefore, benefitting the novels by Christine Nöstlinger in Turkish Language lecture can be considered.

Key Words: Personal Development, Christine Nöstlinger, Turkish Language Education Curriculum.

ÖZET
İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programına göre, Türkçe derslerinde yararlanılacak metinlerin birtakım
temaları içermesi gerekir. Bu temalardan biri de “kişisel gelişim” temasıdır ve bu temaya bağlı toplam on iki alt tema yer
almaktadır: “kendini tanıma”, “kendine saygı”, “kişilik tipleri”, “empati”, “sorumluluk”, “sosyal gelişim”, “olumlu düşünme”,
“meslek seçimi”, “karar verme”, “başarı”, “girişimcilik”, “öz eleştiri”. Bu çalışmanın amacı, Avusturyalı çocuk edebiyatı yazarı
Christine Nöstlinger’in 11- 13 yaş grubundaki çocuklara, çalışmamız kapsamında 6, 7, 8. sınıflara, seslenen romanlarını söz
konusu programdaki “kişisel gelişim” ana temasına ve bu temaya bağlı on iki alt temaya göre incelemektir. Veriler, Christine
Nöstlinger’in Türkçeye çevrilmiş ve 6, 7, 8. sınıflara seslenen yedi romanından elde edilmiş; içerik çözümlemesi tekniğiyle
çözümlenmiştir. Toplanan veriler sıklık puanı hesaplanarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Christine Nöstlinger’in
romanlarının Türkçe öğretim programındaki “kişisel gelişim” temasıyla büyük oranda örtüştüğü görülmüştür. Bu doğrultuda,
Türkçe derslerinde Christine Nöstlinger’in romanlarından yararlanılabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kişisel Gelişim, Christine Nöstlinger, Türkçe Öğretim Programı.
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1. GİRİŞ

Türkçe Dersi Öğretim Programı’yla dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklarını
anlayan; duygu, düşünce ve hayallerini anlatan; eleştirel ve yaratıcı düşünen,
sorumluluk üstlenen, girişimci, çevresiyle uyumlu, olay, durum ve bilgileri kendi
birikimlerinden hareketle araştırma sorgulama, eleştirme ve yorumlamayı alışkanlık
haline getiren, estetik zevk kazanmış ve milli değerlere duyarlı bireyler yetiştirilmesi
amaçlanmıştır (MEB, 2006: 3).
Türkçe Dersi Öğretim Programı amacı doğrultusunda belirlenen okuma metinlerinde
ya da dinlenecek/izlenecek materyallerde sevgi, milli kültür, toplum hayatı, okuma
kültürü, iletişim, hak ve özgürlükler, kişisel gelişim, bilim ve teknoloji, alışkanlıklar,
zaman ve mekan, duygular, doğa ve evren, güzel sanatlar, kavramlar ve çağrışımlar
temaları yer almalıdır. Türkçe dersinde seçilen temanın farklı yönlerinin ele alındığı
metinler işlenmelidir.
Programda yer alan kişisel gelişim temasının on iki alt teması bulunmaktadır. Bunlar;
kendini tanıma, kendine saygı, kişilik tipleri, empati, sorumluluk, sosyal gelişim,
olumlu düşünme, meslek seçimi, karar verme, başarı, girişimcilik ve öz eleştiridir
(MEB, 2006: 58-60).
Sever (2007: 47) kişisel gelişimi, karşılaşılan sorunlara uygun çözümler üretebilme,
duygularını uygun biçimde gösterme, toplumsal çevreye uyum sağlama gibi kişinin geçirdiği
bir değişim ve gelişim süreci olarak değerlendirir.
Çocuk kitapları, çocukların kişisel gelişiminde önemli etkileri olan araçlardır. İlk çocukluk
döneminden başlayarak çocukların, insan ve yaşam gerçekliğine ilişkin bireysel değerler
oluşturmalarında, çocuk kitaplarının önemli bir işlevi vardır. Çocuk kitapları çizginin ve dilin
anlatım olanaklarıyla değişik karakter özelliklerini, dolayısıyla çeşitli kişilikleri canlandırır
(Sever, 2007: 47).
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Avusturyalı çocuk edebiyatı yazarı Christine Nöstlinger’in 11- 13
yaş grubundaki çocuklara, çalışmamız kapsamında 6, 7, 8. sınıflara, seslenen romanlarını söz
konusu programdaki “kişisel gelişim” ana temasına ve bu temaya bağlı on iki alt temaya göre
incelemektir.
2. YÖNTEM

Çalışmanın Modeli
Araştırma, tarama modelindedir. Bu araştırmada tarama modelinin seçilmesinin
nedeni, Christine Nöstlinger’in romanlarının kişisel gelişim açısından çözümlemenin
amaçlanmasısdır; çünkü tarama modelleri, geçmişte ya da halen varolan bir durumu
varolduğu biçimiyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar,
2009: 77).
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Verileri Toplanması (Kitapların Seçimi)
Araştırmanın veri kaynağını oluşturan kitaplar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 2: Araştırmada İncelenen Kitaplar

1
2
3
4
5
6
7

Kitabın Yazarı
Christine Nöstlinger
Christine Nöstlinger
Christine Nöstlinger
Christine Nöstlinger
Christine Nöstlinger
Christine Nöstlinger
Christine Nöstlinger

Kitabın Adı
Arkadaş Dümeni
Hadi Ama Baba!
Kâğıt Uçakla Gizli Gizli Macera
İşte Şimdi Hapı Yuttum
Evde ve Uzakta
Saklı Miras
Curcuna Evi

Kısaltması
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7

Verilerin Çözümlenmesi
Araştırmanın verileri, bir nitel araştırma yöntemi olan içerik çözümlemesi ile çözümlenmiştir.
İçerik çözümlenmesinde temelde yapılan işlem birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar
ve izlekler (temalar) çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okurun anlayabileceği
biçimde organize ederek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu amaç doğrultusunda
ana kategori “Kişisel Gelişim”, alt kategoriler ise “Kendini Tanıma”, “Kendine Saygı”, “Kişilik
Tipleri”, “Empati”, “Sosyal Sorumluluk”, “Olumlu Düşünme”, “Meslek Seçimi”, “Karar Verme”,
“Başarı”, “Girişimcilik”, “Özeleştiri” olarak belirlenmiştir.
Tablo 1: Alt Kategoriler ve Bunların Kapsamı
Alt Kategoriler
Kendini Tanıma:
Kişinin kendi hakkında tam ve doğru bir bilgiye sahip olması
Kendine Saygı:
Kişinin kendini değerlendirmesi sonucunda ulaştığı benlik
kavramını onaylamasından doğan beğeni ve kabul durumu
(Avşaroğlu, 2014: 268).
Kişilik Tipleri:
Kişilik, bireyi diğerlerinden ayırt eden ve kendine özgü
davranışların bütünüdür (Cüceloğlu, 1996; Köknel, 1983).
Spranger, Jung, Freud ve Holland kişilik tiplerini farklı
yaklaşımlarla incelenmiş ve araştırılmışlardır.
Empati:
Geçici ve istemli bir özdeşimle kendini ötekinin yerine
koyarak, onun duygu, düşünüş ve davranışını anlayabilme
yetisi, eşduyum (TÜBA: 2014)
Sorumluluk:
Toplumsal davranış, duygular, tutumlar, değerler bakımından
bireyin yaşam boyunca gösterdiği sürekli ve olumlu
değişmelerin tümü (TÜBA: 2014)
Sosyal Gelişim:
Çocukların belirli bir grubun işlevsel üyeleri haline gelmesi ve
grubun öteki üyelerinin değerlerini, davranışlarını ve
inançlarını kazanması (Gander ve Gardiner,2010:297)
Olumlu Düşünme:
Bilinçaltı zihnimizin yönlendirebilme yeteneğini olumlu
biçimde kullanma (Karagöz, 2011: 16).
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Meslek Seçimi:

Karar Verme:
Başarı:
Girişimcilik:
Öz Eleştiri:

Bireyin fırsatları, ilgileri ve yeteneği göz önünde bulundurarak
ekonomik bir kariyerde karar kılması (Gander ve
Gardiner,2010:501-502).
Belli amaçlara yönelik olarak birden çok davranış ya da eylem
biçimi arasından birinin bilinçli olarak seçimi (TÜBA: 2014)
Kişinin kendisince ya da toplumca konulan amaçlara ulaşması
(TÜBA: 2014)
Bir işi yapma için girişimde olma durumu( TDK sözlük)
İnsanın kendi, düşünce, duygu ve davranışlarını; her yönüyle
kendini eleştirebilmesi (TÜBA: 2014)

3. BULGU VE YORUMLAR
Araştırmanın bulguları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Tablo 1: Alt Kategorilerin Sıklık ve Yüzdelik Değeri
K1 K2
K3
K4
K5
K6
Kendini Tanıma
6
15
5
5
5
6
Kendine Saygı
7
6
4
5
3
1
Kişilik Tipleri
1
9
5
8
6
7
Empati
3
3
5
9
20
20
Sorumluluk
10
8
12
6
9
5
Sosyal Gelişim
5
4
4
5
0
3
Olumlu Düşünme
1
11
7
8
2
6
Meslek Seçimi
4
4
4
4
1
4
Karar Verme
7
20
18
13
6
6
Başarı
8
4
7
3
0
4
Girişimcilik
4
4
11
3
2
3
Öz Eleştiri
3
10
10
10
7
1
TOPLAM

K7
5
3
3
11
9
7
11
0
14
1
7
4

SIKLIK
47
29
39
71
59
28
46
21
84
27
34
45
530

YÜZDELİK
8,9
5,5
7,4
13,5
11,2
5,3
8,7
4,0
15,9
5,1
6,5
8,5
100

1.
Kendini Tanıma Kategorisine Ait Bulgular
Kendini Tanıma: kişinin kendi hakkında tam ve doğru bilgiye sahip olması demektir.
Örneğin, kişinin kendi güçlü ve zayıf yönlerini fark etmesi, kişisel ilgi, istek, eğilim ve
yeterliklerini tanıması, kendini tanıma kapsamda değerlendirilir.
İnsan, kişiliğinin karakter ve mizaç gibi kimi özelliklerinin bir bölümünden ya da tamamından
haberdar olmayabilir. Kişiliğin dışa yansıyan yani başkaları tarafından değerlendirilen
yanlarını bilmez, tanımaz. Benlik insanın kendi kişiliğine ilişkin kanılarının toplamı, insanın
kendisini tanıma ve değerlendirme biçimidir. İnsan yaşamı boyunca kendini tanımak için kim
olduğu, amacının ne olduğu, nelere değer verip inanıp bağlanacağı sorularına yanıt
aramaktadır (Köknel,1983,77-79).
Kendini tanıma kavramı, Gardner tarafından geliştirilen çoklu zekâ kuramındaki “öze dönük
zekâ” alanıyla yakından ilişkilidir. Talu (1999: 167), bu zekâsı yüksek kişilerin kendini
tanıma, kendine güvenme, disiplinli olma, hedeflerini belirleme ve kişisel sorunlarını çözme
becerisi gösterdiğini belirtmiştir.
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Araştırmamızda incelenen romanlardaki karakterler, genel olarak, öze dönük zekâsı güçlü,
kendini tanıyan ya da kendini tanıma süreci içinde olan kişiler olarak kurgulanmıştır.
Aşağıda, incelenen romanlardan alınmış örneklerin karakterlerin kendini tam ve doğru
olarak tanıdıklarını düşündükleri durumları yansıtmaktadır.
 Sevdiğim birinin canını acıtmam gerektiğinde hep midem bulanır benim (K1. 119-120).
 Bir şeye zorlanmaktan nefret eden biriyim. Böyle olduğum için, başkalarını da bir şeye
zorlamaktan nefret ederim (K2: 12).
 Ama aslında hiçbir zaman yakışıklılık peşinde koşmadım ben (K2: 27).
 Gerçekten de -babamın deyimiyle- sulu gözlü biri değilimdir. Kolay kolay ağlamaya
başlamam (K2: 39).
 Ben özgür bir çocuğum ve kendim için neyin iyi olduğunu en iyi ben bilirim (K3: 233).
 Öyle ya, gerektiğinde çok inatçı olabiliyorum (K5: 88).
2.
Kendine Saygı (Benlik Saygısı) Kategorisine Ait Bulgular
Kendine saygı: bireyin kendini değerlendirmesi sonucunda ulaştığı benlik kavramını
onaylamasından doğan beğeni ve kabul durumudur (Avşaroğlu, 2014: 268). Kendine
saygının kişisel gelişim üzerinde olumlu ve güçlü bir etkisi vardır (Gander ve Gardiner, 2010:
492, Altuğ, 2005; Öğretir, 2004: 4). Kendine saygı üç alt boyuttan oluşur: değer, yeterlik ve
kontrol (Kostelnik vd., 2015: 95). Bu alt boyutlardan ilki değer (worth): kişinin kendini
sevecen, işe yarar, onurlu ve anlamlı hissetme derecesidir. İncelenen romanlardaki çocuk
karakterlerin genellikle insanlık onuruna saygılı ve insan haklarına duyarlı olmaları
nedeniyle, herhangi bir değersizleştirme girişiminde tepki gösterdikleri ve kendi değerlerini
korudukları görülmüştür:
 Eh benim de bir gururum vardı ve kızını misafir etmesi gerektiğinde korkudan şapşal
şapşal bakan bir babayı unut gitsin diyordu bana! (K2: 25).
 Hugo birilerinin kendisine “ufaklık” diye hitap etmesinden oldum olası hiç hoşlanmazdı
(K3: 68).
 İnsan kendini ağırdan satmalı yoksa değersizleşir (K4: 118).
 “Bu senin özeline ciddi bir müdahale demektir.” dedi amcası. “Elbette!” diye bağırdı Marie
(K7:110).
 Eh benim de bir gururum vardı ve kızını misafir etmesi gerektiğinde korkudan şapşal
şapşal bakan bir babayı unut gitsin diyordu bana (K2: 25).
Kendine saygının ikinci alt boyutu olan yeterlik (worth): kişinin kendi amaçlarına ulaşabilme
ve bu yoldaki zorlukları aşabilme derecesidir. Çocuk hayatında karşılaştığı zorluklarla başa
çıkma yetisine güvenmelidir. Bu kişisel güç, bağımsız bir şekilde problem çözmede, yaratıcı
olmada ve çabalarına karşılık sonuç almada kazanılmış olan hayat deneyimlerine bağlı olarak
gelişir. Çocuğa uygun beklentiler belirlemek çocukta yeterlik duygusunun gelişmesi
açısından önemlidir (Yavuzer,2000,22).
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İncelenen romanlardaki karakterler genellikle, okuldaki akademik başarında, toplumsal
ilişkilerinde ya da sanat ve spor gibi bireysel ilgi alanlarında kendilerini geliştirmekte ve
yeterliklerini artırmak için çaba göstermektedir:
Kendine saygının üçüncü alt boyutu olan kontrol (control): bireyin çevresindeki kişi ve
olayları etkileyebilirliğini hissetme derecesidir. Kostelnik vd. (2015: 95) çocukların kendi
davranışlarının sonuçlarını ve etkilerini görmekle, kendi kontrol güçleri hakkında fikir
edinebileceklerini belirtmişlerdir. Çocuk yaşamında başarmaya ve daha fazla bağımsızlık
kazanmaya çalışırken kendi başına başarabileceğini hissetmeye ihtiyaç duyar. Çocuğa
kendisini denetleyebileceği beklenti, yönlendirme ve olanaklar sunulduğunda kendini
kolayca ifade edebilir, problem çözebilir ve seçeceği davranışların sonuçlarını hesaba
katabilir. (Yavuzer,2000,24). İncelenen romanlardaki çocuk karakterler davranışlarının

olası sonuçlarını kestirebilmektedir:

 (Israrım) Etkili oldu da! Günden güne babamın olumsuz tavrı eski inatçılığını
kaybediyordu. […] “Peki” dedi babam çaresizce iç çekerek. “O halde geçici olarak,
saygıdeğer annenin evine taşınacağım (K2: 112-113).
3.

Kişilik Tipleri Kategorisine Ait Bulgular

Kişilik terimi, 1. kişiyi başkalarından ayıran; doğuştan gelen ve sonradan kazanılan
özelliklerin tümü. 2. Bireyin ruhsal ve toplumsal tepkilerinin tümü. 3. Bireyin çevreye ve
kendine karşı gösterdiği kararlı ve tutarlı davranış bütünlüğü. (TÜBA: 2014) olarak
tanımlanır.
Çocuk kitapları, çocuklara insanların farklı özelliklerde olabileceğini sezinletir; değişik
kültürlerdeki yaşama ve insan ilişkilerini tanıtır. Çocuk okurun kendini tanıma, başka
insanlarla karşılaştırma onlara benzeyen ya da onlardan ayrılan yanlarını görme denemeleri,
onları kendi kişiliğini tanımaya, çevresindekilerin kişiliklerini de anlamaya yönelik bir
bilinçlenme sürecine sokar (Sever;2007:47) .
Kişilik, farklı yaklaşımlarla incelenmiş ve araştırılmıştır. Alman araştırmacı Spranger kişilik
yapılarını toplumsal yer, rol, durum ve amaca göre teorik, estetik, ekonomik, sosyal, politik ve
dindar olmak üzere altı temel tipe ayırmıştır.Jung kişiliği, insanların kişiler ve nesnelerle olan
ilişkilerini değerlendirerek insanın genel davranışlarına ve toplumsal ilgisine göre içe dönük
ve dışa dönük tipler olarak ikiye ayırmıştır. Freud ise birbirinden farklı olarak sevgeç, sadomasohist ve özsever olmak üzere üç kişilik tipinin bulunduğunu ileri sürmüştür (Köknel,
1983:106-111). Holland’ın tipolojisine göre, bireylerin kişilik tipleri ile içerisinde
bulundukları genel çevre altı farklı kategoride sınıflandırılmakta ve bireylerin başarısı,
içerisinde bulundukları çevrenin kişilik tipleri ile uyumuna bağlı olmaktadır. Holland (1996),
söz konusu altı ideal çevre tipini mesleklerin içerdikleri etkinliklere göre gruplandırmış ve
bunların her birisini gerçekçi, araştırmacı, sanatçı, sosyal, girişimci ve geleneksel olmak üzere
altı değişik kişilik yapısı ile eşleştirmiştir (Holland, 1996; Ivancevich, 2003; Yılmaz, 2006).
İncelenen romanlarda, insanların farklı kişilik özellikleri olduğu örtük iletilerle çocuk okura
sezinletilmiştir. Aşağıda farklı kişilik tiplerinin olduğunu gösteren metin parçaları
örneklendirilmiştir.
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 Babamın anneme nazaran eleştiriye daha kapalı olduğunu da öğrenmem gerekti (K2: 73).
 Annem bunu her zaman rahat karşılamıştır. Ama, babam farklı bir kumaştan yapılmıştı (K2:
138).
 Hayatta bazı şeyleri farklı algılıyor olsak da, daime en iyi dostum olmanı dilerim! (K3: 184).
 Gerçekten de anlayamıyorum! İlse saatlerce çalışma masasının başında oturup sarmallar,
zikzaklar ve kareler çizmiş olmalı. Ne bileyim, ben oturup sarmal çizeceğime, önce ev
ödevlerimi yapardım herhalde. Ya da hiçbir şey yapmayıp plak dinlerdim (K5: 20).
 Ama Erica’nın yapısı farklı; her insanın kötü koşullara tepkisi başka olur (K5: 179).
4.

Eşduyum (Empati) Kategorisine Ait Bulgular

Araştırmamızda eşduyumun önemli bir alt kategori olduğu görülmüştür; çünkü bu kategori
diğer kategorilerle sıklık bakımından karşılaştırıldığında ikici sıralarda yer almaktadır.
Bununla birlikte, eşduyum teriminin çocuğun kişisel gelişiminde kritik bir önem taşıması da
eşduyum kategorisinin titizlikle incelenmesini gerektirmiştir. Bu nedenlerle, önce eşduyum
kavramının açımlanması, daha sonra bu kategoriye ilişkin bulgulara yer verilmesi
planlanmıştır.
Eşduyum (empati): geçici ve istemli bir özdeşimle kendini ötekinin yerine koyarak, onun
duygu, düşünüş ve davranışlarını anlayabilme yetisidir (TÜBA: 2014). Acun-Kapıkıran
(2014: 112)’e göre eşduyumun anahtar özelliği, belli bir zamanda kişinin yaşadığı deneyimi
ya da öznel gerçeği bir başka kişinin anlamasıdır. Empati, bir insanın kendisini
karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması,
hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi süreci olarak tanımlanmaktadır (Dökmen, 1995).
Çocuklarla yapılan araştırmalarda da (Eisenberg & Fabes, 1990; Feschbach, 1982) empatik
becerisi yüksek olan çocukların kişisel ve sosyal uyumlarının, empatik becerisi düşük olan
çocuklara göre daha olumlu olduğu saptanmıştır. Ayrıca saldırganlık düzeyi yüksek olan
çocukların empatik beceri düzeylerinin düşük olduğu, yani saldırganlık ve empatik beceri
arasında ters yönde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Çocuklara verilen empati eğitiminin
saldırganlığı ve antisosyal davranışı azalttığı, sosyal uymu artırdığı da bulunmuştur.
Roberts ve Strayer (1996), empatisi yüksek ve düşük olan çocukları karşılaştırdıkları
araştırmalarında, empatik becerisi yüksek olan çocukların empatik becerisi düşük olan
çocuklara göre işbirliği ve yardım etme davranışlarını göstermeye daha eğilimli olduklarını,
arkadaşları tarafından daha çok kabul edildiklerini bulmuşlardır. Araştırmacılar bu
bulgularına dayanarak empatinin, arkadaş ilişkilerinin düzenlenmesinde etkili bir role sahip
olduğunu ileri sürmektedirler.
Eşduyum, hem kalıtımsal hem de çevresel olarak kazanılan bir yetidir. Bu, insanoğlunun
uygun biçimde yetiştirildiğinde eşduyuma yönelik biyolojik bir eğilime sahip olduğu
anlamına gelir. Uygun biçimde yetiştirilmekten ise erken çocukluk dönemlerinden başlanarak
kişinin eşduyuma öyküneceği gerçek ya da kurgusal kişilerle ve olaylarla karşılaştığı bir
yaşam durumu anlaşılmalıdır.
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Alanyazındaki pek çok çalışma (Gander ve Gardiner, 2010; Yavuzer, 2013), eşduyum yetisinin
erken yaşta uyarılması gerektiğini; yoksa ileriki yaşlarda bu yetinin kazanılmasının ve
geliştirilmesinin çok güç olacağını ortaya koymuştur. Eşduyum gelişimi kuramcılarından
Strayer (Aktaran Acun-Kapıkıran, 2014) eşduyumun dört aşamada geliştiğini, ilk iki aşamada
temelleri atılan bu yetinin üçüncü aşamada soyut ve anlamlı bir biçim alacağını ileri
sürmüştür. Genelde onlu yaşlarının başındaki çocukların içinde bulunduğu bu aşama, aynı
zamanda Gander ve Gardiner (2010: 404)’in orta çocukluk olarak tanımladıkları dönemin
sonlarında görülen bir gelişim özelliğidir. Buna göre 10-14 yaşlarındaki çocuklar önce yakın
çevresindeki kişilerle, daha sonra bir bütün olarak insan gruplarıyla ya da sınıflarıyla
eşduyum kurabilir ve olumlu sosyal davranışlar geliştirebilirler.
Araştırmamızda incelenen romanlarındaki ana karakterler 10-14 yaşlarında olup yukarıda
söz edilen gelişimsel dönemde ve aşamadadır. Bu karakterlerin içinde bulundukları dönemin
ve aşamanın gereklerini yerine getirmeleri, yani soyut ve anlamlı eşduyum yapabilmeleri,
hem yazınsal kurgunun gerçekçiliği hem bu karakterlerle öykünerek kendi eşduyum
yetilerini geliştirecek okurların kişisel gelişimi açısından önemlidir.
İncelenen romanlarda eşduyum yetisi, bu yetiyi tamamlayan hayali katılım, duygusal
dinleme, soru sorma, açıkça ifade etme, destekleme ve yapıcı eleştiri… gibi pek çok yetiyle
ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Aşağıdaki örneklerde hayali katılımın olduğu metin parçaları
yer almaktadır.
 Onun yerinde olsam, ben de aynı şeyi düşünürdüm (K7: 98).
 Biri bana telefonda böyle cırlasaydı, büyük olasılıkla ben de yanıt vermezdim (K5: 41).
 Dr. Bär, Lilli’ye doğru eğilip, “Sen problemleri çözmekte zorlanırken, biri keyifle arkasına
yaslansa, hoşuna gider miydi?” diye sordu (K1: 10).
 Ksandi nasıldır acaba şimdi? İntihar etmek isterken yakalanıp yaşamaya devam ediyor
olmak tuhaf bir duygu herhalde. İnsan kendini berbat mı hisseder, yoksa mutlu mu olur
acaba? (K4: 57).
Aşağıdaki empatinin açıkça ifade etme ve destekleme ile ilişkilendiği örneklere yer
verilmiştir.
 İlse, ona ilgi gösteren, ondan hoşlanan, onu seven birini arıyor, anlıyor musunuz! (K5: 182)
(Açıkça İfade etme)
 Büyükanneme yardım etmem olanaksız, ama yanında olmamın belki ona bir yardımı olur
(K7: 93). (Destekleme)
5.
Sorumluluk Kategorisine Ait Bulgular
Sorumluluk: kişinin kendi davranışlarının bilincinde olması, ödev ve görevlerini yerine
getirmesi, yetki alanındaki herhangi bir olaya duyarlı olması, bireysel ve toplumsal yaşamın
çeşitli sorunlarına çözüm getirmesi ile ilgili duygu ve davranışlarını kapsayan bir kişisel
gelişim kategorisidir. Sorumluluk sahibi kişi, kendine ve başkalarına karşı saygılı, her
ortamda uygun davranan, üstüne düşen görevleri yerine getiren, her zaman güvenilen
(Hayta-Önal, 2005: 18) bir kişilik yapısına sahiptir.
Başaran’a göre (1971) sorumluluk duygusu, ödev olarak üzerine alınan ya da verilen bir işi
her ne pahasına olursa olsun sonuna kadar yapma ve gerektiğinde bunun hesabını verme ile
ilgili bir duygudur. Glasser (1990: 13) sorumluluğu, “başkalarının kendi gereksinimlerini
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karşılamalarına engel olmayacak şekilde, bireyin kendi gereksinimlerini karşılama yeteneği”
olarak tanımlamaktadır. Sorumluluk, çocukların anne-babalarından, okulundan,
akranlarından ve toplumundan öğrendiği bir değerdir. Çocukların yaşam boyu başarılı
olmalarına yardım eden bir yaşam becerisidir. Sorumluluğu öğrenmedeki başarısızlık okulda,
işte ve ilişkilerdeki başarısızlıkla ilişkilidir. Araştırmalar, sorumlu davranan çocukların,
yetişkinlerden ve akranlarında daha fazla ilgi gördüklerini göstermektedir (Tucker, 1999).
Sorumluluğun gelişmesi için insanın sorumluluk alabileceği bir ortamda yetişmesi gerekir.
Kişinin yetiştiği ortamda, kendisi için seçim yapma ve yaptığı seçimin sonuçlarından sorumlu
olma fırsatı verilmemişse, sorumluluk duygusu gelişemez (Cüceloğlu, 2002: 211).
Sorumluluk duygusunu geliştirmek için çocuğun neler yapabildiğini göstermesi için ona
fırsatlar sunulmalıdır. Sürekli olarak kontrol edilmediği görevler alması ve tek başına
kararlar vermesi çocuğun sorumluluk duygusunu geliştirmektedir. Bir etkinliğe katılması ya
da yardımda bulunması çocuğun kendini değerli görmesini sağlayacak ve sorumluluk
duygusunu geliştirecektir(Yavuzer, 2000,23) .
İncelenen romanlardaki karakterler sıkça sorumluluk örneği göstermiştir:
 Derken yavaş yavaş, Lilli’nin müthiş dümeninin açığa çıkmasından benim sorumlu
olduğum kafama dank etti (K1: 33).
 Hugo bağırarak, “Çocuklar oyuncak değildir,” diye karşı çıktı. “Ben bu çocukları o eskicinin
elinden alacaksam, onlara düzgün bir yaşam da sağlamam gerekir.” (K3: 74).
 Hugo evden kaçmak için camlardan birini kırabilirdi elbette, ama en-güzel-yaşlarındaki
bir çocuk bile aileyle birlikte yaşamanın bazı kurallarına uymak zorundadır. Hugo bu
ilişkide sınırları ne kadar aşabileceğini, nelerden sakınması gerektiğini iyi biliyordu (K3:
130).
 “Yok yok,” dedik basık kıza. “Eve gitmeliyim. Ailemi daha fazla merakta bırakamam. Onlar
bunu hak etmediler!” (K3: 248).
 Sonra iç geçirerek elimi tutup öpüyor ve beni sevdiğini, birini sevmenin kişiye sorumluluk
yüklediğinin, benim maalesef henüz on dört yaşında olduğumu söylüyor (K4: 155).
 O kadar çok üstüme geldi ki sonunda ona yardım edeceğime ve sır tutacağıma şerefim
üstüne yemin ettim (K5: 49).
 Zaten dört çocuğu olmasaymış çoktan çekip gidermiş (K5: 143).
 Sorumluluk sahibi bir annenin çocuğuna sahip çıkması gerekirmiş (K7: 61).
 Ben büyükdayımla geldim, onunla geri dönerim. Tek başına trenle seyahat ettirmem onu.
Lumbagosu azarsa yardıma ihtiyacı olur (K7: 196).
Araştırmamızda incelenen romanlarda sorumluluk örneklerinin bir bölümü, ödevlerin ve
görevlerin düzenlenmesinde kendini göstermiştir. Sorumluluk sahibi karakterler, kendilerine
düşen ödev ve görevleri zamanında ve istenilen biçimde yerine getirme çabası içindedir.
 Uyandığımda saat sekiz buçuğu üç geçiyordu! Paniğe kapıldım. İlk ders matematikse,
Piesinger benden pek hazzetmiyorsa ve iki gün sonra da matematik sınavı varsa, okula geç
kalmanınhiç âlemi yoktu çünkü (K4: 53).
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Araştırmalar, kalabalık ailelerden gelen çocukların zorunluluk nedeniyle kendi işlerini
yapmak ve kendilerinden küçük kardeşlerine bakmakla yükümlü olduklarından, sorumluluk
duygularının daha fazla geliştiğini göstermektedir (Yavuzer, 2013: 114). Bu bulguya paralel
olarak, incelediğimiz romanlardaki kalabalık aileye mensup olup anne ve babası çalışan
çocuklar da kendi evlerinde bazı sorumlulukları üstlenmişlerdir:
 Ablam, Oliver ve Tatjana’yı haftada bir kez gezdirmekle görevliydi (K5: 29).
6.
Sosyal Gelişim Kategorisine Ait Bulgular
Sosyal gelişim (toplumsal gelişim) kişinin sosyal uyarıcıya, özellikle grup yaşamının baskı ve
zorluklarına karşı duyarlık geliştirmesi, grubun ya da kültüründe başkalarıyla geçinebilmesi,
onlar gibi davranabilmesi, onaylanabilir davranış kalıpları geliştirebilmesidir(Yapıcı ve
Yapıcı, 2005:2).
Sosyal gelişim; erken çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde bireyin kendisinden
beklenen davranışları göstermesi beğenilmeyen davranışları kontrol etmeyi öğrenmesi ve en
düşük düzeye indirebilmesi, toplumda yasaklanan davranışlardan kendisini uzak tutması,
kabul gören davranışlarını alışkanlık hâline getirmesi, bunları yaparken de zaman ve zemini
doğru kullanarak sosyal ihtiyaçlarını karşılamasıyla gerçekleşir (MEB, 2013: 5).
Araştırmada; insan ilişkilerinde pozitif yönde ilerleme, yanlışları düzeltme, iyileştirme,
yapıcıve yaratıcı olma gibi sosyal gelişim özellikleri incelenmiştir.
 Çok küçükken, Lilli’nin başka bir çocukla biraz fazla çene çalmasına ya da eğlenmesine pek
tahammül edemezdim. O çocuğu benden daha çok sevmesinden korkardım. Yalnızca acı
çeker gizli gizli ağlardım. Hem, o günler çok gerilerde kaldı artık (K1: 150).
 Dün annem artık Lilli’ye bağımlı olmadığımı ve buna sevindiğini söyledi. Haklı olabilir.
Artık Lilii’ye eskisi boyun eğmediğim gibi, her konuda, Lilli’ye de uyar mı acaba diye kafa
yormuyorum (K1: 180).
 Ama kavgacı tavşan değilim ben artık. Kavgacı ruhumu öldürdüler (K3: 216).
 Büyükannesi Marie’ye, insanın hata yaptıkça akıllandığını, çıraklık dönemini geride
bıraktığını söyledi (K7: 14).
7.
Olumlu Düşünme Kategorisine Ait Bulgular
Olumlu düşünme (positive thinking), bilinçaltı zihnimizin yönlendirebilme yeteneğini olumlu
biçimde kullanmaktır (Karagöz, 2011: 16). Olumlu düşünme kişisel gelişime önemli bir katkı
sağlar: sorunları akılcı yollarla çözme, mantıklı karar alma, kaygıyla başa çıkma,
özdüzenleme yapma, etkili iletişim kurma, güvengen davranma, barışsever ve demokratik
olma gibi becerilerin kazanılmasına ve geliştirilmesine yardımcı olur (Öğretir, 2004: 24;
Karagöz, 2011)
İncelenen romanlardaki karakterler, genellikle anlık ya da durumsal bir olay karşısında
olumlu düşünme eğilimindedirler. Karakterlerin olumlu düşünmeleri, içinde bulundukları
duruma ve koşula bağlıdır.
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 “Hem belki,” dedi Koca Şişko Çocuk, “zamanla işler değişir. Çok da karamsar olmamak
lazım! Belki insanlar yine her yeri yeşillendirip ağaç dikmeye başlarlar.” (K3: 196).
 Ama ben yine de bu doğum günü gösterisini iyi atlattığımı düşünüyorum (K4: 10).
 Memure sözlerini “ve aklı başına gelecek, umarım!” diye sürdürdü. “Ne de olsa umut
etmekten hiç vazgeçmemek gerekir.” (K5: 191).
 Marie mutfaktan çıkarken, büyükannesi arkasından seslendi: “Bak göreceksin, bu sefer her
şey yolunda gidecek.” Marie “Tanrıdan umut kesilmez.” diye mırıldanarak odasına gitmek
üzere merdivenleri çıkmaya başladı (K7: 15).
 Marie duruma iyi tarafından bakıp, olumsuz tarafını soğukkanlılıkla ele almaya karar verdi
(K7: 55).
 Marie, tam umudunu yitirdiğinde birden bir ışık doğar bir yerden diye aklından geçirdi
(K7: 128).
 Peter daha hoşgörülüydü. “Belki de değişmiştir. Ne de olsa, insan denen varlık yaptığı
hatayı anlama yeteneğine de sahip!” dedi (K2: 190).
Scheier ve Carver (1993)’in alanyazına kazandırdıkları kişiliğe özgü iyimserlik (dispositional
optimism) terimi ise, durum ve koşullardan bağımsız olarak, sürekli ve tutarlı biçimde
olumlu düşünme eğilimini ifade eder. Bir kişilik özelliği olarak iyimserlik, yani kişiliğe özgü
iyimserlik, kişinin yaşamı boyunca, olumsuz sonuçlar yerine olumlu sonuçlar beklemesi ve
olumlu durumlarla karşılaşacağına inanmasıdır. İncelenen romanlardaki pek az sayıdaki
örnekte, iyimserlik bir kişilik özelliği olarak sunulmuştur:
 İyimser bir kişi olarak, kabarcıklarımın düğün gününe kadar tamamıyla iyileşeceğini umut
ediyordum hâlâ (K2: 201).
8.
Meslek Seçimi Kategorisine Ait Bulgular
Meslek seçimi, mesleki gelişimin ve dolayısıyla kişilik gelişiminin önemli bir aşamasıdır.
Çünkü Gander ve Gardiner (2010: 501)’in de belirttiği gibi, benlik kavramının gelişimi kısmen
bireyin işiyle belirlenmektedir. Örneğin, Asya ülkelerinde yeni insanların yalnızca adlarıyla
değil, yaptığı meslekle birlikte tanıtılması, mesleğin toplumsal statüyü etkilediğini
göstermektedir.
Kişi mesleki kariyerinde karar kılarken, birtakım becerileri kazanmış ve birtakım soruları
yanıtlamış olmalıdır. Araştırmamız kapsamı gereğince 10-14 yaşları arasındaki çocuklar için
de bu durum geçerlidir. Bu yaşlardaki bir çocuk kendi ilgilerini, yeteneklerini, değerlerini
tanımalı ve benlik tasarımını geliştirmelidir (Super’den akt. Başçiftçi vd. 2010). Çalışmanın
temel alışkanlıklarını kazanmalı, zamanı ve enerjiyi etkin kullanmalı, uygun durumlarda işi
oyundan önceye almayı öğrenmelidir (Havinhurst’ten akt. Gander ve Gardiner, 2010: 501).
Araştırmamızda meslek seçimi kategorisi, sıklık ve yüzdesel dağılım bakımından diğer
kategorilerle karşılaştırıldığında en düşük puanı almıştır. Aşağıda meslek seçimi
kategorisinde değerlendirilen yaşam durumları örneklendirilmiştir:
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 Stefan okulu bitirince, azgelişmiş ülkelere yardım görevlisi olarak Güney Amerika’ya
gitmek istiyormuş (K4: 128).
 Peki, Marcel’in, ileride nasılsa annesinden kalacak parayla geçinebileceği için, meslek
sahibi olmak istememesine ne diyorsun? (K1: 123).
 Dr. Bär bana yetişip inanılmaz öğretmenlik başarımdan dolayı beni kutladı. Bunun için
gurur duymam gerektiğini söyledi ve ileride öğretmen olmayı düşünmemi önerdi (K1:
160).
 Marina beni seramikçi olmamam konusunda uyardı. Çünkü kazancı çok azmış (K2: 117).
9.
Karar Verme Kategorisine Ait Bulgular
Karar verme: belli bir iş, gereksinim ya da sorunla ilgili olarak bilgilerin toplanması,
değerlendirilmesi, seçeneklerin oluşturulması ve seçeneklerden duruma en uygun olanın
seçilmesi sürecidir. Karar verme öğrenilen, yaşa ve deneyime bağlı olarak gelişen bir yetidir
(Güçray, 2005: 107; Altuğ, ). İncelenen romanlardaki karakterler karar verme süreçlerinin
pek çok aşamasında kurgulanmıştır.
 Tam bunları babama açıklamaya karar verdiğim sırada apartmanın kapısına gelmiştik bile
(K2: 89).
 Önce hangisinden başlamam gerektiğine karar veremediğim için hiçbir şey çalışamıyorum
herhalde (K4: 19).
 Tabii bir de tatile babamla mı yoksa annemle mi gideceğime karar vermem gerekiyor
demek (K4: 111).
 Kafamın içinde çeşitli düşünceler uçuşup duruyordu. Bir yanım ona evde kalmış
olduğumu, bu saçmalamayı kesmesini söylememi isterken; öbür yanım, dilini tut, kadının
hayatını zorlaştırma diyordu. İkinci düşünce ağır bastı (K4: 148).
 Aramaya nereden başlayacağıma ilişkin şimdiden bir fikrim var. Helli’den başlayacağım
(K5:87).
 Kediyi şimdi kafesine koyup evin içine bırakacağım. İster alıkoyar, ister başkasına verir,
ister hayvan bakımevine götürür, onun bileceği iş (K7: 19).
 Ne diyeceğim ben şimdi? Örneğin, onu mu, yoksa Stefan’ı mı daha çok sevdiğimi
bilmediğimi mi? Yoksa iki iyi arkadaşım olmasının beni mutlu ettiğini ya da herhangi
biriyle ciddi anlamda çıkmak için henüz çok küçük olduğumu mu? (K7: 64).
 İkinizle de arkadaş kalmak istiyorum. Bunu kabul edip etmeyeceğinize siz karar verin
lütfen (K7:112).
10.
Başarı Kategorisine Ait Bulgular
Başarı: kişinin kendisince ya da toplumca konulan amaçlara ulaşması, istenen düzeyde
yeterlik göstermesidir (TÜBA: 2014) Başarı, bireyin kendisi ve çevresiyle uyumlu
yaşayabilmesi; kendini gerçekleştirmek için belirlediği hedeflere ulaşırken çabalardan olumlu
sonuçlar alınmasıdır. Günümüzde bir işin tamamlanması da başarı olarak ifade edilse de bu
kavram daha geniş bir anlamı kapsamaktadır. Kişinin dünyayı merak etmesi, kendi eğitimini
kullanması ve yararlanması, daha ileri derecede bir olgunluğa ulaşmak üzere yüksek bir
motivasyona sahip olması şeklinde tanımlanabilir.
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Başarı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Aynı yaştaki çocukların; yetenekleri, gelişim
hızları, ilgi ve ihtiyaçları birbirinden büyük farklar gösterdiği için öğrencilerin her öğrenme
alanında aynı derecede başarılı olmaları beklenemez. Eğitim ve öğretim bireyler arasındaki
bu farkları ortadan kaldırmaya ve hepsini birbirine benzetmek yerine her birine kendi ihtiyaç
ve özelliklerine uygun gelişme ve yetişme olanağı sağlamalıdır (Yavuzer,2000,141-142).
Başarı güdüleri yüksek kişilerin en belirgin özellikleri: kendi koydukları başarı standartlarına
ulaşmayı amaçlamaları, iç denetimli olmaları, kendilerine güvenmeleri ve sorumluluk
almalarıdır (Altuğ, 2005: 103). Başarı duygusunun gelişmesi, sağlıklı kişilik gelişiminin bir
koşuludur.
 Denedim ve başardım! Ne hoş bir duygu bu! (K4:61).
 “Bunun üstesinden geliriz, Armin,” dedim teselli edercesine (K1: 83).
 Başladığım hiçbir işi yarım bırakmam ben! Hugo vazgeçmez! Hugo pes etmez! Hugo el
attığı her işi başarıyla sonuçlandırır (K3: 201).
İncelenen romanlardaki ana karakterlerin orta çocukluk döneminde (10-14 yaşlarında)
olmaları nedeniyle, bu karakterlerin kişilik gelişiminde başarı kritik bir önem taşır. Çünkü
Eric Erikson’un kişilik kuramına göre, orta çocukluk döneminin gelişim görevi çalışkanlığa
karşı aşağılık duygusu bunalımını çalışkanlık yönünde çözmektir. Bu dönemdeki çocuklar
okuma, yazma, hesaplama gibi okul türü akademik konularda özendirilir ve başarıları
övülürse bir çalışkanlık ve başarma duygusu geliştireceklerdir (Gander ve Gardiner, 2010:
405). Bu da kişinin başarılı olduğuna dair olumlu bir benlik kavramının gelişmesini
kolaylaştıracaktır. İncelenen romanlarda sıkça başarma duygusu pekiştirilmiştir:
 Kesirler, yüzdeler ve üçgenler! Armin’in bunları becereceğinden emindim (K1: 154).
 (Bütünleme sınavları hakkında) Korkmana gerek yok, Armin Meier. İyi çalıştıysan
başarırsın (K1: 157).
11.
Girişimcilik Kategorisine Ait Bulgular
Girişimcilik; ekonomik, psikolojik, sosyolojik ve davranışsal kuramda farklı
tanımlanmaktadır. Davranışsal kurama bakıldığında girişimcilik; inisiyatif göstermek, ikna
gücüne sahip olmak, ölçülü risk almak, yaratıcı olmak, bağımsızlık/özerklik, problem çözme,
başarma arzusu, kendi kaderini kontrol gücüne sahip olma, liderlik, sıkı çalışma gibi
özelliklerle açıklanmaktadır (Gibb 1987:11’den akt. Aytaç, 2006:144) .
 “Mesela” diye önerdim, “dersleri ben üstlenebilirim” (K1: 60).
 Hugo da bunun için önlem almak gerektiğini düşünerek , en-güzel-yaşlarındakiler de dâhil,
bütün büyümeyen-çocukları bir çıkar birliği, bir tür sendika altında toplamaya çalışıyordu
(K3: 17).
 Ben Hugo’yum, en-güzel-yaşlarındaki çocuk! Seni park kafesinde çilekli dondurma yemeğe
davet edebilir miyim? (K3: 93).
 Büyükannesi yıllardır kolaycacık tonla para kazanabileceği “müthiş buluşlar” peşindeydi
(K7: 13).
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12.
Öz Eleştiri Kategorisine Ait Bulgular
Öz eleştiri, en genel anlamıyla bir kişinin kendi davranışları üzerinde düşünmesi, yansıtma
yapabilmesi ve güçlü/zayıf yönleri hakkında yargı oluşturabilmesidir. Günümüzde çağdaş
insanın nitelikleri arasında yer verilen yaşam boyu öğrenme becerileri içinde de iç ve dış
ölçütler açısından kendini değerlendirme, diğer bir deyişle öz eleştiri yer almaktadır (Budak,
2009: 701).
 Sen ebhelin tekisin, dedim kendime. Önce Lilli’yle rakabet etmek zorunda kalmadan bir
bitirimle karşılaştığın için seviniyor, sonra da başka işin yokmuş gibi, ona Lilli’nin
reklamını yapıyorsun!
 Doğru olanı yaptığımı sanıyordum. Yanlışlığını şimdi anlıyorum (K1:39).
 Babam ortağıyla birlikte bir “grafik tasarım sahip. Firma logoları, broşürler ve büyük
işletmelerin yıllık raporlarını yapıyorlar. Çizim istendiğinde, onu da yapıyorlar; ama
babam bu konuda pek iyi olmadıklarını söylüyor (K2: 22).
 Bunu hesaplayamamış olmak kendi adıma aptallıktı! Bir çocuk kaybolduğunda annesine
haber verileceği apaçıktı pekâlâ (K2:66).
 Oysa ben, yatağımın yanında ışık yanmazsa, gerçekten iyi uyuyamam! Bunun normal
olmadığını biliyorum; ama ne yazık ki değiştiremiyorum (K2: 91).
 “Tabii ben de” diyor Lizzi. “Haince ve salakça davrandığımın farkındayım.” (K2: 196).
 Bütün bunlar poyrazın itici gücünü hesaplayamayan ahmak kafam yüzünden! (K3: 166).
 Odasına doğru topallarken, ben de amma kötüyüm gerçekten, diye düşündü. Halamla
dalga geçiyor diye amcama kızıp, sonra aynısını kendim yapıyorum (K7: 182).
Öz eleştirini en somut göstergelerinden biri özür dilemedir. Çünkü özür dileme kişinin kendi
eksikliklerinin farkına vardığı, bu eksikliklerinin hoş görülmesi yönünde içten bir arzu
taşıdığı ve bundan sonra benzer yanlış/ kusur yapmamaya özen göstereceği anlamına gelir.
İncelenen romanlardaki karakterler gerektiğinde nazikçe özür dileyebilen nitelikte
kurgulanmıştır.
 “Özür dilerim, sevgili Erna-Efgenia Teyze, sana haksızlık ettim” dedi. “Affet beni,
teyzeciğim!” (K3: 179).
 “Özür dilerim,” dedi, “kıskancım ben maalesef. Elimden bir şey gelmiyor” (K4: 190).
 Odasına doğru topallarken ben de amma kötüyüm gerçekten, diye düşündü. Halamla dalga
geçiyor diye amcama kızıp sonra aynısını kendim yapıyorum (K7: 182).
4. SONUÇ

Araştırma kapsamında Avusturalyalı çocuk edebiyatı yazarı Christine Nöstlinger’in
11-13 yaş grubundaki çocuklara, 6, 7, 8. sınıflara, seslenen yedi romanı Türkçe eğitim
programında yer alan “kişisel gelişim” ana teması ve bu temaya bağlı on iki alt temaya
göre incelenmiştir. Romanlar kişisel gelişim temasında yer alan kendini tanıma,
kendine saygı, kişilik tipleri, empati, sorumluluk, sosyal gelişim, olumlu düşünme,
meslek seçimi, karar verme, başarı, girişimcilik ve öz eleştiri alt temalarına göre
incelenmiş; tüm alt temaların romanlarda yer aldığı görülmüştür.
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Christine Nöstlinger romanlarında kişisel gelişim özellikleri doğrudan öğretici olarak
değil; örtük yer almıştır. Yazar romanlarında yeterliklerinin bilincinde, kendi
kararlarını özgürce alıp uygulayabilen, kendine güvenen, çevresiyle uyum içerisinde
yaşayan kahramanlar yaratmıştır. Bu kişisel gelişim özellikleri Christine Nöstlinger’ in
romanlarını okuyacak çocukların roman kahramanlarıyla özdeşim kurmalarını
sağlayabilir.
Kişisel gelişim temasında yer alan alt temalar incelendiğinde ise şu sonuçlara
ulaşılmıştır:
Kendini tanıma teması romanların hiçbirinde ana tema olmamakla beraber yedi
romanda da yer almıştır. Roman kahramanları; kendi kişilik özelliklerini bilip
bunların neler olduğunu ifade edebilen, davranışlarının sonuçlarının neler
olabileceğini önceden kestirebilen kişilerdir.
Kendine saygı teması da romanların tamamında yer almıştır. Bu temanın alt boyutu
olarak da yeterlik ve kendini kontrol edebilme boyutlarında ise roman kahramanları
pek çok farklı alanla ilgilenen ve kendi yeterliklerini geliştiren bireyler olarak göze
çarpmaktadır.
Kişilik tipleri temasına bakıldığında romanlarda, karakterlerin kişilik tipleri
karşılaştırılmış, bir durum karşısında kişilerin farklılıklarından dolayı duruma
verdikleri tepkiler belirtilmiştir. Farklı kişilik tiplerinin bir arada dostça
yaşayabileceği sezinletilmiştir.
Eşduyum (empati) teması ise Nöstlinger’in romanlarında en fazla yer temalardan
biridir. İşte Şimdi Hapı Yuttum ile Evde ve Uzakta isimli romanlarda diğer temalara
göre belirgin bir farkla en çok yer alan tema eşduyumdur. Romanlarda yer alan kişiler
genellikle karşısındakiyle özdeşim kurarak onun duygu, düşünce ve davranışını
anlayabilme yeterliğine sahiplerdir. Farklı kişilik tiplerindeki kişilerin aynı durum
karşısında farklı tepkiler verebilecekleri örnekler ve metinlerde yer almıştır.
Romanlarda sıklıkla yer alan bir diğer tema da sorumluluktur. Sorumluluk teması en
çok Arkadaş Dümeni ve Kağıt Uçakla Gizli Gizli Macera romanlarında yer almaktadır.
Romanlarda genel olarak kahramanların sorumluluklarının bilincinde oldukları, birey
olarak arkadaşları, aileleri ve okul ile ilgili görevlerini yerine getirmeye çalıştıkları
gözlenmiştir.
Sosyal gelişim teması ise romanlarda diğer temalara göre daha az yer almıştır. Diğer
temalardan sonra sıklık puanına göre onuncu sırada olan temadır. Nöstlinger’in
romanlarının genelinde sosyal gelişim teması ile ilgili ifadelere rastlandıysa da Evde
ve Uzakta isimli romanda bu temayla ilgili bulguya rastlanmamıştır. Romanlarda
çocuk karakterlerin çevreleriyle iletişimlerini geliştirdikçe bakış açılarının değiştiği
ve birlikte yaşamaktan zevk alır hale geldikleri ifade edilmiştir. Sosyal gelişimini
tamamlayan çocukların istekleri doğrultusunda bir yaşam sürme ve kişiler arası
iletişimde yapıcı bir yol izleme gibi özelliklerini de geliştirdikleri görülmüştür.
Olumlu düşünme Nöstlinger’in romanlarında diğer temaların sıklık puanlarına göre
beşinci sıradadır. Bu tema, incelenen yedi roman içinde en az Arkadaş Dümeni isimli
romanda yer almıştır. Romanlarda kişilerin kendileriyle ilgili olumlu düşünce
geliştirmeleri, yaşadıkları olumsuzlukları gelecekte atlatacaklarına inanmaları ile ilgili
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ifadeler yer almıştır. Bunun yanında karamsar düşüncelerden uzaklaşmanın, olumsuz
durumlarda bile bir ışığın doğacağına inanmanın önemi duyumsatılmıştır.
Meslek seçimi teması on iki temanın içinde romanlarda en az yer alan temadır.
Meslek seçimi romanlarda çocukların ilgi alanlarıyla ilişkili olarak yer almıştır.
Romanlarda, çocukların gelecekte yapacakları meslekle ilgili hayal kurmaları, plan
yapmaları, mesleklerle ilgili düşüncelerini birbirlerine aktarmaları, bazı mesleklerle
ilgili önyargıları yer almıştır. Romanlardaki büyüklerin, mesleklerle ilgili çocukları
cesaretlendirdiği de belirlenmiştir.
Karar verme teması tüm romanların genel toplamına bakıldığında sıklık puanı en
fazla olan temadır. Hadi Ama Baba!, Kağıt Uçakla Gizli Gizli Macera ve Curcuna Evi
isimli romanlarda da en fazla yer alan temadır. Çocukların bir işe başlamadan önceki
kararsızlıkları, karar vermenin önemi, karar verme sürecinde yaşanan sıkıntılar, iki
düşünce arasında değerlendirme yapıp sonuca ulaşabilme, kararlarının sonuçlarına
katlanabilme gibi durumlar romanlarda sıklıkla ifade edilmiştir.
Başarı teması sıklık puanı az olan temalardan biridir. Evde ve Uzakta isimli romandan
başka diğer romanlarda bu tema yer almaktadır. Başarmak için denemenin önemi,
her şeyin üstesinden gelme kararlılığı, başlanılan işi yarım bırakmama, işi başarıyla
sonuçlandırma gibi özelliklerin bu tema içinde romanlarda yer aldığı tespit edilmiştir.
Başarı teması okuldaki başarıyı da kapsadığı için çalışmanın önemi de romanlarda
vurgulanmıştır.
Girişimcilik teması diğer temalar içinde sıklık puanı bakımından sekizinci sıradadır.
Romanlarda yer alan kişilerin bir işin üstesinden gelme arzuları, aynı amacı taşıyan
insanları bir araya getirme liderliğinde olmaları, insanlarla iletişim kurmaktan
çekinmemeleri, refah içinde yaşamak için farklı ve maddi getirisi olabilecek işlerle
uğraşmaları, amaçları doğrultusunda sıkı çalışmayı prensip haline getirmeleri gibi
davranış biçimleri vurgulanmıştır.
Öz eleştiri teması kişisel gelişim temaları içinde altıncı sıradadır.. Romanlarda öz
eleştiri temasıyla ilgili olarak, kişinin yaptığı davranışları irdelemesi, olumsuz
davranışlarının farkına varabilmesi, iyi ve kötü davranışlarını ifade edebilme cesareti
gösterebilmesi, başkalarını eleştirirken eleştirdiği davranışı kendinin de yaptığını
sezebilmesi ve yapılan olumsuz davranışı telafi edebilmek için özür dileme
olgunluğunu erişmiş olması vurgulanmıştır.
Sonuç olarak, Christine Nöstlinger’in romanları kişisel gelişim temasında yer alan alt
temaların sayısı dikkate alındığında karar verme, empati ve sorumluluk temalarının
sıklıkla; başarı ve meslek seçimi temalarının ise çok az yer aldığı görülmüştür.
Romanlarda aile ve sosyal yaşantıya yönelik ifadelerin çocukların kişisel ve sosyal
gelişimi destekleyecek nitelikte olduğu belirlenmiştir. Romanlarda çocuğun kişisel ve
sosyal gelişimini olumsuz etkileyecek, onu yanlışa sürükleyecek olay ve durumlara
rastlanmamıştır.
Christine Nöstlinger’in romanlarında kişisel gelişim temasının yer alması, Türkçe
Dersi Öğretim Programı’na uygun olarak bu romanlardan yararlanılabilineceği
sonucuna ulaştırmıştır. Yazarın 11-13 yaş grubundaki çocuklara, 6, 7, 8. sınıflara
seslenen romanlarının, yapılacak başka araştırmalarla da desteklenerek Türkçe
derslerinde yer alabileceği görülmüştür.
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ABSTRACT
If we examine the history of foreign language teaching, we come across the usage of literary texts
among most number of methods. Appeared in the early 80’s, providing a pragmatic dimension to
language teaching where the daily communicative skills of the language stands in the forefront, the
communicative approach aims to develop the basic language competences such as listening, speaking,
reading and writing. The usage of literature has a big impact on improving the level of culture and
knowledge of the student by assigning him an active role in class of language based on the language
competences. Literary texts, giving cultural hints of the country where the target language is spoken,
ensure the perfect acquisition of the cultural dimension of the language besides its education. This
article aims to show that language and literature are two indispensable components of understanding
the culture and the education of a foreign language.
Key Words: Foreign Language Education; literary texts; communicative approach; Alain Robbe-Grillet;
Silgiler.

ÖZET
Yabancı dil öğretiminin tarihini inceleyecek olursak, günümüze kadar gelmiş metotların hemen
hepsinde pek çok türde edebi metnin kullanılmış olduğunu görürüz. 1980’lerin başında ortaya çıkan,
yabancı dil eğitimine pragmatik bir boyut kazandırmış olan ve dilin gündelik hayatta iletişim kurma
yetisinin ön planda olduğu iletişimsel yaklaşımda, yabancı dil derslerinin hedefi temel dil becerilerin
gelişmesi doğrultusunda, iletişimsel yaklaşımda edebiyatın aktif olarak kullanılması konusu önem
taşımaktadır. Yabancı dil öğretiminde edebi metinlerin kullanılması, öğrenciyi derste etkin kılar ve dil
öğretiminin yanı sıra onun kültür ve bilgi düzeyine de katkıda bulunur. Edebî metinler hedef dilin
konuşulduğu ülke hakkında kültürel ipuçları verirken, bu ülkedeki yaşam koşullarını göz önüne
sererek dilin kültürel boyutu ile ilgili de kazanımların oluşmasına da yardımcı olur. Bu çalışmada,
yabancı dil sınıfında edebiyatın rolü üzerinde durulacak, kullanılan metinlerden örnekler verilerek dil
ve edebiyatın, yabancı bir kültürü tanımada ve yabancı bir dili öğrenmede birbirinden vazgeçilmez
öğeler olduğu gözler önüne serilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Eğitimi; edebi metinler; iletişimsel yaklaşım; Alain Robbe-Grillet;
Silgiler.
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1. GİRİŞ
İletişimin başrolde olduğu günümüz dünyasında, eğitimin de birincil amacı iletişimin ön
planda olduğu metotlardan faydalanarak sosyal ve kültürel dünyaya uyumlu bireyler
yetiştirmektir. Bu noktada büyük önem kazanan yabancı dil eğitimi, iletişimi ve öğrenciyi
merkeze koyarak kültürlerarası bir köprü inşa etmek ve bunun sonucunda da aydın bir
toplum yaratmayı hedefler.
Yabancı dil öğrenen kimseler, kültürler arası köprüler kuran, ülkesinin kültürüne bir başka
disiplinin bakış açısından bakabilen, ama bakışları bu ülke ve kültürden hiç kopmayan
aydınlar olarak düşünülür (Çakır, 1990; Aytaç, 1990:147).
Yabancı dil öğrenmek başka bir kültürü tanımamızı, bizden olmayanı anlamamızı sağlar.
Farklı olanı anlamak ve onunla anlaşmak, günümüz dil eğitiminin başlıca hedeflerinden
biridir. Farklı dillerden ve kültürlerden insanların iletişim içinde bulunmalarını sağlayan dil,
bilgi aktarımı görevinin yanı sıra, karşı tarafın dilini, dinini, tarihini, edebiyatını, yaşam stilini
anlamada da önemli bir görev üstlenmektedir.
Avrupa Konseyi’ne göre, edebi metinlerin üretimi, alımlaması ve performansı, örn. okuma ve
yazma metinleri (kısa hikâyeler, romanlar, şiirler, vs.) dilin estetik kullanımı açısından önem
taşır. Ulusal ve bölgesel edebi eserler ‘korunacak ve geliştirilecek bir değerli ortak kaynak’
olarak kabul edilir ve bu eserler Avrupa’nın kültürel mirasına çok önemli katkıda bulunur.
Edebi çalışmalar estetik olmanın dışında çok daha fazla eğitsel amaçlara hizmet eder -bireysel, ahlaki ve duygusal, dilsel ve kültürel gibi (Avrupa Konseyi, 2001).
Tarih boyunca toplumlara, konuşulan dillere, yazın şekillerine tanıklık etmiş edebi
metinlerdir esas insanın gerçeğini yansıtan. Doğası gereği özgün olan edebi metin, hedef dilin
kültürünü, insanlarını, insanlarının iletişim şekillerini gözler önüne serer.
Temeli Avrupa Konseyi Ortak Kriterleri' ne dayandırılarak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) İkinci Yabancı Dil Öğretim Programları da, yabancı dil dersinin öğrenci merkezli
olarak düzenlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Çalışma, amaçlanan öğrenci merkezli
yabancı dil eğitiminin, edebi metinlerle yabancı dil dersi bağlamında oynadığı rolü
vurgulamaktadır. Ayrıca edebi metinlerle üretime dayalı ve yaratıcı çalışma tekniklerinin
incelenmesiyle, söz konusu modem ders uygulamalarının tanıtılıp yaygınlaşmasının
sağlanması hedeflenmektedir (Ünal, 2005).
Edebiyat her yerde vardır, her yerde duyulur, yaşanır, okunur, başkaları ile üzerinde
konuşulur ve yazılır. Bunlar da dil öğretimindeki dört temel yeti olan dinleme, anlama, okuma
ve yazmanın işlevsel hale gelmesi demektir. Edebi metinleri yabancı dil derslerinde
kullanırken bilgisayar, internet, el becerileri, görsel araçlar, drama gibi birçok farklı araç ve
süreç de dersleri zenginleştirebilmekte ve dört temel becerinin yaratıcı ve akıcı bir şekilde
kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır (Arıkan, 2008; Ünal, 2009).
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Edebi metinleri yabancı dil sınıfında kullanımının pek çok yönteminin bulunması öğretime
çeşitlilik katar, tekdüzelikten kurtarır. Bu nedenle de günümüzde de sık tercih edilir duruma
gelmiştir. Günümüzde yabancı dil eğitimi denince başı çeken iletişimsel yaklaşım ve aksiyonel
metot gibi metotlarda, günlük konuşmanın ve temel diyalogların ağırlıkta olduğu özgün
metinlerden faydalanıldığı bilinmektedir.
Özgün metin denince akla, gazetelerden, dergilerden, radyo programlarından, televizyondan
ve internetten alınan metinler akla gelir. Bu metinler anadili hedef dil olanlar için hazırlanmış
metinlerdir. Dil öğretiminde gün geçtikçe önem kazanan edebiyat zamanla bu metin
çeşitlerinin içinde yerini almaya başlamıştır. Edebi metinlerin birçok alanda inceleme
yapmaya müsait yapısı yabancı dil öğretiminde zengin bir kaynak oluşturmaya başlamıştır.
İletişimin ön planda olduğu durumlara hazırlama amacı güden yaklaşımlarda kullanılan
özgün metinler öğrenciyi günlük yaşamda karşılaşılabilecek diyaloglarla tanıştırır fakat geniş
bir bağlam sunma imkânları yoktur. Anlatılan olayın bazında konuşma ve alıştırmalarla dilin
günlük kullanımı ve yapısı üzerinde çalışmalar yapılır. Dilin en usta biçimde kullanıldığı edebi
metinler ise her tür konuyu ve duyguyu barındırdığından çok geniş ve estetik bir çalışma
alanı yaratırlar.
Edebi metinler bir anlamda geniş bir özgün metin yelpazesi olarak da değerlendirilebilir.
Eğitsel amaç gütmeden okuyucuya gerçek iletişim ortamları sunan, her seviyeye hitap edecek
örneği bulunabilecek edebi metinler öğrenciye zengin bir kaynak sunar. Bu kaynak sözcük
bilgisi ediniminden, sözcük ve cümle yapılarının otomatik kazanımına kadar, geniş çaplı bir
dilbilgisi çalışma alanından, güzel yazma, aktif okuma ve iletişim durumlarında karşılaşılacak
diyalog üretmeye kadar birçok beceri sahasına kapı açar.
Edebi metinler, yabancı dil sınıfında birçok forma bürünebilir. Sosyokültürel çalışmalar
yaptırılmak istenirse özgün metin olarak karşımıza çıkar. İletişim bazlı çalışmak istenirse her
dönemden insan davranışı ve insanlar arası iletişim üzerine çalışma alanı yaratır. Metinsel
veya dilbilimsel çalışma yapılmak istenirse çok işlevli doküman olarak ele alınabilir. Sonuç
olarak edebi metin, dilsel çalışma yapma imkânı sağlayan, kültürler arası iletişim sağlayan
yaratıcılığı artıran didaktik metin olma özelliği taşır. Algılamayı, etkileşimi ve üretmeyi
destekleyen bu aktiviteler 4 temel becerinin gelişmesine de katkıda bulunur.
Edebi metinler yaratıcılığı teşvik ettiği için, öğrenci okuma boyunca yazarla kendince bir
zihin bağı kurar ve okuduğunu kendi dünyasında tekrar yaratır. Yeni öğretim sistemi de bunu
amaçlamaktadır. Öğrenciye konunun ana fikri, yazarın düşünceleri sorulmak yerine
kendisinin konuyla ilgili düşünceleri, kahraman yerinde kendisi olsa o durumda neler
yapacağı gibi sorular sorularak derste etkin konumda olması sağlanır. Öğretmen yol gösterici
durumundadır. Öğrenci okuduğunu kendi tecrübelerinden, duygularından, inançlarından
hareketle kendi hayal dünyasında yorumlar ve bir anlamda yeni baştan yaratır. Derste bu
denli etkin olan ve hayal gücünü kullanan öğrenci, yaratıcılığından keyif alır, derste verim
gösterir, edebiyata karşı ilgisi artar.
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Edebiyatın, henüz hedef dili yeni öğrenmeye başlamış, ileri seviyede olmayan öğrenciye zor
geleceği düşünülebilir. Bu noktada metin seçimi büyük ölçüde önem taşır ve bu da öğretmene
mühim bir görev yükler. Seçilen metinlerin içeriği ve uzunluğunun yanı sıra, bu metinler ile
belirlenen hedefler ve bunlar üzerinde yapılacak aktiviteler de oldukça önemlidir.
Öğretmenin görevi, metinler ile öğrenci arasında bir bağ kurmak, seçtiği aktiviteler ile hedef
dil ve öğrenci arasında bir köprü oluşturmaktır. Weinrich’e (1984) göre dil dersleri sadece
edebiyat sayesinde çekilir hale gelir; daha ilk haftalarda edebiyat dil dersleri içerisinde yer
almalıdır.
Yazın incelemesi şu anlama gelir: Öğrenci yazına yönlendirilen pasif bir nesne değil, tersine
metinleri inceleyen aktif bir özne durumundadır. O çözümler, karşılaştırır, tamamlar, alımlar
ve onu kendi imgeleminde yaratır. Metni gereksinimleri doğrultusunda özümser ve
gereksinimlerine dayandırır (Dahrendorf, 1980).
Öğrenci artık metnin içeriğine odaklanan değil, farklı kültürden gelen bu eserle kendi kültürü
arasında bağlar kurabilen, dillerin ne kadar farklı olduğunu kavramış, farklı metinlere
eleştirel gözle bakabilen bir yapıdadır. Okuduğu metinle ilgili düşüncelerini sınıfta paylaşan
öğrenci arkadaşlarıyla etkileşim haline girer, fikir alışverişlerinde bulunur. Edebiyatla ilgili
yorumlarda doğru ya da yanlış cevap olmaması durumu, öğrencilerin enteresan fikirlerini
açmalarına imkân tanır. Yanlış cevap vermekten korkan öğrenci bu durumda rahatça
konuşur, düşüncelerini paylaşır. Sosyal ortamda kendini ifade etmeyi, başkalarının
düşüncelerine saygı duymayı öğrenir.
Dilbilimsel çalışmalarda, edebi metinler kullanımı tercihen ilk seviyelerden başlatılmalıdır.
Bunun için, okunacak metin bütünsel yaklaşımla ele alınmalı, metinde anlatılanın genel
anlamı üzerinde durulmalıdır. Öğrenci anlamayı öğrenmelidir yani; çıkarım yapabilecek, asıl
anlatılmak istenen düşünceyi yakalayabilecek, yeni bilgileri özümseyerek özet çıkarabilecek
kabiliyete erişmelidir (Armand, 1996:71).
Dil öğretiminde önemli olan okurun ne anladığıdır, yazarın ne söylediği ise ikinci plana
atılmıştır. Böylelikle, öğrenci kendi fikirlerini özgürce ifade edebilme olanağı bulur. Yeni
Roman akımı bu tarz öğretim için ideal bir temel oluşturur, çünkü yeni roman, hikâyeyi
okuyucunun şekillendirmesini amaçlar. Anlam yüklü betimlemeler, yazarın kendi görüşlerini
barındıran cümlelerden kaçınır, zaman bile kronolojik yapıda değildir, zamanın gidişatına da
okuyucu karar verir. Bu nedenle çalışmamızın uygulama bölümünde, Yeni Roman’ın öncüsü
kabul edilen Alain Robbe-Grillet’nin silgiler romanından bir kesit incelenecektir.

2. İLETİŞİMSEL YAKLAŞIM İLE YABANCI DİL SINIFINDA EDEBİ METİNLER
Yabancı dil öğretiminde, günümüze gelene kadar uygulanmış her metotta metin kullanımı
önemli bir yere sahip olmuştur. Eğitimin her alanında olduğu gibi, yabancı dil eğitimi de
günün değişen şartlarından etkilenmiş, yeni yöntem ve metotlar doğrultusunda değişiklik
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göstermiştir. Bu nedenle kullanılan metin türleri de zaman içinde çeşitli farklılıklar
göstermiştir.
Edebiyatın ve yabancı dil olarak Fransızca öğretiminin yüzyıllara dayanan ortak bir geçmişi
vardır. Öğretim materyali olarak edebi metinleri kullanan geleneksel yaklaşımın sonrasında
ortaya çıkan metotlarda, dinleme ve konuşma üzerinde durulduğundan metinden
uzaklaşılmış, yabancı dil sınıfında edebiyatın etkisi azalmıştır. 1970’lerde ortaya çıkan
iletişimsel yaklaşım, öğretmenlere materyal seçimi konusunda özgürlük tanımıştır. Bu
bağlamda edebi metinler de özgün metin kapsamında dil öğretimine geri dönmüştür.
Dil öğretiminde, iletişimsel yaklaşım çerçevesinde yapılacak aktiviteler sırasında önemli olan
öğrenciyi merkeze koymak, ona gerekli durumlarda danışmanlık yapmaktır. Öğrencinin, daha
önceki öğrenim deneyimleri ve yaşanmışlıkları vasıtasıyla aktif rol alabilmesini sağlamak için
onun ilgi duyabileceği metinler seçmek önemlidir, bu nedenle hedef topluluğun yaş grubunu
ve seviyesini iyi belirlemek gerekir.
Tek tip kaynak ve örneklerden kaçınılan yabancı dil sınıfında amaçlanan, öğrenciye çok
seslilik getirmek, farklı bakış açıları katabilmektir. Farklı metinlerle karşılaşan öğrenci tek tip
düşünceden uzaklaşır, bağlam kavramıyla tanışır. Tüm bu zihin aktiviteleri öğrenim
sorumluluğunun artmasına ve algılanmasına, böylelikle özerkliğini kazanmasına yardımcı
olur.
Öğrenmeyi öğrenme" dil öğretiminin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilirse, özerk
öğrenme geliştirilebilir ve böylece öğrenciler öğrendikleri yolun, onlara açık olan
seçeneklerin ve kendilerine en iyi uyan biçimlerin giderek daha çok bilincine varırlar. Hatta
öğrenciler bir eğitim sisteminde, daha sonra kendi gereksinimleri, öğrenme güdüleri,
özellikleri ve kaynakları açısından, hedefleri, öğretim malzemeleri ve çalışma yöntemleri
yönünden giderek seçim yapabilecek duruma getirilebilirler (Avrupa Konseyi, 2001).

3. BULGU VE YORUMLAR
Yabancı dil sınıfında, romanın bütününü incelemek mümkün olmasa da romandan seçilmiş
bölümler rahatlıkla kullanılabilir. Bu noktada, bölümlerin seçimi büyük önem taşır, çünkü
öğrencilerin verilen parçadan romanın tamamı hakkında fikir yürütebilmesi gerekir.
Öğrenilenlerin test edilebilmesi adına, yabancı dil sınıfında yapılan aktivitelerin ya konuşma
becerisini ya da yazma becerisini ölçüyor olması gerekir. Okunan bölümün canlandırılması,
yaratıcılık atölyeleri, yazma çalışmaları bu aktivitelere örnek olarak verilebilir.
Metinler belirli aşamalara göre incelenirler. Öncelikle, öğrenciye konu ile ilgili ön bilgiler
verilir. Yazar, yazım türü ve özellikleri üzerinde konuşulur. Devamında, metin öğrenciye
tanıtılır ve okutulur. Bu aşamada bütüncül anlayış hâkimdir, yani öğrencinin ayrıntılar
üzerinde durmadan, okuduğunu genel anlamda anlaması beklenir. Bundan sonra artık, metin
üzerinde çalışmalar yapılacak aşamaya gelinmiştir. Yapısal çalışmalar sonrasında da
öğrencinin etkin katılımıyla yapılacak aktivitelere geçilir. En son olarak da, görüşlerin,
düşüncelerin paylaşıldığı bir sohbet veya yazma tarzı bir aktiviteyle çalışma bitirilir.
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Çalışmamızın bu bölümünde, Alain Robbe-Grillet’nin Silgiler romanından bir parça üzerinde 3
farklı seviyeye göre yapılabilecek aktivitelerden bahsedilecektir.
Dans la pénombre de la salle de café le patron dispose les tables et les chaises, les cendriers,
les siphons d’eau gazeuse ; il est six heures du matin.
Il n’a pas besoin de voir clair, il ne sait même pas ce qu’il fait. Il dort encore. De très anciennes
lois règlent le détail de ses gestes, sauvés pour une fois du flottement des intentions
humaines ; chaque seconde marque un pur mouvement : un pas de côté, la chaise à trente
centimètres, trois coups de torchon, demi-tour à droite, deux pas en avant, chaque seconde
marque, parfaite, égale, sans bavure. Trente et un. Trente-deux. Trente-trois. Trente-quatre.
Trente-cinq. Trente-six. Trente-sept. Chaque seconde à sa place exacte.
Bientôt malheureusement le temps ne sera plus le maître. Enveloppés de leur cerne d’erreur
et de doute, les événements de cette journée, si minimes qu’ils puissent être, vont dans
quelques instants commencer leur besogne, entamer progressivement l’ordonnance idéale,
introduire çà et là, sournoisement, une inversion, un décalage, une confusion, une courbure,
pour accomplir peu à peu leur œuvre : un jour, au début de l’hiver, sans plan, sans direction,
incompréhensible et monstrueux.
Mais il est encore trop tôt, la porte de la rue vient à peine d’être déverrouillée, l’unique
personnage présent en scène n’a pas encore recouvré son existence propre. Il est l’heure où
les douze chaises descendent doucement des tables de faux marbre où elles viennent de
passer la nuit. Rien de plus. Un bras machinal remet en place le décor.
Quand tout est prêt, la lumière s’allume…
Başlangıç Seviyesi Uygulama:
Kitaptan seçilen bölümün metni öğrencilere dağıtılır. Öğretmen yüksek sesle metni okur ve
telaffuz ve tonlamada dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durur. Okunan metinden
genel anlamda ne anladıklarını sorar, daha sonra bilinmeyen kelimelerin anlamlarını açıklar
ve metni bir kez daha okur. Sonrasında metinle ilgili sorular sorar ve cevaplar üzerinde
öğrencilerin konuşmalarını sağlar.
Sorular:
1. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını bulunuz.
- La pénombre
- Le flottement
- Le torchon
- Entamer
- Sournoisement
- Un décalage
- Une courbure
- Déverrouiller
2. Hikâye nerede ve ne zaman geçmektedir?
3. Hikâyede bahsi geçen kişi kimdir?
4. Article défini kullanımıyla okuyucuda nasıl bir his yaratılması amaçlanmıştır?
5. Hikâyede zamanı belirten 5 kelime bulunuz.
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Cevaplar:
1.
- La pénombre: Alacakaranlık
- Le flottement: Dalgalanma
- Le torchon: Masa bezi
- Entamer: Başlamak
- Sournoisement: Sinsice
- Un décalage: Uyumsuzluk
- Une courbure: Eğrilik
- Déverrouiller: Sürgüsünü çekmek
2. Sabahın altısında, bir kafede geçmektedir.
3. Kafenin patronudur.
4. Anlatılan mekânın daha önceden biliniyormuş olduğu hissi yaratılmak istenmiş, yazarla
okuyucu arasında bir bağ olduğunu varsaymak amaçlanmıştır.
5. L’hiver, six heures, chaque seconde, un jour, la nuit.
Orta Seviye Uygulama:
Geleneksel okuma etkinliğinden farklı olacak şekilde, parçanın anahtar kelimeleri seçilip
tahtaya yazılır ve bu kelimelerin öğrencilere ne çağrıştırdığı sorulur. Cümlelerin yapısı
üzerinde çalışma yapılır, basit cümleler, birleşik cümleler belirlenir. Böylelikle, Yeni Roman’ın
yapısı da hakkında da fikir sahibi olunmaya başlanmıştır. Öğrencilere yazarın nasıl kısa ve
devrik cümleler kurduğu bunu hangi nedenle yaptığı üzerine bilgiler verilir. Yapılan
tasvirlerden örnekler gösterilir ve yine sorulara geçilir. Bu defa yazar ve yazım stili hakkında
sorular da eklenir.
Sorular:
1. Yazarın kurduğu cümle tiplerine örnekler veriniz.
2. Daha çok basit cümleleri mi birleşik cümleleri mi tercih etmiştir?
3. Hikâyede geçen tasvirlerden örnekler veriniz.
4. Tasvirler kişi tasviri mi yoksa nesne tasviri üzerinde mi yoğunlaşmaktadır? Yeni Roman
akımı ile bu tasvirler arasında ne gibi bir bağlantı bulunmaktadır?
5. Patronun akşamın altısında kafeyi kapadığı zamanı hayal edip, yazarınkine benzer
tasvirler kullanarak küçük bir bölüm yazınız.
Cevaplar:
1. Il est six heures du matin. / Il n’a pas besoin de voir clair. / Il ne sait même pas ce qu’il
fait. / Chaque seconde à sa place exacte. / Bientôt malheureusement le temps ne sera plus
le maître. / Rien de plus. / Un bras machinal remet en place le décor. / Quand tout est
prêt, la lumière s’allume.
2. Yazar daha çok basit cümleleri tercih etmiştir.
3. Dans la pénombre de la salle de café - Enveloppés de leur cerne d’erreur et de doute, les
événements de cette journée, si minimes qu’ils puissent être, vont dans quelques instants
commencer leur besogne - Un jour, au début de l’hiver, sans plan, sans direction,
incompréhensible et monstrueux.
4. Yazar nesne ve zaman tasvirleri üzerinde durmuştur, bu da Yeni Roman akımının en
belirgin özelliklerinden biridir. Nesneleri ön plana çıkaran yazar, kişilere, kişilerin
psikolojilerine fazla yer vermez. Bu yorumu okuyucuya bırakır, her okuyucunun çıkardığı
anlam farklı olacaktır.
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İleri Seviye Uygulama:
Öğrenciler seçilen bölümü kendi başlarına okurlar. Öğretmen hikâye hakkında öğrencilere
sorular sorar ana fikir tartışılır. Yazarın kullandığı dil üzerinde durulur. Cümle yapıları, söz
sanatları incelenir. Çağdaş roman ve modern roman arasında ne gibi farklar olduğu tartışılır
daha sonra her grup bir roman türünü savunacak şekilde iki grup oluşturulur ve münazara
yaptırılır.
Sorular:
1. Hikâyenin son cümlesinden ne anlamaktasınız?
2. Yazarın, insan gücünü yok sayarak, nesnelerin işi kendi kendilerine yapıyormuş gibi
gösterdiği cümlelerden örnekler veriniz. Bu eyleme ne isim verilmektedir?
3. Hikâyede zamanın oynadığı rol nedir?
4. Yeni Roman’da zaman kavramı üzerine neler söylenebilir?
5. Sizce bir hikâyede insanlar mı ön planda olmalıdır nesneler mi? İki gruba ayrılıp
fikirlerinizi tartışınız.
Cevaplar:
1. Kafenin ışıklarının yanmasıyla sahne ışıklarının yanmasına gönderme yapılmıştır.
Işıklar yanacak, perde açılacak ve birazdan oyun başlayacaktır. Burada metne teatral
özellik verilmiştir.
2. Enveloppés de leur cerne d’erreur et de doute, les événements de cette journée, si
minimes qu’ils puissent être, vont dans quelques instants commencer leur besogne. /
Il est l’heure où les douze chaises descendent doucement des tables de faux marbre
où elles viennent de passer la nuit. / Un bras machinal remet en place le décor.
Bu kullanıma « la déshumanisation » denmektedir.
3. Hikâyede zaman önemli bir rol oynamaktadır. Patronun hareketlerine eşlik eden
saniyeler tek tek ölçülmekte, başlayacak günde yaşanacaklar zamanı kaydırmakta,
eğip bükmekte, işleri tersine çevirmektedir.
Yeni Roman’da zaman önemli bir yere sahiptir. Alışageldiğimiz kalıpların dışında kullanılan
zaman kronolojik olarak verilmez, sık sık atlamalara maruz kalır, gel-gitler yaşar. İnsanın
hayatını doğrusal bir çizgi üzerinde yaşaması mümkün değildir, çünkü insan zihni bu çizgisel
yapıya sahip değildir. Zihin zamanda atlamalar yaparak çözümlemeler yapar. Bu nedenle
zaman kişiseldir ve görecelidir, herkesin ondan çıkaracağı anlam farklı olacaktır.

4. SONUÇ
Yapılan uygulamaların sonuncunda ortaya çıkmaktadır ki edebi metinler yabancı dil sınıfında
her seviyeye hitap edecek şekilde kullanılabilir. Sınıf ortamında gerçekleştirilen okuma başta
olmak üzere yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler bir yandan da
öğrencilere edebiyat ile bağ kurma imkânı tanır.
Yabancı dil öğrenen kimseler, kültürler arası köprüler kuran, ülkesinin kültürüne bir başka
disiplinin bakış açısından bakabilen, ama bakışları bu ülke ve kültürden hiç kopmayan
aydınlar olarak düşünülür (Çakır, 1990; Aytaç, 1990).
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İnsan edebiyat sayesinde başka bir dili keşfetmekle kalmaz başka bir kültürle ve medeniyetle
de tanışmış olur. Yabancı dil sınıfında edebi metinlerin okunması ve çalışılması, öğrencilere
hiç tanımadıkları bir dünyanın kapılarını açar, meraklarını cezbeder, öğrenme ve araştırma
yapma duygularını canlandırır. Yeni bir kültüre yapılacak bu yumuşak geçiş o kültürün diline
ait ön yargıları yıkar. İyi seçilmiş metinler sayesinde, yabancı dilde bir edebi eserin
anlaşılması, hem o yabancı dille, hem edebiyatla, dolayısıyla da o dilin ait olduğu kültürle
kurulan iyi ilişkilerin başlaması anlamına gelir ve zaten yabancı dil sınıfında hedeflenen de
budur.
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A SOCIOLOGICAL ASSESSMENT ON BILINGUALISM
İKİ DİLLİLİK ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME1
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ABSTRACT
The term, Bilingualism is that an individual knows another language except his own mother tongue. Bilingualism influences
individuals’ education process and their social lives, which makes this term important. Bilinguals deal with many problems
resulting from social and political reasons. In private, individuals who are on the way to become bilingual face many important
problems. When the people, whose mother tongue is different from the common language, start school without learning their
mother tongue and when they face with the common language at school, this causes regression in learning their mother tongue
thoroughly. For a person who do not know his mother tongue completely, it will be problematic to acquire a second language, he
cannot keep up with his peers and his social life might get worse. This process might influence with individuals’ mental
development, develop identity and social interaction, thus revealing various problems. Because of such effects of becoming a
bilingual, the issue is studied as sociologically in this study. In the study, scanning method among the qualitative research
methods and document review as data collecting tool were used. The purpose of the study is to research bilinguals’ language
improvement and make a sociological assessment of the situation they have encountered. At the result of the study, it was stated
that the term bilingualism should be studied and searched in order them to be successful in social and educational life.

Key Words: Bilingualism, sociology, mother tongue, formal language, second language acquisition.

ÖZET
İki dillilik kavramı, bireyin ana dili dışında başka bir dil bilmesi olarak tanımlanmaktadır. İki dilliliğin bireylerin eğitim-öğretim
sürecine ve sosyal hayatına birebir etki etmesi bu kavramı önemli kılmaktadır. İki dilli bireyler toplumsal ve siyasal nedenlerden
kaynaklı birçok sorunla uğraşmaktadır. Özellikle iki dilli olma yolundaki bireyler eğitim alanında göz ardı edilemeyecek önemli
sorunlarla karşı karşıya gelmektedir. Ana dili ölçünlü dilden farklı olan bireylerin ana dillerini tam öğrenmeden okula başlaması
ve okulda ölçünlü dil ile karşılaşmaları, ana dillerinin gerilemesine neden olmaktadır. Ana diline yeteri kadar hâkim olmayan
bireyin ikinci dil edinim süreci de sorunlu geçmekte, birey akranlarından geri kalmakta ve bireyin sosyal hayatı kötü
etkilenmektedir. Bu süreç bireylerin zihinsel gelişimini, kimlik kazanmasını ve sosyal etkileşimini de etkilemekte ve birçok sorun
ortaya çıkmaktadır. İki dillilik kavramının bireyin yaşamına bu şekilde yansıması iki dillilik kavramına bu çalışmada sosyolojik
açıdan yaklaşılmasını gerekli kılmıştır. İki dillilik üzerine yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi,
veri toplama tekniği olarak da doküman inceleme tekniğine başvurulmuştur. Bu araştırmayla iki dilli bireylerin başta dil
gelişimleri olmak üzere sosyal yaşamlarında karşılaştıkları durumların sosyolojik değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır.
Araştırma sonucunda iki dilli bireylerin eğitim alanında ve sosyal alanda başarılı olabilmeleri için bu kavramın ülkemiz açısından
irdelenmesi ve araştırılması gerektiği vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İki dillilik, sosyoloji, ana dil, ölçünlü dil, ikinci dil edinimi.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi
Sempozyumu’nda” poster bildiri olarak sunulmuştur.
2
Yüksek Lisans Öğrencisi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Grubu Eğitimi ABD, e-posta:
aytolukara@gmail.com
3
Yüksek Lisans Öğrencisi, Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancılara Türkçe
Eğitimi ABD, e-posta: neofyz@gmail.com
1

İKİ DİLLİLİK ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

895

1. GİRİŞ
Dil insanla beraber gelişen ve değişen canlı bir varlıktır. Dilin insanı her yönüyle etki eden
karmaşık bir yapıda olması dile farklı tanımlamalar kazandırmıştır. Ergin’e (2008: 3) göre dil,
insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve
ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış
bir gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş toplumsal bir kurumdur. Korkmaz’a (2007:
67) göre dil, insanlar arasında karşılıklı haberleşme aracı olarak kullanılan; duygu, düşünce
ve isteklerin ses, şekil ve anlam bakımından her toplumun kendi değer yargılarına göre
biçimlenmiş ortak kurallarının yardımı ile başkalarına aktarılmasını sağlayan, seslerden
örülü çok yönlü ve gelişmiş bir sistemdir. Aksan (2007: 11) ise dili şu şekilde tanımlamıştır;
dil bir anda düşünmeyeceğimiz kadar çok yönlü, değişik açılardan bakınca başka başka
nitelikleri beliren, kimi sırlarını bugün de çözemediğimiz büyülü bir varlıktır.
İnsanoğlu, iletişim kurabilmenin yanında üretim ve gelişim için de dile ihtiyaç duyar. Çünkü
her şey önce zihinde kelimeler ile var olur ve daha sonra dil veya insan eli ile farklı şekillerde
dışa vurulur. Bu yüzdendir ki insan elinin değdiği her şeyde dil vardır ve dilin sınırları
üretilen her şeyin sınırını belirler. Sanat, bilim, teknik ve siyaset gibi bütün alanlar insan ve
dil ile iç içedir. Dil gerek insan, gerek toplum, gerekse insan ve toplumdan ayrı
düşünülemeyecek olan bilim, sanat, teknik gibi bütün alanlarla ilgili bulunan, aynı zamanda
onları oluşturan bir kurumdur (Aksan, 2007: 11). Kısacası insanoğlunun ürettiği ve
geliştirdiği unsurlar kültür ve medeniyetin temel taşlarıysa, dil bütün bu unsurları bir arada
tutan harç görevini görmektedir.
İnsanlar arası iletişim ve etkileşim sonucu olarak dilin bireysel ve toplumsal temelde insan
hayatına etkisi mevcuttur. Bu etkiler sonucunda ortaya çıkan olgulardan biri de iki dilliliktir.
İlk çağlardan bugüne var olan iki dillilik olgusu, toplumsallaşma ve siyasi örgütlenmeler
oluşturma sürecinde insanoğlu ile beraber gelişmiş ve farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Aynı
siyasi sınırlar içerisinde farklı etnik kökenden bireylerin varlığı ve göç gibi nedenlerden
dolayı iki dilli bireyler hep var olmuştur. Bilginin sınırları aştığı günümüz dünyasında ise iki
dillilik, en çok karşılaşılan dil kavramlarından biridir. Dilbilimciler dünya'da yaklaşık 6700 dil
olduğunu tahmin etmektedir ancak bu dillerden yaklaşık 200 tanesinin ulus devlet olduğunu
da. Bu durum ülkelerin 30 katından fazla dilleri olduğu anlamına gelir; başka bir deyişle
tanınsın ya da tanınmasın iki dillilik veya çok dillilik pratikte dünyanın her ülkesinde
bulunmaktadır (Romaine, 2006: 388). Eğitim, iş ve uyum sağlama kaygısı gibi nedenler
insanların ana dilleri dışında diller bilen bireyler olmasını zorunlu kılmıştır. İki dilli bireyler,
tarih boyunca toplumsal ve siyasal nedenlerden kaynaklı birçok sorunla karşılaşmış, fakat bu
sorunları göz ardı edilmiştir. Küreselleşme ile yabancı dil öğrenmeye olan ilgi ve önemin
artması ve toplumsal nedenlerden dolayı, iki dilli bireylerin sorunlarını ön plana çıkmaya
başlamıştır. İki dilliliğin çocukluktan yetişkinliğe, zihinsel gelişime, kimlik kazanmaya ve
sosyal etkileşime birebir etki ettiğinin fark edilmesi, bu kavramın önemini arttırmış ve birçok
alanında araştırma konusu olmuştur. İki dillilik konusunun farklı mecralarda araştırılması, iki
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dilli bireylerin eğitim-öğretim sürecinde ve toplumsal alanda karşılaştıkları sorunları
aydınlatacağı gibi ikinci dil öğretimine de ışık tutacak nitelikte kazanımlar getirecektir.
Bu çalışmanın amacı, iki dilli bireylerin toplumsal hayatta ve eğitim hayatlarında
karşılaştıkları sorunları yapılan araştırmalar ışığında değerlendirmek ve bu doğrultuda
Türkiye’deki iki dilli bireylerin sorunlarına ışık tutmaktır. Bu amaçla iki dillilik ve iki dilli
bireyler üzerine yapılmış çalışmaların yanısıra konu ile ilgili Türkiye’de yapılmış raporlar
incelenmiştir.
2. YÖNTEM
Nitel bir yapıda olan bu çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma,
gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı,
algıların ve olayların doğal ortamda, gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına
yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 39). Tarama
araştırmaları, bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri,
yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği, genellikle diğer araştırmalara göre daha büyük
örneklemler üzerinde yapılan araştırmalardır (Büyüköztürk vd. 2008: 177). Doküman
incelemesi ise, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgilendiren yazılı
materyallerin analizini kapsamaktadır. Doküman incelemesi, bir araştırma problemi
hakkında belirli zaman dilimi içerisinde üretilen dokümanlar ya da ilgili konuda birden fazla
kaynak tarafından ve değişik aralıklarla üretilmiş dokümanların geniş bir zaman dilimine
dayalı analizini olanaklı kılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2000: 140-143). Çalışmada verilere
ulaşmak için Ç.Ü. Türkoloji-Makale Bilgi Sistemi, ASOS İndex ve TÜBİTAK ULAKBİM
Dergipark indekslerinden tarama yapılmış ve gerekli belgeler temin edilmiştir.
3. BULGU VE YORUMLAR
3.1. İKİ DİLLİLİK (BİLİNGUALİSM) KAVRAMI
Doğan her çocuğun öğrendiği ilk dil ana dili olmasına rağmen bazen bireyler, ülkelerinden
çeşitli nedenlerle uzak olmaları, göç ettikleri bölgede birden fazla dilin kullanılması, yaşam
koşullarının gerekliliği gibi nedenlerle birden fazla dili edinmek mecburiyetinde kalırlar. Bu
durumda olan bireylere iki dilli ve bu durum için de iki dillilik denilmektedir (Yılmaz, 2014:
1649). İki dillilik kelimesinin İngilizce karşılığı olan “bilingualism” kelimesi, Latince iki
anlamına gelen “bi” ve dil bilim anlamına gelen “lingualism” kelimelerinin bir araya
gelmesiyle oluşmuştur (Cengiz ve Türk, 2009: 192). İki dillilik (bilingualism) kavramına
ilişkin net bir tanım yapmak mümkün değildir. Dünya nüfusunun önemli bir kısmının iki dilli
olması ve iki dilliliğin değişen dünya ile beraber farklı şekillerde ortaya çıkması iki dilliliğin
tanımı üzerine bir uzlaşıyı güçleştirmektedir. Bazı dilbilimciler, kişinin dilleri nasıl ve hangi
şartlar altında öğrendiğini göz önünde bulundurmadan iki dilliliği, her iki dile de çok iyi bir
şekilde hâkim olma şekli olarak tarif ederken bazıları da ikinci dili belli miktarda elde eden
bir kişiyi de iki dilli olarak kabul etmektedir (Güzel, 2010: 31). Örneğin, Bloomfield, iki dilli
bireyin her iki dili de iyi bir şekilde kullanılabilmesi gerektiğini dile getirirken, bunun aksine
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

İKİ DİLLİLİK ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

897

Haugen, konuşmacının karşı dilde anlamlı ifadeler ortaya koyabildiği zaman iki dilliliğin
başladığını belirtmektedir (Romaine, 2001: 11). Hougen ayrıca, “kişinin iki dilde kusursuz
olmasının gerekmediğini, genellikle bir dili diğer dile kıyasla daha iyi bildiğini” belirtmiştir.
Haugen’e göre önemli olan, kişide birden fazla dil yetisi olmasıdır. Çünkü iki dilin kusursuz
bilinmesi ender rastlanan bir durumdur (Güzel, 2010: 32). Watson’nun (Aktaran: Yazıcı ve
İlter 2008: 49) “Sosyal dil bilimcilere göre iki ya da çok dillilik, iki veya çok dilin aynı kişi
tarafından değişimli olarak kullanılması olarak tanımlanmaktadır.” ifadesi ise bu konuda
genel bir çerçeve niteliğindedir.
3.1.1. İki Dilliğe Dair Sınıflandırmalar
İki dillilik karmaşık, psikolojik, sosyo-kültürel ve dilsel davranıştır ve iki dilliliğin çok boyutlu
yönleri vardır (Butler ve Hakuta, 2006: 114). Bu durum, iki dillilikle ilgili farklı boyutlarda
birçok sınıflandırma ortaya çıkarmıştır.
İki dilliliğin bireysel iki dillilik ve toplumsal iki dillilik olmak üzere iki türü vardır. Bireysel iki
dillilik, bireyin iki dilli oluş durumudur. Dil edinimi çok değişik nedenlerle oluşmuş iki dilli
bir çevrede gerçekleşen kişi veya iki dil bilen kimseler, iki dilli (bilingual) kimselerdir.
Toplumsal iki dillilik ise, toplumun hayat akışından, toplumun benimsediği dinden göçlere,
politik nedenlerden modalaşmalara kadar oldukça değişik nedenlerle, bir toplumun iki dilli
oluşudur. Dil dışı nedenlerle ilişkiye giren iki toplumun dili, bu iki dilin eşit tutulması
durumunda, yeni bir karma dilin, bir melez dilin (pidgin, hybrid, creole, creolized, corrupt,
mixed, mongrel, impure language) ortaya çıkışına neden olabilir. Bireysel iki dillilik ile
toplumsal iki dillilik, epeyce farklı olgulardır ve oldukça değişik kaynaklardan doğarlar.
Bireysel iki dillilik, bir bireyin hayat akışına; toplumsal iki dillilik ise, toplumun hayat akışına,
toplumun benimsediği dinden göçlere, politik nedenlerden modalaşmalara kadar oldukça
değişik nedenlere bağlıdır (Karaağaç, 2011: 222-224).
İki dilliler, iki (veya daha fazla) dile maruz kalma yaşına bağlı olarak, erken ve sonraki iki dilli
olarak sınıflandırılabilirler (Butler ve Hakuta, 2006: 118). Eğer ikinci dil, ergenlik öncesi
dönemde öğrenilirse erken iki dillilik, eğer ergenlik döneminde ya da daha sonra öğrenilirse
sonraki iki dillilikten söz edilir (Yılmaz, 2014: 1645).
Bireyin iki dilli olma durumu edinim/öğrenme sırasına göre iki farklı şekilde gerçekleşir.
Bunlar; ana dilin ve ikinci dilin aynı anda edinimi şeklinde oluşan “eş zamanlı iki dillilik” ve
ikinci dilin ana dilden sonra kazanımı şeklinde oluşan “birbirini izleyen iki dillilik”tir (Bakırlı,
2008: 33-34; Yılmaz 2014: 1645; Yazıcı ve İlter 2008: 50-56). Eş zamanlı iki dillilikte, çocuk
doğumdan sonra iki farklı dille aynı anda karşılaşır. Bu durum daha çok karma evliliklerin
olduğu ailelerde görülür. Anne ve babanın farklı diller konuşması sonucu, çocuk her iki dilde
de girdiler alır ve üç yaşından sonra iki dilin kendine ait sistemlerini ayırmaya başlar. Yalnız
bu durumda çocuğun her iki dilden de aynı oranda girdi alması çok önemlidir, yani iki dilin
dengeli bir şekilde edinimi söz konusudur. Birbirini izleyen iki dillilikte ise çocuk ikinci dili
farklı yollardan sırayla edinir ya da öğrenir. Araştırmacılara göre dillerin sırayla kazanımı
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süreci, bulunulan çevre itibariyle doğal şartlar altında ya da eğitim yoluyla gerçekleşmektedir
(Aktaran: Yazıcı ve İlter 2008: 56). İkinci dili doğal şartlar altında öğrenme, anne-babanın
evde tek dili konuştuğu (anne-babanın dili aynı ya da farklı olabilir) fakat toplum dilinin farklı
olduğu durumlarda bireyin ikinci dili dışarıda edinmesidir. İkinci dilin eğitim yoluyla
öğrenilmesi ise bireyin ana dilinin ölçünlü dilden farklı olduğu durumlarda ikinci dili okulda
öğrenmesi ya da kendi isteği ile ikinci dili örgün eğitim dışında öğrenmesidir. Birbirini
izleyen iki dillilikte, ülkelerin dil ve eğitim politikaları ya da doğal nedenlerden dolayı iki dilli
bireyin sahip olduğu dillerden biri diğerine baskın gelebilir ve bunun sonucunda bir dil
diğerini geriletebilir. Ayrıca iki dilli bireyin hem ana dili hem de ikinci dili yetersiz
öğrenmesi/edinmesi durumunda “semilingualism”, yani “yarım dillilik” oluşmaktadır. Yarım
dilli olarak tanımlanan çocukların tek dilli çocuklara göre kullandıkları kelimelerde nicel
eksiklikler görülmektedir. Onlar tek dil (monolingual) normlarından çıkarlar ve dilerini çok
defa karıştırırlar (Grosjean, 2006: 36).
3.2. SOSYOLOJİK AÇIDAN İKİ DİLLİLİK
İki dillilik, dil bilim ve sosyolojiyi kapsayan disiplinler arası bir çalışma konusudur (Yılmaz,
2014: 1649). Dünya coğrafyasında farklı dilleri konuşan insanlar savaş, göç, ticaret gibi
nedenler yüzünden birlikte yaşamak zorunda kalmışlardır. Bu yaşam süreci aynı zamanda
birbirleriyle kendi dilleri çerçevesinde iletişim kurma zorunluluğu yaratmıştır. Bu sürecin
sosyolojik boyutu en çok göç olgusunda görülmektedir. Göç sadece mekânsal bir hareketlilik
değil aynı zamanda toplumsal bir hareketliliktir (Canatan, 2013: 318). Bu toplumsal
hareketlilik içinde çok kültürlülük ve çok dillilik oluşumları göç alan yerlerde kendini
gösterir. Bu da farklı renklerin, farklı dillerin dolayısıyla kültürel bir mozaiğin oluşması
demektir. Göç olgusunun olumlu yanlarının yanında olumsuz yanlarını da göz önüne almak
gerekir. Başka bir ülkeye göç eden bireyler göç ettikleri ülkede azınlık durumuna düşer.
Yaşanılan toplumda azınlık olma durumunda ise ölçünlü dil ile ana dil arasındaki ilişki de iki
dilliliği ortaya çıkarmıştır. İki dilliliğin oluşumunda birçok sosyolojik neden yatmaktadır. Ana
dilinden farklı bir dilde eğitim almaya başlayan çocuğun aynı anda hem ölçünlü dilin
özelliklerini öğrenmesi hem de aileden gelen kültürü temsil eden mevcut dili öğrenmesi
sosyolojik bir ikilem oluşturur. Bu ikilem içinde yaşayan çocukların ana dillerinin örgün
eğitim sürecinde dikkate alınmaması/görmezden gelinmesi bile, kültürel dışlanmaya
kendiliğinden yeterli bir gösterge oluşturmaktadır. Ana dillerinin resmî ve kamusal alandan
dışlanması başlı başına bir kurumsal ayrımcılık olduğu gibi, ana dilleri yüzünden başka
ayrımcılıklar da yaşanmaktadır (Gümüş, 2010: 63). Türkiye’de 2010 yılında 26 ilde 781
kişiyle yapılan alan araştırmasında iki dilli konumda yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik
süreçleriyle ilgili bazı tespitlerde bulunmuştur. Araştırmaya katılanlardan ana dili Zazaca ve
Kürtçe olanların Türkçe konuşanlara oranla daha çok kırsal kökenli olması dikkat çekicidir.
Okur-yazarlık oranında Türkçe kategorisindekilerin sadece % 3-4’ü okur-yazar değilken,
Zazaca (% 32), Kürtçe (% 24) ve Arapça (% 19) kategorisindekiler için bu oran çok daha
yüksek bulunmaktadır. Türkçe olanlarda yükseköğretim mezunu oranı % 21 iken, diğer ana
dillerindekilerin yüksekokul okuma oranları % 6-13 arasında değişiyor. Araştırmaya
katılanların Türkiye’deki istihdam alanlarına katılım yüzdeleri de manidardır. Buna göre ana
dili Zazaca olanlarda %26, Kürtçe olanlarda % 31, Arapça ve Kafkas+Balkan dillerindekilerde
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% 33-34 iken, ana dili Türkçe olanların % 40’ı istihdama katılıyor. Bu istihdam içerisinde
Türkçe kategorisindekilerin % 55’i güvenceli işlerde çalışırken, Kürtçe, Zazaca ve Arapça
kategorisindekiler için bu oran % 28-46 arasında değişiyor. Özetle Türkçe ile Balkan+Kafkas
ana dili kategorisindekiler bütün fırsat ve olanaklar açısından daha iyi düzeyde bulunurken
Kürtçe, Zazaca ve Arapça kategorisindekiler daha dezavantajlı bulunuyor. Salt sosyoekonomik farklılaşmalar değil doğrudan sorunlar da yaşanıyor. Türkçe dışındaki ana dili
olanların % 43’ü (Kürtçe grupta % 59’u) ana dilini kullanırken sorunla karşılaştığını
belirtiyor ki, bu oldukça yüksek bir oranı oluşturuyor. Hatta bu sorunların % 21’inin yasalsiyasal alanda olması yine yoğun bir “kurumsal” ayrımcılığa veya soruna işaret ediyor
(Gümüş, 2010: 66).
Egemen dile karşı talebin yaygın olması dünyanın pek çok yerinde gözlemlenmekte olan,
dayanakları kolaylıkla anlaşılabilir bir durumdur. Birden fazla toplumun, bir arada yaşaması
nedeniyle bu toplumların birbirlerinden etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle de bireyin
konuşmalarında diğer dile ait unsurlardan faydalanması veya kelime ödünç alması gibi
durumlar da doğal olacaktır. Toplum içerisinde hâkim dilin, daha prestijli olarak kabul
edilmesi ve diğer etnik dillere oranla zaman içerisinde daha çok kullanılması da azınlık dilinin
(minority language) daha az kullanılmasına yol açacaktır (Cengiz ve Türk, 2009: 196). Bu
nedenle toplumsal iki dillilik uzun ömürlü olmaz. Çünkü dil bir iletişim aracıdır ve iletişim
birebir yapılır; bire iki durumu, bir iletişim kusurudur. Yan yana yaşamak zorunda kalan
dillerden biri, çok kısa bir sürede ikincinin yerini alır ve iletişimde toplumsal bütünlük
gerçekleşir (Karaağaç, 2011: 227). Azınlık grubun ana dilleri ile ilgili söylemleri ya da
beyanları ülke içerisinde farklı şekillerde eleştirilebilir ya da toplumsal algı yaratılmaya
çalışılabilir. Bu durum bizi toplumsal bir ideolojiye sürüklemektedir. Bu ideoloji dil bilimci
Nancy Dorian’ın ifade ettiği “küçümseme ideolojisi”dir. Dorian, belirli bir dilin toplumda geri
plana itilmesini haklı çıkarmak amacıyla söz konusu dilin kendisinde bazı eksikliklerin
bulunduğunun ileri sürüldüğünü belirtmektedir. Bu nedenle toplumdaki ölçünlü dilin
dayatması sonucu yerli dillerin özellikleriyle ilgili aslı olmayan inanışlar yaygınlaştırılmaya
çalışılır (Doiran, 1998). Din, politika ve aile gibi kültürel unsurlar, iki dilli bireyleri yeni bir
kültür kimliği arayışına itmiştir. Aile eğitiminin baskınlığı ya da diğer kültürün etkinliği
durumunda bu bireyler her iki kültürel yapı değerlerinin kazanılmasından yoksun
bırakılmaktadırlar. Ön yargılara dayalı bir düşünce sistemi insanları dil konusunda pek çok
yanılgıya düşürebilir oysaki doğru şekilde gerçekleşmiş iki dillilik edinimi/öğreniminde
bireyler yeni fikirler, yeni bakış açıları edinir ve farklı kültürlere karşı ön yargısız bir
pencereden bakabilir.
Ölçünlü dilin ana dile etkisi kadar siyasi yapılanma da iki dillilik üzerinde etkilidir. Çağımızda,
dil sorunu birçok hükümetin uğraşmak zorunda kaldığı bir problemdir. Tek bir dilin, doğal
bir dinamik olarak ülkeye egemen olması, genellikle devletler tarafından benimsenen bir
tutumdur (Saydı, 2013: 270). Ülkelerin politik yapısı ana dili konuşuru olan bireylerin
konuştukları dil için oluşan ön yargının ve olumsuz tutumların giderilmesini sağlayacak, çok
dilli ve çok kültürlü toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak sağlam bir zemin yaratabilecek
durumda değildir. Ülkelerdeki etnik zenginlik siyasi yapılanmayı olumlu ya da olumsuz
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şekilde etkiler. Etnik yapının iki dillilik sürecinin oluşumunda temel etken olduğu
bilinmektedir. Dilsel farklılıklar toplumda dil alışverişlerine neden olmaktadır. Bu durumdan
kaynaklı olarak bireyler birden fazla dili aynı zamanda öğrenmek zorunda kalmışlardır.
Böylelikle o toplumda yaşayan çocukların eğitim, iletişim ve sosyal problemlerle karşılaştığını
söyleyebiliriz. Özellikle bu çocukların okula yönelik tutumları, eğitim-öğretim alanındaki
iletişimleri, temel amacı iletişim olan Türkçe dersine yönelik tutumları ve ders başarıları gibi
konularda yaşadıkları sorunlarla ilgili farkındalık geliştirmenin önemli bir yere sahip olduğu
anlaşılmıştır. Çünkü her ülkede kabul edilen bir resmî dil üzerine kurulmuş bir eğitimöğretim sisteminin yanında bir ülkede kabul edilen resmî dilin dışında bir ana dile sahip
topluluğun var olduğu gerçeği göz ardı edilemez (Akkaya ve İşçi, 2015: 307). Hâkim olan dil
dışında kalan topluluklar için ikinci dil edinimi devlet eğitim programlarında ciddiye alınmalı,
çünkü bu durum başta eğitim alanında olmak üzere birçok alanda sıkıntılara neden
olabilmektedir.
Türkiye etnik yapı bakımından zengin bir coğrafyaya sahiptir. 2006’da yapılan bir
araştırmaya göre Türkiye’deki belli başlı etnik kimlikler şunlardır: Türk % 78,1; yerel
kimlikler (Kendini Manav, Laz, Türkmen, Yörük, Anadolu Türk boyları olarak tanımlayanlar
ve bölge adları ile tanımlayanlar) % 1,5; Asya Türkü % 0,1; Kafkas kökenli % 0,3; Balkan
kökenli % 0,2; göçmen % 0,4; Kürt % 13,4; Arap % 0,7; Roman % 0,1; diğer ülkelerden %
0,07. Ayrıca bu kişilerin konuştukları ana dillerinin oranları şöyledir: Türkçe % 84,54;
Kürtçe/Kurmanci % 11,97; Zazaca % 1,01; Arapça % 1,38; Ermenice % 0,07; Rumca % 0,06;
İbranice % 0,01; Lazca % 0,12; Çerkezce % 0,11; Kıptice % 0,01 (Konda, 2006: 19).
Görüldüğü gibi etnik yapının çeşitliliği iki dilli toplumların oluşumunda etkilidir ancak bu
durum bazı toplumsal tabakaların birbiriyle rekabet etmesine de yol açmaktadır. Ulus devlet
olma bilinci modernizm ile daha da güçlenmiştir. Ulus devletlerin eşit ve özgür bireyler
yetiştirme politikalarının getirdiği sonuçlara baktığımızda toplumda bazı kimlikler ön plana
çıkarken bazıları ise ötekileşmiş gruplar boyutunda kalırlar. Bu ulusal kimliklerin inşası
sürecinde ötekileşen grupların varlığı inkâr edilmiştir. Ancak netice olarak sosyolojik durum
göz önüne alındığında hiçbir devlet homojen bir ulusa sahip olamaz. Homojen ulusların
oluşmamasının nedeni küreselleşmedir. Küreselleşmeyle birlikte göç olgusu da artmıştır ve
devletler heterojen bir yapıya sahip olmuşlardır. Heterojen yapılı devletlerde de iki dillilik
kaçınılmaz olmuştur. İki dilli bireyler pek çok olumsuz durumla karşılaşmalarına rağmen
sosyolojik açıdan bazı avantajlara da sahiptirler. Bu bireyler değişen kültürlere kolaylıkla
ayak uydurabilir, kültürel ve dilsel kapasitelerini genişletebilir, başkalarını iyi anlayabilir,
farklı bir sistemin yapısına daha kolay uyum sağlayabilirler.
4. SONUÇ
Dünya üzerindeki bütün toplumlarda yoğun olarak yaşayan iki dilli bireylerin karşılaştığı
sorunların göz ardı edilmesi yeni sorunlar doğuracaktır. Özellikle iki dilli çocukların
sorunlarını göz ardı etmek, geleceği göz ardı etmek demektir. Bu durumun çok kültürlü bir
yapıya sahip olan ülkemizde de ayrı bir önemle incelenmesi gerekmektedir. Çok kültürlü bir
ülkede yetişen çocuklar, ana dilleri vasıtasıyla kimlik oluşturmakta ve yaşadıkları çok
kültürlü toplumda ana dil ve kültürleri ile varlıklarını devam ettirmektedir (Parlak, 2014: 20).
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Fakat çok dilli ortamların çoğunda, okullar iki dilli çocukların sadece resmi dildeki
becerilerini ölçmekte, çocukların ana dildeki becerilerine hiç bakılmamaktadır (Yağmur,
2007: 60). Ülkemizde de durum böyledir. Ana dili ölçünlü dilden farklı olan çocuklar okula
başladıklarında, Türkçe bildikleri varsayılarak ana dili Türkçe olan çocuklarla aynı şekilde
eğitim almaktadır. Sanıldığı gibi ana dili eğitiminin ölçünlü dili geriletmemekte, tam tersine
sağlıklı bir ana dil eğitimi ölçünlü dili geliştirmektedir. Cummins’in ortaya attığı “eşik kurumı”
bu duruma açıklık getirmektedir. Bu kurama göre bilişsel gelişim ve dil gelişimi arasında sıkı
bir ilişki vardır. Bilişsel becerilerin gelişmesi akademik başarıyı da beraberinde getirir.
Cummins’e göre, iki dilli çocukların bilişsel becerilerinin düzenli gelişebilmesi ve iki dilliliğin
zihinsel gelişim üzerinde yapacağı olumlu etkiden faydalanabilmeleri için dilsel beceriler
açısından belli bir seviyeye ulaşmaları gereklidir. Bu temel seviye dilsel ve bilişsel bir eşik
niteliğindedir. Eşik kuramı dengeli ve baskın iki dilliler arasındaki farkın anlaşılması için
önemlidir. Bu kuramda, her biri iki dilli çocuk için farklı sonuçlar ifade eden iki farklı eşik
vardır. İki dilliliğin olumsuz etkilerinden kaçınmak için iki dilli bir çocuk her iki dilde de
birinci eşiğe ulaşmak zorundadır. Ayrıca bu kurama göre, ana dili ikinci dili destekler
niteliktedir. Çocukların ikinci dilde ulaşacakları beceri seviyesi onların birinci dildeki beceri
seviyeleriyle doğru orantılıdır. Ana dilinde beceri seviyesi ne kadar yüksekse öğrenilen ikinci
dilde de benzer seviyeye ulaşılacaktır. Diğer bir deyişle, birinci dildeki kavram gelişimi ne
kadar zenginse, ikinci dil de o oranda gelişecektir. Hollanda’da yapılan bazı bilimsel
çalışmalar ana dilin hiçbir şekilde uyuma engel olmadığını ayrıca eğitimde başarıya köstek
değil aksine destek olduğunu ortaya çıkartmıştır (Yağmur, 2007: 63-66). Küçük’ün (2006)
“Kültürler Arası Konumda İki Dilli Öğrenciler İçin Öğretmen Yetiştirme ve Erasmus Programı”
adlı makalesinde de Avrupa’da yapılmış ve benzer sonuçlar elde edilmiş çalışmalara
değinilmiştir. Eğitim kurumları açısından bu konuda alınması gereken mesaj, tutarlı iki dilli
programların çocukların dil gelişimine katkı sağlayacağı gibi okul başarılarını da
artıracağıdır. Okulda kullanılan dilin etkili öğrenimi ana dilinde atılacak olan sağlam
temelden geçmektedir (Yağmur, 2007: 65-66). Bu konuda yapılacak sağlıklı bir çözüm için,
aileler, sivil toplum örgütleri ve öğretmenler bilinçlendirilmeli ve toplumsal anlamda bir
bilinç oluşturmak için medya organlarında konu ile ilgili yayınlar yapılmalıdır.
İki dilli bireyin eğitim-öğretim ve toplumsal alandaki sorunlarının çözümü için yapılan
girişimler ülkelerin siyasi dinamiklerine göre değişse de iki dilliliğin teşkil ettiği önem
akademik çevrelerce bilinmekte ve konu ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır fakat bu konuda
yeteri kadar çalışma bulunmamaktadır. Burada unutulmaması gereken, iki dilli bireylerin
eğitim alanındaki sorunlarına getirilecek çözümlerin, toplumsal alandaki sorunlarının
çözümü için bir anahtar niteliğinde olacağıdır.
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ABSTRACT
Teaching Turkish as a foreign language is a newly developed discipline which is taught and put emphasis on it recently. The main
goal of teaching Turkish as a foreign language is to develop learners’ communication skills, to be tolerant to other cultures, to
express themselves, to learn the importance of perception in the context of Common European Framework of Reference and
European Language Portfolio. Thus, the main emphasis should be on developing four main language skills. Although reading,
speaking and writing skills are paid great attention, listening skill is neglected and it is assumed that listening skill is developed
automatically. There is limited studies about listening skill in applied linguistics. In this study, the activities in “Turkish for
Foreigners” set C1 level Teaching Turkish as a foreign language book prepared by Gazi University TOMER has been examined. The
activities have been examined according to the criteria of self-evaluation form within the Common European Framework of
Reference, what kind of listening activities the book includes and the ratio of listening activities. Document analysis has been
applies in this study. The authentic listening activities on C1 level have been developed according to the result of the examination
by the writer. The duration, the type of activity, aim, materials, the process of each activity and evaluation have been developed.
Key Words: Common European Framework of Reference, listening skill, activity, teaching Turkish language.

ÖZET
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi günümüzde üzerinde durulan ve öğretilmesi amacıyla çalışmalar yapılan bir alan olarak
karşımıza çıkmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde amaç Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni ve Avrupa Dil Gelişim
Dosyası bağlamında; çevresini algılayan, iletişim kurabilen, dünyayı tanıyan, farklı kültürlere saygılı, kendini ifade edebilen bireyler
yetiştirmektir. Bu sebeple yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dört temel dil becerisi üzerinde durulmakta ve çalışmalar bu
doğrultuda yürütülmektedir. Dört temel dil becerisinden okuma, konuşma ve yazma becerileri önemsenirken dinleme becerisine
gereken önemin verilmediği görülmekte ve bu becerinin kendiliğinden geliştiği varsayılmaktadır. Alan yazında da dinleme
becerisine yönelik çok kısıtlı çalışmanın olduğu görülmektedir. Bu çalışmada da Gazi Üniversitesi TÖMER tarafından hazırlanan ve
yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan “Yabancılar İçin Türkçe” seti C1 seviyesindeki dinleme etkinliklerinin Avrupa
Dilleri Ortak Çerçeve Metni’nde yer alan öz değerlendirme formundaki dinleme kriterlerine uygun olup olmadığı, hangi tür
dinleme etkinliklerine yer verildiği ve C1 seviyesinde yer alan dinleme becerisi etkinliklerinin diğer dil becerilerine ait etkinliklere
oranının ne olduğu noktalarında C1 seviyesi kitabı incelenmiştir. Bu incelemelerde doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır.
Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen bulgular doğrultusunda dinleme becerisini geliştirmeye yönelik C1 seviyesinde örnek
etkinlikler yazar tarafından geliştirilmiştir. Etkinlikler Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası bağlamında
hazırlanmıştır. Hazırlanan etkinliklerin süresi, etkinlik türü, amacı, materyalleri, süreci ve değerlendirilmesi detaylı olarak
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni, dinleme becerisi, etkinlik, Türkçe eğitimi
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1. GİRİŞ
İnsanoğlu dünyaya gelmeden önce çevresinde olup bitenleri dinleme yoluyla algılamaktadır. “Dinleme
becerisinin gelişmeye başlaması doğum öncesine kadar dayanmaktadır. Anne karnındaki bebeğin
dışarıdan gelen seslere karşı tepkisi özellikle hamileliğin son dönemlerinde kendini göstermektedir”
(Healy, 1999: 46,Robertson, 2004: 57, Yalçın, 2006: 124). “Dinleme çocuğun ilk ana dili etkinliğidir,
çocuk okul öncesinde bilgilerin çoğunu dinleme yoluyla öğrenir” (Özdemir, 1987: 166). “Çocuğun
dinleme becerisi informal bir ortamda ailenin ya da çevrenin etkisiyle gelişmektedir. Dinleme okula
başladığında da çocuğun temel öğrenme araçlarından biridir. Dil eğitiminin temelleri dinleme eğitimiyle
atılır. Diğer dil etkinlikleri dinleme etkinliğinin üzerine gelişip biçimlenir” (Çelenk, 2005: 135). Yabancı
dil olarak Türkçe öğretiminde de dinleme becerisinin önemi yadsınamayacak kadar büyüktür. Dil bir
bütündür. Dili öğrenen kişinin onu bütün boyutlarıyla öğrenmesi gerekmektedir. Dil öğretim
çalışmalarında iletişimsel yaklaşımın benimsendiği günümüzde iyi iletişim kurmanın yolu temel olarak
dinleme ve konuşma becerilerinin ediniminden geçmektedir.
Dil gelişiminin tamamlanmasıyla beraber kişi ana dilinin kurallarını öğrenmekte dil becerilerini
geliştirmektedir. Küreselleşen dünyada teknolojinin gelişmesiyle beraber kişilerarası iletişim daha
kolay sağlanmakta, bilgi kaynakları çeşitlenmekte ve insanlar birbirlerinden daha fazla haberdar
olmaktadır. İnsanlar dünyanın farklı noktalarındaki insanlarla iletişime geçebilmekte, farklı kültürle
karşılaşmakta, gelişen bilim ve teknolojiyi takip edebilmektedir. İletişimin insan hayatında bu kadar
etkin olmasıyla beraber ana dili yetersiz kalmakta ve ikinci, üçüncü dil edinimi gerekmektedir. Bu
amaçla dil öğretim politikaları oluşturularak dillerin öğretilmesi üzerine çalışmalar yürütülmektedir.
Günümüzde geçerliliği olan en önemli çalışma Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni ve Avrupa Dil Gelişim
Dosyasıdır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası bağlamında dil
öğretiminin iletişimsel boyutu ön plana çıkartılmakta, dil öğretiminin yanı sıra hedef dilin kültürünün
de öğretilmesi benimsenmektedir. Böylece iletişimsel yeti, çok kültürlülük ve çok dillilik dil öğretiminin
hedefleri haline gelerek dil öğretim çalışmaları bu bağlamda yürütülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminde de Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası’ nda belirtilen dil
ölçütleri temel alınarak dil öğretim çalışmaları bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir (CEFR, 2011).
İletişimin karşılıklı konuşma ve dinlemeye dayanmasından ötürü iletişimsel bağlamda üzerinde
durulması gereken temel beceri olarak dinleme becerisi karşımıza çıkmaktadır. Doğum öncesinde
başlayan dış dünyayla iletişim kurma süreci kişinin ölümüne kadar devam etmektedir. Aile içi sağlıklı
ilişkilerin kurulabilmesi, kişilerarası çatışmanın engellenmesi ve akademik başarının sağlanabilmesi için
dinleme becerisinin tam anlamıyla edinilmesi gerekmektedir. Dinleme becerisinin geliştirilmesi için
gerekli çalışmalar yapılmalı bu beceriye gereken önem verilmelidir.
Ancak alan yazında dinleme becerisini geliştirmeye yönelik çok kısıtlı çalışmanın olduğu görülmektedir.
Özellikle yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde tamamen dışsallaştırılmaktadır. Bu alana yönelik yeterli
çalışma yapılmamakta, materyal eksikliği yaşanmaktadır. Öğreticiler öğrencilerin bu beceriye sahip
olduklarını düşünmekte ve gereken önemi vermemektedir. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni ve
Avrupa Dil Gelişim Dosyası’ nda dil becerilerine eşit derecede önem verilmesine rağmen bu durumun
sadece teoride kaldığı ve uygulamaya geçilemediği görülmektedir.
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Dinleme Becerisi
“Doğumdan önce başlayan, ailede gelişen, okulda devam eden ve hayatın pek çok alanında kullanılan
dinleme becerisi, bir bakıma sesleri okuma ve anlamlandırmadır. Her ne kadar sağlıklı bir insan
dünyaya geldikten sonra duyu organlarından en çok gözlerini kullansa da, anne karnında kulaklarıyla
çevresini fark ettiği için bir anlamda insan dünyaya gözlerini değil, kulaklarını açar” (Emiroğlu, 2013:
271). “Yapılan araştırmalar, bir kişinin insanlarla birlikte olduğu sürenin % 42’sini dinlemekle
geçirdiğini, öğrencilerin okulda öğretmen ve arkadaşlarını günde 2,5-4 saat dinlediklerini, okul
başarısının da öğrencinin dinleme yeteneğine sıkı sıkıya bağlı olduğunu göstermektedir” (Göğüş, 1978:
227).
İnsan hayatında bu kadar önemli etkilere sahip olan dinleme becerisinin kendiliğinden geliştiği var
sayılarak bu alana yönelik kısıtlı çalışmalar yapılmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de
dinleme becerisinin dışlandığı görülmektedir. Bu tamamen yanlış bir tutumdur. Kişiler gerek günlük
hayatlarında gerek eğitim ortamında en aktif olarak dinleme becerilerini kullanmaktadırlar.
Çevrelerinde birçok ses işitmekte, eğitim ortamında öğretmenlerini dinlemekte, kitle iletişim araçlarını
dinleme becerisi sayesinde algılayabilmektedir. Ancak kaliteli dinleme eğitiminin verilmemesinden
dolayı dinleme işitme kavramı karıştırılmaktadır. İşitme çevreden gelen sesleri gelişigüzel algılama
işlemidir. Dinleme daha farklı işlemler gerektiren, işiten kişiyi işe koşan bir eylemdir. Kişi işittiği sesleri
olduğu gibi içselleştirmez. Hayatın akışı içinde birçok sese maruz kalınmaktadır. Ancak bunlardan
yalnızca bazıları zihnimizde yer edinmektedir. Çoğu ses yok sayılmakta ve kalıcı olamamaktadır. İşte
dinleme ile işitme arasındaki fark burada ortaya çıkmaktadır. İşittiklerimiz bizde etki bırakmazken
dinlediklerimiz zihnimizde yer edinerek kalıcı hale gelmektedir. “İşitme, doğal bir sürecin sonucudur.
Dinleme ise öğrenilmesi gereken bir beceridir. İşitme, kişinin iradesiyle olmayan, insanın kulağı
aracılığıyla beynine giden her türlü ses unsurudur. Dinleme ise kişinin tercihine bağlı olarak seçerek ve
isteyerek aldığı sesler bütünüdür. İnsan her şeyi işitebilir; fakat dinlemeyebilir. Dinlemek bir irade işidir.
İşitilen seslerle dinleyici arasındaki temel ilgi dışarıdan dinleyicinin kulağına gelen bilgilerden hangisine
ilgi duyduğu, dikkatini hangi ses üzerinde yoğunlaştırdığıdır. Bu yoğunlaşmada dinleme için seçici olmak
gerekmektedir. Yapılan araştırmalara göre insan beyni konuşmacının sözünün tamamını
dinlememektedir. Aynı zamanda konuşmacının bütün sözlerine aynı ölçüde çaba sarf etmemektedir”
(Ünalan, 2006: 52). Kişilerin dinleme ile işitme farkı algılamaları ve dinleme süreçlerini etkili kılabilmek
amacıyla dinleme becerisi üzerinde daha fazla durulması gerekmektedir.
Dinleme becerisinin diğer dil becerileriyle ilişkisi
Dil becerilerinin birbirleriyle ilişkili olması ve bir bütün içerisinde gelişmesinden dolayı bu beceriler
arasında olumlu bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. Dünyayı ilk olarak dinleme yoluyla algılayan
kişi kendi duygu ve düşüncelerini de ifade etme ihtiyacı duymaktadır. Bunun sonucunda konuşma
becerisinin edinimi gerçekleşmektedir. Konuşma; düşünce, duygu ve bilgilerin seslerden oluşan dil
aracılığıyla karşı tarafa aktarılmasıdır” (Demirel, 1999: 40). Konuşma, zihinsel bir çabayla, zihinsel
birikimle oluşturulan iletinin dil aracılığıyla karşıdakine sunulmasıdır” (Adalı, 2003: 27). Konuşma
üzerine yapılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere konuşma becerisinin edinimi dinleme becerisi ile
ilişkilidir. Kişinin konuşmasının amacına ulaşması ancak karşısındaki kişilerin iyi birer dinleyici
olmalarıyla mümkündür. “Konuşmada en az iki kişi bulunmaktadır. Anlamlı bir konuşma için
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

Fatih YILMAZ & Gülşah BABACAN

908

konuşmanın anlaşılması gerekmektedir. Bu anlama süreci dinleme ve anlamaya ihtiyaç duymaktadır.
Çünkü kişiler birbirlerini anladıklarında birbirlerine dönüt verebilmektedir. Bazı zamanlar iletişim
sürecinde bazı sorunlar oluşmakta ve kişi iletişimi devam ettirebilmek adına çeşitli yollara
başvurabilmektedir” (Güllüoğlu, 2004: 17).
Çevremizi anlamayı ilk olarak dinleme yoluyla gerçekleştiririz. Diğer dil becerilerinin edinimi sayesinde
dünyayı anlama yollarımız çeşitlenir. Okuma becerisi de dinleme gibi anlamaya yönelik dil becerisidir.
“Diğer anlamaya yönelik dil becerisi okuma becerisidir. İnsanlar bilgi edinirken değişik yollara
başvurarak bunu gerçekleştirirler. Okuma insanların bilgi edinmek istediklerinde en çok yararlandıkları,
en yaygın kullanılan öğrenme şeklidir. Cemiloğlu’na göre bilgi edinmenin temeli okumaya
dayanmaktadır” (Cemiloğlu, 2004: 164). Dil öğretiminde kullanılan temel materyalin ders kitabı
olmasından ötürü okuma becerisinin geliştirilmesi gerekmektedir. Dil öğrenen kişi çoğu bilgiye okuma
yoluyla ulaşmakta, akademik çalışmaların gerçekleştirilmesinde de okuma becerisinden
yararlanmaktadır. Bu sebeple okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik metin seçimleri dikkatle
yapılmalıdır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma becerisini geliştirmeye yönelik etkinliklerin
ve metin seçimlerinin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası’nda yer alan
kriterlere uygun olarak kişilerin seviyesine ve ilgi alanlarına yönelik yapılması gerekmektedir. Yeni bir
dil öğrenen kişiler metinlerde kültürel, evrensel vb. konularla karşı karşıya getirilmeli ve yazılı kültürün
imkânlarından yararlanılmalıdır.
Dil becerileri arasında en son gelişen beceri yazma becerisidir. Yazma becerisi; okuma becerisiyle
paralel olarak gelişen ve anlamaya yönelik olan dil becerisidir. “Birey ilk olarak sözlü iletişimi öğrenir.
Yazma becerisinin ilk yeri okul kurumlarıdır. Yazma becerisi, çocuğun aile ortamında öğrenip geliştirdiği
dinleme ve konuşma becerilerinden sonra ilköğretim birinci sınıfta okuma becerisi ile eşgüdüm
içerisinde geliştirilen bir beceridir” (Göçer, 2011: 195). Kişiler dil öğreniminde belirli düzeye ulaştığında
artık kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme yetisine sahip olmaktadır. Yazma becerisi diğer
beceriler arasında daha fazla çaba gerektiren dil becerisidir. Yazı yazabilmek için gerekli alt yapıya sahip
olmak gerekmektedir. Dile hâkim olunarak düşünceler belirli bir düzen içinde sunulmalıdır. Ancak
bütün bunlar öğrencileri zaman zaman zorlamaktadır.
Dil becerileriyle ilgili yapılan açıklamalardan yola çıkılarak dil becerilerinin birbirleriyle ilişkili olduğunu
söylemek doğru olacaktır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de dil becerileri birbirini etkilemekte
ve birbirlerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu sebeple dil becerileri bütünlük içinde verilmeli ve
bütün dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Ancak temel dil becerilerinden
okuma, konuşma ve yazma önemsenirken dinleme becerisine gereken önemin verilmediği
görülmektedir.
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’ne Göre Dinleme Becerisi
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni yabancı dil öğretiminde evrenselliği yakalayabilmek ve ortak
ölçütler bağlamında dil öğretimini gerçekleştirebilmek adına oluşturulmuştur. “Avrupa ülkelerinde dil
öğretim programlarını, program yönergelerini, sınav ve ders kitapları vb. konulardaki çalışmaları
yönlendirmek için ortak bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Yabancı dil öğrenenlerin, bu dili iletişim
kurmada kullanabilmek için neleri bilmeleri ve bu dilde etkinlik kazanmak için hangi bilgi ve
yeteneklerini geliştirmeleri gerektiğini kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır” (Aydın ve Yağmur Şahin,
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2012: 324). Bu sebeple yabancı dil öğretiminde temel dayanak noktası olarak Avrupa Dilleri Ortak
Çerçeve Metni alınmaktadır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’ nde dil becerileri seviyelere göre
sınıflandırılmakta ve her seviyede gerçekleştirilmesi gereken hedefler farklı boyutlarda ele
alınmaktadır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni Özdeğerlendirme Çizelgesinde C1 seviyesinde
dinleme becerisi için yer alan ifade şu şekildedir: “Açık bir biçimde yapılandırılmamış ve geçiş yerleri
örtük kalmış olsa bile uzun bir söylevi anlayabilirim. Televizyon yayınlarını ve filmleri fazladan bir çaba
göstermeksizin anlayabilirim” (CEFR, 2011: 24). C1 seviyesi dil öğreniminde üst düzey olduğu için bu
seviyedeki öğrencilerin dinlediklerini tam anlamıyla anlayabilmeleri ve dile ait alt mesajları da
algılayabilmeleri hedeflenmektedir.
Seviyelere yönelik dinleme becerisinin kazandırılmasında öğrencilerin seviyeleri, hazırbulunuşlukları,
öğrenme alanları göz önünde bulundurularak etkinlikler tasarlanmalıdır. Öğrenme ortamında etkinlik
kullanımı öğrencilerin derse aktif olarak katılmasını sağlamasıyla beraber öğretmenlerin de işini
kolaylaştırmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de çeşitli etkinlikler tasarlanarak öğrenme
ortamı zenginleştirilmelidir. “Bu gün yabancı dil olarak Türkçe, geleneksel yöntemler bir kenara
bırakılarak çağdaş yaklaşım, yöntem ve tekniklerin kullanımına dayalı, uygun materyallerle
zenginleştirilmiş ve kültürel unsurlarla desteklenmiş çok uyaranlı öğretim ortamlarında
gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır” (Göçer ve Moğul, 2011: 808).
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde amaç Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni ve Avrupa Dil Gelişim
Dosyası bağlamında; çevresini algılayan, iletişim kurabilen, dünyayı tanıyan, farklı kültürlere saygılı,
kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmektir. Bu sebeple yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dört
temel dil becerisi üzerinde durulmakta ve çalışmalar bu doğrultuda yürütülmektedir. Dört temel dil
becerisi arasında ilk edinilen ve diğer dil becerilerinin edinilmesinde başlangıç olan dinleme becerisinin
geliştirilmesine ayrıca önem verilmeli bu beceriyi geliştirmeye yönelik dinleme öncesi, dinleme anı ve
dinleme sonrasını içeren etkinlikler tasarlanmalıdır.
Dinleme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler
Dinleme etkinlikleri tasarlanırken dinleme becerisinin geliştirilmesinin yanı sıra dilin bir bütün
olmasından dolayı diğer dil becerilerinin de gelişimine katkı sağlaması dikkate alınmalıdır. Dinleme
becerisine yönelik etkinlikler dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrası olmak üzere üç
aşamada açıklanmaktadır (Leon, 2009 akt. Tuzcu Eken 2011: 85).
Dinleme
Öncesi
Dinleme
Anı
Dinleme
Sonrası
Etkinlikleri
Etkinlikleri
Etkinlikleri
Bağlamı tanıtma

Karşılaştırma

İlgi uyandırma
Ön
bilgileri
harekete geçirme

Komutlara uyma
Diyalogun
eksik
cümlesini
tamamlama
Dinleme
metnindeki

Bilgi edinme

Seçilen
metni
tartışma
Soru sorma
Diyalog oluşturma

Doğru/Yanlış ya da
Çoktan
seçmeli
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Bilinen sözcükleri /
dilbilgisini
etkinleştirme
İçeriği tahmin etme
Yeni
sözcük
öğretimi

farklılıkları
ve
hataları bulma
Maddeleri
işaretleme/ seçme
(bingo)
Bilgi aktarma
Sıralama

sorular

Bilgi arama
Metindeki
boşlukları
doldurma
Eşleştirme

Yazma

Problem çözme

Özetleme
Yapboz dinleme

Dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrasında kullanılan dinleme etkinlikleri öğrencilerin
dinleme becerisinin geliştirilmesine hizmet etmekle beraber onları dinleme sürecinde aktif kılmayı
amaçlamaktadır. Buradan hareketle pasif bir eylem olarak algılanan dinlemenin aslında çaba gerektiren
bir süreç olduğu anlaşılacaktır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan kaynaklarda kullanılan
dinleme etkinliklerinin de öğrencileri aktif kılarak dinlemeyi amacına ulaştıracak özellikte olması
gerekmektedir.
2. YÖNTEM
Gazi Üniversitesi TÖMER tarafından oluşturulan Yabancılar İçin Türkçe Seti Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve
Metni’ne göre hazırlandığı belirtilen A1-A2-B1-B2-C1 dil seviyelerine göre hazırlanmış beş kitaptan
oluşmaktadır. Bu kitaplarda dört temel dil becerisini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmış etkinliklere
yer verilerek öğrencilerin dil becerilerinin bir bütün halinde geliştirilmeleri hedeflenmiştir. Bu
çalışmada da Gazi Üniversitesi TÖMER tarafından hazırlanan ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
kullanılan “Yabancılar İçin Türkçe” seti C1 seviyesindeki dinleme etkinliklerinin Avrupa Dilleri Ortak
Çerçeve Metni’nde yer alan öz değerlendirme formundaki dinleme kriterlerine uygun olup olmadığı,
hangi tür dinleme etkinliklerine yer verildiği ve C1 seviyesinde yer alan dinleme becerisi etkinliklerinin
diğer dil becerilerine ait etkinliklere oranının ne olduğu noktalarında C1 seviyesi kitabı incelenmiştir.
İncelemeler yapılırken doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Doküman analizi Krippendorff’
un tanımladığı gibi metinlerden geçerli ve güvenilir çıkarımlar yapmak için kullanılan bir araştırma
yöntemidir (Krippendorff, 2004 akt: Erdoğmuş ve Çağıltay, 2009: 390).

Gazi Üniversitesi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe Seti C1 Seviyesi kitabının dinleme etkinliklerinin
incelenmesi:
1. Gazi Üniversitesi TÖMER C1 seviyesindeki dinleme etkinlikleri Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve
Metni’nde yer alan özdeğerlendirme formundaki C1 seviyesi dinleme kriterine uygun mudur?
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Öz Değerlendirme İfadeleri açısından Gazi Üniversitesi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe seti C1 seviyesi
dinleme etkinliklerinin ses CD’si incelendiğinde konuşmaların uzun olduğu dikkat çekmektedir. Seçilen
konuların seviyeye uygun olarak soyut ve karmaşık konulardan seçildiği görülmektedir. CD’de yer alan
metinlerle tonlama ve ima yoluyla verilmek istenen mesajı yansıtmaya çalışıldığı görülmektedir.
2. Gazi Üniversitesi TÖMER C1 seviyesinde dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrasında hangi
tür dinleme etkinliklerine yer verilmiştir?
Gazi Üniversitesi TÖMER C1 seviyesinde dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrasında dinleme
etkinliklerine yer verilip verilmediği ve hangi tür etkinliklere yer verildiği incelendiğinde 2 tane dinleme
öncesi, 13 tane dinleme anı ve 28 tane de dinleme sonrası etkinlik olmak üzere toplam 43 dinleme
etkinliğine yer verildiği tespit edilmiştir.
BÖLÜM
METİN
E
ETKİNLİK TÜRÜ
T
K
İ
N
L
İ
K
S
A
Y
I
S
I
1.
BÖLÜM:
KÜLTÜR VE SANAT
Toplam: 9 etkinlik

KIZ
KULESİ

DİNLEME
ANI
ETKİNLİĞİ:
BİLGİ
ARAMA
DİNLEME SONRASI
ETKİNLİĞİ: DOĞRU/
YANLIŞ YA DA
ÇOKTAN SEÇMELİ
SORULAR

2
ZAMANIN
DA

DİNLEME
ETKİNLİĞİ:
METİNDEKİ
BOŞLUKLARI
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DOLDURMA
DİNLEME SONRASI
ETKİNLİĞİ: YAZMA

2
MAKYAJ
SANATI

DİNLEME
ANI
ETKİNLİĞİ:
BİLGİ
AKTARMA
DİNLEME SONRASI
ETKİNLİKLERİ:
DOĞRU/YANLIŞ YA
DA
ÇOKTAN
SEÇMELİ SORULAR,
YAZMA
3

ŞAMANLA
RIN
DANSI

DİNLEME SONRASI
ETKİNLİKLERİ:
DOĞRU YANLIŞ YA
DA
ÇOKTAN
SEÇMELİ SORULAR

2
2.
BÖLÜM:
SAĞLIĞIM
Toplam: 8 etkinlik

KÖK
HÜCRE
NAKLİ

DİNLEME ÖNCESİ
ETKİNLİĞİ: İÇERİĞİ
TAHMİN ETME
DİNLEME SONRASI
ETKİNLİĞİ:
DOĞRU/YANLIŞ YA
DA
ÇOKTAN
SEÇMELİ SORULAR
2

SAĞLIKLI
GÜNLER
TUZ
TÜKETİMİ

DİNLEME
ETKİNLİĞİ:
METİNDEKİ
BOŞLUKLARI
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2
BİLİM
FUARI

DOLDURMA
DİNLEME SONRASI
ETKİNLİĞİ: DOĞRU
YANLIŞ YA DA
ÇOKTAN SEÇMELİ
SORULAR
DİNLEME
ANI
ETKİNLİĞİ:
BİLGİ
ARAMA
DİNLEME SONRASI
ETKİNLİĞİ: DOĞRU/
YANLIŞ YA DA
ÇOKTAN SEÇMELİ
SORULAR

2
NÜFUS
SAYIMI

2
3.BÖLÜM:
FARKINDA
MISINIZ?
Toplam: 9 etkinlik

SARI
ÇİZMELİ
MEHMET
AĞA

DİNLEME
ANI
ETKİNLİĞİ:
METİNDEKİ
BOŞLUKLARI
DOLDURMA
DİNLEME SONRASI
ETKİNLİĞİ: DOĞRU
YANLIŞ YA DA
ÇOKTAN SEÇMELİ
SORULAR
DİNLEME
ANI
ETKİNLİĞİ:
METİNDEKİ
BOŞLUKLARI
DOLDURMA

1
KULLANM
A
KILAVUZU

DİNLEME
ANI
ETKİNLİĞİ:
METİNDEKİ
BOŞLUKLARI
DOLDURMA
DİNLEME SONRASI
ETKİNLİKLERİ:
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SORU SORMA
4
ENERJİ
KAYNAKL
ARI

2
İLGİNÇ
BİR
HABER

DİNLEME
ANI
ETKİNLİĞİ:
BİLGİ
ARAMA
DİNLEME SONRASI
ETKİNLİĞİ:
DOĞRU/YANLIŞ YA
DA
ÇOKTAN
SEÇMELİ SORULAR
DİNLEME SONRASI
ETKİNLİKLERİ:
DOĞRU/YANLIŞ YA
DA
ÇOKTAN
SEÇMELİ SORULAR

2
4.BÖLÜM:EDEBİYA
T DÜNYASINDAN…
Toplam: 9 etkinlik

ARKADAŞI
M BADEM
AĞACI

2
BEYAZ
GEMİ

2
MARTI

DİNLEME
ANI
ETKİNLİĞİ:
METİNDEKİ
BOŞLUKLARI
DOLDURMA
DİNLEME SONRASI
ETKİNLİĞİ:
DOĞRU/YANLIŞ YA
DA
ÇOKTAN
SEÇMELİ SORULAR
DİNLEME
ANI
ETKİNLİĞİ:
BİLGİ
ARAMA
DİNLEME SONRASI
ETKİNLİĞİ:
DOĞRU/YANLIŞ YA
DA
ÇOKTAN
SEÇMELİ SORULAR
DİNLEME SONRASI
ETKİNLİKLERİ:
DOĞRU/YANLIŞ YA
DA
ÇOKTAN
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ETKİNLİKLERİ:
SORU
SORMA,
SEÇİLEN
METNİ
TARTIŞMA

Gazi Üniversitesi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe seti C1 seviyesi kitabı incelendiğinde dinleme öncesine
ait sadece iki etkinliğine yer verildiği görülmektedir. Yedi tür dinleme öncesi etkinliğinden bağlamı
tanıtma ve içeriği tahmin etme etkinliklerine yer verilmiştir.
Dinleme anı etkinliklerinde on tür dinleme etkinliği bulunmasına rağmen 1 tane bilgi aktarma, 4 tane
bilgi arama ve 8 tane de metindeki boşlukları doldurma etkinliklerine yer verilmiştir.
Dinleme sonrası etkinliklerinde de sekiz dinleme etkinliğinden 3 tane seçilen metni tartışma, 7 tane
soru sorma, 16 tane doğru/yanlış ya da çoktan seçmeli sorular ve 2 tane de yazma etkinliği olmak
üzere toplam 28 etkinlik yer almaktadır.
3. Gazi Üniversitesi TÖMER C1 seviyesinde yer alan dinleme etkinliklerinin diğer dil becerisi
etkinliklerine oranı nedir?
Bu bölümde ilk olarak C1 seviyesi kitabında yer alan dinleme becerisi etkinliklerinin diğer dil
becerilerine ait etkinliklere oranı hesaplanmıştır. Daha sonra dinleme becerisine ait etkinliklerde hangi
tür dinleme etkinliklerine yer verildiği tespit edilmiştir. Son olarak da Gazi Üniversitesi TÖMER
Yabancılar İçin Türkçe seti C1 kitabında yer alan dinleme etkinlikleri Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve
Metni’nde yer alan Özdeğerlendirme formunda yer alan C1 seviyesi dinleme kriteri bağlamında
değerlendirilmiştir.

Yabancılar İçin Türkçe ders kitabı C1 seviyesi dil becerileri dağılım oranı

25%

26%

YAZMA
OKUMA

20%

DİNLEME

29%

KONUŞMA

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’ne uygun olduğu belirtilen Gazi Üniversitesi TÖMER tarafından
hazırlanan Yabancılar İçin Türkçe seti C1 seviyesi etkinlik sayısı bakımından incelendiğinde okuduğunu
anlama becerisine yönelik 63, konuşma becerisini geliştirmeye yönelik 53, yazma becerisini
geliştirmeye yönelik 57 ve dinleme anlama becerisine yönelik de 43 etkinlik olmak üzere toplam 216
etkinliğin olduğu tespit edilmiştir.
Oranlara bakıldığı zaman dinleme becersi etkinliklerinin diğer dil becerisi etkinliklerine oranı yaklaşık
olarak %20 olarak hesaplanmıştır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’ne göre dil öğretimi bir bütün
olarak ele alınmaktadır ve bütün dil becerilerine gereken önemin verilmesi gerekmektedir. Bu sebeple
kitaplarda da becerilerin oran olarak dengeli dağıtılması gerekmektedir. Gazi Üniversitesi TÖMER
Yabancılar İçin Türkçe setinde yer alan C1 seviyesinde dil becerilerinin çoğu kaynağa göre dağılımın
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dengeli yapıldığı görülmektedir. Bu da bu setin dil gelişiminde dinleme becerisini önemsediğini
göstermektedir.
Dinleme Becerisini Geliştirmeye Dayalı Özgün Etkinlikler:
Yapılan bu incelemeler sonucunda C1 seviyesinde dinleme becerisini geliştirmeye yönelik örnek
etkinlikler tasarlanmıştır. Bu etkinlikler tasarlanırken Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni temele
alınmıştır. Tasarlanan etkinliklerde öğrencilerin seviyeleri gözönünde bulundurularak dinleme öncesi,
dinleme anı ve dinleme sonrası süreçleri içeren çeşitli etkinliklere yer verilmiştir.
Etkinlik 1:
Seviye Gurubu : C1
Yaklaşık Süre : 40 dakika
Temel Beceriler : Dinleme, konuşma ve yazma
Etkinlik türleri : İlgi uyandırma, metindeki boşlukları doldurma, yazma
Amaç : Dinleme yoluyla öğrencilerin sözcük dağarcığını geliştirerek kendilerini yazılı ve
sözlü olarak ifade edebilme becerisi kazandırma.
Materyaller: Çalışma yaprağı
Süreç: Öğrencilere çalışma yaprağı dağıtılır.
Dinleme öncesi, dinleme anı ve dinleme sonrası etkinlikleri sırasıyla cevaplanır.
Değerlendirme: Öğrencilerin verdiği cevaplar kontrol edilir.
Yanlışları sınıf ortamında düzeltilir.
Dinleme Öncesi Etkinliği (İlgi uyandırma)
1. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerdeki yerler hakkında neler biliyorsunuz? Sınıfta anlatınız.

Dinleme Anı Etkinliği (Metindeki boşlukları doldurma)
2. Metni dinleyiniz ve metindeki boşlukları doldurunuz.
Dinleme Metni
Doğanın Tasarımı: Kapadokya
1985'de UNESCO Dünya Miras Listesine, doğal ve kültürel varlık olarak dâhil olan Kapadokya Nevşehir
il merkezine 14 km uzaklıkta bulunan Avanos ve Ürgüp İlçeleri arasındaki 40 kilometrekarelik bir alanı
kaplamaktadır.
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Göreme vadisi yamaçlarında yer alan çok sayıda peri bacası, vadi tabanındaki zengin su kaynakları,
bitki örtüsü, kayalara oyulmuş çok sayıda kilisesi ve duvar resimleri ile Göreme Milli Parkı ve
Kapadokya
doğanın
eşsiz
bir
tasarımıdır.
Erciyes ve Hasan Dağı tüflerini, rüzgâr ve suyun aşındırması sonucu milyonlarca yılda oluşmuş olan
Kapadokya, benzersiz jeolojik yapısı ile birçok uygarlığa yerleşim yeri olmuş ve Anadolu kültür tarihine
tanıklık etmiştir. Kapadokya, günümüzde ancak bazı katları keşfedilebilmiş olan ve başka katları da
olduğu tahmin edilen yeraltı kentlerini barındırmaktadır. Bu yeraltı kentlerinin en sıra dışı olanları
Kaymaklı, Derinkuyu, Mazı, Özkonak ve Tatlarin bölgelerindedir. Çok uzun dönemler boyunca bu yeraltı
şehirleri sığınma yerleri olarak kullanılmış ve yenileme çalışmalarından sonra ziyarete açılmıştır.
Osmanlı ve Selçuklu sanatı ve mimarisinin en seçkin örneklerini sunan Kapadokya'da Eğri Minare,
Alayhan ve Sultanhanı Kervansarayları, Sarıhan Kervansarayı, Ürgüp Taşkınpaşa Camisi, Sungur Bey ve
Alaaddin Camileri görülmesi gereken mimari eserler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Aynı zamanda
Ürgüp, Uçhisar, Avanos, Göreme, Çavuşin, Ortahisar, Ihlara Vadisi, Sinnassos (Mustafapaşa), Soğanlı
Vadisi, Zelve Vadisi, Güvercinlik Vadisi görülmesi gereken yerler arasında bulunmaktadır. Doğa ve
insanın uyumunu yansıtan kimliği ile Kapadokya, bu gizemli toprakları keşfetmek ve doğanın eşsiz
tasarımına
tanıklık
etmek
isteyenleri
bekliyor.
(Erişim
tarihi
27.03.2015
http://www.goturkey.com/tr/pages/content/1873 adresinden alınmıştır.)
Dinleme sonrası etkinliği (Yazma)
3. Siz de gezip gördüğünüz bir yeri anlatan kısa bir yazı yazınız.
Etkinlik 2:
Seviye Gurubu : C1
Yaklaşık Süre : 40 dakika
Temel Beceriler : Dinleme, konuşma, yazma ve okuma
Etkinlik türleri : Ön bilgileri harekete geçirme, eşleştirme, soru sorma
Amaç : Öğrencilere sorulan sorular aracılığıyla dinlenilecek metin hakkında ön bilgiler
harekete geçirilir. Öğrencilerin dinledikleri metinde kendilerini ilgilendiren bilgileri
bulabilmeleri sağlanır. Düşündürücü sorular sorularak öğrenciler metin hakkında
tartışmaya yönlendirilir.
Materyaller: Çalışma yaprağı
Süreç: Öğrencilere çalışma yaprağı dağıtılır.
Dinleme öncesi, dinleme anı ve dinleme sonrası etkinlikleri sırasıyla cevaplanır.
Değerlendirme: Öğrencilerin verdiği cevaplar kontrol edilir.
Yanlışları sınıf ortamında düzeltilir.
Dinleme Öncesi Etkinliği (Ön bilgileri harekete geçirme):
1. Hangi sosyal medya araçlarını kullanıyorsunuz?
2. Sosyal medya araçlarını kullanma amacınız nedir?
3. Facebook hakkında neler biliyorsunuz?
4. Aşağıdaki metni dinleme kurallarına uyarak dikkatli bir şekilde dinleyiniz.
Dinleme Metni
HAYATIMIZIN BİR PARÇASI: FACEBOOK
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Facebook Inc, insanların arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve bilgi alış verişi yapmasını amaçlayan bir
sosyal web sitesidir. 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 2006 sınıfı öğrencisi Mark Zuckerberg
tarafından kurulan facebook, öncelikle Harvard öğrencileri için kurulmuştu. Daha sonra Boston
civarındaki okulları da içine kapsayan facebook, iki ay içerisindeki Ivy Ligi okullarının tamamını kapsadı.
İlk sene içerisinde de; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm okullar facebook' da mevcuttu. Üyeler
önceleri sadece söz konusu okulun e-posta adresiyle (.edu, .ac.uk, vb.) üye olabiliyordu. Daha
sonrasında da ağ içine liseler ve bazı büyük şirketler de katıldı. 11 Eylül 2006 tarihinde ise facebook tüm
e-mail adreslerine, bazı yaş sınırlandırmalarıyla açıldı. Kullanıcılar diledikleri ağlara; liseleri, çalışma
yerleri ya da yaşadığı yerler itibarıyla katılım gösterebilmektedirler. Temmuz 2007 itibarıyla, 34 milyon
kullanıcısıyla dünyanın en büyük üniversite tabanlı kullanıcılarına sahip oldu. Alexa istatistiklerine göre
facebook 20 Ekim 2007 itibarıyla; Dünya'nın en fazla ziyaret edilen 7'inci sitesidir. Bunun yanı sıra;
Kanada, Güney Afrika ve Norveç'in en fazla ziyaret edilen sitesi; İngiltere ve İsveç'in 2. en fazla ziyaret
edilen sitesi, Mısır ve Panama'nın 3. , ABD, Avustralya ve Türkiye'nin de 5. en fazla ziyaret edilen
sitesidir. Aynı zamanda Türkçe, Facebook' da İngilizce dışında en çok kullanılan dildir. Facebook ismini
"paper facebooks" 'dan alır. Bu form A.B.D. üniversitelerinde okulların öğrencilerine, öğretmenlere ve
çalışanlara doldurduğu onları tanıtan bir formdur. Şu anda 400 milyondan fazla kullanıcısı
bulunmaktadır. (Erişim tarihi: 27.03.2015 http://www.ensonhaber.com/facebook-nasil-ortayacikti.html adresinden alınmıştır.)
Dinleme Anı Etkinliği (Eşleştirme)
Metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplarla eşleştiriniz.
1. Facebook nedir?
2. Facebook kaç yılında kurulmuştur?
3. Facebook kim tarafından kurulmuştur?
4. Facebook ismini nereden alır?
5. Dünya’da en fazla ziyaret edilen kaçıncı sitedir?
6. Facebook’ta ikinci en çok konuşulan dil nedir?
paper facebooks

Facebook Inc, insanların arkadaşlarıyla iletişim
kurmasını ve bilgi alış verip yapmasını
amaçlayan bir sosyal web sitesidir.

7.
4 Şubat 2004
Türkçe

Mark Zuckerberg

Dinleme sonrası etkinliği (Soru sorma)
1. Sizce Facebook’un bu kadar hızlı gelişim göstermesinin sebebi nedir?
2. Facebook’un yaygın kullanılmasının sebebi ne olabilir? Tartışınız.
3. Facebook’ta değişiklik yapmak isteseydiniz bu ne olurdu? Niçin? Açıklayınız.
Etkinlik 3:
Seviye Gurubu : C1
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Yaklaşık Süre : 40 dakika
Temel Beceriler : Dinleme, konuşma, yazma ve okuma
Etkinlik türleri : Bağlamı tanıtma, diyalog tamamlama, seçilen metni tartışma, yazma
Amaç : Yönerge aracılığıyla öğrencilere bağlam tanıtılır. Çeşitli diyaloglar verilerek diyalog
tamamlanır. Diyaloglar aracılığıyla kültürel ögeler tanıtılır.
Materyaller: Çalışma yaprağı
Süreç: Öğrencilere çalışma yaprağı dağıtılır.
Dinleme öncesi, dinleme anı ve dinleme sonrası etkinlikleri sırasıyla cevaplanır.
Değerlendirme: Öğrencilerin verdiği cevaplar kontrol edilir.
Yanlışları sınıf ortamında düzeltilir.
Dinleme Öncesi Etkinliği (Bağlamı tanıtma)
1. Şimdi dinleyeceğimiz diyaloglar farklı ortamlarda farklı kişiler arasında geçmektedir.

Dinleme Anı Etkinliği (Diyalog tamamlama)
Dinlediğiniz diyalogların kimler arasında geçebileceğini tahmin ediniz ve diyalogdaki boşlukları
dinlediklerinizden hareketle doldurunuz.
Öğretmen-öğrenci diyaloğu:
-Günaydın çocuklar!
-Günaydın ……………..!
-Şimdi ……………. oturunuz ve ……….. açınız.
- Peki, ………….
Kız isteme töreni:
-Sebebi …………. malum.
- …………. efendim.
-Allah’ın emri………….. kavli ile kızınız Ayşe’yi oğlumuz Mehmet’e istiyoruz.
- ………………… olur.
Evlilik töreni:
-Bugün burada Ayşe ile Mehmet’in ………………….. için toplanmış bulunuyoruz.
- Siz Ayşe Hanım, Mehmet Bey’i ……….. olarak kabul ediyor musunuz?
- Evet!
-Siz Mehmet Bey, Ayşe Hanım’ı ………………. olarak kabul ediyor musunuz?
-Evet!
-Ben de sizi ……………………….. ilan ediyorum. Bir ……………………… kocayın.
Dinleme sonrası etkinliği (Seçilen metni tartışma ve yazma )
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3) Dinlediklerinizden hareketle tamamladığınız diyalogları sırasıyla canlandırınız.
4) Şimdi siz de farklı ortamlarda gerçekleşen diyaloglar yazınız.
3. SONUÇ
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi son yıllarda gelişim göstermekte ve bu alanda sınırlı çalışma
bulunmaktadır. Ana dili olarak Türkçe öğretiminde ihmal edilen dinleme becerisi yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminde de ihmal edilmekte bu becerinin geliştirilmesine gereken önem verilmemektedir.
Dil öğretiminde dil becerilerinin temele alınması ve bu becerilerin bir bütün olarak öğretilmesinden
dolayı dinleme becerisine de gereken önem verilmelidir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
kullanılan ders materyallerinde dinlemeyi geliştirmeye yönelik çeşitli etkinlikler yer almalı ve eksik
noktalarda örnek etkinlikler tasarlanmalıdır. Bu çalışmada da Gazi Üniversitesi TÖMER Yabancılar İçin
Türkçe seti C1 seviyesi dinleme becerisi bağlamında çeşitli kriterler doğrultusunda değerlendirilmiş ve
şu sonuçlara ulaşılmıştır:
1.Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin gelişmekte olan bir alan olmasının sonucunda bu alanda
program, ders materyali, öğretim elemanı gibi konularda eksiklikler mevcuttur. Avrupa Dilleri Ortak
Çerçeve Metni’ ne göre hazırlanmış olduğu belirtilen Gazi Üniversitesi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe
seti dinleme etkinlikleri bağlamında bu alandaki kaynak eksikliğine katkıda bulunmaktadır.
2. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’ne göre dil öğretiminde dil becerileri bir bütün olarak ele alınmalı
ve bu becerilerin birbirlerini geliştirdikleri dikkate alınarak dinleme becerisine de diğer dil becerileri
kadar önem verilmesi gerekmektedir. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’ne göre hazırlandığı belirtilen
Gazi Üniversitesi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe seti C1 seviyesi kitabında yer alan dinleme etkinlikleri
sayı bakımından incelendiğinde toplam 216 etkinlikten 43 tanesinin dinleme etkinliği olduğu tespit
edilmiştir. Kitapta yer alan toplam etkinlik sayısının yaklaşık %20 sini dinleme becerisi, %29 unu
okuma, %25 ini konuşma ve %26 sını da yazma becerisi etkinlikleri oluşturmaktadır. Dinleme becerisi
etkinliklerinin diğer dil becerisi etkinliklerine sayı bakımından yakın olması bu kitapta dinleme
becerisine diğer dil becerileri kadar önem verildiğini göstermektedir. Gazi Üniversitesi TÖMER
Yabancılar İçin Türkçe Seti C1 seviyesinin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’ ne uygun olarak
hazırlandığı söylenebilir.
3. Dinleme öncesi etkinliklerinin öğrencileri dinlemeye hazırlaması bakımından önemli olmasından
dolayı Gazi Üniversitesi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe seti C1 seviyesi kitabında sadece 2 tane dinleme
öncesi etkinliğine yer verilmesi eksiklik olarak dikkat çekmektedir.
4. Gazi Üniversitesi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe seti C1 seviyesi kitabında dinleme anı etkinliği olarak
13 tane etkinlik yer almaktadır. Bu etkinliklerden 1 tanesi bilgi aktarma, 4 tanesi bilgi arama ve 8 tanesi
de metindeki boşlukları doldurma etkinlikleridir. 10 tane dinleme anı etkinliklerinden sadece 3 türden
yararlanılması ve ağırlıklı olarak da metindeki boşlukları doldurma etkinliğine yer verilmesi derse
duyulan ilginin azalmasına sebep olabilir. Dinleme anı etkinliklerinin sayı bakımından da az olması
dikkat çekmektedir.
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5. Gazi Üniversitesi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe seti C1 seviyesi kitabında dinleme sonrasında ise 28
etkinliğin yer alması dinleme becerisi etkinliklerinden en çok dinleme sonrası etkinliklerine önem
verildiğini göstermektedir. Dinleme sonrası etkinliklerinden de 3 tanesi seçilen metni tartışma, 7 tanesi
soru sorma, 16 tanesi doğru/yanlış ya da çoktan seçmeli sorular ve 2 tanesi de yazma etkinliği olarak
oluşturulmuştur. Dinleme sonrası etkinliklerinde dinleme öncesi ve dinleme anı etkinliklerine göre
farklı türlerde etkinliklere yer verildiği görülmektedir.
Öğrencilerin derse karşı ilgilerini
kaybetmemeleri, dinleme becerilerinin istenilen ölçüde geliştirilebilmesi gibi sebeplerden dolayı
dinleme sonrasında olduğu gibi dinleme öncesi ve dinleme anı etkinlikleri sayısı da arttırılmalı ve
etkinlik türleri çeşitlendirilmelidir.
6. Gazi Üniversitesi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe seti C1 seviyesi kitabında yer alan dinleme becerisi
etkinlikleri Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni bağlamında özdeğerlendirme formunda yer alan C1
seviyesi dinleme kazanımı doğrultusunda CD’de bulunan dinleme metinleri incelendiğinde; metinlerin
seviyeye uygun olarak soyut konulardan seçilmiştir. CD’deki metinlerde konuşmanın dilde yetkin bir
kişinin anlayacağı şekilde akıcı olduğu ve anlaşılması güç alt mesajlar içeren metinlerin yer aldığı
görülmektedir.
7. Dinleme metinlerinin yer aldığı C1 dinleme CD’si incelendiğinde CD’de yer alan metinlerin
uzunluklarının farklı olduğu, özellikle “Zamanında”, “Kitaplarda Ölmek” metinlerinin C1 seviyesine göre
kısa olduğu tespit edilmiştir. Ancak metinlerin içerik bakımından C1 seviyesine uygun olduğu
görülmüştür.
8. Dil öğretiminde ana amacın iletişimsel yetiyi geliştirmek olmasından dolayı seçilen metinlerin
içerikleri ve hazırlanan etkinlikler bu doğrultuda olmalıdır. CD’lerde yer alan dinleme metinleri
incelendiğinde sanatsal sözler içeren edebi metinlere yer verildiği, diyalogların çok fazla yer almadığı
görülmektedir. Dil öğretiminde iletişimsel yaklaşımın benimsenmesi ve dil öğretim amacının iletişimsel
yetiyi geliştirmek olmasından dolayı bu durum Gazi Üniversitesi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe seti C1
kitabının bir eksikliği olarak karşımıza çıkmaktadır.
9. Dil öğretiminin amaçlarından biri de hedef dilin kültürünün tanıtılmasıdır. “Şamanların Dansı”, “
Yusuf ile Züleyha”, “ “Kız Kulesi” gibi metinlerde Türk dünyasına ait kültür ve kültürel mirasa ait
unsurların tanıtımı yapılarak bir anlamda Türk kültürünün tanıtılması amaçlanmıştır. “İlk Bilgisayar”,
“Makyaj Sanatı” gibi konularda ise bütün insanlığı ilgilendiren konulardan seçilmiştir.
10. Elde edilen buglular doğrultusunda dinleme becerisini geliştirmeye yönelik örnek etkinlikler
tasarlanmıştır. Tasarlanan etkinliklerde dinleme öncesi, dinleme anı ve dinleme sonrası süreçleri içeren
çeşitli etkinliklere yer verilmiştir. Bu etkinliklerde dinleme becerisinin yanı sıra diğer dil becerilerinin de
geliştirilmesi hedeflenmiştir.
11.Etkinlikler Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’ndeki özdeğerlendirme formunda yer alan kazanımlar
dikkate alınarak C1 seviyesinde dinleme kazanımına uygun olarak hazırlanmıştır.
12.Etkinlikler oluşturulurken C1 seviyesine uygun olarak soyut konulara yer verilmiş, metinlerde
kültürel ve evrensel değerlerin yansıtılması amaçlanmıştır.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to explain the methods to be used in adapting the the texts that are going to be used
during reading activities in teaching Turkish as a foreign language according to the language levels specified in
Common European Framework and present the practice samples. The type and langauge structure of the texts
which are used in reading activities change according to students’ language levels. Thus, to obtain a text
appropriate for students’ language levels, it is necessary to produce an appropriate text or simplify an authentic
text. As artifical texts include the structures that are going to be taught in that lesson and the language which does
not exist outside the coursebooks, it is more functional to work on authentic texts rather than artificial texts for
improving communication skills in language teaching. However, giving the authentic texts directly to students
without simplification creates comprehension problems for students especially at starter levels. For this reason, it
is necessary to simplify authentic texts appropriate for students’ level. In this study, the types of texts that can be
used in teaching Turkish as a Foreign Language are presented and the techniques that can be used in
simplificiation of authentic texts are explained with examples.
Key Words: Text, adapting the text, simplification of the text, Teaching Turkish as a Foreign Language.

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma etkinlikleri sırasında kullanılacak metinlerin,
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metninde belirlenen dil düzeylerine göre uyarlanmasında kullanılacak yöntemleri
açıklamak ve uygulama örnekleri sunmaktır. Okuma etkinliklerinde kullanılan metinlerin türü ve dil yapısı,
öğrencilerin düzeyine göre değişmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin dil düzeyine uygun bir metin elde etmek için ya
duruma uygun metin üretmek (kurma metin) ya da özgün (otantik) bir metni sadeleştirerek öğrencilerin düzeyine
uygun hâle getirmek gerekmektedir. Kurma metinler, sadece o derste öğretilecek dilbilgisi yapılarını ve ders kitabı
dışında var olmayan dil kullanımlarını içeren yapay metinler olduğundan, kurma metinler yerine özgün metinlerle
çalışılması dil öğretiminde iletişim becerilerinin geliştirilmesinde daha işlevseldir. Ancak özgün metinlerin
üzerinde herhangi bir sadeleştirme yapılmadan doğrudan öğrenciye verilmesi, özellikle başlangıç düzeyinde
anlama sorunlarına neden olmaktadır. Bu nedenle, özgün metinlerin öğrencilerin düzeylerine uygun şekilde
sadeleştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılabilecek metin türleri
tanıtılmış ve özgün metinlerin sadeleştirilmesinde kullanılacak teknikler açıklanarak uygulama örneklerine yer
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Metin, metin uyarlama, metin sadeleştirme, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi.
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1. GİRİŞ
Yabancı dilde okuma becerisinin geliştirilmesinde; başvurulan okuma yöntemi, okuma
stratejileri, öğrencinin motivasyonu, öğrenme ortamı gibi değişkenlerin yanında okuma
materyalinin seçimi de son derece önemlidir. Öğrencinin okuduğu bir metni anlamasında
metindeki sözcüklerin anlamsal özellikleri, öğrencinin metindeki konuya ilişkin ön bilgileri,
öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi, metnin içeriği ve metnin dil düzeyinin öğrencinin dil
düzeyine uygunluğu etkilidir. Yabancı dil derslerinde kullanılacak metinlerin özellikleri şu
şekilde sıralanabilir (Wallace, 1992: 71; Haley ve Austin 2004: 159):
- Metinler belirli dil yapılarını ve sözcükleri öğretmelidir.
- Metnin dil düzeyi, öğrencinin düzeyinin biraz üstünde olmalıdır.
- Metinler, temel okuma stratejilerini desteklemelidir.
- Metinlerin içeriği öğrencilerin ilgilerini çekmelidir.
- Metinler, öğrenciler için uygun dil düzeyinde ve özgün olmalıdır.
- Metnin uzunluğu başlangıç düzeyindeki öğrenciyi yıldıracak nitelikte olmamalıdır.
- Metinler, farklı sınıf içi etkinliklere dönüştürülerek kullanılmaya uygun olmalıdır.
Yabancı dil derslerinde metinler sadece okuma becerisinin gelişmesine değil; konuşma ve
yazma becerilerinin de gelişimine katkı sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yani iyi bir metin hem
konuşma becerisinin geliştirilmesine zemin hazırlamalı hem de yazma için model
oluşturmalıdır. Dolayısıyla metinler hem anlama hem de anlatma becerilerinin
geliştirilmesinde en önemli kaynak olduğundan metin seçimi yabancı dil öğretiminde
üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.
Yabancı dil derslerinde kullanılan metinler yapay (kurgu) ve özgün metinler olarak iki
başlıkta değerlendirilebilir. Yapay (kurgu) metinler, “gerçek yaşamla doğrudan özdeş
olmayan, bunu yansıtmayı amaçlamayan özgöndergeli ve okuyucuya doğrudan eyleme
dökülemeyecek yaşantı örnekleri sunan” metinlerdir (Demircan, 1990: 100). Yapay (kurgu)
metinler, bir öğrenme ünitesinde öğretilmesi planlanan sözcük ve dil yapılarını içeren ve
ders öğretmeni ya da ders kitabı yazarınca oluşturulmuş metinlerdir. Bu metinlerin amacı
sadece hedef dildeki belli yapıları ve sözcükleri öğretmek olduğundan, bu metinlerde geçen
diyaloglar ve cümle yapıları gerçek hayatta karşılaşılanlardan oldukça farklıdır. Özgün
metinler ise, “gerçek yaşam ile özdeş, okura/alıcıya gerçek dünyada yararlı olabilecek
edimsel bilgileri sağlamaya yöneliktir” (Demircan, 1990: 100). Özgün metinler, dil öğretmeye
hizmet etme gibi bir amacı olmayan ve öğrenciyi gerçek hayattaki dil yapılarıyla buluşturan
orijinal metinlerdir.
Özgün metinler, kullanmalık ve yazınsal metin olmak üzere iki grupta değerlendirilebilir.
Kullanmalık metinler, belirli bir konuda bilgi verme amacı güden ve günlük yaşam
durumlarını içeren metinlerdir. Gazete haberleri, çeşitli etkinlik biletleri, ilanlar, restoran
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menüleri, anonslar kullanmalık metinlere örnek olarak verilebilir. Kullanmalık metinler
yabancı dil öğretiminde son derece önemlidir çünkü bu metinler “öğrencinin karşılaşabileceği
gündelik durumlarda ortaya çıkabilecek bildirişim yönelimlerini dilsel ve toplumsal yönden
doğru bir biçimde söze dökebilmesine, böylece de bu durumlarla karşılaştığında dil
aracılığıyla yabancı bir dünyada eyleme geçebilmesine olanak sağlamaktadır” Tapan, 1990:
57).
Yazınsal metinler ise değişik okumalara açık ve çok katmanlı anlamı olan metinlerdir.
Yazınsal metinler, hedef dil ile beraber hedef kültürün de öğretilmesinde etkili olduğundan
yabancı dil derslerinde önemli bir yer tutmaktadır. Aytaç (1995: 51) yazınsal metinlerden
bilgi, tarih, kültür tarihi, hayat felsefesi edinilebileceğini, okurun hayat bilgilerini yalnızca
kendi deneyimlerinden değil, okuduğu yazınsal metinlerden de alabileceğini, bunların insanın
ruh dünyasını geliştireceğini söylemektedir. Yazınsal metinlerin ders ortamında kullanımı
hem öğrencinin güdülenmesine hem de hedef kültürün kavramasına yardımcı olur. Ancak
derslerde kullanılan yazınsal metinler “öğrencinin dil düzeyinin çok üstünde olmamalı, konu
yününden öğrencinin ilgisine ve yaşam deneyimine uygun olmalı, çok yoğun bir art alan
bilgisi gerektirmemelidir” (Polat, 1993: 187-188).
Metinlerin yabancı dil derslerinde işlevsel olarak kullanılabilmesi için, metinlerin öğrenciler
tarafından anlaşılması gerekmektedir. Bu durum da öğrencilerin dil düzeyine uygun
metinlerle çalışmayı gerekli kılmaktadır. Krashen (1985)’e göre sözlü ve yazılı dil girdisini
anlama, dil becerilerini artırmaya yarayan tek mekanizmadır. Krashen (1985) bu durumu
‘anlaşılır girdi’ olarak açıklar ve ‘anlaşılır girdi’yi de öğrenenin dil düzeyinin biraz üzerinde
(i+1) olarak tanımlar. Girdi kuramına göre, yabancı dil öğrenen bireylerin hedef dilde bir
sonraki aşamaya geçebilmeleri için, bir sonraki aşamanın parçası olan bir yapıyı içeren girdi
dili anlamaları gerekir (Krashen ve Terrell, 1983: 32).
Yabancı dil derslerinde sunulan girdi, öğrencinin dil düzeyinden bir adım ileride olduğu
zaman öğrenci bu yeni bilgiyi ön öğrenmelerine dayanarak anlamlandırır ve bu yeni bilgi ile
sıkça karşılaşınca, kendiliğinden bir ileri düzeye çıkmış olur. Yabancı dil öğrenim sürecinde
ilerleme ve başarı, hedef dil ile ilgili alınan anlaşılabilir girdinin niteliği ve niceliği ile ilgilidir.
Dil öğrenim sürecinde maruz kalınan girdiler anlaşılır olmadıkça öğrenmeye hizmet etmez.
Bu nedenle dil derslerinde kullanılan metinlerin öğrencinin düzeyine göre uyarlanması
gerekir.
2. METİN UYARLAMA NEDİR?
Okuma etkinliklerinde kullanılan metinlerin türü ve dil yapısı, öğrencilerin dil düzeylerine
göre değişmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin dil düzeyine uygun bir metin elde etmek için ya
duruma uygun metin üretmek (kurma metin) ya da özgün (otantik) bir metni sadeleştirerek
öğrencilerin düzeyine uygun hâle getirmek gerekmektedir. Kurma metinler, sadece o derste
öğretilecek dilbilgisi yapılarını ve ders kitabı dışında var olmayan dil kullanımlarını içeren
yapay metinler olduğundan, kurma metinler yerine özgün metinlerle çalışılması dil
öğretiminde iletişim becerilerinin geliştirilmesinde daha işlevseldir. Ancak özgün metinlerin
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üzerinde herhangi bir sadeleştirme yapılmadan doğrudan öğrenciye verilmesi, özellikle A1A2 düzeylerinde anlama sorunlarına neden olmakta, bu da öğrencilerin motivasyonunu
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, özellikle başlangıç düzeyinde, özgün metinlerin
ders malzemesi olarak kullanılmaları için metinlerin öğrencilerin düzeyine uygun şekilde
uyarlanması gerekmektedir.
Dil öğretim sürecinde öğrenicinin bilgi ve becerileri ile metnin zorluğu arasında bir ilişki
olduğuna inanılır. Dil öğretiminde öğreniciler metnin hem dilsel karmaşıklığı hem de
konunun içeriğinin zorluğu altında eziliyorsa, sunulan içeriği anlayamayabilirler. Eğer
müfredat da önemli ölçüde okuma kitabına dayanıyorsa, bu durumda öğreniciler derse
katılamayabilirler. Bu noktada, metin uyarlamanın özellikle de sadeleştirmenin yararlı
olduğu düşünülmektedir (Durmuş, 2013: 136).
Metin uyarlama, yabancı dil öğrencilerinin hedef dilde okudukları bir metni daha iyi
anlamalarını sağlamak amacıyla yapılan söz dizimsel ve sözcüksel değiştirimlerdir (Ellis,
1993; Hill, 1997; Young, 1999). Metin uyarlama iki biçimde yapılabilir: Detaylandırma ve
sadeleştirme.
Metin sadeleştirmede temelde yapısal ve sezgisel olmak üzere iki yaklaşım söz konusudur
(Allen, 2009). Yapısal yaklaşıma göre sadeleştirme, seviyelendirilmiş okuma materyallerine
dayandırılır ve yaygın okumalar yoluyla öğrencinin hedef dilde ilerlemesi amaçlanır.
Seviyelendirilmiş okuma materyalleri hazırlanırken de öğrencinin her bir dil seviyesinde
bilmesi gereken sözcükler ve yapılar önceden listelenir ve metinler bu listelere göre
sadeleştirilir (Nunan, 1999). Yapısal yaklaşımın öngördüğü bir diğer sadeleştirme yolu da
geleneksel okunabilirlik formülleridir. Geleneksel okunabilirlik formüllerine göre metnin
okunabilirliği sözcüklerdeki harf sayısı ve cümlelerdeki sözcük sayısı ile açıklanır. Anadildeki
okuma materyallerinde yoğun olarak başvurulan okunabilirlik formüllerinin yabancı dildeki
okumalar üzerinde bir etkisinin olup olmadığı da tartışma konusudur. Çünkü yabancı dilde
okuduğunu anlama becerisini, cümlenin ya da sözcüklerin uzunluğu değil; sözcüklerin
bilinirliği, metindeki konuya ilişkin ön bilgiler gibi bilişsel faktörler daha çok etkilemektedir.
Bir başka deyişle, yabancı dilde okuma yapan bir öğrenci sözcüklerine ve konusuna aşina
olduğu uzun bir metni, bilmediği sözcüklerden ve yapılardan oluşan kısa bir metne göre daha
kolay anlayabilir.
Metin sadeleştirmede başvurulan bir diğer yaklaşım da sezgisel yaklaşımdır. Sezgisel
yaklaşma göre metin sadeleştirmesi yapan kişiler kendilerini bir yabancı dil öğretmeni ya da
öğrencisi olarak düşünerek, öğrencinin hangi düzeyde hangi kelime ve yapıları bilmeleri
gerektiğine sezgisel olarak karar verirler ve metin uyarlamalarını buna göre yaparlar (Allen,
2009; Crosley, Allen ve McNamara, 2012). Sezgisel olarak yapılan metin sadeleştirmeler
nesnel değildir ve bu nedenle farklı kişiler/kurumlarca hazırlanan seviyelendirilmiş kitaplar
sözcük ve yapı bakımından farklılık göstermektedir. Metin uyarlama konusunda yapısal
yaklaşımın mı yoksa sezgisel yaklaşımın mı daha fazla kullanıldığına ilişkin bilimsel veriler
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olmamasına rağmen, aynı dil seviyesi için farklı kişiler/kurumlarca hazırlanmış okuma
materyallerinin sözcük ve yapı bakımından farklı olması, bu konuda sezgisel yaklaşıma daha
çok başvurulduğunu göstermektedir.
3. METİN UYARLAMADA KULLANILABİLECEK TEKNİKLER
Tweissi (1998: 201)’ye göre sadeleştirilmiş metinlerin okuduğunu anlama üzerinde olumlu
etkisi vardır ancak bu olumlu etki metindeki sadeleştirme miktarıyla değil sadeleştirme
türüyle ilişkilidir. Alanyazın taraması yapıldığında (Alderson, 2000; Chang, 2008; Long ve
Ross, 1993; Nation, 1993; Oh, 2001; Williams ve Dallas, 1984; Yano, Long ve Ross,1994)
metin sadeleştirmenin dört şekilde yapılabileceği görülmektedir: a. koruma, b. değiştirme, c.
özetleme ve d. silme. Koruma, metnin zor ya da anlamaya engel olmayan bölümlerinin
herhangi bir işleme tabi tutulmadan olduğu gibi bırakılması demektir. Değiştirme, öğrencinin
düzeyinin üstünde olan sözcük ve yapıların, aynı anlamı verecek şekilde öğrencinin bildiği
sözcük ve yapılarla değiştirilmesidir. Özetleme, bir metnin anlamını koruyarak basit bir
biçimde ya da kısaca yeniden söylenmesidir. Silme ise metnin anlamına doğrudan katkısı
olmayan ya da ayrıntı içeren bazı bölümlerin metinden atılmasıdır.
Yabancı dilde okuma metinlerinin sadeleştirilmesinde en çok başvurulan sadeleştirme türü
değiştirmedir. Değiştirme aşağıdaki şekillerde yapılabilir (Alderson, 2000; Chang, 2008;
Nation, 1993):
1. Sözcüksel değiştirme:
a. Az kullanılan sözcük ya da ifadenin, daha sık kullanılan sözcük ya da ifadeyle
değiştirilmesi.
b. Cümleden bazı sözcük ya da ifadelerin atılarak sözcüksel yoğunluğun azaltılması.
c. Anlamayı kolaylaştırmak amacıyla cümleye yeni sözcük ya da ifadelerin eklenmesi.
2. Sözdizimsel değiştirme:
a. Devrik cümlelerin kurallı hale dönüştürülmesi ve cümledeki sözcüklerin ya da
ifadelerin yeniden sıralanması.
b. Uzun cümlelerin kısa cümlelere ve bağlı, sıralı ya da bileşik cümlelerin basit
cümlelere dönüştürülmesi, yani cümlenin bölünmesi.
c. Anlamayı kolaylaştırmak amacıyla ayrı cümlelerin sebep-sonuç, amaç-sonuç, zıtlık,
vb anlamı taşıyan bağlaçlarla birleştirilmesi.
3. Sözcüksel-sözdizimsel değiştirme:
a. Sözcük, ifade ve yapıların tekrarından kaçınarak metni küçültme.
b. Yapısal ve anlamsal olarak karmaşık olan ifadeleri yeniden kurma.
c. Cümledeki örtük anlatımları ya da anlaşılması zor yapıları açıklamak için metne
eklemeler yapma.
4. Biçimsel değiştirme: Anlamayı kolaylaştırmak amacıyla bir paragrafın birkaç parçaya
bölünmesi ya da bağlaçlar kullanılarak iki paragrafın birleştirilmesidir.
4. DİL DÜZEYLERİNE GÖRE METİN UYARLAMA ÖRNEKLERİ
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Bu bölümde, özgün metinlerin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metninde belirlenen dil
düzeylerine göre uyarlama örneklerine yer verilmiştir. Metinlerin uyarlanmasında Avrupa
Dilleri Ortak Çerçeve Metninde yer alan okuma becerisi yeterlilik ölçütleri temel alınmıştır.
Ayrıca Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metnine göre hazırlanmış olan ders kitaplarındaki
(İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti, 2012; Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Öğretim
Seti, 2008; İzmir Yabancılar İçin Türkçe, 2012; Yabancı Dilim Türkçe, 2007; Yabancılar İçin
Türkçe Öğrenme Kitabı, 2013) sözcükler ve dilbilgisi yapıları göz önünde bulundurulmuştur.
Metinlerin sadeleştirilmesinde yukarıdaki bölümde açıklanan sadeleştirme teknikleri
kullanılmıştır.
Örnek 1:
Özgün Cümle:
Araştırmalar alışverişe düşkün olan kadınların yarıya yakınının, alışverişin ardından gereksiz
alışveriş yaptığı düşüncesiyle kendilerini suçlu hissettiklerini ortaya koyuyor.
A1 Düzeyinde Sadeleştirilmesi:
Bazı kadınlar alışverişi çok seviyorlar. Bu kadınlarla ilgili çeşitli araştırmalar var. Bu
araştırmalara göre, kadınların yaklaşık %50’si alışverişten sonra kendilerini suçlu hissediyorlar.
Çünkü bu kadınlar “Gereksiz alışveriş yapıyorum.” diye düşünüyorlar.
Yukarıda orijinal biçimi verilen cümlenin A1 düzeyine uyarlanmasında şu teknikler
uygulanmıştır:
1. Sözcüksel değiştirme: Az kullanılan “düşkün, yarı, yakın, ard, düşünce” sözcükleri yerine
öğrencilerin daha çok bildiği “sevmek, %50, yaklaşık, sonra, düşünmek” sözcükleri
kullanılmıştır.
2. Silme: “Ortaya koymak” sözcüğü soyut anlam ifade ettiği için; “olan” sözcüğü ise
öğrencilerin henüz öğrenmedikleri ortaç ekini taşıdığı için cümleden tamamen çıkarılmıştır.
3. Anlamayı kolaylaştırıcı yeni sözcük/ifade ekleme: Cümledeki neden-sonuç ilişkisini daha
belirgin kılmak için cümleye “çünkü” sözcüğü eklenmiştir. Özgün metinde “Araştırmalar ….
ortaya koyuyor.” biçiminde yer alan cümledeki “ortaya koymak” ifadesini kolaylaştırmak için
cümleye “Bu konuda çeşitli araştırmalar var. Bu araştırmalara göre,” ifadeleri eklenmiştir.
4. Sözdizimsel değiştirme: Yapı bakımından tek bir girişik bileşik cümle olan özgün cümle,
ortaçların atılması suretiyle dört ayrı cümleye bölünmüştür. Ayrıca uzun bir tamlama grubu
olan “… alışverişe düşkün olan kadınların yarıya yakınının, alışverişin ardından gereksiz
alışveriş yaptığı düşüncesiyle kendisini suçlu hissettiği” ifadesi tamlama özelliği bozularak
basit cümlelere dönüştürülmüştür.
A2 Düzeyinde Sadeleştirilmesi:
Alışverişe düşkün kadınlarla ilgili çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalara göre,
kadınların yaklaşık %50’si alışverişin ardından “Gereksiz alışveriş yaptım.” diye düşünüyorlar.
Bu nedenle kendilerini suçlu hissediyorlar.
Yukarıda orijinal biçimi verilen cümlenin A2 düzeyine uyarlanmasında şu teknikler
uygulanmıştır:
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1. Sözcüksel değiştirme: Orijinal metinde yer alan “yarı, yakın, düşünce” sözcükleri,
öğrencilerin daha sık karşılaştıkları “%50, yaklaşık, düşünmek” sözcükleriyle değiştirilmiştir.
A2 düzeyinde, A1’e göre sözcüksel değiştirimin daha az olmasının nedeni, öğrencilerin dil
düzeyi ilerlediği için sözcük dağarcıklarının da daha gelişmiş olmasıdır.
2. Silme: “Ortaya koymak” sözcüğü soyut anlam ifade ettiği için; “olan” sözcüğü ise
öğrencilerin henüz öğrenmedikleri ortaç ekini taşıdığı için cümleden tamamen çıkarılmıştır.
3. Anlamayı kolaylaştırıcı yeni sözcük/ifade ekleme: Cümledeki neden-sonuç ilişkisini daha
belirgin kılmak için cümleye “bu nedenle” bağlacı eklenmiştir. Özgün metinde “Araştırmalar
…. ortaya koyuyor.” biçiminde yer alan cümledeki “ortaya koymak” ifadesini kolaylaştırmak
için cümleye “Bu konuda çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalara göre,” ifadeleri
eklenmiştir.
4. Sözdizimsel değiştirme: Yapı bakımından tek bir girişik bileşik cümle olan özgün cümle,
ortaçların atılması suretiyle üç ayrı cümleye bölünmüştür. Ayrıca uzun bir tamlama grubu
olan “… alışverişe düşkün olan kadınların yarıya yakınının, alışverişin ardından gereksiz
alışveriş yaptığı düşüncesiyle kendisini suçlu hissettiği” ifadesi tamlama özelliği bozularak
basit cümlelere dönüştürülmüştür.
A2 düzeyine göre uyarlanmış cümle ile A1 düzeyine uyarlanmış cümle arasındaki temel fark,
A2 düzeyinde daha az sözcüksel değiştirim yapılmasıdır. Ayrıca dil eğitimi sarmal olduğu ve
kolaydan zora ilerlediği için, aynı anlamı karşılayacak farklı sözcüklerin ve yapıların (A1’de
“çünkü” ile verilen anlamın A2’de “Bu nedenle” ile verilmesi, A1’de “alışverişten sonra”
ifadesinin A2’de “alışverişin ardından” biçimine dönüştürülmesi gibi) kullanılmasıdır.
Gerek A1, gerekse A2 düzeyine uyarlanmış cümlelerdeki sözcük sayısı, orijinal cümledeki
sözcük sayısından fazladır. Çünkü uyarlamalarda, orijinal metinde kullanılan tamlamalar,
ortaçlar ve birleşik yapılar kullanılmamış, aynı anlam farklı cümlelere dönüştürülerek
verilmiştir. Dolayısıyla, bir metni sadeleştirmek ya da uyarlamak demek, metni kısaltmak
demek değil; öğrencinin bildiği sözcük ve yapılarla ifade etmek demektir.
B1 Düzeyinde Sadeleştirilmesi:
Araştırmalara göre, alışverişe düşkün kadınların neredeyse yarısı, alışverişin ardından
kendilerini suçlu hissediyorlar. Çünkü gereksiz alışveriş yaptıklarını düşünüyorlar.
Yukarıda orijinal biçimi verilen cümlenin B1 düzeyine uyarlanmasında şu teknikler
uygulanmıştır:
1. Sözcüksel değiştirme: “Yarıya yakını” ifadesi yerine “neredeyse yarısı”; “düşüncesi” yerine
“düşünmek” sözcüğü kullanılmıştır.
2. Silme: “Ortaya koymak” sözcüğü soyut anlam ifade ettiği için; “olan” sözcüğü ise
öğrencilerin henüz öğrenmedikleri ortaç ekini taşıdığı için cümleden tamamen çıkarılmıştır.
3. Anlamayı kolaylaştırıcı yeni sözcük/ifade ekleme: Cümledeki sebep-sonuç ilişkisini daha
net ortaya koymak amacıyla “çünkü” sözcüğü eklenmiştir.
4. Sözdizimsel değiştirme: Yapı bakımından tek bir girişik bileşik cümle olan özgün cümle,
ortaçların atılması suretiyle iki ayrı cümleye bölünmüştür.
B2 Düzeyinde Sadeleştirilmesi:
Araştırmalar, alışverişe düşkün kadınların yarıya yakınının, gereksiz alışveriş yaptıklarını
düşündükleri için alışverişin ardından kendilerini suçlu hissettiklerini gösteriyor.
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Yukarıda orijinal biçimi verilen cümlenin B2 düzeyine uyarlanmasında şu teknikler
uygulanmıştır:
1. Sözcüksel değiştirme: “Ortaya koyuyor” ifadesi, kullanım sıklığı daha fazla olan
“göstermek” sözcüğüyle değiştirilmiştir.
2. Silme: “Olan” sözcüğü anlam kaybına neden olmadığı için cümleden atılmıştır.
3. Anlamayı kolaylaştırıcı yeni sözcük/ifade ekleme: Cümledeki sebep-sonuç ilişkisini daha
net ortaya koymak amacıyla “için” sözcüğü eklenmiştir.
4. Sözdizimsel değiştirme: Kadınların kendilerini ne zaman suçlu hissettiklerini belirten
“alışverişin ardından” ifadesinin yeri değiştirilerek metindeki anlam karışıklığı giderilmiştir.
B1 ve B2 düzeylerinde sözcüksel değiştirme ve silme tekniği, öğrencilerin dil düzeyleri
ilerlediği, dolayısıyla da sözcük dağarcıkları zenginleştiği için A1-A2 düzeylerine göre daha az
kullanılmıştır.
Örnek 2:
Özgün cümle:
Üsküdar’ın sembolü Kız Kulesi, hakkında çeşitli rivayetler anlatılan, efsanelere konu olan,
İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi'ne yakın kısmında, Salacak açıklarında yer alan küçük bir
adacık üzerinde inşa edilmiş yapıdır.
A1 Düzeyinde Sadeleştirilmesi:
Kız Kulesi Üsküdar’ın sembolüdür. Kız Kulesi hakkında çeşitli hikâyeler vardır. Kız Kulesi
İstanbul Boğazı’ndadır. Salacak’ın karşısında çok küçük bir adanın üzerindedir.
Yukarıda orijinal biçimi verilen cümlenin A1 düzeyine uyarlanmasında şu teknikler
uygulanmıştır:
1. Sözcüksel değiştirme: Az kullanılan “rivayet, efsane, açıklarında, konu olan, küçücük,
adacık” sözcükleri yerine öğrencilerin daha çok bildiği “hikâye, karşısında, var, çok küçük,
ada” sözcükleri kullanılmıştır.
2. Silme: “Konu olan, yakın kısmı, yer alan, inşa edilmiş, yapı ” sözcükleri öğrencilerin henüz
öğrenmedikleri dil bilgisi yapılarını içerdikleri ve anlamsal olarak da öğrencilerin sık
karşılaşmadıkları sözcükler olduklarından cümleden tamamen çıkarılmıştır.
3. Anlamayı kolaylaştırıcı yeni sözcük/ifade ekleme: Uzun bir girişik bileşik cümle olan
orijinal cümlenin anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla cümle dört basit cümleye
bölünmüştür. Bu basit cümlelere yargı bildirmeleri için “vardır, üzerindedir” sözcükleri
eklenmiştir.
4. Sözdizimsel değiştirme: Yapı bakımından tek bir girişik bileşik cümle olan özgün cümle,
ortaçların atılması suretiyle dört ayrı cümleye bölünmüştür. Ayrıca uzun bir tamlama grubu
olan “…hakkında çeşitli rivayetler anlatılan, efsanelere konu olan, İstanbul Boğazı'nın
Marmara Denizi'ne yakın kısmında, Salacak açıklarında yer alan küçük bir adacık üzerinde
inşa edilmiş yapı” ifadesi tamlama özelliği bozularak basit cümlelere dönüştürülmüştür.
A2 Düzeyinde Sadeleştirilmesi:
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Üsküdar’ın sembolü Kız Kulesi hakkında çeşitli rivayetler ve efsaneler vardır. İstanbul
Boğazı'nın Marmara Denizi'ne yakın kısmında, Salacak yakınlarındaki küçük bir adacık
üzerindedir.
Orijinal cümlenin A2 düzeyine uyarlanmasında şu teknikler uygulanmıştır:
1. Sözcüksel değiştirme: Az kullanılan “açıklarında yer alan” ifadesi yerine öğrencilerin daha
çok bildiği “yakınlarındaki” sözcüğü kullanılmıştır.
2. Silme: “konu olan, yer alan, inşa edilmiş, yapı” sözcükleri öğrencilerin henüz
öğrenmedikleri dil bilgisi yapılarını içerdikleri ve anlamsal olarak da öğrencilerin sık
karşılaşmadıkları sözcükler olduklarından cümleden tamamen çıkarılmıştır.
3. Anlamayı kolaylaştırıcı yeni sözcük/ifade ekleme: Uzun bir girişik bileşik cümle olan
orijinal cümlenin anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla cümle iki basit cümleye
bölünmüştür. Bu basit cümlelere yargı bildirmeleri için “vardır, üzerindedir” sözcükleri
eklenmiştir.
4. Sözdizimsel değiştirme: Yapı bakımından tek bir girişik bileşik cümle olan özgün cümle,
ortaçların atılması suretiyle iki ayrı cümleye bölünmüştür. Ayrıca uzun bir tamlama grubu
olan “…hakkında çeşitli rivayetler anlatılan, efsanelere konu olan, İstanbul Boğazı'nın
Marmara Denizi'ne yakın kısmında, Salacak açıklarında yer alan küçük bir adacık üzerinde
inşa edilmiş yapı” ifadesi tamlama özelliği bozularak basit cümlelere dönüştürülmüştür.
B1 Düzeyinde Sadeleştirilmesi:
Üsküdar’ın sembolü Kız Kulesi çeşitli rivayetlere ve efsanelere konu olmuştur. İstanbul
Boğazı'nın Marmara Denizine yakın kısmında, Salacak açıklarında yer alan küçük bir adacık
üzerinde bulunmaktadır.
Cümlenin B1 düzeyine uyarlanmasında herhangi bir sözcüksel değiştirim yapılmamıştır.
Öğrencilerin henüz görmedikleri dil bilgisi yapılarını içeren “inşa edilmiş yapıdır” ifadesi
cümleden tamamıyla çıkarılmıştır. “Hakkında çeşitli rivayetler anlatılan, efsanelere konu olan
(Kız Kulesi)” ifadesi, “Kız Kulesi çeşitli rivayetlere ve efsanelere konu olmuştur.” biçimine
dönüştürülerek cümle sözdizimsel olarak basitleştirilmiştir. Ayrıca “…küçük bir adacık
üzerinde inşa edilmiş yapıdır” ifadesi “küçük bir adacık üzerinde bulunmaktadır” biçimine
dönüştürülerek cümle öğrencilerin bu düzeyde öğrenmedikleri edilgen yapıdan
kurtarılmıştır.
B2 Düzeyinde Sadeleştirilmesi:
Üsküdar’ın sembolü Kız Kulesi, hakkında çeşitli rivayetler anlatılan, efsanelere konu olan bir
yapıdır. İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi'ne yakın kısmında, Salacak açıklarında yer alan
küçük bir adacık üzerinde inşa edilmiştir.
Cümlenin B2 düzeyine uyarlanmasında herhangi bir sözcüksel değiştirim, silme ve
sözcük/yapı ekleme işlemi yapılmamıştır. Çünkü cümlede B2 düzeyindeki öğrenciler için yeni
olan bir sözcük bulunmamaktadır. Sadece cümleyi anlamsal açıdan daha net bir hale getirmek
için cümle, iki ayrı cümle biçiminde ifade edilmiştir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
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Yabancı dil öğretiminde okuma becerisinin geliştirilmesinde okuma materyallerinin seçimi
büyük önem taşımaktadır. Çünkü öğrencilerin yazma ve konuşma becerilerinin gelişmesi,
öğrencilerin okuma ve dinleme yoluyla alacakları hedef dile ilişkin girdilerle mümkündür.
Öğrencinin okuma becerisini geliştirmesi ve okumayı sürdürmesi için okuduğu metni
anlaması gerekmektedir. Bunun için dil öğreticileri ya öğrencinin düzeyine uygun metni
kendileri oluştururlar ya da özgün bir metni öğrencinin düzeyine uygun hâle getirme yoluna
giderler. Sadece dil öğretimi amacıyla oluşturulan yapay metinler hedef dilin doğal kullanım
özelliklerini yansıtmadıklarından, günümüzde iletişimsel yetinin geliştirilmesine önem veren
modern yaklaşımlar özgün metinlerle çalışmanın gereğine işaret etmektedir. Özgün
metinlerle çalışma konusunda, “Özgün metinler olduğu gibi öğrenciye sunulmalı mıdır yoksa
öğrencinin düzeyine göre uyarlanmalı mıdır?” sorusu gündeme gelmektedir. Özgün
metinlerin olduğu gibi öğrenciye sunulmasını savunanların (Honeyfield, 1977; Nuttall, 1996,
vb) dayanak noktaları, özgün metinlerin hedef dili bütün durumlarıyla yansıtmaları ve
dolayısıyla da öğrencilerin hedef kültüre uyumuna daha çok katkı sağlamalarıdır. Bu görüşü
savunanlar, sadeleştirilmiş metinlerin doğal olmayan sınırlı bir söz varlığına sahip olduğunu
iddia etmektedirler.
Sadeleştirilmiş metinlerin yabancı dil öğretiminde okuma becerisinin geliştirilmesine daha
çok katkı sağladığını savunanların dayanak noktaları ise Krashen (1985)’in anlaşılır girdi
kuramıdır. Bu kurama göre öğrenciye sunulacak malzemenin, öğrencinin dil düzeyinin bir
kademe üstünde (i+1) olması gerekir. Öğrencinin düzeyinin çok üstünde olan dilsel girdiler
öğrenciler tarafından anlaşılmadığından öğrenmeye hizmet etmez. Sadeleştirilmiş metinlerin
mi yoksa orijinal metinlerin mi okuduğunu anlama üzerinde daha etkili olduğunu ispatlamak
üzerine yapılmış deneysel çalışmalar da sadeleştirilmiş metinlerin okuduğunu anlama
başarısı üzerinde daha etkili olduğunu (Claridge, 2005; De Toro, 2002; Zainal ve Baskeran,
2010) ortaya koymaktadır.
Metin sadeleştirme, metindeki bazı sözcükleri çıkararak orijinal metni kısaltmak demek
değildir. Metin sadeleştirme orijinal metindeki anlamı koruyarak öğrencinin bilmediği
sözcükleri/yapıları bildiği sözcük ve yapılarla ifade etmek demektir. Ancak her özgün
(otantik) metin de sadeleştirmeye muhtaç değildir. Örneğin ilan, afiş, hava durumu
çizelgeleri, mönü gibi özgün metinleri öğrenci, cümle olarak değil sözcük sözcük anladığında
da metindeki gerçek anlama ulaşmış olur. Dolayısıyla bu tür metinlerin öğrencinin dil
düzeyine uyarlanmasına gerek olmayabilir. Ancak uzun cümleler içeren ya da soyut anlam
taşıyan metinlerin öğrencinin düzeyine uyarlanması hem öğrencinin motivasyonunu artırır
hem de öğrenciye anlaşılır dilsel girdi sunar.
Ders kitaplarındaki okuma metinlerinin yeterli olmadığı ya da ek okuma metnine ihtiyaç
duyulduğu durumlarda öğretmenler öğrencinin düzeyine uygun metin bulmakta
zorlanmaktadırlar. Ayrıca, okuma ve dinleme sınavlarının hazırlanmasında da ders
kitaplarında yer alanlar dışında öğrencinin düzeyine uygun metin bulmak, çoğu öğretim
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elemanı için sorun teşkil etmektedir. Uygun sadeleştirme teknikleri kullanılarak bir
romandan, internetten ya da bir gazeteden alınmış her türlü metin ders malzemesi hâline
dönüştürülebilir. Bu nedenle metin uyarlama, sadece ders kitabı yazarları için değil,
yabancılara Türkçe öğreten öğretim elemanlarının da ilgilenmesi gereken bir konudur.
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“KOBRA” OF WORLD OF WORDS ON THE NOVEL…
“KOBRA” ROMANININ KELİME DÜNYASI ÜZERİNE…1
Fatma DURA2
ABSTRACT
After the disintegration of the Soviet Union on December 25, 1991 on research on Turkish Dialects and
Literatures is increasing every day. Before the investigation can not be sufficiently independence has
gained momentum after the Soviet Union's disintegration. As a result of these studies poet living at that
time and defending the regime actually a part of the author, we see that he had a part is forced to defend.
This obligation is also one of the authors who feel that the most important representatives of the Turkmen
Ak Welsapar abroad. Author, drawn by the Turkmen Soviet period pains wrote the novel, story, tries to
express in fairy tales and poems. One day the shortage of bits that believers. Ak Welsapar is after the
collapse of the Soviet Union will take time to realize the dream that transition to a democratic system, and
after a short time ago and settled in Sweden in behind Russia. In this study, the Soviet Union and today is
one of the most important representatives of the period grows abroad Ak Welsapar of Turkmen literature
written by the post-independencelife with "Kobra" will focus on the novel.
Keywords: The Soviet Union, Turkish dialects, AK Welsapar, Novel.
Özet
Sovyetler Birliği’nin 25 Aralık 1991 tarihinde dağılmasının ardından Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
üzerine yapılan araştırmalar her geçen gün artmaktadır. Bağımsızlık öncesi yeteri kadar yapılamayan
araştırmalar, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra hız kazanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda o
dönemde yaşayan şair ve yazarların bir kısmının gerçekten rejimi savunduğu, bir bölümünün ise
mecburen savunmak zorunda kaldığını görmekteyiz. Bu zorunluluğu hisseden yazarlardan biri de
Türkmenlerin yurt dışındaki önemli temsilcilerinden olan Ak Welsapar’dır. Yazar, Sovyetler döneminde
Türkmenlerin çektiği acıları yazdığı roman, hikâye, masal ve şiirlerinde ifade etmeye çalışır. Bir gün bu
sıkıntıların biteceğine inanan Ak Welsapar, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra ise hayal ettiği
demokratik sisteme geçişin zaman alacağını kısa bir süre sonra fark eder ve önce Rusya’ya ardında da
İsveç’e yerleşir. Bu çalışmada, Sovyetler Birliği döneminde yetişen ve günümüz Türkmen edebiyatının
yurtdışındaki önemli temsilcilerinden biri olan Ak Welsapar’ın hayatı ile bağımsızlık sonrası yazdığı
“Kobra” romanı üzerinde durulacaktır. Yine bu eserinden hareketle Türkmen dili, kültürü, edebiyatı
incelenerek Kobra romanındaki kelimeler üzerinde bazı değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sovyetler Birliği, Türk lehçeleri, Ak Welsapar, Roman.
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1. GİRİŞ
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türk Lehçeleri ve Edebiyatları üzerine yapılan
araştırmalar her geçen gün artmaktadır. Yapılan bu çalışmalarda rejimi kabul edenlerin yanı
sıra kabul etmek zorunda kalanların da olduğu görülmektedir. Bağımsızlık sonrasında, bazı
şair ve yazarlar yaşanan ızdırap ve acıları dile getiren eserler vermişlerdir. Bağımsızlık
öncesinde hayal edilenleri yaşayamayan insanlar bunun sonucunda hayal kırıklığına
uğramışlardır. Onların yaşadıkları bu hayal ve hakȋkat çatışmasını bağımsızlık sonrası yazılan
eserlerde görebilmekteyiz. İşte bu noktada hayal ve hakȋkat çatışmasını ele alan yazar ve
şairlerden biri de Ak Welsapar’dır.
Bu çalışmada öncelikle Sovyetler Birliği döneminde yetişen ve günümüz Türkmen
edebiyatının yurtdışındaki önemli temsilcilerinden biri olan Ak Welsapar’ın eserlerinden biri
olan “Kobra” romanı tanıtılarak konu, inceleme ve kelime dünyası üzerinde durulacak ve
birtakım değerlendirmeler yapılacaktır.
2. AK WELSAPAR’IN HAYATI
Ak Welsapar, 19 Ekim 1956’da Türkmenistan’ın Marı şehrinde dünyaya gelir. 1973’te liseyi
bitirir ve aynı yıl Türkmen Devlet Üniversitesinin Rus Filoloji bölümüne girer. Buradaki
başarılı eğitiminden dolayı Moskova’da bulunan M. Lomonosov Üniversitesi, Gazetecilik
Fakültesine gönderilir. 1979’da bu bölümü başarıyla bitirir ve Türkmenistan Devlet
Televizyonunda göreve başlar. Buradaki altı yıllık çalışması boyunca Türkmenistan’ın her
yerini adım adım gezerek Türkmen halkının ruh zenginliğine bizzat şahit olur. Bu seyahatin
şairin üzerindeki en derin izlerinden biri Sovyet rejiminin Türkmen halkı üzerindeki acısını
görmüş olmasıdır. Ona göre, Türkmenlerin bahtlı ve görkemli hayatı başkentin dışına çıkınca
bitmiştir. Çünkü halkın büyük çoğunluğu orta çağdaki köleler gibi sabahtan akşama kadar
kızgın güneşin altında beş kuruş kazanmak için pamuk toplamaktadır. Bu işçiler arasında en
çok acı çekenler ise kadın ve çocuklardır. Bu kadar ağır şartlar altında çalışan işçilerin
kazandıkları paralar ise ne yazık ki onların yırtılan gömlek veya ayakkabılarına bile yetmez.
Para kazansalar dahi satın alacakları yağ, peynir, yumurta, süt, et, meyve vb. gibi bir insanın
en temel ihtiyacı olan gıda maddelerinin hiçbiri yoktur. Fakat aynı halk 24 saat boyunca radyo,
televizyon, gazete ve dergilerden Türkmenistan’ın güller gibi açtığını ve komünizmin adım
adım geldiğini dinler ve okur.
Oysa daha kapılarını açar açmaz pamuk tarlalarıyla karşılaşan Türkmen halkının dikili bir
meyve ağacı bile yoktur. Önceleri meyve ağaçlarıyla şöhret bulan Türkmen toprağında, Sovyet
yönetiminin sonuna kadar pamuk tarlasından başka hiçbir şey kalmaz. Bunun sonucu
Türkmen halkı için çok acı olur ve ova yerlerde yaşayan halkın neredeyse % 90’ı yetersiz
beslenmeden dolayı anemi hastalığına yakalanır. Sovyet döneminde izlenen bu siyaseti
“pamuk soykırımı” olarak nitelendiren yazar, Türkmen halkının kansızlık, bilimsizlik ve
hukuksuzluktan dolayı çok acı çektiğini fark eder. Bu şartlar altında çalışan Türkmen
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çocuklarının Kasım ayına kadar okula gitme imkânından mahrum olmasının yanı sıra
okullardaki kalite ve başarı oranının da oldukça düşük olması yazarı ayrıca derinden sarsar.
Fakat bütün bu olanları o günkü şartlarda dile getirmek, yazmak yasak ve imkânsızdır.
Rejimin acımasız ve sert tavrının devam ettiği o günlerde genç bir gazeteci-yazar olan Ak
Welsapar, Türkmen halkına karşı yapılan bu haksızlığı ilk defa bir Türkmen televizyonunun
toplantısında dile getirir. Bu toplantıdan sonra kendisine karşı başlatılan takip etme ve
yıldırma politikası M. Gorboçov dönemine kadar devam eder. Önceleri büyük bir sansüre
maruz kalmasına rağmen yapılan bir edebi yarışmada Gavunkelle isimli romanı ile yılın en
saygın edebiyat ödülünü alır. Fakat bu eserin Ak Welsapar’a ait olduğu öğrenildikten sonra,
ödül alan bütün roman ve hikâyeler basılmasına rağmen, yazarın bu eseri hiçbir yerde
basılmaz. Yazar romanının basılması için iki yıl uğraşır ve ilk baskısı Gorbaçov’un iktidara
gelmesinden bir yıl sonra 1986’da yapılır. Yazar için başlayan bu özgürlük yılları ne yazık ki
dört yıl kadar sürer. Bu süre zarfında altı kitabı basılır.
Ak Welsapar, pamuk işçiliğinin Türkmen halkı üzerinde tek tip bir kültür hâkimiyeti meydana
getirdiğini, tarlalarda kullanılan ilaçların sulara ve toprağa karışarak halkı zehirleyip kadın ve
çocuk ölümlerine sebep olduğunu sürekli gündemde tutmaya çalışır. 5 Nisan 1990’da Moskow
News gazetesinde yayımlanan bir makalesinde açlıktan ölen bir Türkmen çocuğunun resmini
basan yazar, büyük bir ilgi görür ve dünyanın birçok ülkesinde tanınır hâle gelir.
Ak Welsapar 1989’dan başlayarak Türkmenistan’ın bağımsızlığı, Türkmen dilinin devlet dili
statüsü kazanması, demokrasi ve insan hakları ile basın ve ifade özgürlüğünün genişlemesine
dair fikirlerini bir grup arkadaşıyla birlikte daha açık bir şekilde ifade etmeye başlar.
Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonraki geçiş sürecinde ise hayallerinin kısa zamanda
gerçekleşmeyeceğini görünce önce Moskova’ya gider ve orada kısa bir süre kaldıktan sonra
ailesiyle birlikte İsveç’e yerleşir.
Gerek Sovyetler döneminde gerekse geçiş döneminde edinmiş olduğu deneyimler yazarı daha
da olgunlaştırır. Eserlerini Türkmence, Rusça ve İsveççe olmak üzere üç dilde yazan Ak
Welsapar’ın şimdiye kadar roman, hikâye, şiir, masal gibi türlerde yazılmış toplam yirmi iki
kitabı vardır. Yazarın bu kadar üretken olması, ona ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül
kazandırır. Türkmenistan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 60. yılı dolayısıyla yapılan edebiyat
yarışmasında Gavunkelle (1984) romanıyla birincilik, 1994’te İnsan Hakları İzleme, 1996-2014
yılları arasında İsveç Yazarlar Birliği, 2010’da Ýagtylykda Ýitenler adlı eserinden dolayı İsveç
Kültür ve Sanat Bakanlığı; 2012’de Rusça yayınlanan Ebedi Gümanyň Derdi adlı kitabı ile
Rusya Federasyonu Yazarlar Birliği Sergey Yesenin [Altyn Güýz] ve 2014’te Ukrayna’da basılan Zümörröt Kenar adlı hikâye kitabı ile Nikolay Gogol [Triumf] edebiyat ödülünü kazanır (Zal
2015a, 2015b, 2015c, 2015d).
2. 1. ESERLERİ
A. Romanları
1. Gawunkelle (1984) [Kavun Kelle]
2. Ahal Aýak Astynda (1988) [Ahal Ayak Altında]
3. Aýpi Hakyndaky Rowaýat (1988) [Aýpi Hakkındaki Rivayet]
4. Böwsülen Tümlük (1990) [Şafak Sökerken]
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5. Eğri Gylyç (1991) [Eğri Kılıç]
6. Tilkiler Tiresiniñ Ary (1992) [Tilkiler Boyunun Öcü]
7. Mülli Tahyryñ Hudaýlyğy (1996) [Mülli Tahir’in Sözünün Bittiği Yer]
8. Kobra (2002; 2014)
B. Hikâyeleri
1. Halkyň Haky (2000),
2. Şor İňrik (2004),
3. Zümörröt Kenar (2014)
4. Ahal Aýak Astynda (1988) [Ahal Ayak Altında] İçinde birkaç hikâye vardır.
C. Masallar
1. Welsapar, Ak (2013), Den underbara sångens hem,[Harika Şarkının Evi]
2. ___________ (2013), Almaşylan [Çalınan Çocuk]
3. ___________ (2013), Reçnoy kon Dül-dül, [Su Atı Düldül]
D. Şiirler
1. Ak Öý (1996)
2. Watanym Galdy (2005)
2. 2. Eserleri üzerine yapılan çalışmalar
1. Franklin, Anna & Rezvani, Reza. (2011). Den osynliga litteraturskatten [Göze görünmeyen
edebi hazine], Bokförlaget Tranan, Stockholm., s. 227-267.
2. Zal, Ünal (2015a). Karakum Güneşi – I [Romanlar], International Journal of Languages’
Education and Teaching, Volume 3/1 April 2015, p. 466-479, Mannheim-Germany.
3. ________ (2015b). Karakum Güneşi – II [Hikâyeler], International Journal of Languages’
Education and Teaching, Volume 3/1 April 2015, p. 466-479, Mannheim-Germany.
4. _________(2015c). Karakum Güneşi - III [Masallar], International Journal of Languages’
Education and Teaching, Volume 3/1 April 2015, p. 466-479, Mannheim-Germany.
(Yayınlanacak)
5. _________(2015d). Karakum Güneşi – IV [Şiirler], 5., International Journal of Languages’
Education and Teaching, Volume 3/1 April 2015, p. 466-479, Mannheim-Germany.
(Yayınlanacak)
2. 3. Aldığı ödüller
Türkmenistan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 60. yılı dolayısıyla yapılan edebiyat
yarışmasında Gavunkelle (1984) romanıyla birincilik,
994’te İnsan Hakları İzleme, 1996-2014 yılları arasında İsveç Yazarlar Birliği,
2010’da Ýagtylykda Ýitenler adlı eserinden dolayı İsveç Kültür ve Sanat Bakanlığı,
2012’de Rusça yayınlanan Ebedi Gümanyň Derdi adlı kitabı ile Rusya Federasyonu Yazarlar
Birliği Sergey Yesenin [Altyn Güýz],
2014’te Ukrayna’da basılan Zümörröt Kenar adlı hikâye kitabı ile Nikolay Gogol [Triumf]
edebiyat ödülünü kazanır.
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3. KOBRA ROMANI
Kepjebaş adıyla ilk olarak 2002 yılında Stockholm’de Türkmence yayımlanan roman, bir yıl
sonra yazarın kendi çevirisiyle yine Stocklom’de bu kez “Kobra” adıyla Rusça olarak
yayımlanır. Çalışmamızda kullandığımız nüsha ise 2005 yılında Selena Yayınevi’nden (Tula,
Rusya Federasyonu) “Kobra” adıyla çıkan Rusça baskısıdır.
Sovyetler Birliğinin yıkılmasından sonra Türkmenistan’da demokrasiye geçiş serüvenin
anlatılığı eserin konusu kısaca şöyledir:
Türkmenlerin çok eski bir inancından esinlenilerek yazılan “Kobra” romanının
başkahramanı “Kobra” ya da daha sonra isim alarak insan görünümüne bürünmüş
Musa Çöli’dir. “Kobra”, bir direktörün tepelerine çöreklenmesini kabul eden
insanların trajedilerini gören ve aynı zamanda bu trajedileri bu insanlarla beraber
yaşayan kişidir. Önceleri çölde yaşayan yılan, insanların arasına karışır. Tabi bu çok
da kolay olmayacaktır. Çünkü hayatını çöllerde geçiren “Kobra” onlar gibi
konuşamaz, hareket edemez, davranışlarını kontrol edemez. Ama zamanla bunların
hepsini öğrenir ve insana dönüşen bu yılanı hiç kimse tanımaz ve herhangi bir
insan olarak görmeye başlarlar. Peki neden bir yılan bir insana dönüşmüştür?
Hatta çöl hayatında insanlardan nefret eden, onlara karşı büyük bir kin ve öfke
besleyen yılan insana dönüşmüştür. Amacı devletin başında bulunan kişilerle
beraber ülke yönetiminde söz sahibi olabilmektir. Çünkü halk olan biten her şeyi
kabul eden, alkışlayan kesimdir. Halk; kendilerine ne sorulduğunu, bir şey sorulup
sorulmadığını bile anlamadan kendilerini koruma içgüdüsüyle ne olur ne olmaz!
diyerek alkışlamaktadır. Kullanılacak kelimeler bile devlet denetimindedir. Halk
için ‘basit halk’ ifadesi bile kullanılmıştır. Bu basit halka “Sayın Başkan Yoldaşın
Adıyla” şeklinde dua edilmesi aşılanmıştır. İnsanlara en yakışan uğraş ise hayatta
kalma ve yaşama uğraşıdır. Yılan gözüyle Musa Çöli insanların salt kendilerini
düşünerek bütün canlıların mahvolmasına göz yumduklarını, her şeyi
zehirlediklerini (toprağı, suyu, havayı) görmektedir. Ama insanların bu durumlara
bile ses çıkarmadıklarına şahit olmaktadır. Tehlikeli yaratıktı insanoğlu, yılandan
da tehlikeliydi. İşte bu noktada birileri sessiz kalmamalı, bütün olan bitene bir dur
demeliydi. Yılan da insan kılığına girerek devlet kademesinde çok yüksek
makamlara gelebilmiştir. Sayın Başkan Yoldaş, yardımcısı Larin, Musa Çöli,
Tümgeneral rütbesine kadar ulaşabilmiş Kaakabey beraber halk adına artık
yürüyebileceklerdir. Musa Çöli’nin aklında hep halk adına yararlı olabilmek, onlar
için çaba sarf etmek vardır. Çünkü insanların yaptığı ya da yapmak zorunda olduğu
Sayın Başkan Yoldaş’ın yüce öğretisinin kılavuzluğunda ilerlemektir. Bunu yapmak
istemeyen Musa Çöli herkes gibi o da yenilgiye uğramıştır. Kobra, ne pahasına
olursa olsun Sayın Başkan Yoldaş’tan öç almak kararındadır. Duyduğu nefret
gözünü öylesine kör etmiştir ki gerçekçi bir durum değerlendirmesi yapamıyordu.
Ve sonunda bu nefreti ona pahalıya mal olmuş ve canından bile olmasına sebep
olmuştur. Kobra, öc eyleminin hem aracı, hem uygulayıcısı olacaktı ve gösterecekti.
Ama olmadı. O da diğer halkın uğradığı hazin sona uğramıştır. Kaakabay tarafından
feci bir şekilde öldürülmüştür.
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İnsanı mutlu edecek demokratik sistemlerin ancak bir bedel ödenerek kurulabileceği ana
fikrini taşıyan ve bilim-kurgu romanı şeklinde tasarlanan eserin kahramanları şunlardır.

3. 1. Ana karakterler
Sayın Başkan Yoldaş: O bir deha, eşi benzeri görülmemiş bir önder olarak bilinmektedir.
Herkes onun emrindedir. İlerleyen zamanlarda ebedȋ başkan olarak seçilecek kişi.
Türkmenistan’ın başı, lideri, önderi, ebedȋ başkanı. ‘Ona karşı yüreklerinde yüce bir sevgi ateşi
tutuşmuş olanlar yürekleri böyle bir ateşten yoksun olanlara göre daha uzun yaşıyorlar.’
inancına sahip olan yürekler vardır. İnsanların alınyazılarını elinde tutan, tek egemen kişidir.
Kobra’nın çabalarının karşısında olup yaşayan peygamber olarak görülür.
Musa Çöli (Kobra): İnsan görünümüne girmiş yılan. Otoriter mekanizmanın bir parçasıdır.
Çöllerin ve kumların efendisi. Kente geçince halkın arasına karışarak onlarla beraber hayatı
yaşamış hatta çok yüksek mevkilere bile gelebilmiştir. İnsanların arasında nasıl davranması
gerektiğini bilmeyen Kobra, ne yana baksa tuzak görmektedir. Güvenebileceği tek bir kişi bile
yoktur. Çölde yaşadığı günlerde bile insanlardan bıkmıştır. İnsanlara karşı büyük bir öfke ve
kin duymaktadır.
Larin: Sayın Başkan Yoldaş’a bağlı olarak yaşar. Her şey ona bağlıdır. O nasıl isterse yazgıları
öyle olacaktır. Bu kişi var olduğu sürece hiç kimse Sayın Başkan Yoldaş’ın yerine göz dikemez.
İsterse Sayın Başkan Yoldaş’ı ardı sıra mezara sürükleyebilecek kişi. Çünkü Sayın Başkan
Yoldaş’a ait bütün sırları bilen kişidir. Sayın Başkan Yoldaş’ın yardımcısı.
Kaakabay (Karasevmez): İnsanlardan kaçan bir kişiliktedir. Hayatı boyunca yalnız
yaşamıştır. Ölüleri ve onların barındığı yerleri kendine canlılara göre daha yakın bulur. Ne
yapacağı, ne edeceği pek belli olmayan, karmaşık, gizemli bir kişiliktir. Devlet Ebedȋ Yurtsever
Daire Başkanıdır. Aynı zamanda Tümgeneral rütbesine sahiptir.3
3. 2. Yardımcı karakterler
Övez: Gece bekçisi. Çok miktarda borcu vardır. İşi pamuk kampındadır. Şansı yâver
gitmeyenlerden. Bir sabah köylüler Övez’in kesilmiş başını bulurlar.
Şali: Allah’ın garibi. Bir tahtası eksik. Övez’in ölümünün tek tanığıdır. Övez’in iş arkadaşı.
Aksakal: Dilenci. Arzuladığı her şeyi yok olmuş biri. Maral’a topraklarını terk etmesini
söyleyen kişi.

3

Karasevmez – (Türkmence – İnsandan kaçan)
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İmam Rahman: İnancı tam, namazında niyazında. Nâmus anıtı bir kişi. Maral, başına
gelenleri bu imama anlatmıştır. Maral’a ve eşine muska yapmıştır.
Enar: Parti üyesinden. Şali ile evlenmiştir.
Gursultan: Sayın Başkan Yoldaş’ın annesi. Bütün caddelere Sayın Başkan Yoldaş O’nun ismini
vermiştir.
Hırlı Durgur: Genç, güzel, canlı, güçlü bir kişi. Hırlı Durgun’un saygınlığına göz dikmek
demek Sayın Başkan Yoldaş’a meydan okumaya kalkışmak, halk düşmanı olmak demekti.
Köse Alaverdi: Örnek bir çalışan, tam bir gönül insanı ve işinin ustası, alçakgönüllü bir kişi.
Sayın Başkan Yoldaş’a demokratik devletin kurulmasına katkıda bulunma olanağı tanıdığı
için minnettar.
Aman: Herkesin sevgilisi. Çarva köyünün en popüler kişisi. İnsanların başına bir tatsızlık
geldiğinde akıllarına hemen Aman gelirdi. İnsanların son umudu. Şemsatla evli. Ondan yılan
bir çocuğu olacağını öğrenince intihâra kalkışır. Çünkü yakında etrafını yılanların saracağı
düşüncesi onu delirtir.
Şemsat: Aman’ın eşi. Bir deri, bir kemik olup sanki hiç kemiği yok gibi. Karınca belli, elleri
ayakları minicik. Yılan kadın. Karasevmez ȋdam eder.
Hocam Şükür: Cuma namazının imamlığını yapan kişi ve aynı zamanda il yöneticisi.
Abat: Kobra’nın pazarda gördüğü kadın. Duruşu azâmetli, başı dimdik yukarıda, gözleri kor
gibi yanan.
Tal Tagan: Büronun en bilge üyelerinden. Büyük devlet adamı.
Çarı Kitap: Kütüphâneci. Daha sonra doğada olan üzücü olaylar üzerine kendini çöllere
vurmuştur. Çünkü evini, karısını, çocuklarını, akrabalarını, dostlarını hatta suyunu içtikleri
koca ırmak da yok olmuştur. Sayın Başkan Yoldaş’a baş eğmeyenlerden birisi. Karasevmez
tarafından ȋdam edilmiştir.
3. 3. Olayın Geçtiği yerler: Olaylar Türkmenistan’ın Aşkabat şehri olan Çarva Köyünde
geçmektedir. İkinci mekân olarak diyebileceğimiz yer ise romanda bazı enterasan olayların
geçtiği kamp4 denilen yerler de bulunmaktadır.

4

Kamp (Rusça: polevoy stan) – Yerleşim yerinden uzaktaki tarlalarda, depolama alanları,
makine parkı ve çalışanların kalacakları baraka vb. yerlerin bulunduğu pamuk toplama merkezi,
pamuk işletmesi.
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3. 4. Anlatıcının Bakış Açısı
Kobra romanındaki anlatıcının bakış açısı Tanrısal (İlâhi) bakış açısıdır. Anlatıcı olayların
içerisinde yer almamıştır. Olaylara müdahale etmeden, geniş bir açıdan bakarak anlatmıştır.
Her şeyi bilen bir anlatıcıdır. Anlatıcı, kişilerin zihinlerinden geçenleri geçmişte yaşadıklarını,
en gizli yanları bile bütün ayrıntılarıyla bilir.
4. İNCELEME
4. 1. Dil ve Anlatım Özellikleri
Romanda öyküleyici anlatım hakim olmakla birlikte sadece bu anlatımın olduğu söylenemez.
Bu anlatımın yanı sıra betimleyici, açıklayıcı, öğretici, gelecekten söz eden anlatım türlerinin
olduğu görülür.
5. “KOBRA” ROMANININ KELİME DÜNYASI
Bir yazar veya şairin kelime dünyasına bakılarak o yazar veya şair hakkında birçok şey
öğrenilebilmektedir. Ak Welsapar’ın da kelime dünyasına bakıldığında onun birçok yönden
hayata ışık tutmaya çalıştığını, insanlara karşı olan iyi niyetini, insanlar için büyük çaba sarf
ettiğini görebiliriz. Ak Welsapar’ın bu kelime dünyasına istatistik sonuçlarına göre bakacak
olursak;
5. 1. Kobra Romanında En Çok Kullanılan Kelimeler
Bu 1533

Emma “ama” 193

Ol “o” 1318

Elbetde “elbette” 178

Onuñ “onun” 1002

Yer 177

Bilen “ile” 968

Wagt “vakit” 164

Öz “kendi” 886

Soñra “sonra” 153

Men “ben” 691

Belki 124

Yoldaş “arkada, dost” 600

Yüz 122

Prezident “devlet başkanı” 562

Müdir “müdür” 112

Üçin “için” 441

ýyılan “yılan” 98

Adam “insan” 494

Eýýam “günler” 83
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Olar “onlar” 318

Yol 67

Biz 284

Dövlet “devlet” 66

Bar “var” 268

Köşg “Saray” 66

İndi “şimdi” 257

Müdir “müdür” 63

Yurt 238

Mesele “sorun” 54

Halk 228

Welaýat “vilayet, il” 52

Göz “220”

Ses “ses” 49

Baş “215”

Gündiz “gündüz” 48

5.2. Yabancı Kelimelerin Sıklığı
Kelime ve unsurları dikkate alındığında yazarın kelime dünyası ile dili ve üslubu hakkında şu
sonuçlara ulaşmak mümkündür: Yazar “Kobra” romanında toplamda 161.465 kelime
kullanmıştır. Bunlardan 3631 tanesi yabancı kelimedir. Türkmen Türkçesi kelime sayısı
toplamda 157.834’tür. Bu yabancı kelimelerin büyük bir çoğunluğu ise Arapça’ dır. Diğer
yabancı kelimeler ise Farsça, Fransızca’ dan alınma kelimelerdir. Bu da yazarın kendi diline
verdiği önemin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir.
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5.3. Fiiller
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Yazarın en çok kullandığı fiiller, bol- (565 defa), di- (450 defa), et- (337 defa), gel- (226 defa),
çık- (99 defa), bar- (71 defa), gör- (69 defa)’dır.
Şekilde de görüleceği gibi yazarın en çok kullandığı fiil “bol-’’tır. Bu fiilden hareketle yazarın
bir şeyleri oluşturmak için çaba sarf ettiğini, ümitvâr olduğunu ve bu çabası sonucunda güzel
şeylerin olacağını düşündürmektedir. Yine “di-’’ fiili ile yazarın söyleyecek çok fazla sözünün
olduğunu gösterir. Genel itibariyle kullanmış olduğu fiillerin iş, kılış, hareket fiilleri olduğu
için yazarın hareketli bir yapısının olduğunu göstermektedir.

600

565
450

500
400
300
200
100
0

337
226
99
71
Bol-

Di-

Et-

Gel-

Çık-

Bar-

69

Gör-

5.4. İsimler
Yazarın en çok kullandığı isimler; yoldaş (613 defa), prezident (562 defa), adam (494 defa),
yurt (238 defa), halk (228 defa), göz (220 defa) baş (215 defa), yer (177 defa), vagt (164
defa), müdir (112 defa). Yazarın burada insana ve insanlığa, arkadaşlığa, halka verdiği önemi
görebiliriz. Bu halkın mutluluğunu sağlayacak kişilerin de devlet başkanlarının olduğudur.
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5.3. Sıfatlar
En fazla kullanılan sıfatlar uly (108 defa), aman (75 defa), uzak (67 defa), ak (61 defa), uzyn
(61 defa), hemme (58 defa), gyzyl (46 defa), üç (44 defa). Söz konusu sıfatlara bakıldığında
yazarın daha çok varlıkların niteliği ve rengiyle ilgili sıfatlara yer verdiğini görebiliriz.
“Kobra” romanından hareketle “ulu” kelimesinin çok geçmesi bize Sayın Başkan Yoldaş’ı
hatırlatmaktadır. Onun ne kadar yüce bir insan olduğu, halkı için çok büyük önem arz eden
bir insan olduğu görülür. Yine Sayın Başkan Yoldaş’tan hareketle onun ülkesine demokrasiyi
getirirken halka yaşattığı kötülükleri görebiliriz. Mutluluğun, huzurun belki de çok uzak
olduğunu aynı zamanda güzel ve aydınlık günlerin Türkmenistan halkını beklediğini
görebiliriz.
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5.4. Bağlama Edatları
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Yazarın en fazla kullandığı bağlama edatlarından bilen (968 defa), üçin (441 defa), hem (240
defa), ýene (216 defa), emmaa (193 defa), belki (124 defa), eger (98 defa) yagny (72 defa)’dır.
Bu edatlardan “için” ve “ile” sebep ve vasıta anlamında kullanması, bir çözüm yolunu ortaya
koyması bakımından önem taşımaktadır.
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5.5. Zamirler
Yazarın en çok kullandığı zamirlerden men (952 defa), olar (777 defa), biz (655 defa), siz
(578 defa), sen (453 defa), şol (191 defa). Yazarın şahıs zamirlerine çok yer vermesi hayatta
herkese bir sorumluluk yüklediğini, gerek sorunlarda gerekse çözümlerinde bu sorumluluk
bütün insanlığa aittir. “Kobra” romanında en sık işlenen konu ise demokrasidir. Demokrasiyi
ülkeye getirmek, demokratik bir ülkede yaşayabilmek herkesin görevidir.
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5.6. Zarflar:
Yazarın en fazla kullandığı zarflardan näme (283 defa), indi (257 defa), soñra (153 defa),
belki (124 defa), daşary (87 defa)’dır. Yazarın söz konusu romanı ve zarflar incelendiğinde
onun daha çok yaşadığı an ile meşgul olduğunu ve Türkmenistan’ın şu anki durumunun
neden, niçin böyle olduğu kafasında her zaman yer eden sorulardır. Türkmenistan’ın şu anki
durumundan yola çıkarak ilerde onları nasıl bir son beklediği yazarın aklındaki bir diğer
sorudur. Ama yazarın aklında hep bir umut ve bir ışık vardır.
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5. 8. Atasözleri

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

“KOBRA” ROMANININ KELİME DÜNYASI ÜZERİNE

949

Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mâl olmuş, öğüt verici nitelikte
söz, mesel, sav, darbı mesel. 5
Atasözleri bir toplumun duygu, düşünce, kültür yapısını yansıtır. Kobra romanının da kelime
dünyası incelendiğinde atasözleri ve deyimler yönünden zengin olduğu görülür. Türkmen
Türkçesi ile Türkiye Türkçesi atasözleri karşılaştırıldığında Türkiye Türkçesi’ne yakın
atasözleri olduğu gibi Türkmen Türkçesi’ne özgü atasözlerinin de olduğu görülür. Bunları
tablo hâlinde birkaç örnekle inceleyecek olursak;
Türkiye Türkçesi Atasözleri

Türkmen Türkçesi Atasözleri

Her horoz kendi çöplüğünde öter. (s. 32)

Her horaz öz keteginde hekgerer.

Tok açın hâlinden anlamaz. (s. 206)

Dokuň açdan habary ýok.

Felek, kimine karpuz yedirir, kimine
kelek.

Pelek kime gawun, kime türşek iýdirer.

(s. 206)

Semiren eşek, sâhibini teper. (s. 227)

Eşek semrese, eýesini deper.

Önce iş, sonra eğlence. (s. 257)

Öňürti – iş, soňra –dabara.

Puta tapar tapınağını yıkmadan câmi
Butparazlaryň
ybadathanasyny
yapamazsın. (s. 282)
ýykmazdan, metjit salmarsyň.

Ölüm, ömrün devamıdır. (s. 350)

Ölüm ömrüň dowamydyr.

Başarı, her zaman en son yatıp en erken

Ir turan işinden dynar.

kalkanındır. (s. 382)

5

http://www.tdk.gov.tr
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5. 9. Deyimler
Deyim, dil biliminde, kavramları, durumları hoşa giden bir anlatımla ya da özel bir yapı ya da
söz dizimi içinde belirten ve çoğunlukla gerçek anlamlarından ayrı anlamlara gelen
sözcüklerden oluşan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da cümlelerdir. İki veya daha çok
sözcükten kurulu bir çeşit dil ifadesi olan deyimler, duygu ve düşünceleri dikkati çekecek
biçimde anlatan isim, sıfat, zarf, yalın ve birleşik eylem görünüşlü dilsel yapılardır. Ya tam bir
tümcedirler ya da söz öbeğidirler. 6
Türkmen Türkçesi deyimlerini Kobra romanında incelediğimizde; zengin bir deyim
dünyasının olduğu görülür. Bunları birkaç örnekle tablo hâlinde Türkiye Türkçesi ile
karşılaştıracak olursak;

Türkiye Türkçesi Deyimleri

Tasını tarağını toplamak (s. 16)

6

Türkmen Türkçesi Deyimleri

Paty-putyňy ýygnamak

Sırra kadem basmak (s. 16)

Gürüm-jürüm bolmak

Burnundan solumak (s. 43)

Sojamak, uludan dem almak

Lafın kubbesini dikmek (s. 64)

Söz owadanlamak, gep gelşirmek

Kulağına küpe olmak (s. 86)

Döşüňe doga edip dakynmak

Ağzı açık kalmak (s. 145)

Agzyňy açyp galmak

Tabanları yağlamak

Ökjäni götermek

(s. 302)

http://tr.wikipedia.org/wiki/Deyim
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Dişini tırnağına takmak (s. 208)

Yakayı ele vermek (s. 263)

Ağzı dili bağlanmak

(s. 312)
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Diş-dyrnak bolup ýapyşmak

Ýakaňy aldyrmak, syryň açylmak

Dili tutulmak, näme diýjegini bilmezlik

6. Sonuç
“Kobra” yıllardır baskı altında tutulan diktatörlüğü gün yüzüne çıkaran ve bu rejimle
mücadelesini ortaya koyan bir romandır. Bu romanda Ak Welsapar vatan, millet, insan
sevgisi, adalet, özgürlük, ölüm gibi konular üzerinde durmaktadır. Bilim-kurgu olarak
tasarlanan romanda yazar, Kobranın başından geçenleri enteresan olaylar çerçevesinde ele
almıştır.
“Kobra” Sovyetler Birliği sonrası demokrasiye geçiş serüveninin anlatıldığı bir romandır.
Çölde yaşayan yılanın insanlardan nasıl, neden nefret ettiği ve sonunda neden insan
görünümüne bürünerek halkın arasına karıştığı anlatılmaktadır. Ayrıca otoriter sistemin bir
parçası olarak devlet adına neler yaptığı ve Musa Çöli olarak sonunda nasıl hazin bir sona
uğradığı anlatılmaktadır.
Bu çalışmada da Türkmen edebiyatının yurtdışındaki önemli temsilcilerinden biri olan Ak
Welsapar’ın “Kobra” romanı tanıtılarak yine “Kobra” romanından hareketle kelime dünyası
incelenmiştir.
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CEMİL MERİÇ’S CRITIQUE OF THE LANGUAGE USED IN LITERATURE
CEMİL MERİÇ’İN EDEBİYAT NOKTASINDA DİL TENKİDİ 1
Ferhat ÇETİNKAYA 2

ABSTRACT
In this study, we investigated Cemil Meriç’s sensitivity to the language used in literary works, an author who has a special place
in Turkish intelligentsia. Cemil Meriç, as a prominent writer who enriched his intellectual world via the Eastern and Western
cultures, mentions about his sensitivity to the language in many of his works. Besides delving into the structural changes in the
language during the literary periods of Turkish Literature, he also performed comparisons among those periods and presented
critical solutions. In a period when the Turkish Literature and Turkish Language were reverberating in the Western world, the
author – in order to have a better understanding into our literature and language –launched an exploration into the Indian
Literature, which was then believed to be the source of all literatures in the world. On the one hand, he was concerned with
creating a universal literature; on the other hand, by using the original sources, he was endeavoring to reassemble the Turkish
Literature and Language, both of which had been transformed and derailed. As a writer who acknowledged the lexicon as the
honor of a literature, Cemil Meriç was critical of the way the Turkish scholars used the language in their literary works.
With a strong belief that the roots of the West originated from the East, the author focused on what can be called ‘erroneous
Westernization’. In his critiques of the language used in the Post-Tanzimat (Tanzimat; an Ottoman period of reformation that
began in 1839 and ended with the First Constitutional Era in 1876) literature, he also conveyed the dolorous results of the
Western invasion throughout his works. Moreover, he presented his rejection against the Alphabet Reform, which imposed the
transition from the Arabic alphabet to the Latin alphabet. He put an emphasis on how devastating the linguistic distortions
caused by the scholars and the statesmen of his period might be for the society. This study, by presenting the author’s critical
evaluations on the Turkish literary periods beginning with the Tanzimat Era, is aimed to provide an insight into the Ottoman
Turkish through Cemil Meriç’s perspective, a language whose learn ability is now put on the national agenda.

Key Words: Cemil Meriç, Language, Ottoman Turkish, Intelligentsia.

ÖZET
Çalışmamızda, Türk aydınları arasında özel bir yeri olan Cemil Meriç’in dil hakkındaki hassasiyetini ele aldık. Doğu ve Batı
kültürüyle düşünce dünyasını zenginleştiren Cemil Meriç, dil konusundaki hassasiyetini birçok eserinde dile getirir. Edebi
dönemlerde değişen dil yapısını inceler, kendi içerisinde karşılaştırmalar yapar; dil ile ilgili eleştirel çözümler üretir. Edebiyat ve
dilimizin çağıltısı Batı zihniyetinin mecrasında ses getirirken o, edebiyatımızı ve dilimizi daha iyi tanımak için tüm edebiyatların
kaynağı olarak gördüğü Hint edebiyatının keşfine çıkar. Cemil Meriç, bir yandan evrensel çapta bir edebiyat yaratmanın
endişesini taşırken, diğer yandan başkalaşıma uğrayan, parçalanan, bir türlü rayına oturmayan Türk edebiyatını ve dilini, kendi
öz kaynaklarından besleyerek bileşkesini tekrardan sağlamaya çalışır. Kamusu namus olarak gören Cemil Meriç, Türk
ediplerinin dili kullanış biçimlerine eleştiriler getirir.
Batı’nın köklerinin Doğu’da olduğunu vurgulayan yazar, yanlış Batılılaşma üzerinde durur. Tanzimat’tan sonraki edebi
dönemleri dil yönünden tenkit eden yazar, bu konuda Batı’nın istilasının hazin sonuçlarını ortaya koyar. Harf inkılâbıyla birlikte
Arap alfabesinden Latin alfabesine geçişe tepki gösterir. Dönemin aydınları ve yönetimi tarafından tahrif edilen dilin, toplum
açısından nelere mal olacağı üzerinde durur. Yazarın Türk edebiyatının Tanzimat ile başlayan edebi dönemlerin dil üzerine
eleştirilerini bu çalışmayla ortaya koyarken, aynı zamanda öğretimi günümüzde tekrardan gündeme gelen Osmanlı Türkçesinin
Cemil Meriç’in bakış açısından görmemizi sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Cemil Meriç, Dil, Osmanlı Türkçesi, Aydın.
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1. GİRİŞ
Bir yapıtın toplumsal açıdan düşünce yerini tayin eden, o yapıtın edebi ve sanat boyutunu
değerlendirerek değerli ve değersiz yönlerini gösteren yazı türüne eleştiri denir. Eleştiri
türüne Tanzimat döneminde muaheze denilirken, Servet-i Fünun döneminde ve sonrasında
tenkit denmiştir. Tenkit, bağımsız bir yazı türüne 19. Yüzyılda kavuşmuştur. İlk tenkit edilen
unsur ise “dil” olmuştur (Enginün, 2006:745). Bizdeki ilk türleri zayıf olmakla beraber örneği
azdır. Asıl gelişimini Servet-i Fünun döneminde göstermiş ve Cumhuriyet yıllarında bu
minvalde kalem oynatan değerli şahsiyetler yetişmiştir (Özdemir, 2014:131-134). Bu
şahsiyetlerden biri de Cemil Meriç’tir. Cemil Meriç’in tenkite bakış açısı “Tenkit, bir insanın
bir insanla, daha doğrusu bir çağla diyalogu. Bu diyalogun dinleyicisi, okuyucu. Tenkitçiyle
muhatabı arasnda ortak bir değerler levhası yoksa, bu diyalog nasıl anlaşılır? Bu değerler
levhasını sanatçılar yaratır, edebiyat tarihleri tescil eder” şeklindedir.
Türk düşünce dünyasının irfan sahiplerinden biri olan Cemil Meriç, Doğu ve Batı’nın
hazinelerini keşfetmiş Türk dünyasının münevver denemecilerindendir. 11.000 ciltlik bir
kütüphaneye sahip olan yazar, bizlere o müthiş zenginliğinden ve hafızasından inciler
damıtır. Yaşadığı döneme ve sonrasına damgasını basan yazar, düşünce dünyamızın ummanı
olmuştur. Yazın hayatının ilk yıllarında her ne kadar ideolojik bir görüşe sahip olduğu
düşünülse de, sonraki yıllarda tenkitlerini Türk irfanı düzleminde yapmıştır. Kendi ifadesiyle
bağlı olduğu değer, mutlak hakikattir. Bir fikir işçisi olarak bu hakikat peşinden gitmiştir.
Olguları, şahısları, durumları, devirleri, rejimleri büyük bir merakla, ince bir hassasiyetle,
derin bir sabırla araştırmış, incelemiş; Türk ve İslam vicdanına ve irfanına göre tartmıştır.
Önce Fransa üzerinden Batı’nın keşfine çıkar, sonra Hint’e uzanır ve burada Hint’in muazzam
hazineleriyle karşılaşır. “Avrupa’nın madde üzerindeki fetihleri, Hintli için birer çocuk
oyuncağı. Batı’da teknik, Hint’te huzur. Batı’da müspet ilim, Hint’te rüya, din, felsefe” der
(BDE3, s. 94). Aynı zamanda Batı’yı Batı yapanın Asya olduğunu söyler, Asya ise Hint’tir. Yazar
düşüncenin başlangıcını Hint olarak görür, Yunan medeniyeti ise Hint’ten sonra gelir.
Anadolu topraklarında kaybettiğimiz hafızamızı bulur. “Tek amacı bu mazlum medeniyetin
sesi olmak istemesidir. Bu mert insanı Osmanlı yaratmış ve yaşatmış” der. Bu mert insanın
hafızasını ihya etmek ister. Önce İslam dünyasında pusulasını İbn Haldun’a ayarlar, sonra
ümmet bilincinden yola çıkarak Anadolu’da celadet sahibi bir Kafkaslı bulur: Tunuslu
Hayreddin Paşa. Bu değerli şahsiyeti en az Cevdet Paşa kadar beğenir ve sever. Bu değerli
şahsiyetlerle beraber birçok şair, yazar, düşünür ve siyasetçiyi tek tek ele alarak bize lazım
olanı cımbızla çeker ve eleştirir. Tenkit meydanında Namık Kemalleri, Mehmet Akifleri, Ziya
Gökalpleri, Celal Nurileri gibi birçok fikir adamını ve edebiyatçıyı, Türk ve İslam kültürüne
göre tenkit eder. Tenkitlerin gücü hakikatlerden gelir. Şahitleri kamuslardır, tarihi
gerçeklerdir, kütüphanesidir. Tek amacı iğdiş edilen hafızamızı ihya etmektir. Daha sonra
Doğu’dan kopan, Batı’yı tanımayan bir millet olduğumuz Tanzimat döneminde, yapılan
hataların haritasını çıkarır ve çözümler sunar. Batı’nın kılıçla kazanılmayan zaferleri yalanla
kazandığını belirten Meriç, bu konuda Batı’nın riyakârlığını okurlarına sunmaktan çekinmez.
Batı, Tanzimat’tan beridir Türk aydınında var olan mukaddesi, yani İslamiyet’i öldürmek
ister. Çünkü Batı İslamiyet adına karşılarında Türk’ü görmüşlerdi. Batı için Türk demek
İslamiyet, İslamiyet demek Türk demektir. Yazar, Tanzimat’tan bugüne kadar bütün
Batılılaşma hareketlerinin bir aldatmacadan ibaret olduğunu söyler ve Batı’nın bir sonradan
görmeler ülkesi olduğunu ekler. Kendi irademizle asla Batı’ya yönelmedik (J-I, s. 134). Batı, her
3
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zaman Doğu’yu bir hazineler ve mistikler ülkesi olarak görür ve bundan dolayı Oryantalizm
adıyla bir keşif kolu kurar. Oryantalizm Avrupa’nın sefil menfaatlerine giydirilmiş tülden bir
elbisedir. Oryantalizm emperyalizmin keşif koludur (SNK, s. 346). Bu noktada Cemil Meriç Hint
edebiyatının üzerinde durur ve tüm edebiyatların esas kaynağının burada olduğunu söyler.
Buradaki hazinelerden de payını aldıktan sonra karşılaştırmalar yaparak “bizi” aramaya
başlar. “Dost acı söyler” deyimi Cemil Meriç için rahatlıkla söylenebilir. Bizden biri olan yazar,
özellikle dil konusunda oldukça hassas ve dertlidir.
Dil, düşünce dünyamızın ve yazın hayatımızın sürekli manşetinde olmuştur. Bir mütefekkir
olan Cemil Meriç’in manşetinde de elbette dil konusu olacaktır. Cemil Meriç de her kitabında
derin ya da sathi mutlaka dil konusuna temas eder. Yazılarında özellikle dil konusunda
hassasiyeti göze çarpar ve eserlerinde her fırsatta dil ve sözlüklere dikkati çeker. Bu noktada
dilin istikrarsızlığına işaret eder ve yapılan çılgın hatalardan söz eder. Çalışmamız Cemil
Meriç’in edebiyat noktasında dil tenkidi çerçevesinde gelişecektir. Çalışmamız, dilin
hamurunu yoğuran aydın zümre olduğu için Cemil Meriç’in aydın tenkidine değindik. Daha
sonra dile ve edebiyatçılarımıza getirdiği eleştirileri derledik.
2. CEMİL MERİÇ
2. a. Cemil Meriç’te Aydın
Cemil Meriç’in eserlerinde en çok dikkat çeken konuların başında “aydın” konusu gelir.
Ülkenin yönünü tayin etme etkisi bulunan aydın zümresi, Cemil Meriç’in merceğinde tüm
çıplaklığıyla sergilenir. Öncelikle Tanzimat aydınına eleştiri getirir. Batı’nın istilası karşısında
Türk aydının dirayetsizliğinden şikâyet eder. Türk aydının buna alet olduğunu ve halkı da
beraberinde felakete sürüklediğine dikkati çeker. Bu ülke Fransız İhtilalından beri su alan bir
gemidir, aydın da batan bu gemidedir ve ufukta rüyaların en muhteşemi: Avrupa (BÜ, s.135137). Aydın, zekâsını, bilgisini ve tüm tecessüslerini erdemli amaçlara erişmek için kullanan
kişidir. Aydın, bir toplumun vicdanıdır (Kİ, s. 475). Aydın, bir ülkenin feneridir. Yazarımıza
göre bu fener II. Mahmut döneminde söndürülmeye mahkûm edilmiştir. Yeniçeri Ocağının
kaldırılmasıyla beraber ulema sınıfının zayıflaması ve sonucunda ulema sınıfının ortadan
kaldırılması, toplumun yön bulması açısından ciddi sorunlar teşkil etmiştir. Sonrasında aydın
zümresi Genç Osmanlılar adıyla ortaya çıkar. Birer çocuktu Genç Osmanlılar… yaramaz, serkeş,
Mefhumlar ve müesseselerle oynuyorlardı (BÜ, s.133). Aydın sınıfımızın aldığı en ağır darbenin
1914 savaşı olduğunu aktarır. “Biz aydınlarımızı, yani aydınlarımız olan yedek subaylarımızı,
1914 savaşında kaybettik” der (J-I, s. 215). O devirlerdeki aydınlarımızın çoğu kalemle değil,
can vererek ülkeyi aydınlatmaya çalıştılar. Cumhuriyet aydınları ise ummanı ırmağa
bağlamak isteyenler grubudur. Meriç’in nazarında bu topraklarda en çok günah işleyen
Cumhuriyet aydınlarıdır ve bu aydın grubunun tek hürriyeti ise dili tahrip etmektir. Çünkü
aydınlar bir ütopyaya inanmıştı, aldanmıştı bu rüyaya. Türk aydını Tanzimat’tan beri
sığınacak ada arayan bir garip sürgündür (BÜ, s. 146). Hazinelerinden sürgün olan Türk
aydını, mefhumlar içinde kaybolmuştur. Umrandan habersizdik, medeniyete de ısınamadık.
İnsanlığın tekâmül vetiresini ifade için kendimize layık bir kelime bulduk: uygarlık. Mazisiz,
musikisiz bir hilkat garibesi (UU, s. 86). Cemil Meriç Tanzimat’ın aydınlarından başlayarak
Cumhuriyet’in aydınlarına kadar birçok konuda Türk aydınına eleştiri getirir. Özellikle
1908’den sonra ortaya çıkan aydın grubunu sert bir dille tenkit eder ve aydının toplum adına
çok yanlış kararlar verdiğini ifade eder. Aydının Batı’dan aldıklarını hiçbir eleştiri getirmeden
toplumumuza aktarmasını bedbahtlık olarak ifade eden Meriç, Türk aydınlarının hain
olmadıklarını, sadece hazırlıksız olduklarını dikkati çeker. Bunun için “Batı kapitalizmin
şuursuz simsarı” der (J-I s. 106). Bu durum da günümüze kadar süregelen aydın-halk
çatışmasını ortaya çıkarmıştır. Hiçbir zaman başka iklimlerde yeşeren düşünceleri bir başka
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iklimde tutturamayız. Türkiye’de bir sınıf kavgası yok, aydın-halk çatışması vardır (SNK, s. 172196). Aydın ve fikir adamı olarak, bu yıllarda celadet sahibidir diye nitelediği Said-i Nursi’yi
beğenir ve destekler. Yazarın aydın tarifi de aslında basittir. Cemil Meriç’in Türk aydınına
telkin ettiği iki önemli ana nokta vardır: Önce Müslüman olduğunu bilecektir sonra da ana
dilini öğrenecektir. Bunun yanında aydının uyanık bir şuur, tetikte bir dikkat ve hakikatin
tamamını kucaklamaya çalışan bir tecessüs sahibi olmasını diler. Çağımızdaki aydının
amacının hafızasız nesilleri uyandırması gerekliliğini önemle vurgular.
2. b. Cemil Meriç’in Gözüyle Edebiyatçılarımız
Tanzimat döneminden Cumhuriyet dönemine kadar birçok edebiyatçımız Cemil Meriç’in
tenkidinden nasibini almıştır. Cemil Meriç’in edebiyatçılarımız hakkında eleştirilerine
geçmeden önce daha çok neye göre eleştirdiğini belirtmekte fayda var. Cemil Meriç en başta
bir şahsiyeti ele aldığında onu Türk ve İslam irfanına, diline ve özüne göre değerlendirir. Dil
tasfiyesini asla kabul etmez. Dil tasfiyesine ve Batı kültürüne destek olan edebiyatçılarımızı
deyim yerindeyse yerden yere vurur. Cemil Meriç ister ki Doğu irfanından kopmadan Batı’nın
iyi yönlerini alıp kendi değerlerimizde yoğuralım. Osmanlıcaya büyük bir saygı ve sevgi
gösteren yazar, edebiyatçılarımızı değerlendirmede bu hususu göz önünde bulundurur. Cemil
Meriç’in edebiyatçılarımızı karşı getirdiği eleştirilerde kullandığı başlıca süzgeçler; Osmanlıca
ve İslamiyet’tir, diyebiliriz. İslamiyet’in ibadet boyutuyla ya da semavi yönüyle değil de, onun
fikir ve irfan yönüyle ilgilenmiştir. Bu konuda daha önce de değindiğimiz gibi pusulası İbn
Haldun’dur. Anadolu topraklarında ise İbn Haldun’un şakirdi diye nitelediği Cevdet Paşa’yı
görürüz.
Cevdet Paşa’yı çağdaş Türk nesrinin mimarlarından gören Cemil Meriç, onun dürüst, aydın
tekellüfsüz bir nesre sahip olduğunu ifade eder. Cemil Meriç “Kavaid-i Osmaniye eseriyle
Türkçenin, belagat-ı Osmaniye ile Türk belagatinin ilk temel kitaplarını vermekle kalmamış,
tok, berrak, vakur üslubuyla edebiyatımıza düşünce nesrinin en güzel örneklerini sunmuştur”
der (UU, s. 316-317). Cevdet Paşa’yı İbn Haldun’un son şakirdi olarak görür ve onun
tercümeye kalkışmanın hatalı olduğunu vurgular (UU, s. 318). Üslup bakımından “usta”
olarak gördüğü Cevdet Paşa ve Namık Kemal’in günümüz Türkçesine tercüme edilmesine
karşıdır: “Namık Kemal tercüme edilemez! Cevdet Paşa tercüme edilemez; Belagattaki
iktidarını dosta düşmana kabul ettiren bir nesir üstadını musikisiz, donuk, köksüz bir ifadeyle
konuşturmak ne büyük hadnaşinaslik. Hele Paşa’yı zaman zaman Ataç tilcikleri ile
miyavlatmak, utanmazlığın ta kendisi. Sabah gazetesinden temennimiz, ‘emanetleri ehline
tevdi’ etmesidir” (UU, s. 321-322). Meriç, ayrıca Namık Kemal ile Cevdet Paşa’yı karşılaştırır.
Cevdet Paşa’nın ıslahatçı olduğunu, Namık Kemal’in ise inkılâpçı olduğunu vurgular (Kİ, s.
123).
Namık Kemal nazımda olduğu gibi nesirde de büyük bir şahsiyet olduğunu ifade eder (BÜ, s.
84). Namık Kemal’in Doğu irfanına eğildiği sırada, onun da dönemin intelejansiyanı ayak
uydurup yüzünü Batı’ya birden çevirdiğini yazar (IDG, s. 277). “Cetlerimiz Avrupa’yı
ehlileştireceklerini ummuşlardır. Namık Kemal bir fetih hülyasıdır” der (BÜ, s. 139). Namık
Kemal’in Renan Müdafaanamesi’nin bir taarruz olduğunu söyler ve müdafaanın tarihin
kendisi olduğunu, iftiraya uğrayan bir medeniyet olduğunu ekler ( UU, s. 69-70). Namık
Kemal bu milletin sesi olduğu gibi tarihi de olduğunu belirtir (UU, s. 310). Şairin üslubu
hakkında “usta” tabirini kullanır (UU, s. 318) ve örnek aldığı İran şiirlerinin mübalağalı
olduğunu vurgular (Açıkgöz, 2013:188). Namık Kemal’in yeni bir dönem müjdecisi olduğunu
aktarırken, onun inkılâpçı biri olduğuna da değinir (Kİ, s. 123). Şinasi’den daha coşkun, daha
nüfuzlu ve okuyucular üzerinde çok daha etkili bir edebiyatçı ve bir vaiz, bir militandır. Tarihçi
Kemal kavga eder gibi yazar (Kİ, s. 125-126). Ayrıca Namık Kemal’in tercüme edilmesinin
yanlışı üzerinde durur ve tercüme hatalarını ortaya çıkarır (UU, 319-323). Dil ve iman
noktasında şairin halkıyla bütünleştiğini belirten Meriç (Açıkgöz, 2013: 95), Namık Kemal’i ve
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neslini, Avrupa romanının gelişimini bilmediği konusunda eleştirir (Kİ, s. 303). Onun roman
tecrübelerinin paytak olduğunu yazar ve Cezmi ile İntibah eserini romandan saymaz (Açıkgöz,
2013: 340). Roman türünün kök salıp gelişmesini Namık Kemal’in eserlerinde değil de Halit
Ziya’nın eserlerinde görür (KA-I, s. 287). Namık Kemal’e yönelttiği eleştirilerinden biri de
onun mütefekkirliği hakkındadır: “Namık Kemal şairdir. Severim ama şair olarak severim.
Aynı zamanda İslâm’ı müdafaa eden bir şairdir. O tarafını beğenirim. Fakat bu İslam’ı
beğenen şair sarhoştur. Bir binlik şarap içer oturduğu zaman. Hayatı bu şekilde geçmiş. 48
yaşında ölmüştür. Yani şairdir, İslam tefekkür diye bir tefekkürün içine giremezler. Ama
İslam’ın müdafiidirler zaman zaman. Çok doğru. Saygı gösteririm. Bahsederken hürmetle
bahsederim. Ama bunlar mütefekkir değildirler” (Armağan ve Coşkun, 2012: 167).
Ahmet Mithat Efendi için romanı Osmanlılaştıran bir aydın olduğunu ifade eden yazar,
romancının bunu başardığını ve çağın birçok sorununa ışık saçtığını belirtir (SNK, s. 340).
Başlangıçta doğrudan doğruya halk hikâyelerini yazdığını aktaran Meriç, Ahmet Mithat’ta
Batı tesirinin çok az olduğunu söyler (Açıkgöz, 2013: 313). Midhat Efendi, Türk romanını
yaratan adam. Hikâyeleri ondokuzuncu asrın Binbir Gece’si. Batı, Doğu, hakikat, hayal, ilim,
efsane, o bulanık ummana dökülen bir ırmaktır (KA-I s. 295). Ahmet Mithat Efendi’nin, İhtiyar
Şark’ın ölüm çanı çaldığından beri küfrün karşısında dik durduğunu yazan Cemil Meriç,
“Saldıran küfür karşısında şahlanan imandır, şahlanan ve hücuma geçen. Avrupa kırk
haramilerin mağarası, Ahmet Mithat hazineyi ülkesine taşıyan dev” sözlerine ekler ve her
insan gibi onun da zaaflarının olduğunu söyler (BÜ, s. 135). Onun Şehbenderzade’den daha
geveze ve daha dağınık olduğunu yazan Meriç, yine de onun İkinci Meşrutiyet’teki İslami
düşüncenin en toplayıcı, en salahiyetli temsilcisi olduğunu vurgular (Kİ, s. 113). Ahmet
Mithat Efendi’nin İslam uğrunda bütün haçlılara meydan okuduğunu aktaran Meriç (Kült. İrf.
280), bir diğer ismin de Cevdet Paşa olduğunu vurgular (SNK, s. 284). Mithat Efendi’nin kendi
döneminde cihanşümul tecessüsü olan tek şahsiyet olduğuna dikkati çekerek romancıyı bu
konuda över (Kİ, s. 304). Ahmet Mithat Efendi’nin kendisinden sonra gelen romancılara ilham
kaynağı olduğunu vurgular (KA-I, s. 337). Ahmet Mithat’tan sonra küçüldüğümüzü ve Batı’nın
iftiralarına karşı bizim de yenilerini eklediğimizi söyler. Artık Şark bizim gözümüzde de bir
miskinler tekkesi, bir geri kalmışlık, bir talihsizlikler ülkesidir. Biz de iftira atarız Şark’a.
Örnek olarak da Ali Canip, Nazım Hikmet ve Çetin Altan’ın yazılarını gösterir (SNK, s. 345).
Ahmet Mithat Efendi’nin Draper’e kızarak kaleme aldığı Niza’ı İlm ve Din’de oldukça sert
eleştiriler yaptığını söyleyen Meriç, Mithat Efendi’nin Draper ile boy ölçüşemediğini yazar.
Çünkü yazdığı eser ideolojiktir (Kİ, s. 117). Yazar, Ahmet Mithat’ı Muallim Nâcî ile
karşılaştırdığında onun cümlelerini daha hantal ve daha avami bulur (Armağan ve Coşkun,
2012: 49). Ayrıca Muallim Nâcî’nin Ahmet Mithat ile arasındaki ihtilafın sanıldığı kadar büyük
olduğuna da katılmaz. Kayınpederle damadın birbirlerine birçok bakımdan yakın olduklarını
aktaran Meriç “İkisi de halktan gelir. İkisi de şarkvari alışkanlıklara sahiptirler; rakı içerler,
şarkı söylerler. İkisi de Osmanlı diline ve İslam irfanına âşıktır. Yalnız Nâcî, İslam dünyasını
bütün derinliği ve genişliğiyle bilir ve şairdir. Midhat efendi şairiyetten nasipsizdir. Ve şiiri
beyhude bir meşgale sayar, ciddi bir insanın uğraşmaması lazım gelen bir meşgale” der
(Armağan ve Coşkun, 2012: 45). Yalnız şiir söylediği zaman veya düşmanlarına çattığı zaman
Muallim Nâcî’nin gerçek yüzünü gösterdiğini belirten Meriç, bunu da onun rüşdiye hocalığına
bağlar ve sözlerine “kafayı çekmediği, öfkelenmediği zaman ukala ve sevimsiz” diyerek ekler
(Kİ, s. 330). Ayrıca Muallim Nâcî’nin Arap ve Acem edebiyatının belli başlı şaheserlerini her
fırsatta tanıtmaya çalıştığına değinir (Kİ, s. 361).
Cemil Meriç, edebiyat tarihçiliğinden söz ederken Muallim Nâcî’nin de gazete ve dergi
sayfaları arasında kalmış makalelerin olduğunu ama edebiyat tarihinin ciddiyetinden ve
bütünlüğünden uzak olduğunu yazar (Açıkgöz, 2013:27). Nâcî - Recâîzâde tartışması
hakkında da görüşlerini okurlarıyla paylaşan Meriç “Tartışma aslında küçücük bir sebebe
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dayanır. Recâîzâde’nin Ta’lim-i Edebiyat’ı çıkmıştır; Nâcî’ye her her ne sebeptense
göndermemiştir. Recâîzâde, benim kitabımdan niye bahsetmedi, diye Nâcî’ye düşman
olmuştur. Fakat bu iki insanın dünyaları farklıdır. Ufacık bir sebep bile olsa bu adamların yolu
ayrılacaktı zaten. Evvelden dostular. Recâîzâde bir aristokrattır, muhiti sosyetedir. Muallim
Nâcî bir Anadolu çocuğudur, saraç oğludur. Recâîzâde, Batı’yı bilir ve hayrandır. Nâcî
şarklıdır; fakat o da Batı’ya hayrandır. Nâcî’de bizden pek çok unsur vardır. Kitapları gerektiği
kadar Latin harflerine geçmedi. Nâcî, kendisinden sonra gelenlere, Fikret’e, Akif’e Yahya
Kemal’e tesir etmiştir.” der. Bu tartışma için dört kaynak önerir: Şehabeddin Süleyman’ın
Edebiyat Tarihi, A. Hamdi Tanpınar’ın 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İsmail Habib’in Tanzimat
Edebiyatı, Hüseyin Cahid’in Edebi Hatıraları ve Kavgaları. Aynı zamanda Nâcî hakkında
Erzurum’da yapılmış bir doktora tezi olduğunu söyler (Açıkgöz, 2013: 34-35).
Beşir Fuat hakkında da görüşlerini dile getiren yazar, Beşir Fuat’ın şiirsel dilden uzak
olduğunu dolayısıyla nesrinin kuru ve topal olduğunu ifade eder. Suavi’nin nesrini ise bir
parça Ahmet Midhat Efendi’den, bir parça Beşir Fuat’tan bir parça da medrese nesrini
anımsattığını söyler. Sezai’ye, Cenab’a, hatta Nazif’e rağmen dilimiz aydınlık ve berrak bir
ifadeye kavuşamamıştır (M, s. 237). Yine de Cenap ve Nazif’in üslubunu beğenir (M, s. 284).
Hatta Cenap Şahabettin’in üslubunu Süleyman Nazif’in üslubundan daha üstün görmesine
rağmen (Açıkgöz, 2013: 86), Cenap Şahabettin’in maziye karşı haşin olmasını eleştirir. Belki
de bundan dolayı üslup konusunda kendine “usta” olarak Süleyman Nazif’i alır (Açıkgöz,
2013: 78). Cemil Meriç Süleyman Nazif’i okurken tenkit lambalarını söndürür (Açıkgöz, 2013:
286). Yine de kendini alamaz ve Halil Açıkgöz ile yaptığı sohbette eleştirisini dile getirir:
“Süleyman Nazif nesirde şiirdir. Sestir, hatiptir. Gür bir ses. Namık Kemal’in bir parça daha
tantanalı, bir parça daha mübalağalısıdır. Namık Kemal ile benzer tarafları delilikleri…
Nazif’te kelimler düşüncenin elindedir. Tezatları onun kadar bünyesinde toplayan başka bir
yoktur. Bugün peygamber dediğine yarın kâfir der” (Açıkgöz, 2013: 316). Ayrıca, Süleyman
Nazif’in hatalarını düzeltmek isterken daha büyük hatalar yaptığını söyler ( Armağan ve
Coşkun, 2012: 177).
Yazar, iki düşman kardeş dediği Tevfik Fikret ile Mehmet Akif’in aruz ölçüsünde düşünceyi
uysallaştırdığını söyler (M, s. 238). İki şairde mısralarla iç dünyasını ortaya koyar. Yazar, dil
konusunda da Tevfik Fikret’i beğenir. Fikret’in Osmanlıcası, Osmanlıcanın Kemalidir (M, s.
239). Fakat fikir noktasında eleştiri getirir: “Fikret, düşüncede köksüzdür” der (SNK, s. 29).
Akif’in şiiri için ise “samimiyet” ifadesini kullanır ve Safahat adlı eserinin gülünç ve çocukça
hükümler verilmesine rağmen en çok okunan şiir kitabı olduğunu yazar (Kİ, s. 270). Safahat,
Türk dilinin en mükemmel ve en dolu kitaplarından biridir (Kİ, s. 271). Dil konusunda
beğenisini açıkça ifade eden yazar, Akif’in bir fikir adamı olduğunu, hatip yönünün etkili
olduğunu ama bir şair olduğu görüşüne katılmadığını aktarır (Açıkgöz, 2013:153). Tevfik
Fikret’in sol grubun sahiplenmesini Akif ve Naim beylerin düşmanca peşin hükümlerinden
kaynaklandığını yazar. Tarih-i Kadim’i Tevfik Fikret’e yazdıran durumun ise Mehmet Akif’in
hicviyesi olduğunu aktarır. Tevfik Fikret’in dinsiz olması, faziletli olmasına engel olmadığı
vurgusunu özellikle yapar (Kİ, s. 272) ve Avrupa etkisine rağmen Tevfik Fikret’in dilinin çok
kuvvetli olduğunu aktarır (Açıkgöz, 2013: 51). Son olarak her ikisinin de bu ülkenin en
mümtaz ve en asil kalemler olduğunu aktarır (Kİ, s. 272).
Cemil Meriç, düşünce noktasında eleştirdiği bir diğer şair Nazım Hikmet’tir. Nazım Hikmet’in
düşünceyi şiire uygulayan biri olarak tanıtan yazar, şiiri berbat ettiğini söyler ama Yahya
Kemal ve Nazım Hikmet’ten sonra şiirin devrinin kapandığını da ifade eder (Açıkgöz, 2013:
172). Şairin kullandığı dilin yerli, malzemenin ise beşeri olduğunu vurgularken (M, s. 238),
“yakışıklı paşazade” şeklinde tabir ettiği şairin birkaç manzumeyle çevresini hemen
etkilediğini söyler. Nazım, şımarık, küstah ve bahtiyardır. Peyami Safa ile Nazım Hikmet’in
kavgasından bahseder ve onları karşılaştırır. Daha sonra Peyami’den övgüyle söz eder ve
onun ömür boyu hakikati dile getirdiğini, çağını ve çevresini aşan dev bir tecessüs olduğunu
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vurgular ve Peyami’nin büyük zekâsına rağmen kalemiyle kuyu kazmak zorunda kaldığını
açıklar (Kİ, s. 275). Peyami hakkında “kelimelerin pırıltısı ile ruhun derinliklerini
aydınlatmaya çalıştı” der (Jurnal I s. 127). Meriç, Peyami Safa’nın bir romancı olarak
Sartre’dan, gazeteci olarak Roger Caillois’dan daha küçük olmadığın ifade eder (J-I, s. 361).
Özellikle bir romancı olarak Peyami’yi Yakup Kadri ile beraber yaşadıkları devirde zirveye
koyan Cemil Meriç, Peyami’nin Nazım Hikmet ile arkadaş olduğunu ve mizaç olarak kıskanç
biri olduğunu aktarır. Peyami Safa son derece çirkindi. Akşamcıydı. Her gün içerdi, bir ara esrar
da denemiştir (Açıkgöz, 2013: 76). Yine bir başka eserde Peyami Safa’nın üstünlüğünün
sadece üslubu olduğunu ve onun gerçekten usta bir yazar olarak gördüğünü yazarken,
düşünce açısından Ziya Gökalp’in çizdiği dairede dolandığını okurlarıyla paylaşır. Öte yandan
Peyami’nin kaleminin “satılık” olduğunu vurgular ama onun zekâsına hayran olduğunu ve çok
sevdiğini sözlerine ekler (Armağan ve Coşkun, 2012: 290-292). Sonuç olarak Nazım Hikmet
ve Peyami Safa için “Türk dilinin eşsiz birer mimarı” der (Kİ, s. 275). Fakat Jurnal I eserinde
Nazım Hikmet ile ilgili kısımda onu okuduğunu ama sevmediğini, onun mısralarda kükreyen
biri olduğu için şiirden dolayı değil de kavgasından dolayı Avrupa çapında meşhur olduğunu
açıkça eleştirir (J-I 262).
Cemil Meriç’in düşünce dünyasını en beğendiği edebiyatçılarımızdan biri de Rıza Tevfik’tir.
Rıza Tevfik’i Batı’nın kültürü ile Doğu’nun irfanını karıştıran nadir düşünce adamlarından biri
olarak gören yazar (Kİ, . s. 247), onu aynı zamanda hecenin en usta şairi olarak görür (BÜ, s.
85). Meriç, Rıza Tevfik’i felsefenin son büyük temsilcisi görürken (Kİ, s. 261), dil konusunda
onu mazbut ve aydınlık olarak değerlendirir (Kİ, s. 253). Dilimizde yazılan en geniş, en özgün,
en değerli felsefe dersleri onun imzasını taşır (Kİ, s. 255). Rıza Tevfik’in her iki kaynağı, yani
hem Doğu’yu hem de Batı’yı bildiğinden dolayı Cemil Meriç’te özel bir yeri vardır (Kİ, s. 253).
Fakat Cemil Meriç onun Sevr’i imzalamasından dolayı “talihsiz” görür (Kİ, s. 255). Yazarın
Rıza Tevfik’e yönelttiği eleştirilerinden biri de Hint düşüncesi hakkında görüşlerini
bildirirken Rıza Tevfik’in tasavvuf ilgisinin İran sınırlarını aşmadığını aktarır ve Hint
edebiyatına ulaşamadığını vurgular (BDE, s. 89).
Yazarın Hint edebiyatı hakkında eleştirdiği bir diğer isim Abdulhak Hamit Tarhan’dır. Cemil
Meriç, Abdulhak Hamit’in Bombay’a giderken en çok Hindistan cevizi ağaçlarını merak
ettiğini yazar (BDE, s. 89). Bu merakını da Belde-i Tüyur’da giderdiğini söyler. Hamit’in
yazdığı mektuplarında Hint’ten tek pırıltı olmadığını vurgular ve sanki Hint’in yalnız
ormanlardan ve maymunlardan ibaret olduğunu ifade ederek eleştirir (J-II s. 148). Şairi “Dahi,
romantik çağın aşırı coşkunluklarını ifade eden bir sıfat; müphem ve karanlıktır” şeklinde
tarif eder (Kİ, s. 283) ve onu aynı zamanda tam bir Osmanlı görür (Açıkgöz, 2013: 51). Son
olarak Şair-i Âzamı anlamanın yolunun dilimizi gerçek manasıyla öğrenmekten geçtiğini
yazar ve onun eserlerinin ancak bu şekilde muhteşemliği ortaya çıkacağını sözlerine ekler
(Kİ, s. 283).
Cemil Meriç, yine şiir dili noktasında muhteşem olarak değerlendirdiği bir başka şair Yahya
Kemal’dir. Yahya Kemal’in Türkçenin şiiriyetine âşık olduğunu vurgulayan Meriç, onun
arzularından birinin de dilimizin lekesiz ve pırıl pırıl bir ifade vasıtası haline gelmesini
istediğini aktarır. “Yahya Kemal olmasa, Tanpınar da olmazdı” diyen Meriç, Yahya Kemal
sohbetleriyle bir nesli büyülediğini söyler ve Tanpınar gibi bir şahsiyeti Türk irfanına hediye
ettiğini sözlerine ekler (Kİ, s. 286). Türk dilini, edebiyyen yaşayacak olan bir avuç şiirle
zenginleştirmek, iftiraya uğrayan bir tarihi bütün ihtişamı ile diriltmek ve Türk irfanına bir
Tanpınar hediye etmek kaç faniye nasip olabilir? ( Armağan, 2013: 145). Bu noktada
Tanpınar’ın 19. Asır Türk Edebiyatı adlı eserinin cümlelerini dağınık (Açıkgöz, 2013: 156)
görmesine rağmen övgüler yağdırır (Kİ, s. 294). Tanpınar için “Edebiyatımıza derin bir irfan,
uyanık bir tecessüs, olgun bir zevkle eğilen bir ‘müsteşrik’tir. Dürüsttür, samimidir,
sanatkârdır. Ama imanını kaybeden insanın büyük yabancılığı içindedir” der (KA-I, s. 340).
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Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Yahya Kemal o güzel dersleri şekillendirdiğine değinen Meriç, Yahya
Kemal’in bu hususta bir nesli eğittiğini ifade eder. Yahya Kemal’in Tanrılaştırılmasının
sebebini ise, onun beklenileni, alışılanı verdiği içindir. Biçim denenmiş, incelmiş, sevilmiş.
İçindeki bilinen, belki bilinenin güzeli, ama bilinen. Yahya Kemal’de kemal var, ihtilal yok.
Uçmuyor, yürüyor. Yahya Kemal’i Fransızca öğrenen bir Nabi veya bir Hersekli Arif Hikmet
olarak görür. Yazarın Yahya Kemal’e olumsuz eleştirileri de vardır. Yahya Kemal’i “sığ”
kelimesiyle yorumlar. Onun kelimelerinin pırıltılı ve cümbüşlü olduğunu ama içinde bir şey
olmadığını ifade eder (J-I, s. 138). Yahya Kemal’de mazi bir gönül yarasıdır (Açıkgöz, 2013:
22). Şairin sanat yönünden zirveye ulaştığını ve ondan sonrakilerin taklide ve tekrara
düştüklerini yazar (Açıkgöz, 2013: 172). “Yahya Kemal son Osmanlıdır” der ve ekler “Bir
Yahya Kemal olmak için Osmanlı dilinden zevkinden geçmek lazım. Yahya Kemal’in
yetişebilmesi için yetiştiği devrin tekrar gelmesi lazım”. Fakat Yahya Kemal’in son devir
edebiyatına hiçbir tesirinin olmadığını belirten Meriç, “ahenkli ve musikili vezni içinde ancak
vardır” der (Açıkgöz, 2013: 224). Edebiyatımızdaki Yunancılığın Yahya Kemal ile başladığını
ifade eden yazar, bizim şiirimizi Eski Yunan’a bağlamanın, ummanı ırmağa bağlamayla eş
değer olduğunu aktarır (BÜ, s. 145). Yahya Kemal’in de bu nedenle hatasını anlayıp
Yunancılığı bıraktığını okurlarına paylaşır. Ayrıca Yunancılığı bırakmasının bir diğer sebebini
ise Yahya Kemal’in çevrede destek bulamamasına bağlar (J-II, s. 201).
Cemil Meriç, Yunancılık rüzgârına Yakup Kadri ile Salih Zeki’nin de kapıldığını söyler. Salih
Zeki’nin ise bu davanın tek savunucusu olduğunu okurlarına aktarır. Yazar, Yakup Kadri’nin
de hata ettiğini anladığını aktarır ve Yunancılığı onun da kısa sürede bıraktığını açıklar. (BÜ,
s. 145). Cemil Meriç’in gözünde Yakup Kadri, Cumhuriyet devri aydınlarının arasında en
kaliteli kalemdir. Yakup Kadri’nin eserlerini üslup, bilgi ve düşünce olarak çok kaliteli bulur
(J-II, s. 306-307). Yakup Kadri’nin rejimin adamı olduğu için yazılarında beklenen tarafsızlığın
olmadığını vurgulayan Meriç, dilinin ve teknik kabiliyetinin iyi olmasına rağmen hakkında
olumsuz düşüncelere sahip olduğunu açıklar (Açıkgöz, 2013: 138).
“Kelimeler bir milletin, bir medeniyet camiasının ortak malıdır” diyen Cemil Meriç (M, s. 134),
kelimelere gereken önemi verir. Kelimeler konusunda Ziya Gökalp’e eleştiri getirir. Ziya
Gökalp’i “kültür” kelimesinin karşılığında bulduğu “hars” sözcüğü bağlamında eleştirir. Meriç
bu kelimeyi bedbaht ve musikisiz bulur. Meriç’e göre kültürün karşılığı “irfan” olmalıydı. Ama
Ziya Gökalp irfan demedi, çünkü irfan kelimesi Osmanlıcaydı. Ayrıca bizim hem medeniyeti
hem de kültürü ifade edecek bir kelimeye sahip olduğumuzu yazar: Umran (Kİ, s. 35-37). Ziya
Gökalp’in Batı’nın sofra artıklarıyla geçindiğini aktarır. Gökalp’in sahtekâr olduğunu yazar ve
başta Talat Paşa’ya ve birçok İttihat Terakkiliye dalkavukluk yaptığını söyler (Armağan ve
Çoşkun, 2012: 253). “Ali Suavi’den Ziya Gökalp’e kadar hepsi Osmanlı’yı silmek istedi” diyen
Meriç (SNK, s. 303), Türkçülük konusunda Ziya Gökalp’i samimi, ciddi ve dürüst olduğunu
yazar (SNK, s. 307). Fakat Ziya Gökalp’i yine de hatalarla dolu bulur, bunu da hataların
ülkenin her sınırından girdiği bir devirde yaşamasına bağlamıştır (SNK, s. 308).
Edebiyat tarihçilerimizi değerlendirirken en az Ahmet Hamdi Tanpınar kadar İsmail Habip
Sevük’ü de takdir eder, hatta onun Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi adlı eserini edebiyat
tarihçiliğimiz açısından bir dönüm noktası kabul eder. İsmail Habip’in edebiyatı
toplumsallaştırdığını söyler ve onun Teceddüt Edebiyatı adlı eserinin önemini vurgular.
Meriç’in nazarında İsmail Habip, edebiyat tarihine haysiyet kazandıran değerli bir şahsiyettir
(BÜ, s. 124). İsmail Habip’in o muhteşem nesrinin şimdi bir dua, bir fısıltı, bir kekeleyiş nesri
olduğunu yazar. Girdapları sığ, dağları bodur.. kabul! Ama edebiyatı bütün bir nesle o tattırdı.
Meriç, edebiyat tarihçisinin bir “Doğu” olduğunu vurgular (J-I, s. 127). Ama tasfiyecilerle
birlikte olduğu için onun günah işlediğini söyler. Daha sonra da İsmail Habip’in orta yolu
seçtiğine değinir (Açıkgöz, 2013: 31).
Cemil Meriç için nesir sanatının temsilcisi Refik Halit’tir. Onun yazılarını “taze, samimi,
mükemmel” şeklinde niteler (J-II, s. 269-270). Refik Halit’i çocukluk yıllarında okuyan ve ona
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hayran olan Cemil Meriç, onun nesrinin anlaşılması kolay ve aynı zamanda kusursuz
olduğunu ifade eder (Armağan ve Coşkun, 2012: 35). Refik Halit’in mevzularının ağır
olmadığını, onun hakkında “ne yeni bir fikir imal eder, ne de ağırdır mevzuları” der (Açıkgöz,
2013: 235) ve onun derin bir insan olmadığını ama zeki olduğunu aktarır. Refik Halit’in dili,
sokağın dilinin iyisi. Renkli bir adam. Osmanlıca bilmediği için Türkçe yazdı. M. Kemal’le
ihtilafları yoktu. Olamazdı da zaten. Kazara 150’liklerden oldu (Açıkgöz, 2013: 347). Yalnız
Refik Halit’in sonradan tam bir Osmanlı olduğunu, ölüme yaklaştığında aklı başına geldiğini
yazar (Açıkgöz, 2013: 115).
Romancılardan Refik Halit’in yanında Kemal Tahir’i de beğenir. Kemal Tahir için “uyanık bir
şuur” diyen Meriç, Kemal Tahir’in ıstıraplarla yetiştiğini belirtir ve hapishane günlerinden
sonra yüz akıyla meydana çıktığını ifade eder. Romancının en sağlam bilgilerini o acılar
ummanından devşirdiğini aktaran Meriç, onun her kitabının bir “bomba”, her sözü bir “tokat”
olduğunu ifade eder. Kemal Tahir için “Dost bir sesti Kemal, okşayan, inandıran bir ses. Bir
vicdanın sesiydi. Kemal, her namuslu aydının yol arkadaşıydı, yol arkadaşı ve zaman zaman
kılavuzu” der (BÜ, s. 251-253). Kemal Tahir, bütün kepazelikleri, bütün rezillikleri görmüştür.
Hapishaneyi, yapılan rezilliği, Batılılaşmayı çıplaklığıyla, acılarıyla, etinde yaşamış ve aşağı
yukarı ilk defa olarak Türkiye’de nasıl bir oyuna geldiğimizi, nasıl bir açmaza girdiğimizi
söylemiştir (Armağan ve Coşkun, 2012: 290). Necip Fazıl’ın da yaptığı gibi Kemal Tahir de,
Batı’nın zehrini içip sonra kustuğunu ve aslına döndüğüne dikkati çeker ( SNK, s. 309).
Nihal Atsız ve Serdengeçti gibi Necip Fazıl’ın da bir dava adamı olduğunu yazar (J-I, s. 298).
Bunun yanında Necip Fazıl’daki tezada dikkati çeker: “Genç yaşta Avrupa’ya gitti ve onun
tahakkümünden kurtulamadı hiçbir zaman. Bu tabaka küçük yaşta aldı din terbiyesi ile
çatışıyor. Kitaplarının ismi dahi bunu gösterir” (Açıkgöz, 2013: 96). Necip Fazıl’ı şairane bulur
ama kullandığı yabancı kelimelerden dolayı eleştirir (Açıkgöz, 2013: 172). Üslup konusunda
ise Necip Fazıl’ı coşkun bulur (KA-II, s. 200).
Diğer bir romancımız Yaşar Kemal’i ise “Afrikalı” gören Meriç, onun yazarlığını ilkel olarak
yorumlar. Yaşar Kemal hakkında “bir sirk hayvanı gibi enteresan” diyen yazar, romancının
İnce Memet adlı eserinin Batı’ya tercüme edilmesini ise “Batı’nın Doğu imajına uygun
gördüğü için çevirmiştir” der. Bu noktada Yaşar Kemal ile Orhan Kemal’i karşılaştırır. Orhan
Kemal’in Yaşar Kemal’den hem daha güzel yazdığını hem de Köy romanını ondan önce
yazdığını aktarır (J-I, s. 362).
Attila İlhan için “romancı ve aynı zamanda bir şair” diyen Cemil Meriç, onun Avrupalılığın
karşısında olduğunu ama karşılığında bir şey getirmediğini ifade eder (Açıkgöz, 2013: 57).
Şairi sol grubun en iyi kalem tutanı olarak görür (Açıkgöz, 2013: 123) fakat sağın da
sevmediği gibi sol da sevmez Attila İlhan’ı (Açıkgöz, 2013: 323). Cemil Meriç’in nazarında
Attila İlhan meseleleri iyi görebilen, bir fikir sahibi olan, değerli bir şahsiyettir. Fakat üslubu
konusunda Meriç’ten iyi not almaz (Açıkgöz, 2013: 166).
Salah Birsel ile bir türlü kaynaşamadığını ifade eden yazar, onu Fransızca tercümeleri
yönünden eleştirir. Birsel’in Fransızcasının zayıf olduğunu, Türkçesinin ise Fransızcadan
daha zayıf olduğunu okurlarına aktarır. Yazar, bu esnada tanıdığı Behçet Necatigil’i ciddiye
almadığını belirtirken, aynı şekilde o zamanlarda tanıdığı Orhan Veli’den de hoşlanmadığını
yazar (J-II, s. 259). Arif Nihat Asya’nın şiirlerini överken, Orhan Veli hakkında çok sert
eleştirilerini bir kez daha dile getirir: “Orhan Veli, Arif Nihad’ın potin bağı olamaz. Şair
değildir Veli. Zeki fakat cahil. Ataç çıkardı bunları ortaya. Tek kitabı vardır: Nasreddin Hoca.
Türkçesi mazbuttur. Çok sığdır. Hiçbir irfanı yoktur. Şiiri bir kümes hayvanına çevirdi. Şiir
artık uçamıyor, diye yazdım.” (Açıkgöz, 2013: 180). Orhan Veli’nin arkadaşı olduğunu ifade
eden Meriç, vücudu gibi ruhunun da kupkuru olduğunu ifade eder. Meriç’e göre Orhan Veli,
şairler kervanının en sonunda gelir (Açıkgöz, 2013: 336).
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Aynı zamanda iyi bir tercüman olan Cemil Meriç, edebiyatçılarımızı tercüme yönünden de
eleştirir. Yusuf Kamil Paşa’nın Fransızcayı iyi bilmediğinden dolayı Telemaque’ı, Tahtavi’nin
Arapçaya çevirdiği Telemaque’ından çevirdiğini yazar (Açıkgöz, 2013: 122). Bouthoul’un
Toplumbilimin Tarihi adlı eserinin çevirmeni olan Cemal Süreya’yı da yine tercüme yönünden
tenkit eder. Tercüme noktasında bazı cümlelerin karanlık ve bilmece gibi olduğunu vurgular
ve şaire sadece şiir yazması tavsiyesinde bulunur (UU, s. 330). Bu noktadan Abdülhak Şinasi
Hisar’ın da cümlelerin Fransızcadan tercüme cümleler gibi olduğunu belirtirken Meriç’in bu
tespitinden dolayı Fransızcaya ne kadar hâkim olduğunu görülür. Abdülhak Şinasi Hisar, deli,
mecnun bir adamdı. Tam manasıyla Avrupalılaşmış tatlı su frengi bir adam… Cümle yok, sayfa
vardır (Açıkgöz, 2013: 156).
Bazı edebi dönemlere ve kavramlarına da eleştiri getiren Cemil Meriç, öncelikle Halk
edebiyatı kavramına eleştiri getirir. Bu kavramın Cumhuriyet’ten sonra ortaya atıldığını ve bu
şekilde kaldığını aktarır. Bu ifadenin küçümseyici olduğunu söyleyen yazar, halkın ülke
kaderine hâkim oldukları Cumhuriyet döneminde böyle küçümseyici bir ifadenin ve tabirin
ortaya çıkmasına da anlam veremez. Halk edebiyatı tabirinin ilmi bir gerçeklik ifade
etmediğini açıklamaya çalışır (Kİ, s. 291-291). Bu bağlamda Ziya Paşa’yı da tenkit eder.
Edebiyatımızın havasa ve avama mahsus diye ikiye ayrılmasının sebebini ise Ziya Paşa’dan
kaynaklanan bir hezeyan olduğunu ifade eder. Edebiyatı bu şekilde ikiye ayırmanın ahmaklık
olduğunu dile getirir (Kİ, s. 289). Ziya Paşa’dan nefret eder: “Ziya Paşa tam bir namussuzdur,
yani satılık bir adamdır. Tam bir Bizanslıdır Ziya Paşa. Ebüzziya’nın kitabında yazılı Paris’te
yaptıkları” (Armağan ve Coşkun, s. 44).
Servet-i Fünun edebiyatının bir kaçış edebiyatı olduğunu yazan Meriç, Servet-i Fünun’un bir
müstağripler kervanı olduğunu ifade eder. Bu kervan her iskeleye uğrar ama hiçbir ülkeye
yerleşmez (BÜ, s. 148). Toplumdan kopan bu edebiyatın mahareti ise İstibdat’tı, fakat
İstibdat’ın bitip hürriyetin gelmesine rağmen kalemlerini aynı minvalde oynattıklarını aktarır
ve demek ki istibdat’ın bir bahane olduğunu yazar. Cemil Meriç, bu yüzyılda sanata sanat
olduğu için bağlanmanın hata olduğunu belirtir (KA-I, s. 299 ve s. 370). Cemil Meriç, Hüseyin
Cahit Yalçın’ın bir cümlesini alıntılayarak Serveti Fünun Edebiyatına bir eleştiri daha getirir:
“Hüseyin Cahid, ‘Avrupa, Fransa aile hayatına yakın örnek bizim Servetifünun
edebiyatımızdadır’ diyor. Doğru. Tam bir fuhuş ve zina hayatı” (Açıkgöz, 2013: 114).
Cemil Meriç, Fecr-i Ati edebiyatını Servet-i Fünun edebiyatına göre daha köksüz, daha
tedirgin ve daha az samimi bulur (BÜ, s. 149). Fecr-i Ati’nin nesrini de beğenmez: “Sinirsiz,
kemiksiz cümleler. Kıyma makinesinde çekilmiş gibi kolayca yutulan Fecr-i Ati nesri” (J-I, s.
127). Servet-i Fünuncular gibi bu grubun da Osmanlı’dan kaçtığını söyler (Açıkgöz, 2013: 48),
Osmanlılık ve Türkçe’nin Fecr-i Ati’de bittiğini vurgular (Açıkgöz, 2013: 51).
Milli edebiyat kavramını da eleştiren Meriç, “Nazım da Kemal Tahir de Karacaoğlan Baki
Fuzuli de millidir” der. Eğer kastedilen durum ideolojikse o zaman milliyetçi edebiyat olması
gerektiğini düşünür. Türkçe yazılan bütün edebiyat millidir (Açıkgöz, 2013: 158).
2. c. Cemil Meriç’in Dil Tenkidi
Cemil Meriç; kültürümüzün, medeniyetimizin ve düşünce biçimimizin dilden geçtiğini; dilin
istikrarından biçim aldığını belirtir. “Dil, yani tefekkür. Dil, yani iman. Dil, yani bizi biz yapan
bütün değerler” (Armağan ve Coşkun, 2012: 47). Aynı zamanda dili musikilerin en manalısı
olarak gören Cemil Meriç, her bir kelimeyi, bir kelimeler dünyası anahtarı olarak görür ve
kelimeleri meçhule açılan bir kapı olarak yorumlar (UU, s. 309). Fakat bizde kelimeler iltifat
görmemiş ve daime arka plana atılmıştır. Cemil Meriç, Batı’nın bizden fazla kelimeler
üzerinde durmasını, onların sınıflar arası mücadelesine bağlar. Çünkü sınıflar arasındaki
kavgalar önce kelimeler ile yapılır, sonra da siyasette devam eder. Cemil Meriç bu yüzden
“Batı medeniyeti bir kelime medeniyetidir” der. Türk İslam medeniyeti ise bir aksiyon
medeniyeti olduğunu, bu yüzden kelimelerle çok ilgilenmediklerini vurgular (SNK, s. 320).
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“Osmanlı’da sınıf kavgası yoktur, insan mukaddestir. Medeniyetin tek ölçüsü kitap, kelime,
felsefe değildir ve her medeniyetin aynı yollardan geçmesi, aynı ideayı gerçekleştirmesi şart
değildir… Osmanlı fikirde Arap, şiirde Acem tesirindedir. Kendi dillerini zaten bilirler ve lûgat
yazmak ihtiyacında değildirler” (SNK, s. 321). Osmanlıların Tanzimat’tan kelimelere mana
vermeye başladığını aktaran Meriç, bu minvalde de kültürümüzün gelişeceği sırada harflerin
değiştiğini vurgular (Açıkgöz, 2013: 24).
Avrupa’nın Ortaçağ’da ilim dilinin Latince olduğunu aktaran Meriç, bu dil biriliğinin belli bir
dönem Avrupa’yı kaynaştırdığını ama milli dillerin sahneye çıkmasıyla bu birliğin
bozulduğunu aktarır (M, s. 268). Yazar, Bu nedenle Avrupa’nın kendi birliğini bozduğunu ve
hedeflerinde bizim de birliğimizi dağıtmak olduğunu ifade eder. Çünkü harf değişimi fikri ilk
onlardan çıkmıştır. Arap harflerinin gelişimimize engel olduğunu ilk Avrupalı yazarların ifade
ettiğini vurgulayan Meriç, hedeflerinin bizleri tarihimizden, irfanımızdan ve İslamiyet’ten
koparmak olduğunu kaydeder (Kİ, s. 479). Bu teklifi ilk yapan şahsiyet ise Münif Paşa’nın
hocası Volney’dir. Batı’nın yükselişi karşısında Tanzimat aydını dirayet gösterememiş, II.
Meşrutiyet’ten sonra aydın grubunun ise bu Batı zehrine tamamen kapılmıştır. Bu nedenle
Cemil Meriç’in gözünde aydın grubunun, dil davasının yoksun ve kendine yabancılaşması,
başkalaşması ve değerlerine düşmanlaşması gerçeği ortaya çıkmıştır. “Kuran’daki kelimelere
tahammül edemediler. Münevvere kelimelerde bile tahammül edemediler. Hakikatte dil
davası yok, Türk insanının iğdiş edilmesi var” (SNK, s. 295). Avrupa’nın bu emelleri
sonuçlanmış ve nesiller arasındaki köprüler uçurulmuş ve hafızadan mahrum bir nesil
türetilmiştir. Hafızadan yani kültürden… Altı yüzyıl cerrahi bir ameliyatla içtimai uzviyetten
koparılıp atılınca, Türk düşüncesi boşlukta kalmıştır (J-I, s. 70-71). “Düşmanın teslim alamadığı
tek kale kalmıştı: hafıza, yani dil” diyen Meriç (M, 263), geçmişimizle bağlantı kurabileceğimiz
tek vasıtanın dil olduğunu vurgular. Dilin Türk irfanının son kalesi olarak görür. Eğer ki bu
kale ele geçirilirse, Cemil Meriç’e göre, geçmişle aramızdaki köprünün çökeceğine, dolayısıyla
Türk milletinin de ziyaretçisiz bir türbe olarak taşlanamaya mahkûm olacağına değinmektedir
(Armağan ve Coşkun, 2012: 67).
Yeni harflerin kabulüne kadar her idadi mezunun Fuzuli’yi, Baki’yi, Naima’yı rahat anladığını
belirten Cemil Meriç, şiirin kendine has bir dili olduğunu aktararak bunun bir kuşak meselesi
olmadığını, tamamen bir kültür meselesi olduğunu vurgular ve “Demek ki Osmanlıca denilen
dil, Osmanlı Türklerinin konuşup yazdıkları halis Türkçedir” der (J-I, s. 70). Osmanlıca diye
istihkar ettiğimiz dil bir kültür dili idi (J-I, s. 363). Dilin yeni alfabeye uymaması gerekçesiyle
yapılan kıyıma şiddetle karşı çıkar ve eleştirir. Böyle bir inkılâba karşı çıkar ve “Dünyanın iki
büyük inkılâbı, yani 1789’la 1917, ne kadar sınırlı, ne kadar korkakmış. Bütün müesseseleri
yerle bir etmiş ama dile dokunmamış ikisi de” diyerek ince bir gönderme yapar (M, s. 268269) ve “Hiçbir ülkenin eşine rastlamadığı bir vandalizme inkılâp adı verilir: Dil inkılâbı”
diyerek eleştirisini netleştirir. Cemil Meriç dil inkılâbı hakkında görüşleri nettir: “Genç
hafızalara yerleştirilen ‘tilcik’ler üredikçe üremiş, nesillerin zevk selametini bozmuş, onları
tarihlerinden ve mukaddeslerinden koparmıştır. Bu ülkenin aydınları yıllarca tek hürriyet
tanımışlar: Dillerini tahrip hürriyeti. Tefekkür yasaklanmış, irfana sadakat, vatan ihanete
sayılmıştır. Zekâları felce uğratan bir devrimdir bu” (M, s.270). Dil devriminin Selanik’in
İstanbul’a isyanı olduğunu aktaran yazar, Osmanlı’nın Mustafa Kemal’i rahatsız ettiğini
belirtir (J-I, s. 301). Dil’de inkılâbın asla olamayacağını vurgulayan Meriç, Türk düşüncesinin
en büyük düşmanın dildeki istikrarsızlık olduğunu belirtir (M, s. 265). Yerleşmiş kelimeleri
atmanın bir kültür intiharı olduğunu dile getiren Meriç, Fransızcanın yapısını örnek gösterir:
“Fransızcada aslı Fransızca olan kelimelerin sayısı yüz elliyi geçmez. Aynı dilde Arapça,
Farsça hatta Türkçe menşeli kelimeler çok daha fazla sayıdadır” (J-I, s. 72). Yazarın
Fransızcayı örnek vermesinin sebebi, Tanzimat’tan bugüne kadar Fransızca ile meşgul
olmamızdandır. Çünkü Türk aydının ikinci dili Fransızcadır. Yine Tercüme Odası’nda
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kullanılan dil Fransızcadır. Bütün mütecedditlerimiz Tercüme Odası’ndan çıkmıştır (KA- I, s.
337). Dilin kendi seyrini takip ederek zaman içerisinde gerekli gördüğünde tasfiyesini
kendisinin yaptığını dile getiren yazar, dile devletin müdahale etmesine karşı çıkar. Mustafa
Kemal Atatürk’ün harfleri değiştirmeye kalkarak kütüphanelerin tuğla yığınına çevirdiğini
aktaran Meriç, bu dil değişikliğine sadece bir kişinin karşı çıktığını vurgular: Yahudi Avram
Galanti (M, s. 266). Hiçbir aydınımızın karşı çıkmadığına üzülen yazar, dil devriminin artık
politikanın emrinde olduğunu görür. Aydının tek hürriyeti vardır: dili tahrip (M, s. 266).
Sonucunda ise dil bilmeyen bir neslin ortaya çıktığını ve daha ötesinde aciz üniversite
hocalarının türediğini vurgular (J-I, s. 73).
Dil konusunda hassasiyetini saklamayan Meriç, bu noktada da Nurullah Ataç’ı da eleştirinin
keskin yönüyle değerlendirirken Celal Nuri’yi bu konu hakkında düşüncelerini aktarır. Cemil
Meriç dilin tahribi hakkında Ataç’ı yerden yere vurur: “Fransa’da herhangi bir ‘tabac’
garsonunun bildiklerinden bir hece fazlasını öğrenemeyen bedbaht, hasta ve haysiyetsiz Ataç.
Deklaseliğinin hıncını dilden alan Ataç. Mızmız ve mıymıntı bir fikir serserisi. Ama Ata Bey’in
paracıkları ile bir miktar Avrupa doldurmuş kafasına. Ve devrimden önce dünyaya geldiği için
Osmanlıca öğrenmiş.” (J-I, s. 299). Ataç’ın yalnız dergi ve gazete okuduğunu, onun sathi bir
insan olduğunu ifade eder ve Halk Partisi eşkıyalarının çoban köpeği olduğunu ekler (J-II, s.
160). Ataç’ın bir hadımlar edebiyatının akıl hocası olduğunu yazan Meriç, Mustafa Kemal
rejiminin bütün sefaletlerini edebiyata soktuğunu vurgular. Anadolu’nun bu tarz insanlardan
temizlenmedikçe namuslu aydının ölüm ve cinnetten başka sığınacağı yeri olmadığını yazar
(J-II, s. 160-161).
Cemil Meriç, her dilin doğası gereği dilin yeni bir kavrama, yeni bir karşılık bulmaya
çalıştığını söyler. Bu noktada, dilin öz malı haline gelmiş Arapça veya Farsça kelimeleri dilden
silmeye kalkışmanın bir çılgınlık olduğunu dikkati çeker (M, s. 268-269). Kaşgarlı Mahmut’tan
Celal Nuri’ye kadar kimsenin dille ilgilenmediğini belirten Meriç (Kİ, s. 316), Celal Nuri’nin ise
dil hakkındaki görüşlerini ayrıntılı bir şekilde okurlarına aktarır. Yazar, Celal Nuri için “üstat”
tabirini kullanır. Celal Nuri de “dile yeni mefhumlar kazandırmakla dil zenginleşebilir, dilden
kelime kovmakla değil” görüşündedir (M, s. 264). İki Batı dilini bilmenin yanında Arapça ve
Farsçaya hâkim olan Celal Nuri, dil konusunda oldukça bilgili bir şahsiyettir (Kİ, s. 347). Cemil
Meriç onun tenkitlerinin akla uygun olduğunu özellikle vurgular. Bu noktada Celal Nuri’nin
dil hakkındaki görüşlerini, daha doğrusu dil devrimiyle ilgili görüşlerini aktarmak yerinde
olacaktır: “Elif-ba bir anda değiştirilirse mazi ile istikbal arasında bir kopuş olur. Aceleye
lüzum yok. Önce Latin harfleri, yardımcı bir elif-ba olarak okutulmalı, lisanın kabiliyetleriyle
ne kadar uyuştuğu denenmelidir. Unutmayalım ki Türkçe yalnız bugünkü nesillerin dili
değildir. Hem atalarımızın hem de çocuklarımızın ortak malıdır… Eğer atalarımızın ilmi,
fenni, edebi eserleri olmasa biz de Arnavutlar gibi Latin harfleri tereddütsüz kabul ederdik.
Fakat bir dilimiz var” (Kİ, s. 164). Cemil Meriç, Celal Nuri’nin Arap harflerinin yerine Latin
harflerinin zamana yayarak kabulü görüşüne büyük oranda katılır (Kİ, s. 160-165). Celal
Nuri’nin açıkladığı dil devrimine Cemil Meriç de destek verir ve dilde inkılâbın sınırları
olacağını ve dilin gelişmesi için ancak yardımcı olunabileceğini ayrıntılı olarak açıklar:
“Önemli olan dile esneklik kazandırmaktır. Dilin ihtiyacı, kelimeden çok, bazı gramer
unsurlarına ve isim terkiplerinedir” (Kİ, s. 172).
Dil Kurumu ve Dil Akademisine de eleştiriler getiren Meriç, Türkiye’de bir dil şuurunun
olmadığından dolayı Dil Akademisinin bir katkı ya da bir gelişim göstermesini “mucize”
olarak görür (Kİ, s. 348). Osmanlı’daki her yalının, her konağın ve her tekke, her tarikatın bir
akademi olduğuna değinen yazar, Batı’nın usulüne göre bir akademi kurmanın Tanzimat’tan
sonra zorlandığına (SNK, s. 329) ve başarı getirip getirmediğini görmek için sonuçlarına
bakmamız gerektiğine değinir. Bir dilin gelişimini ancak bireylerin yapabileceğini belirten
Meriç, kullandığı kelimelerle ancak yazarlarımızın ve aydınlarımızın dili geliştirebileceğini
dikkati çeker (Kİ, s. 349). Meriç’e göre okuduğumuz metinlerde hiçbir karanlık kelimenin
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kalmamasını gerekir (BÜ, s. 110). Kelimenin aydınlığı dilin aydınlığı olacaktır. Ancak dil, bu
şekilde gelişir ve olgunlaşır. Fakat bu durumun “uydurma dil” için geçerli olmağını
vurgulayan Meriç, “Bu ‘uydurma dil’ konusunda namuslu kalabilenler, bir elin parmakları
kadar azdır, herkes şahsiyetinden fedakârlık yapmıştır. (Yahya Kemal gibi birkaç aydını
bunun dışında tutuyorum) Bu ‘uydurma dil’in bir hain virüs gibi, kanser mikrobu gibi
hepimizi sardığını, kafalarımızı tahrip ettiğini, hayatım boyunca esefle müşahede ettim”
diyerek değişen dil dünyamıza eleştirisini sert bir şekilde yapmıştır (Kİ, s. 349). Türk Dil
Kurumu üyelerinin Türkçeye musallat ettikleri uydurukçaya açık bir şekilde karşıdır (Yaşar,
2013: 188). Aynı zamanda köy-dil ilişkisini de gündemine getiren Meriç, köye giren kitabın
sadece Kuran olduğunu söyler. Köylüyü insanlaştıran unsurun din olduğunu aktaran yazar,
bunun bütün dünyada böyle olduğunu yazar ve bu konuda bir iddiası vardır: “Ben eminim ki
Türk harfleri, gerçekte Türk harfleri Arap harfleridir, değiştirilmeseydi okuma bilenlerin
sayısı %70’e çıkardı” (J-I, s. 380).
Murat Beyazyüz Cemil Meriç’in dil hakkındaki hassasiyetini psikanaliz yöntemlerle
açıklamaya çalışır. Meriç’in bir taraftan yaşayan Türkçeye sahip çıkma güdüsü ile bir taraftan
uydurma kelimelerle mücadele etmesi ve aynı zamanda Batı dilinin öğrenilmesi gerektiğiyle
ilgili hususları gözler önüne seren Beyazyüz, bu nokta üzerinden Cemil Meriç’in psikolojik
yönden dil hassasiyetini ele alıp değerlendirmiştir. Öncelikle Meriç’in uydurma kelimelere
karşı çıkma sebebini alıştığı dile bağlar ve Murat Beyazyüz Cemil Meriç’in dil hassasiyetinin
sebebini şu şekilde açıklar: “Cemil Meriç, kendisinden farklı konuşan insanların arasında
büyümüştür ve konuştuğu dil, onun farklılık, yabancılık duyguları yaşamasının sebeplerinden
biridir. Meriç çocukluğunda bu farklılığı da yücelterek bir gurur vasıtası haline getirmeyi
başarmıştır, çünkü konuştuğu dil payitahtın dilidir ve ait olduğu yeri göstermektedir.” Cemil
Meriç’in Hatay’da Arapların arasında kendi diline sahip çıktığını başardığını ifade eden Murat
Beyazyüz, yazarın kendi dilinde konuşan aydınlarında bu dil hassasiyetini göremeyince
bilinçaltında bir yenilmişlik hissi uyandırdığını açıklar ve onu yılmaz bir savaşçı yaptığını
vurgular. Murat Beyazyüz, yazarın bir Batı dili bilme zorunluluğunu ise onun yine Hatay
yıllarına bağlar. Hatay’da Fransızca eğitim veren okullarda eğitimini gören Meriç, Fransızların
bölgenin efendisi olarak görmüş ve bir Batı dilinin bilinmesinin önündeki kapıları açacağına
inanmıştır. Beyazyüz, Meriç’in yabancı dil hakkındaki görüşlerini de okurlarına aktararak,
Meriç hakkındaki tespitlerini sağlamlaştırır (Beyazyüz, 2007: 233-238). Murat Beyazyüz’ün
cemil Meriç’in dil hakkındaki görüşlerini
Her gerçek eleştirmenin tenkit ettiği hususa bir çözüm de sunduğu bilinmektedir. Cemil
Meriç, tenkit ettiği dil konusunu somutlaştırma ve netleştirme adına çözüm sunar: “Latin
harfleri kabul edilmiş, bu harflerle aşağı yukarı 50 yıldan beri kitaplar basılmış, dergiler
çıkarılmış, gazeteler yayınlanmıştır. Dava, bir karşı devrimle yeniden eski harflerimize
dönmek değildir. Nesillerin hafızası ile oynamanın ne vahim neticeler doğurduğunu biliyoruz.
Dava, irfanımızı yeniden fethetmek… Dava, ecdadın tefekkür hazinelerini bugünkü nesillerin
tecessüsüne açmak, bir kelimeyle bugünü düne bağlamaktır. Dava, Latin harflerinin yanında
İslam harflerine de hayat hakkı tanınması, Osmanlıcanın mekteplerimize girmesi, ilmin ve
ihtisasın sesine kulak verilmesi, inkırazın eşiğine sürüklenen zavallı ülkemizin kaderi
üzerinde hiçbir peşin hükme saplanmadan düşünülmesidir” (Armağan ve Coşkun, 2012: 5758).
2. d. Cemil Meriç’in Gözüyle Kamus
Kamusun her yönüyle bir milletin hafızası olduğunu belirten Cemil Meriç, “Kamusa uzanan el
namusa uzanmıştır” diyerek kamus hakkındaki hassasiyetini net bir şekilde ifade eder.
“Kamus bir umman, dualar uğuldar derinliklerinde, destanlar coşar. Şair bu sesleri duyan ve
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duyuran” der (BÜ, s. 282) ve her mukaddesini yıkan Fransız İhtilalinin tek bir kamuslarına
saygı gösterdiğini dikkati çeker (BÜ, s. 88).
Yapılacak ilk iş Avrupa’nın büyük lûgatlerinden birini dilimize kazandırmak olduğunu
vurgulayan Meriç, Dil Kurumunun böyle bir girişime girmemesine içerlenir (Kİ, s. 316-317).
Bu bağlamda bir Fransız abidesi olan Littre’nin kamusundan övgüyle söz eder ve “Işığı hala
bize yetişemeyen bir gezegen” der (Kİ, s. 316). Türkçenin ilk lûgatını ise İskoçyalı bir
maceraperest kaleme aldığını aktaran yazar, bu kişinin “Redhouse-i İngilizi” olduğunu ifade
eder (Kİ, s. 316). “Bizde lûgatçılık ve sarf-u nahv ihmal edilmiştir” diyen Cemil Meriç (SNK, s.
317), edebiyat kamuslarından söz ederken ilk olarak Vapereau’nun Edebiyatlar Kamusu’ndan
söz eder. O kamusun için Meriç “Aydınlık, derli toplu, örnek bir eser” ifadesini kullanır (Kİ, s.
327). Cemil Meriç’in asıl hayran kaldığı eser ise Batı’nın N. R. F. Yayınevi tarafından derlenip
piyasaya sürülen Edebiyatlar Ansiklopedisi’dir. Doğu’dan, Batı’dan, Hint’ten ve Çin’den
edebiyata dair ne varsa bu eser içinde olduğunu anlatan Meriç, “Cehaletimizin sonsuzluğunu
idrak etmemiz için fihristine bir göz atmak yeter de artar… Hiçbir ülke unutulmamış. Hiçbir
ülke ve hiçbir çağ… Bizim için eserin bir benzerini yazmak değil, soluk bir tercümesini
yapmak bile kolay kolay erişilmeyecek bir ülkü” diyerek esere olan hayranlığını ve eserin
muhteşemliğini açıkça belirtir (Kİ, s. 328). Daha sonra Cassell’s Encyclopedia of Literature adlı
eserin tanıtımını yapar ve bizi tanımaya çalışan Avrupa’nın bizlere eğilerek bizi yazmaya
başladıklarını söyler. Bizlerle ilgili ilk lûgatın Polonyalı bir müsteşrik olan Meninski’ye ait
olduğunu aktarır. Daha sonra buna benzer birkaç örnek verdikten sonra Türkçe’nin ilk
lûgatını yapan Redhouse’a dikkati çeker. Ahmet Vefik Paşa’nın Lehçe-i Osmanî adlı eserini bu
lûgatın müsveddelerinden derlediğini aktarır. Yine Redhouse’un 1860’lı yıllarda İngilizce’den
Türkçe’ye lûgatını hazırladığını anlatır ve değerinden söz eder. Dilimizle hep yabancılar
uğraşmıştır (Açıkgöz, 2013: 81). Bu eserlerden ve benzer birkaç çalışmadan daha söz ettikten
sonra, Redhouse’dan sonra ilk lûgat çalışmasını Selahi Bey’in yaptığını aktarır ve bizdeki ilk
lûgat çalışmalarını değerlendirir. Şemsettin Sami’nin bir Rum’un Türkçe lûgatını kopya ettiği
söylentisini okurlarına aktaran Meriç, yazarın Kamus-ül Âlem’i hakkında “ibtidai tarafları
vardır” hükmünü verir. İlk ciddi lûgatın hazırlanmasında Ali Suavi’nin düşünceleri olduğunu
yazar. Ali Suavi’nin 100 ciltlik bir lûgat düşündüğünü fakat lûgatın 80 sayfasında kaldığını
anlatır. Meriç, Ali Suavi’nin Türkiye’nin Larousse’u olmak istediğini ifade eder. (SNK, s. 321324). Dergâh’ın Türk Dili ve Edebiyatı ansiklopedisi hakkında “Bir mezarlıkta dolaşır gibiyiz.
Sevgi yok, kin yok, sıcaklık yok. Yazısı silinmiş, yosun bağlamış mezar taşları. Zavallı
memleket” derken, Muallim Nâcî’nin Islahat-ı Edebiyye’si hakkında ise “kişiliği olmayan bir
kitap” ifadesini kullanır. Aynı şekilde Lûgat-ı Nâcî’yi de o şekilde görür. Bunun sebebini ise
Muallim Nâcî’nin kişiliğini bu eserlerde gizlediğine bağlar (Kİ, s. 330). Cemil Meriç, Şemsettin
Sami’nin Kamus’u hakkında “Karanlık dehlizinde ışığına güvendiğim tek fener” ifadesini
kullanırken (BÜ, s. 31), Halil Açıkgöz’ün kitabında Şemsettin Sami için “Cahil biridir” ifadesini
kullanır (Açıkgöz, 2013: 218). Bu konunun tartışmasında yazar Tahir’ül Mevlevi’nin Edebiyat
Lûgat’ini kısmen beğenir. Meydan-Larousse Ansiklopedisi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
1943’te çıkarılan, genel sekreterliğini Agâh Sırrı levend’in yaptığı Türk Ansiklopedisi içinse,
“ikise de bir hummanın, bir heyecanın, bir aşkın eseri değil. Onun için ölü doğdular” der. (UU,
s. 330). Sonuç olarak lûgate ihtiyaç duymayan bir memleket olduğumuzdan dolayı lûgatımızın
olmadığını belirtir (Armağan ve Çoşkun 2012: 273). Çünkü dilimiz de, düşüncemiz de
istikrardan mahrumdu… Filoloji ne idi, lengüistik ne ile uğraşırdı, bilmiyorduk. Demek ki önce
dilimizin yapısını, hangi dil ailesine mensup olduğunu vs. öğrenmek zorundaydık (J-II, s. 310).
Osmanlı döneminde böyle bir ihtiyacın duyulmamasını ise “Hadis, tefsir, fıkıh. Bunlar için
lûgate ihtiyaç yoktur… Müşterek dil Arapçanın lûgatleri zaten mevcut” sebebine bağlarken
(Açıkgöz, 2013: 82), aynı eserde bunun sebebini “Osmanlı’da lûgat ihtiyacı niçin yok? Yok,
çünkü düşünmemiş, iman etmiş. Osmanlı bir iman medeniyeti kurmuş. Tanzimat’tan sonra
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Avrupa’dan yediğimiz tokat ile düşünmeye başladık. Mesele bu.” şeklinde açıklar (Açıkgöz,
2013: 175).
3. SONUÇ
Bu çalışmamızda Cemil Meriç’in edebiyatçılara getirdiği tenkitler, dil ve lûgat hakkındaki
hassasiyetler derlenip dikkatlere sunuldu. Cemil Meriç’in deneme türünde ürettiği eserleri,
bu eserlerin nasıl bir bilgi hazinesinden peyda olup kâğıda döküldüğünü göz önüne
aldığımızda, yaptığı tenkitlerin ne denli önemli olduğunu görebilmekteyiz. Tenkitin elbette
öznel yönü daha ağır basar. Her tenkitçinin kullandığı bir süzgeç ve bir bakış açısı vardır.
Cemil Meriç’in de tenkitlerin düzleminde Türk ve İslam irfanı, dolayısıyla Osmanlı kültürü
vardır. Oluşturduğu bu şablonun içerisinde edebiyatçılarımızı değerlendirmiş ve bu şablonun
dışında kalanları çok sert bir şekilde eleştirmiştir.
Bu topraklarda yetişen bir bireyin Osmanlıca bilmesini şart koşan Cemil Meriç, bu vesileyle
mazimizle köprü kurulacağını ve düşüncemizin berraklaşacağı mesajı eserlerinin dil
hakkındaki meselelerin kaburgasıdır, diyebilir. Bu bağlamda yazarın nazarından dil
devriminin ne kadar sakıncalı olduğunu ve ne tür yanlışlıklar yapıldığını aktardığımız gibi,
yazarın dil konusunda ciddi tenkitlere maruz kalan şahsiyetlerden de örnekler vererek
aktardık.
Kendi dönemi içerisinde değerlendirilen eleştirmenin haklı olup olmadığını görmek için
zamana ihtiyaç vardır. Cumhuriyet ilanıyla beraber Anadolu’da değişen zihniyetin sancılarını
eserlerine taşıyan Meriç’in gönlünde ve aklında, geçmişle bir bağ kurma amacı vardır. Bu bağ
ise Osmanlıcadır. Tenkitçi bu konuda çözümünü sunarak, onun ne kadar akılcı davrandığını
görüyoruz. Bugün gündemimizde de olan Osmanlıcanın liselerde okutulması önerisini, Cemil
Meriç yıllarca öncesinden vererek çağın ötesinde bir mütefekkir olduğunu kanıtlamıştır.
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ABSTRACT
This paper is devoted to the conditions of the organization of teaching Russian language as a native and as a foreign language in elementary and
primary schools outside Russia, particularly, in Turkey. Now nearly a million people live in Turkey, who are immigrants from Russia(the former
Soviets). A lot of people coming from the post-Soviets, for whom that the Russian language is the second mother tonguefor them. There are a lot of
Russian schools, colleges in Ankara, Izmir, Istanbul which are functioning Russian culture in Turkey. Russian language actively being taught at the
Turkish Universities. It means that, there are many Russian language departments in everywhere, in all universities. Intensively, Russian-s peaking
population is increasing especially in the last 20 years.
In the process of the transmission the Russian language in the family raises the questions the support of bilingualism in educational institutions.
Entering into the social interaction with relatives and adults, and that is why, who exactly is near, it depends on which language he or she will
communicate.
Surroundings the child it has effects astimulating or retarding influence them to study new spheres of activity, the mastering one or more languages. As
we know, the training technology of adults and children are different. Traditionally, in the practice, teaching Russian language as a foreign languageon
the basis of literary texts, in which mostly held in an adult audiences, and in the children’s underutilized. The technique of using stories of Russian
language in a practical course as a foreign language, virtually is not developed yet. The purpose of this research is to study the linguistic and
methodological potential.
Key Words: fairy tales, preschool, primary school, Turkey, methodology, to teaching to Russian as foreign.
ÖZET
Bu çalışma, okul öncesi ve ilköğrenim çağındaki çocuklara Rusçanın yabancı dil olarak öğretilmesi konusu üzerine yapılmıştır. Çalışma, Rusya’dan
Türkiye’ye göç etmiş iki milyon insandan ve Sovyet coğrafyasının farklı ülkelerinden Türkiye’ye gelmiş olan ve ikinci ana dil olarak Rusçayı kullanan
kişilerden yola çıkılarak yazılmıştır. Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir illerinde Rus Kültür Topluluklarının faaliyetlerde bulunduğu Rus okulları ve
kolejleri bulunmaktadır. Şu an üniversitelerde hâlihazırda açık olan, açılacak olan ve aktif olarak Rus Dili öğretiminin yapıldığı Rus Dili bölümleri
mevcuttur. Özellikle son yirmi yılda Rusça konuşan ve öğrenen nüfus hızlı bir artış göstermiştir.
Rus Dilinin yayılması sürecinde ailede iki dilli eğitimi destekleyen kurumlarda bu konuda bazı problemler ortaya çıkmıştır. Yakın çevresindeki yetişkin
bireylerle sosyal etkileşime giren çocuklar, aralıksız bir şekilde öğrenir ve çocuğun hangi dili kullanarak iletişim kuracağı yanında bulunduğu kişiye
bağlıdır. Çocuğun öğreniminde etrafındaki güdüleyici ya da baskıcı etkenler önemli rol oynar. Onlara yeni kullanım alanı oluşturmak bir ya da birkaç
dil edinmelerini sağlar. Bilinen bir şey varsa o da öğretim yöntem ve teknolojisinin büyüklerde ve çocuklarda farklılık gösterdiğidir. Teknik olarak Rus
dili eğitiminde eğitim materyali olarak masalların kullanımı yeterince gelişmemiştir ve bu sebep araştırmanın güncelliğini gösterir. Okul çağındaki
çocuklarla masal metni üzerinde çalışmak öğrenciler tarafından bir oyun aktivesi (oyun, drama, tiyatro sahnelemesi vb.) gibi algılanır ve yabancı dil
aktif bir şekilde kullanılarak öğrenim gerçekleşir.
Araştırma amacı: çocuk sınıflarında dil öğretiminde metodik olarak masalların kullanılması ve bu masalların dilbilimsel açıdan öğrencilerin psikolojik
özellikleriyle uygunluğunun ve potansiyelinin öğrenilmesidir. Bunun için aşağıda sıralanmış olan problemler aydınlığa kavuşturulmuştur.
1. Okul çağında ve okul öncesi çağda çocuklara yabancı dil öğretiminde kullanılan masalların kendi orijinal dilinde öğretilmesi ve onların psikolojik
özelliklerinin öğrenilmesi.
2. Okul öncesi dönemde ve okul çağında dil öğretiminde yabancı dil olarak Rus dilinin özelliklerinin benimsenmesini çözümlemek.
3. Yabancı dil öğretilen çocukların sınıflarında kullanılması için masal metinlerinin hazırlanmasında önerilerde bulunmak.
4. Türk masalları ile fikir olarak eşdeğer içeriğe sahip olan Rus halk masallarını karşılaştırmak ve onları dilbilimsel-kültürel kapasiteleri bakımından
incelemek.
5. Çocuk sınıflarında hayvanlar hakkında Rus halk masalları üzerinde çalışmalar sunmak.
Anahtar Kelimeler: Rus Dili, yabancı dilin öğretilmesi, Rus halk masalları, okul öncesi dönem, ilkokul çağında çocuklar.

1Bu

çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1.Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, e-posta: firanqiz@yahoo.com

OKUL ÇAĞINDA VE OKUL ÖNCESİNDE ÇOCUKLARA RUS DİLİNİN
YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE MASALLARIN ROLÜ

969

1. GİRİŞ
Araştırmalar gözden geçirilerek hayvanlar konusunda Rus halk masallarının metodik
potansiyeli keşfedilmiş ve betimlenmiştir. Dil öğretim ortamında yabancı dil olarak Rusçayı
genç öğrencilere öğretirken hikâyelerin kullanılmasının iletişimsel tekniğe uygunluğuna aktif
bir yaklaşım getirmiştir. Bu yüzyılın başlarında iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel
ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla hayatın her alanında çeşitli kültürlerin gelişimi ve bu
kültürün bireyleri arasındaki iletişimin sağlanması için fırsatlar geliştirilmiştir.
Bugün birçok yabancı dil hayatın her alanında önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir buna
istinaden sözel sorunların çözümüne yönelik etkili yöntemlere olan ihtiyaç her zamankinden
daha güncel ve elzem hale gelmiştir.
Dil öğreniminde dilin kullanımı sırasında bireye iletişim becerilerini öğretmek ve bu
becerileri geliştirmesine yardımcı olmak bir yabancı dil öğrencisinin eğitimi sürecinde onda
bilgi, beceri ve yetenek oluşumu sağlar ve çeşitli iletişim faaliyetlerini kazanımı sırasında dil
ve kültür arasındaki engelleri aşmasında ona yardımcı olur. Modern yabancı dil öğretim
yöntemlerinin amacı öğrencinin dile olan eğilimini pratik ve eşit bir şekilde uygulamaktır.
Yukarıda da değinildiği gibi öğrenme teknolojisi yetişkinlerde ve çocuklarda farklılık gösterir.
Genel olarak yetişkinlere yönelik olan pratik öğrenmede izlenilen yolda kullanılan
konferanslar, sanatsal metinler, edebi eserler çocukların dil öğreniminde yetersiz
kalmaktadır.
Önceki yıllarda dil öğrenme problemleri okul pedagojisinde, çocuk psikolojisinin araştırma
konusu olarak mevcuttu. Çocukluk çağında yabancı dil öğrenmenin eğitimde büyük bir
öneme sahiptir. Herhangi bir dil öğrenimi, bireyde olumlu kişisel özellikler oluşturur. Buna ek
olarak yabancı dil, insanların geleneklerini, kültürlerini ve yaşam tarzlarını tanımak için
fırsatlar sunar. Birey dilini öğrendiği milletin kültürüne saygılı ve hoşgörülü bir tutum
sergiler.
Bu konuda ileriye sürmüş olduğumuz fikir; dil öğretiminde Rusça masal okuma dersi olarak
okulların ve dil kurslarının ders programlarına eklenmesi çocukların dili daha etkili ve hızlı
bir şekilde öğrenmesi açısından onlara yarar sağlayacaktır. Masalları ve öyküleri orijinal
dilinde okumak ve öğrenmek dil kazanımı için etkili bir yoldur bu masalların öğretim
materyali olarak kullanılması Rusça konuşulan bir ortamda öğrencilerin adaptasyonunu
kolaylaştıracaktır.
Pratik dil öğretiminin yapıldığı sınıflarda öğretim materyali olarak masalların kullanılması
yeni bir yöntem değildir. Eğitimciler, masallarda geçen olayları öğrenciler arasında uygulama
olarak yaptırabilir, masal kahramanlarını, hayvanları konuşturabilir. Masallar dil ve
konuşmayı bir bütün olarak sunar ve dilsel bilinç de buna dâhildir.
Bilimsel açıdan faydaları belirtilmiş olan bu özgün çözümleme, yabancı dil olarak Rusça dersi
verilen ilkokul çocuklarında onların Rus dilini öğrenimini oldukça hızlandırmış ve
geliştirmiştir. Bu çalışmadaki tüm araştırmalar doğrudan bu durumlarla ilgilidir. Bu konu ile
ilgili bazı hedef ve açıklamalarını şöyle sıralayabiliriz:
Nesne: Yabancı dil olarak Rusçayı küçük öğrencilere masallar üzerinde öğretme sürecidir.
Konu: Çocuklara yabancı dil olarak Rusçayı öğretme sürecinde hikâye ve masalların dilsel
potansiyellerinin belirlenmesi.
Araştırmanın amacı: Dilsel yöntemlerin öğretiminde kullanılacak olan masalların
öğrencilerin psikolojik özelliklerine uygun olarak seçilmesi ve masalı bir öğretim materyali
olarak kullanma yöntemlerinin geliştirilmesidir.
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Hipotez: Bu çalışmada Rus dili öğrenen ilköğretim öğrencilerinin Rus masallarından en iyi
şekilde nasıl istifade edebileceğini ve Rusça öğrenmeye uygun oldukları yaş grubu
özelliklerini incelendi.
2. YÖNTEM
Yukarıda belirtilmiş olan bu hedeflere ulaşmak ve ortaya atılmış olan hipotezi doğrulamak
için yapılacak olan araştırmanın hedefleri şunlardır:
1. Genç öğrencilerin yanı sıra ilkokul çocuklarının psikolojik gelişiminde masalların
rolünün ortaya koymak,
2. Rus dilinin özellikleri geliştirmek,
3. Hayvanlar hakkındaki Rus masallarını karşılaştırmak,
4. Çocuk okurların hayvanlar hakkında Rus halk masallarıyla ilgili görüşlerini sunmak.
Pratik dil dersleri verilen (devlet okullarında, Rus dili kulüplerinde, yurt dışında yaşayan
vatandaşlara, Rus çocuklarına vb.) öğrenciler ders kitaplarını ya da faklı kategoride ders
materyalleri de kullanabilir. Araştırmanın ana kaynağı Rus halk masallarına dayanmaktadır.
İlköğretim çağındaki çocuklar zihinsel aktivitelerde bulunmak ve yeni bir sosyal statüye
ulaştırmak, başkalarıyla yeni ilişkiler kurmak ve sonraki aşamaya geçmek için yardımcı
eğitime gerek duyarlar. Bilindiği üzere bireyin yabancı dil öğrenimi bilim adamlarına göre
beş ve on iki yaşları arasında daha etkilidir. Dil edinim sürecinde öğrenciler arasında bireyin
yaşının ayırt edici bir özellik olduğu kadar öğrencinin kişisel özellikleri de göz önünde
bulundurulmalıdır.
Çocuklara yabancı dil öğretmede;
Çocukların dili daha rahat öğrenmeleri için doğal mekanizmalarını ve
yeteneklerini kullanmak,
Çocukların anadilini desteklemek ve küçük müdahalelerle düzeltmek,
Çocukları dil öğrenmeye güdülemek, önemli yer tutar.
İlköğretim çağındaki öğrencilerin dikkat, hafızaya alma, hayal kurma gibi yüksek
zihinsel fonksiyonları çok güçlüdür, öğrencilerin bu zihinsel eylemleri kavraması öğrenme
için gereklidir.
Bu yaştaki çocuklar yüksek bilişsel düşünceye sahip oldukları için mantıklı düşünmeyi
öğrenirler. Bu aşamada esas düşünme türü yaratıcı düşünme olmalıdır, böylece eğitim netliğe
dayalı olur. Öğrenme süreci, öğrenciler ilgili olduğu sürece tüm zihinsel süreçleri kapsar.
İkinci dil edinme sürecinde aşılabilir zorlukları çözmek için farklı çözüm yolar vardır: Dil
öğrenme için iç ve dış motivasyonu artırmak, anadille edinilen bilgileri yeni edineceği dile
olumlu aktarım yapmasını sağlamak ve kullanmak, okulun bireyin kendisine özgü
aktivitelerini desteklemek ve bu sayede yaşına uygun materyaller sunmak, öğrencileri
meraklandırmak ve güdülemek, öğrenci merkezli bir yaklaşım göstermek ve psikolojik olarak
rahat bir öğrenme süreci sunmak. Dil öğretimi yapıldığı ortamın özellikleri de yabancı dil
öğrenme sürecinde bazı etkilere sahiptir.
Yabancı dil konuşulan bir ortamda dil eğitimi vermek güçlü bir metodolojik potansiyele
sahiptir. Eğitimi yoğunlaştırmak için daha verimlidir ve kısa sürede yabancı dil öğrenimi
gerçekleşir. Dil ortamı sınıfta bilgi ve becerileri gerçekleştirmeyi mümkün kılar ve dil
öğreniminin ileriki aşamalarına gelindiğinde yabancı dil aktif bir şekilde anadil ile etkileşim
içerisine girer. Dil ortamında artık bireyin içsel ve dışsal motivasyonu birleşmiştir, bunlar
arasındaki sınırlar net değildir. Yabancı dili benimseme süreci gelişmiştir.
Özellikle yabancı dil olarak Rus dili edinimi çocukların kendilerine özgü yeteneklerine ve
aktivitelerine bağlı olarak, eğitime iletişimsel doğrultuda yaklaşmaları dil ortamında hızlı dil
edinimi için büyük fırsatlar sunaktadır.
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Tüm bunlar iletişimin temel birimidir. Birey konuşma faaliyeti sürecinde düşüncelerinin
hangi formda olduğunu anlar ve bu düşüncelerinin iletişimsel yönüne sahip olur, aydınlanır.
Tüm bu bütünlükle beraber diğer özellikler de sağlandığında yararlı bir durum ortaya çıkar.
Yabancı dil eğitiminde orijinal dilindeki metinler öğretim yöntemlerinde eğitiminin önemli
birimlerinden biri olarak kabul edilir.
Rus dilinde yapılan uygulamalar, eğitimde Rusça metinlerin kullanılması, çeşitli konuşma
faaliyetlerinin öğrenilmesi için büyük fırsatlar sunulmaktadır, fakat her şeyden önce öğrenme
hedefi okumadır. Öğrenme sürecinde bir edebi metin, doğal iletişim fırsatları yaratmaya
yardımcı olur.
Genç öğrencilerin yaşlarına göre seçilecek olan materyal ve metinin içerdiği oyunlara ve
eğitim faaliyetlerine göre seçim yapılmalıdır. Kesinlikle bu tür metinler arasında masallarda
yer alır.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Masal, sözlü halk hikâyesidir. Herhangi bir edebi metin masal türünün bazı özelliklerini
karakterize edebilir. Masallar özelikle halk tarafından anlatılan sözlü geleneğin ürünleri
olarak derlemeciler tarafından yazıya aktarılan bir türdür, bu yüzden masal kompozisyonları
basittir ve kapsamları (özellikle hayvanlar hakkında masallar) küçüktür. Masalların
doğasında olan özlülük, bütünlük, güzellik formu, ilaveten melodilik, ahenklik ve mecaz
önemlidir. Klişeleşmiş ifadeleri en az üç kere tekrarlamak gerekir; tüm bölümlerin
tekrarlanma sıklığı; şarkı, nesir ya da manzum anlatım biçiminde, diyalog formuyla
karakterize edilir. Bu yüzden okuyucularda büyük bir duygu yoğunluğu oluşturur. Hayvanlar
hakkındaki masallarda insanlar tipik bir karakteri oynayabilir. Masalın içeriğine belirgin,
derin fikirler sıkıştırılmıştır, Rus halkının halkın yaşam ilkeleri, fikirleri ve değerleri bu
masalların içeriğinde mevcuttur. Masallar 3 kategoriye ayrılır:
1-Hayvanlarla ilgili masallar
2-Mitolojiyle ilgili masallar
3-Ev hayatıyla ilgili masallar
Hayvanlarla ilgili masallar
Bu masallarda nadiren de olsa vahşi hayvanlar vardır. Avcılık ve çobanlık devrinde insanlar,
yabani hayvanların bölgelerini işgal ettiklerinde bu masallar ortaya çıkmıştır. Hayvanlarla
mücadele bu dönemde çok tehlikeli olmuştur, güçsüz insanlar silahlanıp kendilerini vahşi
hayvan gibi göstermişlerdir, fakat bu birçok hayvanın olağanüstü güçlü gösterilmesine neden
olmuştur. İnsanların çoğunun dünya görüşü, canlandırma yapmak ve taklit etmek olduğu
dönemde abartılı bir ölçüde hayvanlara insan özelliği atfedilmiştir: vahşi hayvan ve kuşların
çığlığını insanlar anlayamıyordu ancak vahşi hayvanlar ve kuşlar bunu anlayabiliyorlardı ve
insanlar için bunun önemini belirtiyorlardı. Bu dönemde kim vahşi hayvana arkasını dönerse
o hayvana dönüşeceğine dair bir inanç vardı. İnsan gücünün artmasıyla yavaş yavaş bu tutum
ve inançlar zayıfladı ve bunun hayvan masallarının içeriği üzerinde etkisi göz ardı edilemez.
Rus masallarının başkahramanı tilkidir (Hint masallarında tilkiyle beraber çakal) diğer
kahramanlar; Kurt, ayı, tavşan, keçi, teke, öküz, at, köpek, karga, horoz. Ancak hayvan
masallarında en sık karşılaşılan tilki ve kurttur. Birincisi genelde insanları ekonomik
faaliyetlerinden kaynaklı ikincisi bu hayvanların kuvvetli ve büyük olması, üçüncüsü ise
önceki iki nedenden dolayı insanların onları çok yakından tanıma fırsatı bulmuş olmasıdır.
Tilki, batı Avrupa’da yaygın bir şekilde destanlara konu olmuştur. Batı Avrupa’da ve Rus
masallarında tilki sinsi bir hayvan olarak betimlenir. Sinsi ve kurnazdır diğer hayvanlar onun
kurnazlığından yararlanarak kurtları ve ayıları alt edebiliyorlardı. Rus masallarında tilkinin
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takma adları vardı: vaftiz tilki, tilki kardeş, tilki patrikaevna, Lizaveta Ivanovna vb. gibi. Kurt
masallarda şeytan gibi betimlenmiştir ancak farklı özellikleri vardır: O kızgın, açgözlü, obur
fakat aptal ve geri zekâlıdır. Tilki sık sık onunla alay eder. Kurt ve tilkinin keskin özellikleri
masallarda ne bir şekilde görülür. Ayılarda da belirgin bir şekilde daha fazla geri zekâlılık
vardır.
Mitolojiyle ilgili masallar
Masalların mitsel temsili olanlarıdır, tanrının karanlıkla aydınlık mücadelesini, diğer bir
deyişle zaman değişikliğini anlatan masallardır, bazı masallarda ise bu bölüme doğrudan
doğanın güçlerine uygun isimler verilir. Genelde tanrının karanlık ve aydınlık ile
mücadelesinin efsanevi içeriği masallarda fantastik görüntülerin yardımı ile tasvir edilir.
Sonbahar ve kış aylarında doğadaki bazı şeylerin güzelliklerinin kaçırıldığı temsil edilir.
Ejderhanın büyüleyici güzelliği dehşete düşürür. Dünyanın üzerindeki sis ve bulutların,
yararlı etkileri ve güzelliği olan güneşi kaplaması ve önlemesi, yılan şeklinde sembol edilir,
don ve soğuk görüntülerin daha fazla sunulması, ölümsüz kaşey, cadının kemikli bacakları
suretinde kışın, doğanın tümünün kemikleşmesi temsil edilir. Bu masal kahramanlarının
aldatıcı güzelliklere sahip olduğu veya canlanmalarının mümkün olduğu belirtilir. Onların
donarlarsa uyuyacaklarına ve böylece doğa canlanacağını inanırlar. Bu amaca özel garip
nesnelerle veya yaratıklar vasıtasıyla ulaşılır. Yani peri masalları içinde bu tür öğeler
mevcuttur; altın elma, altın yeleli at, altın boynuzlu geyik, altın kıllı domuz, doğaüstü güçleri
olan kuşlar, güneşin altın ışınları yukarıda verilen kötü güçlerin etkisinden kurtulmak için
yardımcı öğe olarak verilir. Örneğin masallarda bazı sözcüklere farklı anlamlar yüklenir;
çizmeler-hızlılık, halı-uçak, hızlı geçiş yapan bulutlar rüzgâr gibi. Ölüm veya canlanma söz
konusu olunca, suda ölünün canlanması, bahar ve yaz yağmurları ile doğanın canlanmasını
ifade eder. Sihirli masa örtüsü ve bahar ve yaz doğadaki bolluğu temsil eder. Masallarda
karanlık güçlerin efsanevi temsilcilerinden önemli olanlar şunlardır:
1-Cadı
2- Ölümsüz kaşey
Cadı
Cadı Rus masallarında iki şekilde tasvir edilir: yamyam veya kötü bir yaratık olarak , sık sık
da yardımcı kahraman olarak tasvir edilir. Cadı masallarda şu şekilde tasvir edilir: O soğuğun
ortasında kuzeyde yaşar, gözleri kömür gibi karadır ve doğduğunda dünya sallanır. Onun
üzerinde demir bir harç vardır, süpürgeyle iz sürer. Avcı cadıyı taşa dönüştürür. O ormanda
veya küçük bir kulübede yaşar. O bir ev veya konakta da yaşayabilir. Etrafı çitle çevrili,
üzerinde insan kafaları sıkışmış, kapının yerine tasma, kilit yerine insan ellerini ve
bacaklarını kullanır, keskin dişlere dolu bir ağzı vardır, genç bekâr erkekleri kışları kendine
kurban olarak seçer. Cadının yalancıdır süslü sözlerle insanları kandırır. Ayrıca rüzgârların ve
harika atların sahibidir.
Havada asılı cadı: O geçmiş ve geleceği bilir, büyüyü gerçekleştirme yeteneği vardır. O masal
kahramanlarının gizli güzellikleri ve bunların nasıl kullanılacağını neye gerekli olduğunu bilir.
Birçok hikâyede kahramanlara ipucu verir veya doğrudan yardımcı olur. Cadı masal
kahramanına toplar fırlatır veya gerekli ise onu bir yerlere fırlatabilir. Topla yardım eder.
Eğer düşmanın peşinden gelmesini engellemek isterse düşmanı engelleyen büyülü bir dağ
oluştur. Top dışında da bazen kahramana havlu, tarak ve fırçalar temin eder, eğer yoldaysa
havlu fırlatır. Onun doğaüstü gücü sayesinde derin olan ve hızlı akan bir nehir yangına, tepesi
aşılamayan yoğun bir ormanı fırçaya dönüştürebilir. Bazen de bu işleri yaparken cadı
kendisini korumak için yardımcı kahraman arar. Cadıyla diğer ülkelerin masallarında da
karşılaşmak mümkündür: Türklerdeki Şamus Baba, Laumaya karşılık gelir. Şamus Baba’nın
demir çekiç, kıskaç ve kurutulmuş bir iple yaşadığı görülür. Lauma tel bir kamçıyla demir
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yolda arabasıyla gider, bunların ikisi de yaşlı yamyam olarak tasvir edilir. İki masalın da üç
kahramanını o yer ve cadının arkadaşı onun kemerlerini keser.
Ölümsüz kaşey
Ölümsüz Kaşey çirkin bir canavar siluetindedir. Masal kahramanı onu sık sık öldürmeyi
dener. Bazen kaşeyin ölümsüzlüğünün nasıl mümkün olduğunu kahramanın yardımıyla
görülebilinir. Denizde ya da okyanusta bir ada bulunur. Adada meşenin gövdesinde gömülü
bir meşe bulunur, onun içinde de bir tavşan bulunur. Tavşanın içinde bir ördek, ördeğin
içinde bir yumurta ve yumurtanın içinde de kaşey bulunur. Kahraman yumurtayı elde eder,
kaşeye gelir, onun yumurtasını alnına vurur ve kaşey ölür. Yumurta Türk-Fin halklarında
hayatın sembolü olarak önemli rol oynar. Yani Çuvaş bir kişi öldüğünde çiğ yumurta kırılır.
Görünüşe göre, yumurtanın görüntüsü, kaşeyin ruhunun görüntüsüdür ve sonra kaşey ismini
Ruslardan esinlenerek Türk-Moğol kabileleri almıştır. Konu, ölümsüz kaşeyin en eski
siluetiyle ilgilidir. M.Ö. 14. yüzyılda yazılmış olan Mısırlı iki kardeşin masalında, Anupu ve
Bityu. Firavun Menefta oğlu için Bityunun kalbinde akasya çiçeğinin gizli olduğu anlatılır.
Aynı motif Hint, Kafkas, Alman, Norveç, Zulu vb. halkların masallarında da gelişmiştir.
Efsanevi konulu hikâyelerin en ilginçleri şunlardır: 1-Yılanla mücadele, 2-İnsanların
dönüşümü-kurbağa prens, iki kardeş Alenuşka ve İvanuşka vb. 3- Zor görevleri
gerçekleştirmek- kahramanın güzelliğini elde etmek, mucizevî öğeler, bir gecede saray ve
bahçe inşa etmek vb. ve bunu yaparken ona eşi, kızı, annesi yardımcı oluyor. ‘‘bilgenin
uykusunda bilge uyurken tümü yerine getirilecektir.’’
Ev hayatıyla ilgili masallar
Ulusal yaşamın özelliklerini yansıtan masallara denir. Bu masallar iki kategoriye ayrılır: ilki
eskidir, efsanevi inançların izlerini taşır, ikincisi bir sonraki döneme ait olan Hıristiyanlığın
inanç ve izlerini taşıyan masallardır. Ev masalları şu konuları kapsar: Yakın akrabaların
evliliği, üvey kız ve üvey anne, genç kardeş ve yaşlı kardeş, gerçekler ve batıl inanç vb. Puşkin
Rus dilinin özelliklerini mükemmel bir biçimde öğrenmek için eski şarkıların ve masalların
öğrenmesi gerektiğini belirtmiştir.
Rus halk masalları eşsiz renklere sahip bilinmeyen bir çiçek tarlası gibidir. Zarif ve güzel
kokulu bal gibi dilde doğanın tüm yaban hayatının tarifsiz bir biçimde duymasıdır. Toprağın
ve güneşin kendi kokusu, çiçeklerin doğal kokusu, sonsuza kadar genç, ince ve zengin
kalacaktır. Masallar kendi zamanlarını dolduramamıştır. Eğer biz onu yaşamayı öğrenmezsek,
halk masallarına erişimi kaybedersek, kendi ruhumuzu ve ruh yolumuzu zedeleriz, yıpranır
ve ölürüz. Masallarda halkın içinden kesitler ve milli sanatın izleri mevcuttur. Masalda sanat
da vardır; çünkü kelimelerin görüntüsünü süsleyerek tüm dünyaya sunar. Masalların sanatsal
ve sembolik görüntüsünün ardında derin ruhsal ayrıntılar gizlidir.
Tüm bu özellikler olay masallarıyla ilgilidir, çocuk masallarının nasıl olduğunu ortaya koyar.
Çocuklar yabancı dil öğrenirken ilk etapta izleyici konumundadırlar. Böylece Rus halk
masalları ve denemeleri ile kültür ve kültür etkinlikleri ile öğrenme sürecinde büyük önem
taşır. Öykü metinleri genç öğrenciler için önemli ölçüde olan bilişsel ve duyuşsal zekâya hitap
eder. Bunlar, Rus çocukların hayatlarında duydukları veya okudukları ilk eserlerdir.
Milletlerin her yaş için önerilen okul öncesi ve okula çağındaki çocuklar için kategorilere
ayrılmış olan masalları vardır.
Okuma (diğer konuşma aktiviteleriyle bağlantılı olarak) genç öğrencilerde konuşmanın
oluşumunda büyük etkiye sahiptir. Edebi metinlerin okunmasında iletişim esastır. Dil bir
iletişim aracıdır. Okuma ayrıca çocukların zihinsel gelişiminin temelini oluşturur. Okuma
bireyin anadilinde de oldukça büyük bir öneme sahiptir ki bireyin ahlaklı biri olmasında
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önemli rol oynar. Yöntemsel olarak okuma türlerini farklı tanımlayan yaklaşımlar mevcuttur.
Bu çalışmanın soyutlanmış bir parçası olarak okumanın en etkilisi yüksek sesle ve bireyin
kendisi için okumaktır.
Rus Dili Derslerinde “Kolobok“ Rus Halk Masalı üzerine çalışma. Работа над сказкой
«Колобок» на уроках русского языка.
Русская сказка «Колобок». Перевод на турецкий язык. Краткий словарь и
вопросы к сказке.
Жили-были старик со старухой Вот и просит старик:
- Испеки мне, старая, колобок.
- Да из чего испечь-то? Муки нет.
- Эх, старуха! По амбару помети, по сусечкам поскреби - вот и наберётся.
Старуха так и сделала: намела, наскребла горсти две муки, замесила тесто на сметане,
скатала в колобок, изжарила его в масле и положила на окно простынуть.
Надоело колобку лежать: он и покатился с окна на завалинку, с завалинки - на травку,
с травки на дорожку и покатился по ней.
Катится колобок по дорожке, а навстречу ему заяц:
- Колобок, колобок! Я тебя съем!
- Нет, не ешь меня, косой, а лучше послушай, какую я тебе песенку спою.
Заяц уши поднял, а колобок запел:
- Я колобок, колобок!
По амбару метён,
По сусечкам скребён,
На сметане мешён,
В печку сажён,
На окошке стужён.
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
От тебя, зайца, не хитро уйти!
И покатился колобок дальше - только заяц его и видел.
Катится колобок по тропинке в лесу, а навстречу ему волк:
- Колобок, колобок, я тебя съем.
- Не ешь меня, серый волк, я тебе песню спою.
И колобок запел:
- Я колобок, колобок!
По амбару метён,
По сусечкам скребён,
На сметане мешён,
В печку сажён,
На окошке стужён.
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
Я от зайца ушёл,
От тебя, волка, не хитро уйти!
И покатился колобок дальше - только волк его и видел.
Катится колобок по лесу дальше, а навстречу ему медведь идёт, хворост ломает, кусты
к земле гнёт - Колобок, колобок, я тебя съем.
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- Ну где тебе, косолапому съесть меня! Послушай лучше мою песенку.
И колобок запел, а Миша уши развесил.
- Я колобок, колобок!
По амбару метён,
По сусечкам скребён,
На сметане мешён,
В печку сажён,
На окошке стужён.
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
Я от зайца ушёл,
Я от волка ушёл,
От тебя, медведь, полгоря уйти!
И покатился колобок дальше - медведь только вслед ему посмотрел.
Катится колобок, а навстречу ему лиса:
- Здравствуй, колобок! Какой ты пригоженький, румяненький!
Колобок рад, что его похвалили, и запел свою песенку. А лиса слушает да всё ближе
подкрадывается. - Я колобок, колобок!
По амбару метён,
По сусечкам скребён,
На сметане мешён,
В печку сажён,
На окошке стужён.
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
Я от зайца ушёл,
Я от волка ушёл,
От медведя ушёл,
От тебя, лиса, не хитро уйти!
- Славная песенка! - сказала лиса. - Да то беда, голубчик, что я стара стала плохо
слышу. Сядь ко мне на мордочку да пропой ещё разочек. Колобок обрадовался, что его
песенку похвалили, да и запел:
- Я колобок, колобок!..
А лиса его - гам! - и съела.
Перевод на турецкий язык
‘Kolobok’
Bir varmış bir yokmuş, bir yaşlı dedeyle neneyle yaşarmış.
Dede neneye söyler ki:
Git nene un kutusunun dibini kazıyıp, ambarın bir köşesini süpürüp, Kolobok için un
oluşturabilir misin?
Yaşlı nene kâseyi aldı un kutusunun dibini kazıdı, ambarın bir köşesini süpürdü ve iki avuç un
oluşturdu. Kaymakla hamur yaptı. Kolobok yuvarladı. Yağda kızarttı ve pencerenin önüne
koydu.
Kolobok durdu durdu ve yuvarlanmaya başladı. Pencereden banka banktan yere yerden
kapıya kapının eşiğinin üzerinden samanın içine samandan avluya avludan bahçeye bahçeden
bahçe kapısının dışına ileriye daha ileriye.
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Yolda yuvarlanırken Kolobok, tavşanla karşılaşır:
Kolobok, kolobok, nereye gidiyorsun!
Beni yeme tavşan, sana şarkı söyleyeceğim:
Ben kolobok, kolobok,
Un kutusundan kazındım,
Kenardan köşeden süpürüldüm,
Kaymakla yoğruldum,
Yağda kızardım,
Pencerenin önünde soğutuldum.
Ben dededen kaçtım,
Ben neneden kaçtım,
Senden tavşan, daha da rahat kaçarım!
Ve yolda yuvarlanmaya devam eder- tavşan görmekle kalır!
Kolobok yuvarlanırken, karşısına kurt çıkar:
Kolobok, kolobok nereye gidiyorsun!
Beni yeme, çarpık bacaklı kurt, sana şarkı söyleyeceğim:
Ben kolobok, kolobok,
Un kutusundan kazındım,
Kenardan köşeden süpürüldüm,
Kaymakla yoğruldum,
Yağda kızardım,
Pencerenin önünde soğutuldum.
Ben dededen kaçtım,
Ben neneden kaçtım,
Ben tavşandan kaçtım,
Senden kurt daha da rahat kaçarım!
Ve yolda yuvarlanmaya devam eder – kurt görmekle kalır!
Kolobok yolda yuvarlanırken karşısına ayı çıkar:
Kolobok, Kolobok nereye gidiyorsun!
Beni yeme boz ayı, ben sana şarkı söyleyeceğim.
Ben Kolobok, Kolobok,
Un kutusundan kazındım,
Kanardan köşeden süpürüldüm,
Kaymakla yoğuruldum,
Yağda kızardım,
Pencerenin önünde soğutuldum.
Ben dededen kaçtım,
Ben nineden kaçtım,
Senden ayı daha da rahat kaçarım.
Ve yola devam etti – ayı görmekle kaır!
Kolobok yolda yuvarlanmaya devam ederken karşısına tilki çıkar:
Kolobok Kolobok nereye gidiyorsun!
Yol boyu devam ediyorum.
Kolobok Kolobok bana şarkı söyle.
Kolobok şarkı söylemeye başladı:
Ben Kolobok, Kolobok,
Un kutusundan kazındım,
Kenardan köşeden süpürüldüm,
Kaymakla yoğurldum,
Yağda kızardım
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Pencerenin önünde soğutuldum.
Ben dededen kaçtım,
Ben neneden kaçtım,
Ben tavşandan kaçtım,
Ben kurttan kaçtım,
Ben ayıdan kaçtım,
Senden tilki kaçmak kolay olmayacak!
Tilki ise diyor:
Ah, şarkı güzel de ben kötü duyuyorum. Kolobok burnumun ucuna otur da biraz sesli bir kere
daha söyle.
Kolobok tilkinin burnuna oturdu ve biraz daha sesli bir şekilde söyledi.
Tilki ise ona:
Kolobok, Kolobok dilime otur da son defa söyle.
Kolobok tilkinin diline oturdu, tilki ise onu “ Ham! ” diye yedi!
Словарик к сказке:
старик- yaşlı
испечь- pişirmek
соскребать-kazımak
набирать- oluşturmak
жарить- kızartmak
лежать- uzanmak
покатиться- yuvarlanmak
встретиться- karşılaşmak
заяц-tavşan
съесть-yiyip bitirmek
петь- şarkı söylemek
окошко(окно)- pencere
сметана- kaymak
месить -yoğurmak
жир- yağ
дедушка- dede
бабушка- nine
волк- kurt
тропинка- patika
хитрый- kurnaz
кусты- çalılık
Миша(медведь)- ayı
развесить уши- ağzı açık dinlemek
лиса- tilki
подкрадываться- sinsice sokulmak
мордочка(морда)- burun
обрадовать- sevindirmek
Вопросы и задания:
1. Как выглядит герой сказки - Колобок? Как он появился на свет?
2.Если бы Колобок не убежал от бабушки и дедушки, чтобы с ним произошло дальше?
3.У Колобка в лесу много врагов, а есть ли у него друзья? Кто может быть другом
Колобка и почему?
4.Кто встретился Колобку?
5. Кто съел Колобка?
6. Чтение сказки по ролям.
7. Пересказ сказки по ролям.
8. Как могла бы закончиться сказка, если бы Лиса и Колобок подружились ?
9. Нарисуйте героев сказки «Колобок».
10. Просмотр мультипликационного фильма «Колобок» и его обсуждение.
11. Анализ согласования в речи существительных с глаголами, обозначающими
действия сказочных героев.
4. SONUÇ
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Yerli ve yabancı dil eğitim materyali olarak masallar yaygın olarak kullanılır. Masalların
büyük bir potansiyeli vardır. Yabancı dilde etkili bir öğrenme için uygulama ve konuşma
önemlidir. Bunun dışında, yabancı uyruklu öğrencilerin algı sorunu dikkate alındığında Rus
masallarını okuyarak Rus kültürünü keşfetmek onların dil edinimi için vazgeçilmez bir
araçtır.
Dil ortamı öğrencilerin büyük ölçüde kelime oluşum sürecini hızlandırır ve minimum
seviyede artırmayı mümkün kılar, her şeyden önce halk dilinde konuşulan ortak kelimeler,
yaygın Rus halk masallarında mevcuttur.
Orijinal masalların anadili çocukların anlayabilmesi ve kavrayabilmesi açısından çok zor
olabilir, bu yüzden Rus çocuk masalları sadeleştirilebilinir. Yabancı dil öğretiminde bir çözüm
olan “zorlukların kaldırılması’’ ifadesi sanatsal edebi metinlerin dili gerektiği gibi uygulamaya
adapte etmeye yardım etmek anlamını da içerir. Masallardaki yabancı kelime ve gramer
yapılarının miktarını azaltarak öğrencilerin adaptasyonunu güçlendirmek mümkündür.
Temel düzeyde Rusça bilen öğrenciler dâhil değildir, yani kelimelerin eş anlamları
kullanılabilir ve öğrencilerin aşina olduğu kelimeleri veya ifadeleri eklemek onlara cümlenin
anlamını kavramada yardımcı olur. Metnin bazı cümlelerinde gereklilik düzeyine üstünde
etkisiz birçok kelime vardır, olağan bir cümlede kelime düzeninin (dilde yerleşen) , Rus
çocuklarının için oluşturulmuş masal metinlerini onların anlayabileceği düzeyde uyarlamak
gerekebilir. Öğrencilerin yaş ve sınıf düzeylerine göre onlar için en iyi masallar, onlarında
isteği doğrultusunda daha çok oyun faaliyetleri içeren bu sayede aktif öğrenme sağlayan
eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir. Aktivite olarak eğitsel oyunlar, doğaçlamalar, skeçler,
tiyatro gösterileri vb. içeren eğitsel faaliyetler de yaptırılabilinir. Faaliyetler gerçekleşirken
öğrencilerin aktif katılımına dayalı olarak daha etkili öğrenme şekilleri vardır. Sınıfta ve sınıf
dışında, Rus halk masallarında, oyunlarında çocuklar için zengin materyaller vardır. Rus
masallarındaki popüler öğeler şunlardır: tilki, kurt, ayı, yabani tavşan, horoz, keçi; çin
masallarında-kaplan, yabani tavşan, tilki, horoz, kurbağa, kurt, fare, kedi, maymun; Japon
masallarında sık sık tilkiyle karşılaşılır. Rakun, köpek, maymun, yabani tavşan, porsuk.
Halk masallarında bulunan ve doğal çevreyi yansıtan masallarında şu öğelere sık rastlanır:
hayvanlar, kuşlar, bitkiler vb. ancak hayvan masallarında farklı halkların çeşitli karakter
özellikleri ve davranışları da betimlenir. Türk masallarıyla Rus masalları karşılaştırıldığında,
öğrencilerin Türk masal kahramanlarını ve onların karakterini, kendi kültürlerinin ve diğer
kültürlerin yeni yönlerini keşfetmelerine yardımcı olacağı, dünyayı anlama sınırlarını
ayıracakları kanısına varılmıştır.
Rus dili dersinde öykü okumak, yabancı öğrencilerin derinliklerine nüfuz eder, dünyada
Rusya’nın uluslar arası alanda resmi modeliyle tanışmış olurlar. Dil öğrenme sürecinde
çalışmanın oyun formları öğrencilerin zevkle ve sevinç içinde katılımlarını sağlar, onların
ilgisini çekerek ve onları motive ederek, konuşarak öğrendikleri dilde faaliyet göstermeleri
kolaylaşır. Adaptasyon, genç öğrencilerin ortalama bir masal metni üzerinde çalışmalarındaki
bilişsel performanslarını kapsar, metnin düşüncesini kavramayla bağlantılı olarak ve bir
metni kendi kendine algılayıp okuma sürecinde, diğer kelimelerle sanatsal edebiyatta okuma
becerileri oluşturur. Öğrenciler aynı grup içerisinde uyarlanmış metinlerin farklı çeşitlerdeki
kelimeleri ardı ardına okumalarını ve bu metin çeşitlerini görmeleri Rus dilinde kendi
ilerlemelerini görmelerini sağlar.
Ünlü Rus yazarı Puşkin Rus dilinin özelliklerini mükemmel bir biçimde öğrenmek için eski
şarkıları ve masalları öğrenmek gerektiğini yazmıştır. ‘ Rus Halk masalları-benzeri
görülmemiş renklerdeki ve bilinmeyen kır çiçekleri gibidir; bu ifadenin içindeki anlamı - ince
ve güzel kokulu bir bal gibi: uğraşırsanız ülkemizdeki doğal güzelliklerin ve yabani hayatın o
tarifsiz dilini duyabilirsiniz. Ve memleket toprağının kokusunu, memleket güneşinin sıcağını
ve memleket çiçeğinin nefes alışını yani o ki daima genç sonsuza kadar yaşlı sınırsız
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zenginlikte. Eğer onun maneviyatını zedelemeden onu yaşatmayı bilirsek ve onlara erişmeyi
bilirsek onlarla bağımızı koparmazsak masalların ve sanat eserlerinin ömrü yüzyıllara vefa
eder. Masallar artık bir sanat olmuştur: Masallarda kelimelerin arkasında gizli ve derin
manevi anlamlar taşıyan sanatsal ve sembolik görüntülü bir dünya sunar… Rus halk
masallarının araştırılması bize beklenmedik bir sürü buluş için büyük fırsatlar sunar.
Masallar, eğlenceli ve ilginç bir süreçtir çünkü benzetmeler gerçekliğinden kopuk değildir. Ve
masallar Rus halkının inançları, fikirleri hakkında azımsanamayacak ölçüde geniş bir bilgiyi
kendi içeriğinde saklar. Bazen tüm sorularımızın cevabı masallarda varmış gibi görünür.
Belki de öyledir’. 3
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ABSTRACT
This paper aims at observing students’ attitudes towards English at Çemişgezek Boarding
Secondary School. English is taught from 4th grade to 8th grade in this school, but in this study
68 students were chosen from 6th, 7th and 8th grades. As a qualitative research, a
questionnaire was used as a tool, which comprises of three questions. The questions were
open-ended and the qualitative data obtained analysed via content analysis. The results
indicates that most of the students at Çemişgezek Boarding Secondary School have a positive
attitude as a results of teaching methods, techniques and the friendly atmosphere in the
classroom. The students also reported that the course could be more enjoyable by using body
language, playing games, watching cartoons and listening to music.
Key Words: Attitude, EFL students
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1.0 INTRODUCTION
In this introductory chapter, background to the study is presented, which is based on the
definition of the term attitude and language attitude and that is followed by the statement of
the problem. Aim of the study is explained together with the research questions. Limitations
of the study are briefly put forward.
1.1 Background to the Study
English is an outstanding foreign language in many countries including Turkey. It is neither
an official nor a common language in Turkey but it is the most widely taught foreign language
at each stage of the education system. Many Turkish students start to learn English as a
foreign language during primary school; some learn when they are at high school. However,
most of the students have poor foreign language skills despite the intensive of the English
lessons. Therefore, the studies on foreign language learning have gained popularity in recent
years in Turkey. Karahan (2007) emphasises that although a huge amount of time and effort
are spent, learners either cannot go beyond the basics or they experience difficulty in
developing their level of proficiency unless they are individually motivated. She states that
while numerous debates over learning a second or foreign language focus on the efficacy of
teaching methodologies, little attention is given to the contextual factors –individual, social
and societal- that affect Turkish students’ learning. Students’ attitude is one of the main
factors that determine their success in language learning (Ghazali, S.N., et al. 2009). According
to İnal, Evin and Saracaloğlu (2003), most of the researches on the issue have concluded that
student’s attitude is an integral part of learning and that it should, therefore, become an
essential component of second language learning pedagogy.
Attitude has recently been the centre of the attention. Derived from the Latin word “aptitude”
and the Italian “atto” (Latin= actus or English= act) the word “attitude” was considered an
abstract mental concept less than a century ago (Villarroel, C.N., 2011). Initially, an attitude
was the term used to describe a physical or pose that a person adopted when he or she had
their portrait painted (Baker, 1992 cited in Villarroel, 2011). According to Longman’s
Dictionary of Contemporary English (2009) attitude is “the opinions and feelings that you
usually have about something, especially when this is shown in your behaviour. Brown
(2007) points out that, attitudes like all aspects of the development of cognition and affect in
human beings develop early in childhood and are the consequence of parents’ and peers’
attitudes of contact with people who are “different” in many ways and of interacting factors in
the human experience. Attitude is a general, defined as a positive or negative evaluation of
people, objects, situations, events or ideas (Zimbardo et al., 1999 cited in Durer & Sayar,
2012). Attitude is an evaluative reaction to some referent or attitude object, inferred on the
basis of the individual’s beliefs or opinions about the referent (Gardner, 1985, p. 93).
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Tılfarlıoğlu and Kınsız (2011) define the term attitude as someone’s opinions or feelings
about something, particularly as shown by their behaviour. They indicate that students’
attitudes may be positive, negative or neutral and they have an influence on and even shape
students’ behaviours accordingly. Attitude toward a language is related to the beliefs, feelings
and thoughts about that language. In the Longman Dictionary of Applied Linguistics
(1192:199 cited in Karahan, 2007) ‘language attitudes’ are defined as follows:
The attitude which speakers of different languages or language varieties have towards each
others’ languages or to their own language. Expressions of positive or negative feelings
towards a language may reflect impressions of linguistic difficulty or simplicity, ease or
difficulty of learning, degree of importance, elegance, social status, etc. Attitudes towards a
language may also show what people feel about the speakers of that language.
Ghazali and the others (2009) state that attitude has an evaluative aspect, a temperament and
tendency to react in a positive or negative way to something. They sum up that attitude is the
way someone thinks or behaves.
1.2 Statement of the Problem
In order to reveal out the students’ attitudes toward English as a foreign language, this study
is mainly based on receiving information about the 6th, 7th and 8th grade students’ attitudes
toward English at Çemişgezek Boarding Secondary School.
1.3 Purpose of the Study
The focus of this study is based on the answers of the subjects on the questionnaire. The
purpose of the study is to find out the students’ feelings and thoughts, attitudes, toward
English lesson. To attain these aims, the study answers the following question;
1. What are Çemişgezek Boarding Secondary School students’ attitudes toward English?
1.4 Limitations of the Study
There are some limitations of this study. The number of the participants was 68 students at
Çemişgezek Boarding secondary School. This could be increased in order to take a more
reliable result. Moreover, this study only investigated the students’ attitude in a positive or
negative way. The next study may research if the attitude differs according to gender or the
relation between attitude and motivation.
2.0 REVIEW OF THE LITERATURE
Numerous studies have been conducted so far on students’ attitudes towards second or
foreign language learning not only in Turkey but throughout the world. Verma (2008)
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conducted a research on learner’s attitude and its impact on language learning in India. She
studied with 350 students pursuing different professional courses in different English
universities. She found that the students used English as an instrument for passing the
examinations. Ling and Braine (2007) also carried out a study on the attitudes of university
students toward non-native speakers English teachers in Hong Kong. The study was designed
to investigate 420 students’ attitudes toward their non-native speakers English teachers. As a
result, they reported that the students did not experience problems with their teachers due to
their non-nativeness. They also stated that the teachers understood and replied students’
questions without difficulty. Dehbozorgi (2012) conducted a study on effects of attitude
toward language learning and risk-taking on EFL students’ proficiency in Iran. The
participants were 120 female and male college students studying English Translation at
Marvdasht University. The results of his study demonstrated in risk-taking between high and
intermediate levels. He stated that correlational analysis revealed a significant positive
relationship between attitude toward language learning and risk-taking. On the other hand
Yang (2012) carried out a study among non-English major master students. She stated that
the hypothesis in the sense that learners who were highly and positively involved in their
English proficiency had positive attitude.
Some researchers investigated young learners’ attitude toward language learning. For
instance, Villarroel (2011) wrote her doctoral thesis on young students’ attitudes toward
language. Her thesis consisted of five chapters including three different studies. Her first
study was about attitudes of young Spanish-speaking students in two-way immersion
programs. She conducted this survey with Marcia H. Rosenbusch, Holly Kaptain and Mack
Shelley. They investigated Spanish-speaking kindergarten through second grade students’
attitudes toward English and Spanish languages, school, teachers, and classmates. Students’
attitudes were compared with the attitudes of Spanish-speaking kindergarten and first grade
students enrolled in English-only programs in schools which had common characteristics
within the same areas. The results showed that Spanish-speaking students enrolled in the
two-way immersion program reported more positive attitudes toward both the English and
Spanish languages in comparison with Spanish-speaking students in the English-only
program. The researchers stated that there were not any differences in attitudes toward
school, teachers and classmates. Villarroel, Rosenbusch, Kaptain and Shelley carried out their
second research about attitudes of young English-speaking students in Spanish two-way
immersion programs. The findings indicated that English-speaking students enrolled in the
Spanish two-way immersion programs reported more positive attitudes toward the
languages of instruction, English and Spanish, and their classmates and teachers than
English-speaking students in the English-only programs. They also found that students had
negative attitudes toward school. In their last study, Villarroel, Rosenbusch and Shelley
undertook research into the attitudes of young English-speaking students in a Chinese world
language program. The findings made it clear that young English-speaking students enrolled
in Chinese programs reported more positive attitude toward both Chinese and English
languages in comparison with English-speaking students enrolled in schools without world
language programs.
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There are a large amount of studies on this controversial issue in Turkey, too. In 2003, İnal
and her colleagues conducted a research on investigating the relation between students’
attitudes toward foreign language and foreign language achievement. They chose the
previous year high school students in Afşin and Elbistan, Kahramanmaraş. Language Attitude
Scale (LAS) designed by Saracaloğlu was administered to 421 students. In the light of the
results, they found out that there was a high positive relation between their attitudes and
their achievements. They claimed that these results supported Gardner & Lambert (1972,
1985 cited in Inal, S. et al. 2003) “The learner’s tendencies and attitude determine how
success he will be in learning the new language”. Karahan (2007) carried out a study on
language attitudes of Turkish students toward the English language and its use in Turkey. The
participants were 190 eighth grade students of a private school where English was
intensively taught in Adana. It was found that despite exposing to English in a school
environment more frequently than other students at public schools, students had only
slightly positive attitudes; particularly female students had higher rates. Another study was
conducted by Tılfarlıoğlu and Kınsız in 2011. They tried to reveal out the reasons for learning
English in Turkey and the activities learners do to reach their goals. Results showed that for a
great deal of student 90% English was crucial to actualize their personal goals, for 89% of
them, being accomplished in their field of the study was important and for 88% of them
gaining self-respect was important. The results also showed that the students rarely used
English in their routine life and opposed using English as a means of communication in the
classroom.

3.0 METHODOLOGY
3.1 Participants
The present study was conducted at Çemişgezek Boarding Secondary School. 68 students
took part in this study. 19 students of 6th, 25 students of 7th and 24 students of 8th grades
attended to the study. 37 of them were female and 31 were male. The participants were EFL
learners.
3.2 Data Collection Tools
A questionnaire including three questions was prepared and used as a data collection tool. It
was administered to all 68 students. It was in Turkish and each student responded it. The
questions were given below:
1. What are your likes about this course?
2. What are your dislikes about it?
3. What do you suggest?
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3.3 Data Collection and Analysis
Data were collected from the students at Çemişgezek Boarding Secondary School in fall term
of the 2013–2014 academic year. The questionnaire, which was in Turkish, was administered
in 8 to 10 minutes. The students wrote their thoughts and feelings toward English. The
responses of students were evaluated according to their grades.
4.0 FINDINGS AND DISCUSSION
The first question was “What are your likes about this course?” All of the 19 6th grade
students stated that they all liked the methods and techniques used by the teacher.
Approximately 53% of them reported that they liked when the teacher wrote the vocabulary
of the unit on the right part of the board. They indicated that this made it easy to understand
the subject. They also liked to have worksheets as homework related to the topic. One of the
students expressed that she liked when the teacher answered the exam and evaluated the
results right after the examinations. Nearly 47% of the 6th grade students reported that they
had fun during the lesson. Similarly, 32% of the 7th grade students liked studying vocabulary
and taking vocabulary exams. 8% of them liked reading the dialogues loudly during the
lesson and 20% of them liked the pronunciation of the words. 3 students out of 25 reported
that they felt themselves happy and confident because of the teacher’s modest behaviours.
24% of 7th grade students indicated that they loved the activities and pair works. On the
contrary, 2 students reported that they disliked the lesson. They did not explain the reasons
for their dislikes. The results of the 8th grade students showed that nearly 37% of them loved
taking a pop quiz soon after each unit. They expressed that these pop quizzes helped them to
understand the unit clearly. 4 students out of 24 stated that they learned the vocabulary of
the units better when they did the vocabulary tests. 21% of 8th grades reported that learning
a different language was funny and interesting and they gained a better understanding of
various cultures. Besides the results showed that half of the 8th grades loved the way the
teacher taught English and her teaching techniques. They also added they loved the teacher’s
modest and funny manner during the lesson. However, only one student reported that he did
not like anything about English. He did not give any reason for it. These results show that
most of the participants generally have a positive attitude toward English. A minor group of
students, 4%, had a negative attitude toward English. Fortunately, attitudes do not remain
static; they can be changed through the learning process such as by using appropriate
materials and teaching techniques (Ghazali, S.N., et al. 2009).
The second question was “What are your dislikes about it?” A high percentage of 6th grade
students, approximately 89% of them reported that the exam they took was difficult and this
caused their failure. The evaluation of the lesson should be according to the students’ level.
This is a crucial thing in the teaching process and the teacher has to take it into consideration.
On the other hand, one of them reported that she had difficulty in understanding the
paragraphs as a result of not knowing the vocabulary in it. Apart from these findings, one of
the 6th grade students stated that the teacher was not funny and was lack of sense of
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humour. 44% of 7th grades reported that they did not like memorising the vocabulary and
answering the questions in English. (When I asked a question, I usually encountered with this
question: “In English?” The students usually wanted to speak in Turkish. I’m not opposed to
usage of mother tongue but they have to hear the language. So the target language that is,
English should be dominant in the classroom environment.) 3 out of 25 7th grade students
reported that they did not like the course when they had difficulty in doing an activity. 16% of
them indicated that they disliked the course because they could not study on DynEd
(Dynamic Education, software program based on English language teaching). By contrast
with these findings, 3 students reported that there was nothing they disliked about the
course.
The last question was about giving suggestions. 7 out of 68 participants suggested that the
time they spent on studying DynEd should be increased. 15% of students reported that they
should have pop quiz and vocabulary exam more often. On the other hand, 4 participants
indicated that the exams should be easier. While 10% of students advised the teacher not to
speak English during the course, 22% of students stated that the course could be more
enjoyable by playing games, watching cartoons and listening to music. In addition to these,
one of the participants suggested that a play could be done in English. 3 students reported
that the teacher should use body language while teaching. 2 participants stated that the
teacher should use visual materials more often. They said that visual materials helped to
understand the subject better. Moreover, 21% of students indicated that there was nothing to
be advised. Lastly, 4 participants reported that the teacher should be calm down when the
students could not answer the questions. The teacher should be patient and tolerant when
students make mistakes. It is known that mistakes and errors are inevitable in the learning
process.
5.0 CONCLUSION
This study aimed at revealing out the students’ attitude toward English at Çemişgezek
Boarding Secondary School. The findings showed the most of the students had a positive
attitude toward the course. However, some of them had a negative attitude. Numerous
researches have been conducted on the role of attitude in second language acquisition,
spurred by the knowledge that negative attitudes can be changed (Ghazali, S.N., et al. 2009).
There are some factors such as creating a friendly classroom atmosphere, using different and
suitable teaching methods and techniques can help reduce negative attitude. Also, the teacher
should identify her students’ learning styles and prepare her lesson plans according to them
as it is mentioned before negative attitudes are not stable so the teacher should be aware of
this fact and encourage her students. In foreign language process, especially with young
learners teachers have an important role. They have to be a model in the classroom. To sum
up, attitudes can be changed in a positive way and a positive attitude can increase students’
success.
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INVESTIGATION OF THE NOMINALIZATION ABILITY OF MIDDLE
SCHOOL STUDENTS IN WRITTEN EXPRESSION: -DIk and (y)AcAk
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIMDA ADLAŞTIRMA
YAPABİLME BECERİSİNİN İNCELENMESİ: -DIk ve -(y)AcAk 1
Funda AMANVERMEZ2
ABSTRACT
From the beginning of primary education, one of the primary objectives of Turkish lessons is to educate individuals who have
learned the ability to express themselves verbally and in writing in accordance with the mechanism and structure of language.
Nominalization is one of the indicators of high-level language use by an individual. In this study, the objective has been to
determine the frequency of nominalization usage as the grade level increases in certain types of expression, and consequently
determine if the intended purpose in grammar education is reached. In this respect, differentiation in the frequency of
nominalization ability according to variables such as increasing grade level, academic success, gender, socio-economic
environment has been considered. The study will be carried out in relational scanning model of qualitative research methods.
The sample of the study consists of 1092 middle school students selected randomly from schools in the Zeytinburnu district,
representing three different groups (upper, middle and lower) in terms of socio-economic environment. According to the data
obtained from the study, it has been observed according to the grade variable, the frequency of nominalization is higher in 6th
and 7th grade students in comparison with 5th grade students; and that there is no significant difference in nominalization usage
between 6th, 7th and 8th grades, and 5th and 8th grades. Students whose academic achievement is 5, have carried out more
nominalization than those students whose academic success is 1, 2, 3 or 4. It has been observed that nominalization ability
differentiates in favour of female students, and that there is no differentiation in terms of the socio-economic environment
variable.

Key Words: written expression, grammar, participle, nominalizing

ÖZET
İlköğretimin başlangıcından itibaren dilin işleyiş ve yapısına uygun bir biçimde kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme
becerisi kazanmış bireyler yetiştirmek Türkçe dersinin hedeflerinden biridir. Adlaştırma, bireyin üst düzey dil kullandığının
göstergelerinden biridir. Bu araştırmada, temelde sınıf seviyesi artıkça adlaştırma kullanımının belirli anlatım türünde ne
sıklıkta kullanıldığının tespit edilmesi ve buna bağlı olarak dil bilgisi öğretiminde hedeflenen amaca ulaşılıp ulaşılmadığını
belirlemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda adlaştırma yapabilme sıklığında artan sınıf seviyesi, akademik başarı, cinsiyet, sosyoekonomik çevre gibi değişkenlere göre farklılaşma olup olmadığına bakılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden
ilişkisel tarama modelinde yapılacaktır. Araştırmanın örneklemini Zeytinburnu ilçesinde bulunan sosyo-ekenomik çevre
bakımından üç farklı grubu (üst, orta ve alt) temsil eden okullarda öğrenim görmekte olan tesadüfi yöntemle seçilmiş toplamda
1092 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre yazılı anlatımda adlaştırma yapabilme
sıklığında sınıf değişkenine göre 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin kurduğu cümlelerde 5. sınıf öğrencilerinden daha fazla adlaştırma
yaptığı; 6, 7. ve 8. sınıflar ile 5. ve 8. sınıfların adlaştırma kullanımı arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Akademik
başarısı 5 olan öğrenciler, akademik başarısı 1, 2, 3 ve 4 olan öğrencilerden daha fazla adlaştırma yapmıştır. Adlaştırma
yapabilme sıklığının kız öğrencilerin lehine farklılaştığı ve sosyo-ekonomik çevre değişkenine göre bir farklılaşma olmadığı
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: yazılı anlatım, dil bilgisi, sıfat-fiil, adlaştırma.
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1. GİRİŞ
Dil, aynı dil birliği içindeki kişilere ortak bir "evreni anlama ve anlatma yolu" kazandıran,
insanın zihninde evreni biçimlendiren bir düşünce dizgesi olarak karşımıza çıkar (Aksan,
2004: 170). İnsanlar, dil aracılığıyla dünyaya ilişkin deneyimlerini yapılandırılır. Bu
yapılandırma ise dilin kendine özgü kurallarını oluşturan dil bilgisi sayesinde farklı oluşumlar
halinde dış dünyaya yansıma olanağı bulur (Halliday, 1998: 190). Zihnimizdeki kavramı,
düşünceyi dışa vurabilmek için sözcüklere ihtiyaç vardır. Bu sözcükler zihnimizde
bulunduğunu varsaydığımız sözlükte birer madde başı gibi dururlar yani kalıplaşmış ve kalıcı
sözcüklerdir. Oysa bazen daha önceden tanımı yapılmamış bir durumla ya da oluşla
karşılaşıldığında bu duruma geçici olarak bir ad verilmek istenebilir. Böylelikle bu durum
cümle içinde özne ya da tümleç konumuna getirilebilir. Türkçede bunun ön koşulu ada
dönüştürmedir. Yani cümlede eyleme dayalı bir özne ya da tümleç kullanılacaksa bu eylemi
ifade eden fiilin adlaştırılması gerekir (Erkman-Akerson, 2008: 207). Yani adlaştırma,
temelde başka dilbilgisel birimlerle ifade edilen bilginin belli bir amaç doğrultusunda ad ya
da AÖ biçiminde ifade edilmesidir (Martin, 1991).
Duygu ve düşünceler dış dünyaya yansımadan önce zihnimizde çeşitli kalıplar halinde oluşur.
Bu kalıplar bazen aynen çoğu zaman da farklı şekillerde dış dünyada söze ya da yazıya yansır.
Mesela "Tren gelmiş." "Bana bildirdi." gibi zihnimizde oluşan iki cümle a. "Bana bildirdi ki tren
gelmiş." ya da b. "Trenin geldiğini bana bildirdi." gibi yapı bakımından birbirinden farklı iki
kalıpla karşımıza çıkabilir (Karahan, 1994: 20). Görüldüğü gibi derin yapıda belirlenen anlam
ilişkileri dilin kendi kuralları uyarınca sözcüklerde ve cümle ögelerinin dizilişinde yapılan
dönüşümlerle yeniden oluşur. Söz konusu dönüşümler arasında adlaştırma dönüşümü (b)
Türkçe cümle kuruluşu için çok önemlidir (Huber, 2008: 241).
İlköğretimin başlangıcından itibaren dil kurallarına uygun bir biçimde kendini yazılı ve sözlü
olarak ifade edebilme becerisi kazanmış geniş düzgülü insanlar yetiştirmek Türkçe dersinin
hedeflerinden biridir. Geniş düzgülü olmaktan kasıt çok sayıda sözcük bilen, metin üretebilen
ve üretilmiş bir metni doğru biçimde anlayan, değişik metin türlerini bilen ve bunlara göre
metin oluşturan, karmaşık yapılı tümceler üretebilen ve bu şekilde üretilen tümceleri
anlayabilen, çok sayıda ve türde değişim yapabilen, çok sayıda dil değişkesine egemen olan ve
bildirişim durumunun gerektirdiği dilsel değişkeyi kullanabilen birey olmaktır. Dilde
dönüşümler yapmadan bağlayıcılar kullanmadan çekirdek tümceleri yan yana sıralayarak
konuşan ve yazan bireyler ise dar düzgülüdür. Huber (2008: 271) dar düzgülü ve geniş
düzgülü konuşucunun dil kullanımındaki farklılığını şöyle örnekler:
"Dursun ve Nurcan duvardaki resmin yok olduğunu görür.
Dursun: "Allah, Allah!"
Nurcan: "Olmaz böyle şey."
Dursun: "Çalmışlardır."
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Nurcan: "Yok canım, kim çalar duvardaki resmi!"

Dursun dar düzgülüyse bu olayı şöyle anlatır: "Baktık, resim yok. Ben dedim "Allah, Allah!",
Nurcan dedi, "Olmaz böyle şey!", Ben dedim, "Çalmışlardır.", Nurcan dedi, "Yok canım kim çalar
duvardaki resmi." şeklinde hiç dönüşüm yapmadan söylenenleri olduğu gibi "dedi" sözcüğü ile
tekrar eder. Oysa Dursun geniş düzgülü olsaydı dilin olanaklarından faydalanarak aktarma
yapardı ve olayı: "Resmin yok olduğunu görünce ikimiz de çok şaşırdık; ben çalınmış
olabileceğini düşündüm. Nurcan buna ihtimal vermedi." biçiminde ifade edebilirdi.
Görüldüğü üzere söz ya da düşünce aktarımı yapılırken başkasının söz veya düşüncesi
orijinal bağlamından koparılarak anlatıcının söylemine dahil edilir (Voloşinov, 2001: 186).
Söz dizimsel bağımsızlığını kaybeden aktarılan söylemdeki “sözceleme ediminin izleri de
(kişi, zaman, yer göstericileri, kiplikler, anlatımsal biçimler, sorular, ünlemler, kesik tümceler,
vb.) silinir ve aktaran kişinin sözceleme edimine göre yorumlanacak biçimde değişir.”
(Gülmez 1988:486). Yani eylemin nesneye dönüştüğü bu süreçte ifadeler asıl biçiminden
uzaklaşarak somuttan soyuta döner.
Adlaştırmanın anlamsal, bildirişimsel ve söz dizimsel nedenleri vardır. "Ayşe geldi/gelecek. Ali
buna çok şaştı." cümlelerini birleştirmek istediğimizde Türkçenin yapısı gereği ilk yüklem
adlaştırılmak zorundadır. Bu söz dizimsel bir adlaştırma dönüşümü olur (Huber, 2008: 241).
Söz dizimsel adlaştırmalarda eylem köklerine eklenebilecek adlaştırma şekilleri: -Dİk, -mE,
(y)İş, -mEk, -(y)EcEk ekleridir (Koç, 1976: 175). Bu durumda yukarıdaki cümleler "Ali,
Ayşe'nin geldiğine/gelmesine/geleceğine çok şaştı." şeklinde yeniden oluşturulabilir.
Aktarılan söylemin fiiline fiil gelecek zaman ifade ediyorsa -(y)EcEk; geçmiş, gelecek ve geniş
zaman ifade ediyorsa -Dİk emir ifade ediyorsa -mE, istek ifade ediyorsa -mEk iste-, gereklilik
söz konusuysa -mE+iyelik+gerek şeklinde ifade edilebilir (Arslantaş, 2002: 46-47). Cümlenin
dizilişine uygun biçimlerin belirlenmesinde gramer veya kelime düzlemi rol oynar (LeechShort, 1981: 338).
Bu eklerden -mE, (y)İş, -mEk, isim-fiil ekleri olarak da bilinen eylemi isim yapan eklerdir. Dİk, -(y)EcEk ekleri ise eylem köklerine gelerek temelde cümlede niteleme görevi üstlenen
sıfat-fiiller içerisinde yer almaktadır. Deniz-Yılmaz (2009: 71) bu şekillerden -Dİk ve
-(y)EcEk şekillerinin genel eylemi adlaştırma ulamının (-mE, -(y)İş, -mEk) özel bir alt
kategorisini meydana getiren ayrı özgün ulam şekilleri olarak yorumlamakta ve bu şekilleri
isimsi-sıfatsı şekiller biçiminde adlandırmaktadır. İsimsi-sıfatsı şekillerin eylemlik ve
ortaçlara göre daha eski şekiller olduğunu, bu şekillerin bütün Türk dillerinde bulunmasının
bunların ulaçlarla birlikte en eski eylemi adlaştırma dil araçları olduğunun göstergesi
olduğunu belirtir. Bazı Türk dillerinde eylemlik veya ortaç ulamlarından birinin olmamasının
(Guzev, 1999: 34-35) sebebinin, söz konusu fiil adlarının bildirişim işlevinin -Dİk ve -(y)EcEk
isimsi-sıfatsı şekilleri tarafından yerine getirilmesine bağlamaktadır. Bu bakımdan bu fiil ad
şekillerinin Türkçenin en önemli kuruluş özelliklerini meydana getiren oluşumlar arasında
sayılabileceğini söylemektedir.
-Dİk ve -(y)EcEk isimsi-sıfatsı şekilleri nesneleştirilmiş eylemi dile getirdiklerinde sahip
oldukları nesnellik özelliklerinden dolayı isimlerle akraba olurlar ve işlev açısından
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eylemlikler gibi çokluk, iyelik ve hal ulamı şeklinde işleyebilirler (Deniz-Yılmaz, 2009: 71;
Bayraktar, 2004: 46; Banguoğlu, 2011: 424). Ergin -Dİk ekinin dikkati çeken tarafının iyelik
eki alarak kullanılması olduğunu belirtir (2011: 335). "Ona geçen akşam rastladığımı
anlattım."/ "Onu sevdiğimi söyledim." (-Dİk şeklinin isimsi kullanımı)
"… bir daha yanından ayrılmayacağını söyledi."/ "Geleceğini biliyordum." (-(y)EcEk şeklinin
isimsi kullanımı) gibi örnekler bu eklerin isimsi kullanımına örnektir.
Bu çalışmada dilde basit kalıplar halinde bulunan doğrudan ifadelerin yorumlanarak dolaylı
aktarımına olanak veren böylelikle gerçekleri biçimlendirerek ifadeleri somuttan soyuta
dönüştüren dolayısıyla bireyin dil kullanımı hakkında ipucu veren adlaştırma üzerinde
durulmuştur. Farklı şekillerle oluşan adlaştırma yapılarından -Dİk ve -EcEk şekillerinin
kullanılmasında ise bu şekillerin en eski işlek şekiller olması ve bütün Türk dillerinde
bulunması etkili olmuştur.
Problem Cümlesi
Bu çalışmada "Ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatımda adlaştırma kullanma sıklığında
farklılaşma var mıdır?" sorusuna cevap aranmaktadır.
Alt Problemler
Problem cümlesi doğrultusunda şu alt problemlere cevap aranmıştır:
1. Ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatımda adlaştırma kullanma sıklığında artan sınıf
seviyesine göre farklılaşma var mıdır?
2. Ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatımda adlaştırma kullanma sıklığında Türkçe dersindeki
akademik başarıya göre farklılaşma var mıdır?
3. Ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatımda adlaştırma kullanma sıklığında cinsiyete göre
farklılaşma var mıdır?
4. Ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatımda adlaştırma kullanma sıklığında okulun bulunduğu
sosyo-ekonomik çevreye göre farklılaşma var mıdır?
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Karmaşık yapılı cümleler bireyin geniş dil kodunu kullandığının yani dilin olanaklarından üst
seviyede faydalandığının göstergesidir denilebilir. Bu bakımdan dilde basit kalıplar halinde
bulunan doğrudan ifadelerin dolaylı aktarımına olanak vererek dilde dönüşüm yapılmasını
sağlayan adlaştırma önemlidir. Programda, dil bilgisinde kolaydan zora ilerleyen bir sıra
izlenmiş olup konuların birbirleriyle olan ilişkileri gözetilmiştir. Alt sınıflarda dolaylı aktarım
konusunda değinilen adlaştırma eklerinin işlev özellikleri 8. sınıf dil bilgisi konuları arasında
yer almaktadır. 8. sınıfta isim-fiilden sonra sıfat-fiil konusu içerisinde de yer bulan adlaştırma
konusunda üst kademedeki öğrencilerin alt kademedeki öğrencilerden daha yeterli olduğu
düşünülebilir. Ancak bir dilin kurallarını bilmekle o dili konuşarak yazarak kullanmanın farklı
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değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Dil bilgisi öğretiminde amaç dile özgü
kuralların konuşma ve yazma alanlarında uygulanabilir olmasıdır. Bu bakımdan bireyin dil
kullanımı hakkında belirleyici olan adlaştırma kullanımı konusunda soyut işlem dönemindeki
ortaokul öğrencilerinin ne durumda olduğunu bilmek onlar için hazırlanacak çalışmalara ışık
tutacaktır.
Bu araştırmada, temelde sınıf seviyesi artıkça adlaştırma kullanımının belirli anlatım türünde
ne sıklıkta kullanıldığının tespit edilmesi ve buna bağlı olarak dil bilgisi öğretiminde
hedeflenen amaca ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek amaçlanmıştır.
2. YÖNTEM
Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden tarama modellerinden "ilişkisel tarama"
modelinde yapılmıştır. İlişkisel tarama modelleri, iki veya daha çok sayıdaki değişken
arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma
modelleridir (Karasar, 2012: 81). Bu kapsamda ortaokul öğrencilerinin adlaştırma kullanma
sıklığıyla; sınıf, akademik başarı, cinsiyet ve sosyo-ekonomik seviye gibi değişkenler
arasındaki ilişki incelenmiştir.

Evren ve Örneklem

Bu çalışmanın evrenini İstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde eğitim görmekte olan ortaokul
öğrencileri oluşturmuştur.
Bu çalışmanın örneklemini ise Zeytinburnu ilçesinde sosyo-ekonomik çevre bakımından 3
farklı grubu (üst, orta ve alt) temsil eden okullarda öğrenim görmekte olan toplamda n=1092
ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Her sınıf düzeyi için her okuldan örnekleme belirli sayıda
sınıf alınmıştır. Çalışmaya alınan sınıflar "tesadüfi (random, yansız) yöntemle" seçilmiştir.

Verilerin Toplanması

Çalışmaya temel olan verileri, öğrencilere yazdırılan anı türündeki metinler oluşturmuştur.
Çalışmanın uygulama aşamasında öğrencilerden bir ders saatinde bir "anı" yazmaları
istenmiştir.

Verilerin Analizi

Araştırma sonucu elde edilen veriler SPSS paket programı yardımı ile çözümlenmiştir.
Araştırmada analizler 0.05 manidarlık düzeyinde sınanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde
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aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde ve frekans gibi betimsel istatistikler
hesaplanmıştır. Bağımlı değişkenin (adlaştırma kullanım sıklığı) bağımsız değişkenlerle (sınıf
düzeyi, akademik başarı, cinsiyet, sosyo-ekonomik seviye) etkileşimi analiz edilirken ise t
testi, varyans analizi, LSD istatistik teknikleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucuna göre
öğrencilerin kompozisyonlarındaki adlaştırma kullanma sıklıkları belirlenen özelliklere göre
tespit edilip sonuçlar tablo haline getirilerek yorumlanmıştır.
3. BULGU VE YORUMLAR

Tablo 1-A. -DIk ve -(y)AcAk Ekleriyle Yapılan Adlaştırma Kullanımı İçin Sınıf
Değişkenine Göre Betimsel İstatistikler
-DIk

5
6
7
8
Toplam
5
6
7
8
Toplam

-AcAk

x

n
268
301
265
258
1092
268
301
265
258
1092

ss
0,78
1,27
1,15
0,99
1,07
0,43
0,68
0,59
0,68
0,61

0,44
0,67
0,64
0,58
0,58
0,16
0,29
0,23
0,27
0,24

-DIk ve -(y)AcAk ekleriyle yapılan adlaştırma kullanımı için sınıf değişkenine göre betimsel
istatistikler Tablo 1-A’da gösterilmiştir.
Tablo 1-B. Sınıf Değişkenine Göre -DIk ve -(y)AcAk Ekleriyle Yapılan Adlaştırma
Kullanımı İçin Varyans Analizi Sonuçları
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

-DIk

-AcAk

Kareler Toplamı
8,69
1248,05
1256,73
2,59
400,55
403,14

sd
3
1088
1091
3
1088
1091

Kareler
Ortalaması
2,90
1,15
0,87
0,37

F
2,52

p
0,05

2,34

0,07

"-DIk" sıfat-fiil ekiyle yapılan adlaştırma kullanımı öğrencilerin sınıf değişkenine göre farklılık
göstermektedir (F=2,52, sd: 3-1088, p<0.05). "-AcAk" sıfat-fiil ekiyle yapılan adlaştırma
kullanımı öğrencilerin sınıf değişkenine göre farklılık göstermemektedir (F=2,34, sd: 3-1088,
p>0.05).
Tablo 1-C. Sınıf Değişkenine Göre -DIk ve -(y)AcAk Ekleriyle Yapılan Adlaştırma İçin
LSD Analizi Sonuçları
Bağımlı Değişken
-DIk

(I) Sınıf
5

(J) Sınıf
6
7
8

Ortalamalar Farkı (I-J)
-0,23*
-0,20*
-0,14
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6

7

8

5
7
8
5
6
8
5
6
7

0,23*
0,02
0,08
0,20*
-0,03
0,06
0,14
-0,09
-0,06

0,01
0,74
0,34
0,03
0,74
0,55
0,12
0,34
0,55

Tablo 1-A ve 1-B'deki ortalama değerler de dikkate alındığında sınıf düzeyinde -DIk ekiyle
yapılan adlaştırmalarda 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin kurduğu cümlelerde 5. sınıf öğrencilerinden
daha fazla adlaştırma yaptığı görülmektedir. 6, 7. ve 8. sınıflar ile 5. ve 8. sınıfların -DIk ekini
kullanarak yaptıkları adlaştırma arasında anlamlı bir fark yoktur.
Tablo 2-A.
-DIk ve -(y)AcAk Ekleriyle Yapılan Adlaştırma Kullanımı İçin Başarı
Değişkenine Göre Betimsel İstatistikler
-DIk

1
2
3
4
5
Toplam
1
2
3
4
5
Toplam

-AcAk

x

n
112
141
313
333
193
1092
112
141
313
333
193
1092

ss
0,91
0,93
1,06
1,01
1,31
1,07
0,61
0,42
0,63
0,60
0,69
0,61

0,37
0,41
0,57
0,57
0,90
0,59
0,24
0,16
0,21
0,26
0,32
0,24

--DIk ve -(y)AcAk ekleriyle yapılan adlaştırma kullanımı için başarı değişkenine göre
betimsel istatistikler Tablo 2-A’da gösterilmiştir.
Tablo 2-B.
Başarı Değişkenine Göre -DIk ve -(y)AcAk Ekleriyle Yapılan
Adlaştırma Kullanımı İçin Varyans Analizi Sonuçları

-DIk

-AcAk

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler Toplamı
29,11
1227,63
1256,74
2,49
400,65
403,14

sd
4
1087
1091
4
1087
1091

Kareler
Ortalaması F
7,28
6,44
1,13
0,62
0,37

1,69

p
0,00

0,15

"-DIk" sıfat-fiil ekiyle yapılan adlaştırma kullanımı öğrencilerin başarı değişkenine göre
farklılık göstermektedir (F=6,44, sd: 4-1087, p<0.00). "-AcAk" sıfat-fiil ekiyle yapılan
adlaştırma kullanımı öğrencilerin başarı değişkenine göre farklılık göstermemektedir (F=1,69,
sd: 4-1087, p>0.05).
Tablo 2-C.
Başarı Değişkenine Göre -DIk ve -(y)AcAk Ekleriyle Yapılan Adlaştırma
Kullanımı İçin LSD Analizi Sonuçları
Bağımlı Değişken
-DIk

(I) AK. BAŞ.
1

(J) AK. BAŞ
2
3

Ortalamalar Farkı (I-J)
-0,05
-0,20
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4
5
1
3
4
5
1
2
4
5
1
2
3
5
1
2
3
4

2

3

4

5

-0,20
-0,54*
0,05
-0,16
-0,16
-0,49*
0,20
0,16
-0,00
-0,33*
0,20
0,16
0,00
-0,33
0,54*
0,50*
0,33*
0,33*

0,08
0,00
0,74
0,15
0,14
0,00
0,08
0,15
0,99
0,00
0,08
0,14
0,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tablo 2-A ve 2-B'deki ortalama değerler de dikkate alındığında başarı düzeyinde, kurduğu
cümlelerde -DIk ekiyle daha çok adlaştırma yapabilen öğrencilerin Türkçe dersindeki
akademik başarılarının da yüksek olduğu (5) görülmektedir. Akademik başarısı 5 olan
öğrenciler, akademik başarısı 1, 2, 3 ve 4 olan öğrencilerden daha fazla adlaştırma yapmıştır.
akademik başarısı 1, 2, 3 ve 4 olan öğrencilerin kurduğu cümlelerdeki adlaştırma sıklığında ise
anlamlı bir farlılık yoktur.
Tablo 3. Cinsiyete Göre -DIk ve -(y)AcAk Ekleriyle Yapılan Adlaştırma Kullanımı
Karşılaştırması
-DIk
-AcAk

cinsiyet
Kız
Erkek
Kız
Erkek

x

n
546
546
546
546

0,71
0,46
0,30
0,19

ss
1,18
0,94
0,68
0,52

t
3,95

sd
1090

p
0,00

2,90

1090

0,00

-DIk ve -(y)AcAk ekleriyle yapılan adlaştırma kullanımı cinsiyete göre farklılık
göstermektedir (t=3,95;2,90 sd: 1090, p<0.00). Kız öğrencilerin -DIk ekini kullanımı ( x
=0,71) erkek öğrencilere ( x =0,46) göre daha fazladır. Kız öğrencilerin -(y)AcAk ekini
kullanımı ( x =0,30) erkek öğrencilere ( x =0,19) göre daha fazladır.
Tablo 4-A. -DIk ve -(y)AcAk Ekleriyle Yapılan Adlaştırma Kullanımı İçin SEÇ
Değişkenine Göre Betimsel İstatistikler
-DIk

-AcAk

Üst SEÇ
Orta SEÇ
Alt SEÇ
Toplam
Üst SEÇ
Orta SEÇ
Alt SEÇ
Toplam

n
340
380
372
1092
340
380
372
1092

x
0,70
0,55
0,52
0,59
0,28
0,19
0,25
0,24
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-DIk ve -(y)AcAk ekleriyle yapılan adlaştırma kullanımı için SEÇ değişkenine göre betimsel
istatistikler Tablo 4-A’da gösterilmiştir
Tablo 4-B.
SEÇ Değişkenine Göre -DIk ve -(y)AcAk Ekleriyle Yapılan Adlaştırma
Kullanımı İçin Varyans Analizi Sonuçları

-DIk

-AcAk

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler Toplamı
6,82
1249,92
1256,74
1,64
401,50
403,14

sd
2
1089
1091
2
1089
1091

Kareler
Ortalaması
3,41
1,15
0,82
0,37

F
2,97

p
0,052

2,22

0,11

"-DIk" sıfat-fiil ekiyle yapılan adlaştırma kullanımı okulun bulunduğu sosyo-ekonomik çevre
değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir (F=2,97, sd: 2-1089, p>0.05). "-AcAk"
ekinin kullanımı da okulun bulunduğu çevreye göre farklılık göstermemektedir (F=2,22, sd: 21089, p>0.05).
4. SONUÇ
1. Ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatımda adlaştırma kullanma sıklığında artan sınınf
seviyesine göre farklılaşma vardır. Sınıf düzeyindeki adlaştırma kullanımı 6. ve 7. sınıf
öğrencilerinin kurduğu cümlelerde 5. sınıf öğrencilerinden daha fazla adlaştırma yaptığı
görülmektedir. 6, 7. ve 8. sınıflar ile 5. ve 8. sınıfların adlaştırma kullanımı arasında anlamlı bir
fark yoktur. Yapılandırmacı yaklaşımı benimseyen Türkçe Öğretim Programında dil bilgisinin
öğretimi öğrencilerin bilişsel ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Buna
göre somut işlem dönemindeki 1-5. sınıflarda soyut olan kavramlarım sezdirilmesi, bu
kavramlara ilişkin bilgilerin ise 6-8. sınıflarda kolaydan zora ilerleyen bir sıra ile önceki
öğrenmelerden faydalanacak şekilde aşamalı bir biçimde verilmesi ve konuşma-yazma beceri
alanlarını geliştirecek şekilde uygulamalı olarak öğretilmesi uygun görülmüştür. Bu durumda
yazma gibi geliştirilmesi süreç gerektiren bir beceri alanında bilgi bakımından daha donanımlı
olan 8. sınıf öğrencilerinin adlaştırma kullanımında alt sınıflardan daha yetkin olması
beklenirdi. Farklılaşmanın 5. sınıftan 6. sınıfa geçişte gerçekleşmesi ancak 6, 7. ve 8. sınıflar
arasında bir fark olmaması çocuğun kavram gelişimiyle ilgili olabilir. Okul öncesi dönemde ana
dilinin temel yapısal özelliklerini kullanan çocuk bu becerilerini okul aracılığıyla geliştirir. Bu
bakımdan 7-11 yaş aralığında somut işlem döneminde bulunan 5. sınıf öğrencileriyle 11 yaş ve
yukarısında bulunan soyut işlem dönemindeki 6-8. sınıflar arasında fark olması beklenen bir
durumdur. 6-8. sınıflar arasında fark olmaması ise soyut işlem dönemindeki çocukların kavram
gelişimlerinin yaş düzeyi dolayısıyla sınıf düzeyi artıkça birbirlerine yaklaşmasından
kaynaklandığı söylenebilir. Vygotsky, 2. sınıf ve 4. sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada
2. sınıf öğrencilerinin gündelik hayata ve bilimsel etkinliklere (yani okul yaşantısıyla öğrenilen
bilgiler) ilişkin kavramları kullanma oranının birbirinden uzak oranlarda; 4. sınıf
öğrencilerinin günlük hayata ve bilimsel öğrenmelere ilişkin kavram kullanma oranının
birbirine yakın olmasını çocuklarının kavram gelişimine bağlamaktadır (1965, 106).
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Ancak 5. sınıflarla 8. sınıflar arasında fark olmaması beklenen bir durum değildir. Coffin’in
tarih ders kitaplarındaki metinlerde, ilköğretim düzeyinden ortaöğretim düzeyine geçildikçe
adlaştırma yapılarının ortaya çıktığı ve bu yapıların giderek arttığı görülmüştür. Coffin (2006:
423), tarih ders kitaplarında düzey yani kitabın okutulduğu seviye arttıkça adlaştırma
yapılarının da arttığını ve adlaştırmanın yoruma dayalı ifadelerin ortak özelliği haline geldiğini
belirtir. Adlaştırma artıkça ifadelerdeki soyutluğun artığını söyler. Tarih metinleri de dilin
özelliklerinden faydalanılarak yapıldığına göre 8. sınıftaki öğrencilerin ifadelerindeki
adlaştırma kullanımının 5. sınıflardan fazla olması gerekirdi. Bu durumun gerçekleşmemesinde
bilişsel olarak daha gelişmiş olduğu düşünülen 8. sınıf öğrencilerinin duyuşsal ve sosyal
bakımdan daha fazla uyarılmış olması etkili olabilir. Bilindiği üzere 8. sınıf öğrencileri liselere
yerleşmek için sınavlara hazırlanmakta ve zamanının çoğunu çoktan seçmeli sınavlarla
geçirmektedir. Bu süreçte yazmak gibi zaman gerektiren bir etkinlik öğrenciler tarafından
gereksiz ve sıkıcı bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda da öğrencileri analiz, sentez,
değerlendirme gibi üst düzey becerilerden yoksun bırakan test tekniğinin yazılı anlatım
becerisini olumsuz etkilediği belirlenmiştir (Üstüner; Şengül, 2004:197; akt. Taş, 2002: 84).
Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri uygulamalarını ve pekiştirmelerini sağlayan çalışma
kitaplarına bakıldığında ise sıfat-fiil ekleriyle yapılan adlaştırma kullanımında etkinliklerin
yetersiz olduğu görülmektedir. Örneklerde -DIk ve -(y)AcAk Teklerinin niteleme özelliği
üzerinde durulurken adlaştırma özelliğiyle ilgili yeterince örnek verilmemiştir. Ayrıca
konunun dolaylı aktarımla bağlantısına bazı kitaplar sınırlı da olsa değinirken bazı kitaplar hiç
değinmemiştir. Şahin'in hazırladığı Bisiklet (2012) ve Ada (2013) Yayıncılık tarafından basılan
Türkçe dersi 8. sınıf çalışma kitaplarına bakıldığında 7 etkinlikte (s. 19, 26, 31, 38-39, 51)
toplamda 31 örneğin sadece 2 tanesinde bu eklerle adlaştırma yapılmış ve kılavuz kitapta
dolaylı aktarımla ilgili bir bilgiye yer verilmemiştir (s. 58-59, 85, 100). Kaplan ve Yıldırım Şen
(2014) tarafından hazırlanan kitap ise Şahin'in hazırladığı kitaba göre daha çok örnek verse de
konunun bir beceri haline dönüşmesinde yeterli değildir. Yıldırım Yayınlarına ait 8. sınıf
Türkçe çalışma kitapları incelendiğinde 10 etkinlikte (s. 13-14, 26-27, 35) toplamda 59 örneğin
53 tanesi niteleme 6 tanesi adlaştırma görevinde kullanılmıştır. Kılavuz kitapta (s. 9, 21) sıfatfiil eklerinin cümlede isim görevinde kullanılabileceği hakkında bilgi verilmiş ve çalışma
kitabında 13. etkinlikte (s. 35) konunun dolaylı anlatımla ilişkisine yer verilmiştir. Koza
Yayınlarına (2010) ait çalışma kitabında da 9 etkinlikte (s. 14, 19-20, 25-26, 32-33) 34 tane
sıfat-fiille ilgili örneğe yer verilmiş bunlardan 6 tanesinde (11. etkinlik s. 26) dolaylı anlatım
yani adlaştırma konusuna yer verilmiştir. Ancak görüldüğü üzere etkinlikler konunun
pekişmesini sağlayacak yeterlilikte değildir.
Bunun yanında sınıf seviyesi artıkça öğrencilerin bireysel internet kullanımının artığı
dolayısıyla bu durumun öğrencilerin yazma becerisini olumsuz etkilediği söylenebilir. Yapılan
bir araştırmaya göre klavye kullanarak yazma becerisinin 8. sınıf öğrencilerinin 5. sınıf
öğrencilerinden daha ileri düzeyde olduğu ancak kağıt kalem kullanılarak yapılan yazma
etkinliklerinin öğrencilerin yazma becerisini 5. sınıftan 8. sınıfa doğru artarak geliştirdiği
belirlenmiştir (Duran, 2013: 179). Akıllı telefon, tablet, ipad gibi teknolojik araçlar sayesinde
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bireyler istediği her an klavye (tuş) kullanabilmektedir. Twitter gibi sınırlı harf kullanımını
gerektiren paylaşım ortamları, mesajlar, duygu ve düşünceleri ifade etmeye yarayan simge ve
sembollerin bireyi kısa cümleler kurmaya dolayısıyla basit düşünmeye yönelttiği söylenebilir.
Bundan dolayı internet ortamında yazı dilinden uzaklaşılarak konuşma diline yaklaşıldığı,
internette kullanılan dilin eksiltili bir biçimde aktarıldığı da belirtilmektedir. (Tüfekçioğlu,
2010: 31). Dolayısıyla 5. sınıf öğrencileriyle 8. sınıf öğrencileri arasında adlaştırma kullanımı
bakımından bir fark olmamasında yukarıdaki durumların etkili olmuş olabileceği söylenebilir.
2. Ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatımda adlaştırma kullanımı öğrencilerin başarı
değişkenine göre farklılık göstermektedir. Başarı düzeyinde, kurduğu cümlelerde daha çok
adlaştırma yapabilen öğrencilerin Türkçe dersindeki yıl sonu akademik başarılarının da yüksek
olduğu (5) görülmektedir. Akademik başarısı 5 olan öğrenciler, akademik başarısı 1, 2, 3 ve 4
olan öğrencilerden daha fazla adlaştırma yapmıştır. Akademik başarısı 1, 2, 3 ve 4 olan
öğrencilerin kurduğu cümlelerdeki adlaştırma sıklığında ise anlamlı bir farlılık yoktur. Yazılı
anlatım dilin kurallarına uygun biçimde ifade edilmesi gereken anlatım biçimidir. Bu bakımdan
bireyin yazılı anlatımı onun dil kullanım seviyesi hakkında bilgi verir niteliktedir. Adlaştırma
kullanımı bireyin dilde dönüşüm ve soyutlama yapabildiğinin göstergesidir. Dolayısıyla
anlatımın niteliği konusunda belirleyicidir. Yapılan bazı çalışmalarda da öğrencilerin yazma
becerilerinin niteliği ile akademik başarı arasında doğru orantının olduğu görülmüştür (Temur,
2001; Yörüsün, 2013: 73).
3. Adlaştırma kullanımı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Kız öğrencilerin yazılı
anlatımlarında adlaştırma kullanma sıklıkları erkek öğrencilerden daha fazladır. Spolsy,
kadınların erkeklere göre daha kurallı ve düzgün bir dil kullanımına sahip olduklarını
belirtmektedir (akt. Önem, 2011: 64). Yazma becerisiyle ilgili yapılan bazı araştırmalarda da
kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu görülmüştür (Bölükbaş, 2006;
Gelbal: 2008).
4. Okulun bulunduğu sosyo-ekonomik çevre değişkenine göre öğrencilerin adlaştırma
kullanımında ise anlamlı farklılık görülmemiştir.
Yukarıdaki sonuçlar dikkate alındığında dil bilgisi öğretiminde hedeflenen bilgi aktarımının
yazılı ve sözlü anlatımı destekleyerek beceri haline gelmesi amacının adlaştırma konusunda
yazılı anlatım için gerçekleşmediği söylenebilir. Adlaştırma ve diğer dil bilgisi konularının birer
beceri haline dönüşmesi için eğitim ortamında en çok yaralanılan araç olan çalışma
kitaplarındaki etkinliklerin tekrara dönük şekilde düzenlenmesinin ve öğretilen bilgilerin
yazma etkinlikleriyle pekiştirilerek öğrencinin konuyla ilgili farkındalığının artırılmasının
bilginin beceriye dönüşmesinde yararlı olacağı söylenebilir.
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A SYNCHRONIC AND DIACHRONIC APPROACH ON THE DIMENSIONS OF THE WORD
KURU IN TURKISH OF TURKEY AND TURKISH DIALECTS
TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI
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ABSTRACT
The Word kuru, which is an archaic word in the old and rich Turkish vocabulary, attracts attention with regard to its meaning
diversity and homonymy feature. This Word, that we scrutinized it in both old and modern Turkish dialects, suffered semantic
enrichment by obtaining side and metaphoric meanings, as well as it protects its first and essential meaning. In this work, we
tried to put forth meaning enrichment of the Word kuru, in both historical and contemporary dialects. We determined deficiency
of the meanings of the word kuru, which have been given in the Turkish Dictionary published by the Turkish Language
Association. The word kurumak wasn’t added into work. Kuru is a word that can be used as a noun, adjective and adverb in
terms of types of words. Kuru has been widely used as a adjective, as well as a adverb in a variety of idioms, proverbs and
reiteratives. This word, which bears a meaning enrichment in both of Turkish dialects just as in the Turkish of Turkey, is keeping
its real and methaporic meanings. This work was carried out by classifying of the datas in terms of meaning and structure. These
datas have been obtained with qualitative research methods, browsing dictionaries and sources. At the and of this study, the
polysemic peculiarity of the word kuru was determined and was realized that it has spent a similar development process in the
contemporary Turkish dialects.
Key Words: The word kuru, polycemy, kuru in terms of types of words.

ÖZET
Türk dilinin eski ve zengin söz varlığı içerisinde arkaik bir sözcük olan “kuru” sözcüğü anlam çeşitliliği ve eşseslilik özelliği ile
dikkat çekmektedir. Tarihi Türk lehçelerinde ve bugünkü modern lehçelerde takibini yaptığımız sözcük, Eski Türkçe
metinlerinde geçen ilk ve temel anlamını taşımasının yanında yan ve mecaz anlamlar kazanarak anlam zenginleşmesine
uğramıştır. Bu çalışmada kuru sözcüğünün hem tarihi hem de çağdaş Türk lehçelerindeki anlam zenginliği ortaya konmaya
çalışılmıştır. Türk Dil Kurumu’nun yayımladığı son Türkçe Sözlük’te kuru sözcüğü için verilen anlamların eksikliği de tespit
edilmiştir. Çalışmaya kurumak fiili dahil edilmemiştir. Kuru sözcüğü, sözcük türü açısından bakıldığında hem ad, hem sıfat hem
zarf olarak kullanabilen bir sözcüktür. Bir sözcüğün sözcük türündeki çeşitlenmeleri ve mecaz anlam yüküyle donatılması
sözcüğün eskiliğini gösteren ölçütlerden birisidir. Kuru sözcüğü pek çok deyim, atasözü ve ikilemede de hem sıfat hem zarf
olarak yaygın kullanım kazanmıştır. Türk lehçelerinde de Türkiye Türkçesinde olduğu gibi anlam zenginliği taşıyan bu sözcük
hem mecaz hem de gerçek anlamlarıyla yaşamaktadır. Çalışma, nitel araştırma yöntemiyle taranan sözlük ve eserlerden elde
edilen verilerin hem anlam hem de yapı açısından tasnifiyle oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda kuru sözcüğünün polisemik
özelliği tespit edilmiş; ayrıca çağdaş Türk lehçelerinde de sözcüğün benzer bir gelişim süreci geçirdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kuru Sözcüğü, Polisemi, Sözcük Türkleri Açısından Kuru Sözcüğü.
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GİRİŞ
Türk dilinin eski ve zengin söz varlığı içerisinde arkaik bir sözcük olan “kuru” sözcüğü anlam
çeşitliliği ve eşseslilik özelliği ile dikkat çekmektedir. Tarihi Türk lehçelerinde ve bugünkü
modern lehçelerde takibini yaptığımız sözcük, Eski Türkçe metinlerinde geçen ilk ve temel
anlamını taşımasının yanında yan ve mecaz anlamlar kazanarak anlam zenginleşmesine
uğramıştır. Kullanıldığı coğrafyalar ve kazandığı anlamlarla “kuru”, Türk dilinde eskiden beri
işlek olarak kullanılan arkaik sözcüklerden yalnızca bir tanesidir.
Bir sözcüğün temel anlamı dışında sahip olduğu tüm yan anlamlar o sözcüğün çokanlamlı
yapısına işaret etmektedir. Zeynep Korkmaz’a göre anlam çeşitlerinden biri olan “polisemi,
bir sözcüğün bir ya da birden çok “yan anlam”a sahip olmasını” ifade etmektedir. Bir sözcükte
temel anlamla bağlantılı birden çok anlamın bulunması; bir sözcüğün anlam genişlemesi
yoluyla, asıl anlamı ile olan ilişkisini kaybetmeden yeni anlamlar kazanmasıdır (Korkmaz
2007: 61). Doğan Aksan’a göre “başlangıçta tek bir kavramın simgesi olan göstergenin,
genellikle kolay ve etkili anlatım eğilimiyle, aktarmalarla ve kullanım sıklığının artmasıyla her
dilde, ilişkili yeni kavramlarla da anlatır duruma gelmesi” çok anlamlılıktır. (Aksan 2006:70).
Ludwig Wittgenstein’e göre “sözcüğün anlamı onun dildeki kullanımıdır ” (Aksan 2009: 46)
bu durumda dildeki kullanım amaçları arttıkça sözcük çok anlamlılığa doğru gitmektedir.
Sözcüğün çok anlamlığının artmasının kullanım alanlarının yaygınlaşmasıyla olduğu kadar
sözcüğün yaşıyla da ilgisi vardır. Bu bakımdan çalışmamıza konu olarak aldığımız “kuru”
sözcüğünün Türkçenin en eski sözcüklerinden olduğunu düşünmekteyiz.
Sözcükler çeşitli anlam hadiseleri ile çokanlamlı bir karakter kazanmaktadır. Aktarmalar,
benzetmeler, anlam iyileşmesi-kötüleşmesi somutlaştırma vb. anlam olayları sözcüklere yan
anlamlılık dolayısıyla çokanlamlılık kazandırmaktadır. Çok anlamlılık incelenirken farklı
anlamlandırma yollarının bilinmesi gerekir. Bu yolları şöyle özetlemek mümkündür :
1.Dilbilim-dışı ölçütler :
Sözcüğün farklı anlamları, dış dünyada bazen farklı nesne ve gerçekleri ifade eder.
Mesela kavrulmuş kahve taneleri ile bu tanelerden elde edilmiş içecek aynı sözcükle ifade
edilir. Burada sözcük aynı kalmakta, ancak bir sözcükle iki farklı nesne ifade edilmektedir.
Kuru sözcüğü bağlamında baktığımızda kuru « ıslak olmayan, nemli karşıtı » ile kuru: arı
kovanı (Antalya, DS VIII-3011) dilbilimi ölçütleri dışında anlamlandırılma yoluyla
oluşmaktadır.
2. Seçme Ekseni ölçütleri (Critère paradigmatique) :
Bir seçme ekseninde yer alan sözcükler, eşanlamlılık ve / yahut karşıtanlamlılık (antonymes )
ilişkisi içine girerler : Bu durumda sözcüğün, seçme ekseninde yer alan farklı sistem sayısınca
farklı anlamı ortaya çıkar. Kuru sözcüğünü bu bağlamda seçme ekseni eksenine göre şöyle bir
sınıflandırmayla örnekleyebiliriz.
Eş anlamlısı
Karşıt anlamlısı
Anlamlandırma
kuru gürültü
boş, nafile
önemli, gerekli
“önemsiz, gerçek dışı”
kuru soğuk

sert, keskin

sıcak, ılık

sert, keskin soğuk
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kuru öksürük

salgısı olmayan

kuru gövde

canlılığını yitirmiş

balgamlı öksürük
canlı

salgısı olmayan öksürük
ölü, canlı değil

3. Sıralama ekseni ölçütleri (Critère syntaxique ou syntagmatique) :
Kuru sözcüğü hem ad ve sıfat hem zarf olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bir fiildir. Bir
sıralama ekseni düşünüldüğünde karşımıza şöyle bir yapı çıkar.
Ad olarak
: kuru: saç örgüsü, “ne kadar güzel uzun kuruları var” (Keskin,Ank.
DSVIII-3011)
Sıfat olarak : kurupara: faizsiz, ana para (Samsun, DS VIII-3012)
Zarf olarak : Kuru geldiniz hot yemiş boldu (Süh. XIV.192, Tar.S.2746)
Fiil olarak
:kurumak, kuru hale gelmek
4. Anlam Bilimi Ölçütleri ( Critère sémantique)
Kuru sözcüğü özellikle sıfat durumunda bağlı olduğu ada tamamladığı varlığa göre
farklı anlamlar kazanmaktadır.
Sıfatın bağlı olduğu isim
Kuru fasulye
Kuru çay

fasulye (bitki)
çay (içecek)

Anlamlandırma
kurutulmuş
yiyeceksiz, katıksız

Eski metinlerde kurug şeklinde karşımıza çıkan kuru sözcüğü 8. yüzyılda belirli bir
konu üzerine yazılmış ve yazı sistemi dolayısıyla sınırlılık gösteren Orhun kitabelerinde yer
almamaktadır. İlk şekillerine Eski Uygur Türkçesi döneminde rastladığımız sözcük, kurug
şeklinde kuru, boş, gerçekliği olmayan; safi, yalnız, sırf anlamlarında kullanılmıştır (Doğan,
Usta 2014: 210). Sir Gerhard Clauson, kurug sözcüğünün kuru, boş, yok etmek, amaçsızlık vb.
anlamlarında kullanıldığını belirtmiştir (Clauson 1972: 652-653). Drevneturkskıy Slovar’da
da yine benzer şekilde kuru, asılsız, temeli olmayan; faydasız; boş, etkisiz; içi boşalmış olan;
yokluk
anlamlarında kullanılmıştır. (1969: 469-470). Reşid Rahmeti Arat kuzey burkancılarının
“yokluk ve boşluk” nazariyesinin Uygurlarda “kurug” sözcüğüyle ifade edildiğini belirtir. (Arat
1987:378) Bu anlamda Uygur Türkçesinde yok sözcüğüyle ikilemeli olarak kullanılmıştır.
t(e)ŋrim siz körü y(a)rlıkap .. (AY 334/13) tınl(ı)g titmeniŋ b(e)lgülerin :: alku (AY
334/14) [u][ġ]urın barçanı .. yok kur[u][ġ] tėp (AY 334/15)
ol üdün ol kam[a][ġ] ul[u][ġ] terin kuvr[a][ġ] (AY 371/2) tükel bilge t(e)ŋri t(e)ŋrisi
burkan-(AY 371/3)-tın bo mont[a][ġ] tütrüm teriŋ yörüglüg (AY 371/4) yok kur[u][ġ] nom
tözin eşidü teginip ..
Yine Uygur Türkçesinde kurug sözcüğü “kuru” anlamında ıslak, nemli anlamındaki
“öl” sözcüğüyle zıt anlam oluşturacak şekilde kullanılmıştır. Ayrıca Altun Yaruk’ta (AY
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466/19) yer alan “kurug yala” kuru iftira sözcüğü kurug sözcüğünün işlek kullanımına bağlı
olarak mecazlaştığını ve anlam zenginleşmesine uğradığını göstermektedir
kuruġ yėrig suvayu (I-3) öl yėrig tarıyu ḳuş ḳuzġun (I-4) suḳar yulıyur sansız tümen
(I-5) özlüg ölürür (Hamilton, 1998: 11).
Ötrü ol tözünler oglı tözünler kızı köp türlüg korkınç ayınçlartın ozar kurtulur: kurug
yala kelmez.. (Kaya 1994: 261).
Kurug sözcüğünün yanı sıra eski metinlerde “kuru” anlamında kullanılan
kurḳaġ/kurġaḳ4 (Gabain 2007: 284; Clauson 1972: 467), ku:r (Atalay 2006: 379) sözcükleri
de bulunmaktadır. Karahanlı Türkçesi dönemi eserlerinden olan Kutadgu Bilig’de kurug
şeklinde yer alan sözcük otuz beş yerde geçer. Bu otuz beş yerdeki anlam dağılımları şu
şekildedir:
1. Kurug: boş kalmak/boş olmak: KB-108, KB-1576; KB-467; KB-1626; KB-2452;KB2472; KB-2547; KB-2552; KB-3375;KB-3653; KB-3656; KB-3998; KB-6411;
2. Kurug: Boş, nafile gereksiz: (KB-5712)
Kutadgu Bilig’de kokuz sözcüğü de kuru sözcüğü ile birlikte “boş” anlamında
ikilemeli olarak kullanılmaktadır.
Ata bardı ornı kurug hem kokuz
Kokuz tolguka kördüm oglın ked uz (KB 1626)
Kutadgu Bilig’de kurug sözcüğü sıfat olarak kep “kalıp, vücut, forma”; sır “kalıp,
vücut” sözcüklerinin tamlayanı durumundadır.
Köngülsüz kişiler kurug kep bolur
Köngül birle yalnguk kamug iş kılur (KB 2472)
Bilgsiz kişi ol kurug sır bediz
Biliglig kişi ornı kökte ediz (KB 2452)
3.Kurug : gereksiz, etkisi ve sonucu olmayan (KB-467)
4.Kurug: canlılığını yitirmiş bitki, toprak veya insan (KB 1521-1525) (KB-3626) (KB3726) (KB 4626) (KB-6435)
5.kurug yimiş: kurutulmuş meyve (KB-2889)(KB-2904) (KB-4660)
6.elgi kurug: cömert olmayan cimri (KB-5075)
7. Kutadgu Bilig’de birkaç örnekte kurug sözcüğünü zarf olarak buluruz. Kal- kel-, ıd, sözle- fiilleriyle kullanılmıştır. Bu fiillerin hepsinin olumsuz olması dikkat çekicidir.
Kurug kalma-: canlanıp bitki vermek, insan için yetişmek, diğerlerinden farkı olmak
(KB2189)
Ukuşluk kişi urgı edgü urug
Kopar kayda bolsa bu kalmaz kurug (KB2189)
Kurug ıdma- : eli boş göndermemek, yedirip içirmek, karnını doyurmak
4

Modern lehçelerde kuru anlamının genellikle kurġaḳ sözcüğüyle karşılandığı görülmektedir. DLT’de
(Atalay 2006: 379) yer alan kuru anlamındaki ku:r sözcüğü ve kurumak anlamındaki (391) ku:zı-/ku:rı- ; kutkud- (susuzluktan zayıflamak) (Gabain 2007: 285), örnekleri bizleri farazi bir *ku:- sözcüğüne götürebilir.
Talat Tekin Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler isimli eserinde ku:rı- eyleminin uzun ünlülü olduğunu
belirtmiştir (Tekin 1995: 179). Tarihi ve modern lehçelerde yer alan ve kuru ve (kurgak<)kurak anlamına
gelen sözcük kurug sözcüğüyle aynı kökten geldiği düşünüldüğü için çalışmada yer almıştır.
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Yitürse içürse todırsa karın
Kurug ıdmasa birse özde barın (KB2560)
Kurug kelme-:boş gelmemek
Katıglan anı keldür emdi maña
Kurug kelme ansız maña ay tona (KB 3277)
Kurug sözleme-:boş konuşmamak, düşünerek konuşmak (KB-3423); (KB-3348);
(KB-4301)
Kişide öñin boldum erse kalı
Kurug sözlemezmen ne ʻaybet tili (KB3348)
Divanü Lugati’t Türk’te “kuru, asılsız, boş” (DLT I,12-24, DLT II-82-14) anlamlarında
olan kurug sözcüğü Angar kurug yala yalaldı “O, kuru töhmetle töhmetlendi” (DLT III-82),
Bugün Anadaoluda hala kullanılmakta olan Allah kuru iftiradan saklasın sözündeki boş ve
asılsız anlamının aynen sürdürmekte ve Kurug yıgaç egilmes kurmış kiriş tügülmes “kuru
ağaç eğilmez, kurulu kiriş düğülmez” (DLT I-198); kuruk kaşuk agızka yaramas, kurug söz
kulakka yakışmas “kuru akşık ağıza yaraşmaz, kuru söz kulağa yakışmaz” (DLT I-383)
atasözlerinde kuru, boş ve asılsız anlamlarını taşımaktadır. Kurug isminden gelişmiş bazı fiil
teşkilleri (kurugla- “kuru olarak kullanmak”(DLT III-336), kuruglan-“kuru bulmak” (DLT II268), kurugsı- “kurumaya yüz tutmak” (DLT III-334) de yine Divanü Lugati’t Türk’te
bulunmaktadır.
Harezm Türkçesi metinlerinde kurug “kuru” şeklinde karşımıza çıkan sözcüğün
“kuru,
boş” anlamı yanında mecaz anlamlarının sayısında ve çeşitliliğinde artış görülür. Harezm
Türkçesi metinlerinde kuru da’vi kıl- “gerçek olmayan fikirlerin peşinde koşmak”
(MM368/3); kuru ot teg erür “kuru ot gibi işe yaramaz olmak” (MM 271/14) gibi
kullanımları bulmaktayız. Yine Harezm Türkçesi döneminde Nehcü’l Feradis’te sözcüğün
Arapça yakın anlamlı bir sözcükle ikilemeli olarak kullanılmaya başlanmasına da tanık
oluruz: kurug hālī “kuru boş” (NF 331/15), bugün Türkiye Türkçesinde de görülen kurumak
“zayıflamak” anlamını da ilk defa Harezm Türkçesi metinlerinde bulmak mümkündür:
kurug terilig bol- “zayıflamak, derinin zayıflıktan kuru gibi olması, kemiklere yapışması”
(ME 238/6).
Yine Harezm Türkçesi metinlerinden Kısasü’l Enbiya’da Eski Anadolu Türkçesi
metinlerinde de tespit edilen kuru ifadesi “yalnız sadece” anlamında “baş” sözcüğünün sıfatı
durumunda kullanılmaktadır.
“imdige tegrü aşlık kolup sadaka kılgıl tedük andın keçdük İbn Yamin karındaşımıznı
sadaka kılgıl tedük andın keçdük iş başka keldi, imdi kurug başımıznı sadaka kılgıl..(KE
103R19-21)
Türkiye Türkçesinde ve Çağdaş Türk Lehçelerinde “kuru” Sözcüğünün Anlamları
Türkçe Sözlükte kuru sözcüğü on iki anlamlı bir sözcük olarak verilmektedir. Bu
anlamları Anadolu ağızları ve çağdaş Türk lehçelerinde takip etmek mümkündür. Ayrıca
sözlükte verilen bu anlamlara ek olarak farklı anlamlar da tespit edilmiştir.
Şemsettin Sami Kamûs-ı Türkî’de sözcüğün on bir anlamını verir. Bu onbir anlamın
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dışında kuru havz “gemilerin tamiri ve karinelerinin tathiri için su kıldıkları havz ki gemi
girdikten sonra suyu tulumba ile alınıp gemi kızakta kalır”; kuruda kalmak “cezr vuku’uyla
gemi oturmak”; kuru direk “fırtınalı havada yelkensiz olarak rüzgarın sevkine tabi olma”
şeklinde terim anlamları da verilir. Ayrıca sözcüğün yalnız, tek anlamı kuru başına “yalnız, bîkes” sözcüğüyle açıklanır. Yine Şemsettin Sami, tuzu kuru deyimini “işi sağlam, şüphe götürür
hali olmayan” ve kuru
kuruya “boş boşuna, büsbütün nafile” ikilemeli yapısını da aynı maddede vermektedir.
Şemsettin Sami’de kuru gecik “uyuz illeti” şeklinde bir hastalık adı da zikr edilmiştir (Kamûs-ı
Türkî:1097-1098)
Kuru sözcüğü Türkçeden başka dilerle de geçmiş bir sözcüktür. Farsça, Balkan dilleri
ve Macarcaya da çeşitli anlamlarını taşımıştır. Bu da sözcüğün yaygınlığının ve eskiliğinin bir
göstergesidir.
“Far. Kuruk “kuru, kurak”; kurukluk “kurak, susuz yer”
Mac.Kóró “kuru, gevremiş, kamış, düdük, kaval veya kaval yapılan bitki”
Rom. Curuluc “kuruluk”
Bul. Kursakíe “kuru sıkı, kurşunsuz” ; kuruluk “kuruluk” kuru gyurultíya “gereksiz telaş,
boş yere koşuşturma”; kurudan otı “ verem otu, kurutan otu; kuruiel “kuru ve soğuk yel, ayaz”
; kurusu “yağmur ve karsız kuru soğuk, ayaz”.
Srıp. Koróman “askerlere verilen kuru ekmek, peksimet”
Mak.koriya “kuru, kuruluk” ; koroman “ büyük ekmek parçası”
Yun. Kurúğiağnin “ yağsız yahni yemeği” (Karaağaç 2008:550-551) .
Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük’ü esas alınarak yapılan anlamlandırmada aşağıdaki
başlıklar tespit edilmiştir.
I.
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı (TS,1536):
Sözcüğün bu en eski ve yaygın anlamını hem tarihi hem de çağdaş Türk lehçelerinde
tanıklayabiliyoruz. Anadolu ağızlarında aynı kökten gelen kurgaz “kuru” sözcüğü de
kullanılmaktadır.(DS VIII,3007)
Kuru yaz: tavlı nemli olmayan toprak (Antalya, DS VIIII-3013)
Alt. kurgak1. ıslak olmayan, kurumuş; kurgak kolartkış: kuru havlu (RAS 1964:734) suudang
kurgak çıgar: sudan kuru çıkmak; (Rusça Altayca Sözlük, Moskova 1964, 743.sayfa)
Yakutça: kuraanah, kuraan; kuranaah mas: kuru odun, kuraan sayın: kuru yaz, (Rusça
Yakutça Sözlük, Moskova 1968, 627-628.s)
Karakalpak: kurgak: kurgak sülgi: kuru havlu, (R K S, 1967: 989)
Türkm: gurı, gurak, guratılan; gurı esgi: kuru bez), (Rusça Türkmence Sözlük, Moskova
1956, 753.s)
II.Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan(TS,1536):
Kuru: kuru toprak (DS VIII-3011)
Karakalpak: kurgak cay: nemsiz, kuru mekan; kuvrak putak: kuru budak, (Rusça
Karakalpakça sözlük, Moskova 1967, 989.s)
Kırg. kurgak/kuu 1. kurgak otun: kuru odun kuu otun, kuu arça: kuru ardıç, kuu
talaa: kuru tarla. Tula'da küz ayları kurgak bolot: Tula'da sonbahar ayları yağışsız olur. (KDAS
2010:825)
Hakas: hurug; hurug çaygı: kuru, yağışsız yaz, hurug salaa: kuru budak;(Rusça
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Hakasça Sözlük, Moskova 1961, 838.s)
Kaz. kurgak; kurgak ava: “kuru hava”, kurgak jer, kurgak nan (RKazS 1981:401)
III. Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı
Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar.(TS 1536)
Anadolu ağızlarında aynı kökten türetilmiş kuruluk “kış için kurutulan sebze” (DS
VIII,3012) ve kurut “meyve kurusu, kurutulmuş yoğurt” (DS VIII, 3013) sözcükleri de
bulunmaktadır.
Özb. kuruk meva: kuru yemiş, , (Rusça Özbekçe Sözlük, Taşkent 1955, 290.s)
T.T.kuru kayış: pişirildikten sonra ipe dizilip kurutulan kestane (DS VIII,3011)
IV.Canlılığını yitirmiş bitki ve insan
Ne sormak gerek halim andan gerü
Ki cansız kalan gövde kalır kuru (Süh.XIV.116, Tar.S.2744)
Kırg. kuu otun, “kuru odun” kuu arça: kuru ardıç, kuu talaa: kuru tarla.( (Kırgız dilinin
açıklamalı sözlüğü, Bişkek 2010, 819., 825.s)
V. Salgısı olmayan: kuru öksürük, kuru egzama
Alt: kuru jödül: kuru öksürük (durmadan öksürme) (Rusça Altayca Sözlük, Moskova 1964,
743.sayfa)
Kaz. kurgak jötel: kuru öksürük. (Rusça Kazakça Sözlük, Almatı 1981, 401.s)
VI.Döşenmemiş çıplak
“Salih reis, dört kuru duvardan ibaret fukara kapısından gördüğü mavi denize baka baka ölmek
istiyordu.” (TS:1536)
VII. Katıksız yanında başka bir şey olmayan yiyecek
Kuru çayla karın doyar mı? (TS:1536)
Kırg.:kuru çay: boş (yiyeceksiz) çay (Yudahin 1998:525)
VIII. Etkisi ve sonucu olmayan
“Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf
etmediler.”(TS:1536)
Kuru gürültü: gereksiz önemsiz sonu alınamayacak söz ya da davranış (TS 1537)
Alt. kuru sös :boş söz (Altay Türkçesi Sözlüğü: 1999: 126)
Kırg. boş, nafile, saçma; kurgak söz: boş laf, kurgak kıyal: boş hayal(Kırgız dilinin
açıklamalı sözlüğü, Bişkek 2010, 819., 825.s)
IX. Zayıf, çelimsiz, sıska, kaknem
Kara kuru bir kızdı.
Kuru bacaklarıyla kuru elleriyle açlığın pençesindeymiş gibi duruyordu.
X. Heyecanı tadı olmayan tekdüze : “kuru, zevksiz bir hayat”
Hayatına anlam katan eşini kaybettikten sonraki hayatını tek kelimeyle “kuru” diye tanımlardı.
Kırg. Kuu “can sıkıcı, bıktırıcı” ; kuu düynö: fani dünya, kuu ömür, kuu turmuş: kahpe felek,
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zor hayat anlamındadır. (Kırgız dilinin açıklamalı sözlüğü, Bişkek 2010, 819., 825.s)
XI. Akıcı olmayan duygudan yoksun
Şiirlerinde ifade tarzı kuruydu.
Kuru anlatım tarzından kurtulmalısın.
XII. kuru fasulye
Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ayrı madde olarak alınmış “kuru fasulye” başlığı da yer
alır. Belki bir yemek çeşidi olarak düşünüldüğünden anlam genişlemesine uğramış bir
sözcüktür. Hem fasulyenin kurutulmuş biçimini hem de bununla yapılan yemeğin adını ifade
eden bu sözcük “kuru” sözcüğünün adlaşmasına da örnektir.
Tarihi ve çağdaş metinleri incelediğimizde yeni anlamlar da tespit edilmiştir. Yukarıda
Türk Dil Kurumu Sözlüğünde verilen anlamların dışında aşağıdaki anlamlarında eklenmesi
gerekir.
XIII. kara, toprak yer (Tar.S.2742)
Kerem komuş senin zatında halık
Dirilür kuruda lutf ile balık (Işk.XIV. 233-2, Tar.S.2742)
Kaz. kurgak jol: kara yolu, (Rusça Kazakça Sözlük, Almatı 1981, 401.s)
XIV. Sert, yoğun, soğuk
Kuru dipi: açık fakat soğuk hava (İçel, DS VIII-3011)
XV. Topuk, ayağın alt arka bölümü
Kuru şemik: topuk kemiği (Burdur, DS VIII-3012)
XVI: Yalnızca, yalnız başına tek başına Bu anlam Türkmen Türkçesinde tespit edilmiştir.
Kuru sözcüğü sadece ve yalnız başına anlamında kullanılmıştır.
Firaki Dünya düştür
Düş görsen dibi hiçtir
Cihanda yaman iştir
Kuru gelip boş gitmek (H.Biray (1992), Mahtumkulu Firaki Divanı, 519)
Mahtumkulu işim kıyl ü kal boldu
Şum ayrılık bile aklım lal oldu
Bilmedim ne sevda niçik hal boldu
Can tenden ayrıldı kuru leş kaldı (H.Biray(1992), Mahtumkulu Divanı, 513)
XVII. Yapmacık, doğal olmayan Bu anlam Altay Türkçesinde terim anlamıyla tespit
edilmiştir.
Kurgak : yapmacık hikaye
Deyimler
Kuru sözcüğü hem çağdaş Türkiye Türkçesinde hem de Çağdaş Türk lehçelerinde
mecazlaşmaya doğru anlamını oldukça genişletmiş ve fiillerle birleşerek deyimleşmiştir.
Tespit ettiğimiz deyimler şunlardır:
kuru başına kalmak: hayatında ve yanında kimsesi kalmamak, kimsesiz yalnız kalmak
(TS1536)
Alt. kuru kal- tek başına kalmak; ; kuru can- “boş dönmek” (Altay Türkçesi Sözlüğü:
1999: 126)
Kırg. kuru kal-: boş elle kalmak, hiçbir şeye nail olmamak; kuru bar-: boş elle gitmek;
kuru kol kaldı: boş elle kaldı (hiçbir şeye nail olmadı) (Yudahin 1998:)
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Karç.Mal.: kuru kal-: mahrum olmak (Tavkul 2009: 282)
Sudan kuru çıkar-: Alt. suudang kurgak çıgar: sudan kuru çıkmak; (Rusça Altayca
Sözlük, Moskova 1964, 743.sayfa)
kuru hasır/kilim üstünde kalmak: aç, parasız evsiz kalmak (TS 1537)
kuru tahtada kalmak: eşyası elinden gitmek, çıplak evde oturma durumunda kalmak
kuru gürültüye pabuç bırakmamak: bir durum karşısında telaşsız, korkusuz
dilediğince davranmak (TS 1637)
kuruya kalmak: şaşıp kalmak (Kıbrıs, DS VIII-3013)
kuru ağaçtan düdük çıkarmak: çok becerikli olmak (BAAD2004:358)
kuru ağaç gölgesi kadar gölgesi olmamak: kimseye faydası olmamak (BAAD2004:151)
kuru yerde sele uğramak: (BAAD2004:151)
kuru kuru ziyafet soğuk suya ziyafet: bir işten sonuç alamamak (BAAD2004:151)
Atasözleri
Kuru sözcüğü atasözleri içersinde de “boş, nafile, kurumuş, kurutulmuş” anlamlarıyla
yer almaktadır. Tespit edilen örnekler şunlardır:
kuru laf karın doyurmaz: boş sözlerle olumlu iş yapılamaz (STA 2008:560)
kurunun yanında yaş da yanar: beğenilmeyen tutumlarından dolayı cezalandırılan kişiler
yanında suçsuzlar da suçlular gibi hırpalanırlar (TS 1537)
kuru ağacın gölgesinde oturan olmaz: (BAAAD 2004:71)
kuru ağaçtan boru çıkmaz (BAAD2004:168)
kuru üzümden pekmez sıkılmaz (BAAD2004:168)
kuru bakla kuru çanağa yapışmaz: (BAAD2004:71)
kuru ağaç gölgesine sığınılmaz: kendini zor geçindiren kimselerden yardım umulmaz (STA
2008:633)
kuru gayret çarık eskitir: amaçsız ve bilinçsiz işler insanı boşuna yorar (STA 2008:206)
Sözcük Türü Açısından Kuru
1. Ad olarak kullanılması
1.1.Doğrudan ad yapan “kuru” Sözcüğü
Kuru: saç örgüsü, ne kadar güzel uzun kuruları var (Keskin,Ank. DSVIII-3011)
1.2. Birleşik adlar içinde “kuru” Sözcüğü
Kuruali :Balıkçıl (İstanbul, DS VIII-3011)
Kurubacak: tavuk (Zonguldak, DS VIII-3011)
Kurubakı: bir çeşit kartal (Burdur, DS VIII-3011)
Kuru takırdak: ceviz (Ankara, DS VIII-3013)
Kuru kavşak: kuru yemiş, kestane (İzmir, DS VIII-3011)
Kuru sancı: hayvanlarda karın ağrısı (Isparta, DS VIII-3012)
Kuru dipi: açık fakat soğuk hava (İçel, DS VIII-3011)
2. Terim olarak kullanılması
2.1.

Tek başına terim yapan “kuru “Sözcüğü
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Kuru: arı kovanı (Antalya, DS VIII-3011)
2.2.

Birleşik Ad Biçimindeki terimlerde “kuru” Sözcüğü

Guruyel: romatizma (DS VI-2201)
kurupara: faizsiz ana para (Samsun, DS VIII-3012)
kuruburu: dizanteri (Niğde, DS VIII-3011)
kuru duvar: harç kullanmadan yalnız taştan örülen duvar (İçel, DS VIII-3011)
gurubaş: çocuğu olmayan (DSVI-2201)
2.3 Eylem Yapısında terimler
kuruda kalmak: deniz alçaldığında gemi karaya oturmak
kuruya çekmek: atı çayırdan çekip ahırda samanla beslemek (Amasya, DS VIII-3013)
3. Sıfat olarak kullanılması
kuru düş: boş hayal
Seni şişirdi halkın kuru düşü
İnanma kim yalan söyler öğüşü (Ruşeni, XV, 233,Tar.S.2745)
kuru umu: boş umut (Yeni Tarama Sözlüğü, 148)
kuru kayıp: iz bırakmadan kaybolan şey (Trabzon, DS VIII-3011)
4. Zarf olarak kullanılması: Gelmek, göndürmek, gitmek fiillerinin zarfı olarak
kullanımı
tespit edilmiştir. Bu kullanım biçimi Kutadgu Bilig’de de karşımıza çıkmaktadır.
Fiillerin zarfı durumunda kullanılan kuru sözcüğünün Kutadgu Bilig’de olumsuz
fiillerle kullanıldığı daha önce belirtilmişti.
Dedi nite kaçtınız ü noldu,
Kuru geldiniz hot yemiş boldu (Süh. XIV.192, Tar.S.2746)
Malını terket yüzün döndürmegil
Geleni hoş tut kuru göndürmegil (Ga.XIV.323,Tar.S.2746)
Sordular kim tahıl bulmadın mı kuru geldin (Güzide,XV,76,Tar.S.2746)
Biriñ hil´at u aş u nān u ta´ām
Kurug kalmasun bende u has u ´ām (CHN909)
5. Edat olarak kullanılması: Bu durumda sözcük yalnız, sadece anlamıyla edat
görevinde kullanılmıştır.
Heman kuru başıyle kaçtılar (Hamza. XIV, 13,130, Tar.S.2746)
Mal ki anun ahirete faidesi olmaya kuru vebal olur (Maarif, XV,213, Tar.S.2745)
Eger kaçavan bir kuru baş ile
Çavum neng ile aleme yayıla (Süheyl ü Nevbahar, 2732)
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“imdige tegrü aşlık kolup sadaka kılgıl tedük andın keçdük İbn Yamin karındaşımıznı
sadaka kılgıl tedük andın keçdük iş başka keldi, imdi kurug başımıznı sadaka kılgıl..(KE
103R19-21)
6. İkilemeli kullanımı:
Guru gatı : iyi kötü, tatlı tatsız anlamında kullanılır. guru gatı olsun bir ekmek yiyelim
(Acıpayam, DSVI-2201)
kuru kuru ziyafet soğuk suya ziyafet: bir işten sonuç alamamak (BAAD2004:151)
kuru kuru kurban olim yaş yaş gadan alim: (Erzurum Yöresi)
Kuru yaş: iyi kötü değerli değersiz (YTS, 149)
SONUÇ
Eski Uygur Türkçesi metinlerinden başlamak üzere varlığı tespit edilen kuru<kurug, kurgak
sözcüğü tarihi ve modern lehçelerde temel anlamı olan kuru dışında yan anlamlar kazanmış
ve zenginleşerek bağlam içinde yeni kavramları ifade eder duruma gelmiştir. Kurug sözcüğü
tarihi ve modern lehçelerde kullanımı bakımından kazandığı yan ve mecaz anlamlarla
oldukça zengindir. Sözcüğün kazandığı her yeni anlam sözcüğün ve dilin işlek olarak
kullanıldığını ispat etmektedir. Kuru sözcüğü sözcük türü açısından bakıldığında ad, sıfat,
zarf, edat olmak üzere çeşitlenmiştir. Bu çalışma kuru sözcüğü ile sınırlandırılmış kurumak
fiili eklenmemiştir. Kuru sözcüğü sıfatken kalıplaşmış ada dönüşmüş daha sonra ise terim
anlamı kazanmıştır. En son aşamada ise deyimleştiği hem çağdaş hem de tarihi metinlerden
takip edilebilmektedir.
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ABSTRACT
While urban life gained popularity in Turkey in the 1950s slow by slow, urban areas experienced large waves of migrations from rural areas,
and this increased the rate of urbanization. With its factories and its technology, city, as a new and modern living space, started to impact more
on the individual's life. Thus, individuals, leaving the rural way of life, met a much more different and modern life in the city. This meeting, like
every new adjustment process, may drag any individual on dilemma and even depression. Affecting the artists witnessing those days, this drift
mentioned can be the subject matter of many of the works of art. Literature can not remain indifferent to this situation either, and this meeting
of individual with urbanization and modernism, finds a significant place in literary works from novels to poetry. In this context, paying close
attention to the literary works written in these early years of urbanization, is important to understand both the period and the individual's
crisis respectively. City, urbanization, factories, workers and their problems, which were widely covered in the Turkish novels and short
stories in those years, were also reflected in Turkish poetry in an impressive style. Even though the poets and their verbal preferences to
narrate this change were different from one another, their viewpoints, feelings, associations united in the same spot. Although they represent
different periods and different literay movements, city is defined in a very close association with each other as rotten, bathed in the smell of oil
and as a modern fatal in the poems, which were written almost in the same years, and which were the product of the same perspective, such as
Melih Cevdet Anday’s “Çürük” (1950), Turgut Uyar’s “Çok Üşümek” (1962), Ahmet Oktay’s “Av Saatini Bulmak” (1964) respectively.This study
aims to revise, with particular attention to three texts mentioned, how the poets expressed urbanization in their sui generis way of language
use; to identify the words used and their associations in the context; and to examine the very first samples of urbanization and its crisis in the
poetry.

Key Words: Urbanization, individual, Turkish poetry, Melih Cevdet Anday, Turgut Uyar, Ahmet Oktay.

ÖZET
1950’li yıllarla birlikte Türkiye’de kent hayatı yavaş yavaş popülerlik kazanırken kırsal kesimden kentlere büyük göçler yaşanır ve bu durum
kentleşme hızını arttırır. Fabrikasıyla, teknolojisiyle yeni ve modern bir yaşam alanı olan kent, bireyin hayatına daha çok etki etmeye başlar.
Böylece birey, kırsal yaşam biçimini terk ederek kentte daha farklı ve modern bir hayat ile tanışır. Bu tanışma, her yeni alışma süreci gibi
bireyi ikileme hattâ bunalımlara sürükleyebilir. Bahsi geçen sürükleniş, o günlerin tanığı olan sanatçıları da etkileyerek pek çok sanat eserinin
konusu hâline gelir. Edebiyat da bu duruma kayıtsız kalamaz ve romandan şiire kadar bireyin kentleşmeyle, modernizmle karşılaşması edebî
ürünlerde yer bulur. Bu bağlamda kentleşme sürecinin ilk zamanlarında yazılmış ürünlere yakından bakmak, gerek dönemi gerek bireyin
bunalımını anlama hususunda önem taşımaktadır. Aynı yılları takiben Türk roman ve öyküsünde geniş yer bulan kent, kentleşme, fabrikalar,
işçiler ve sorunları Türk şiirine de etkileyici bir üslûpla yansımıştır. Bu değişimi anlatışta şairler ve kelimeleri birbirinden farklı olsa da bakış
açıları, hisleri, çağrışımları aynı noktada birleşmektedir. Birbirlerinden farklı dönemleri, akımları temsil etmelerine rağmen hemen hemen
aynı yıllarda yazılmış ve aynı bakış açısının ürünleri olan Melih Cevdet Anday’ın “Çürük” (1950), Turgut Uyar’ın “Çok Üşümek” (1962), Ahmet
Oktay’ın “Av Saatini Bulmak” (1964) isimli şiirlerinde kent; çürük, yağ kokuları içinde kalmış, çağdaş bir ölümcül olarak birbirlerine çok yakın
çağrışımlarla tanımlanmaktadır. Bu çalışmada bahsi geçen üç metinden hareketle şairlerin kentleşmeyi kendilerine has bir dille nasıl
işledikleri, bu bağlamda kullanılan kelimeler ve çağrışımları tespit edilerek hâlâ devam etmekte olan kentleşme ve bunalımlarının şiirdeki ilk
örneklerine yakında bakılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kentleşme, birey, Türk şiiri, Melih Cevdet Anday, Turgut Uyar, Ahmet Oktay.
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1. GİRİŞ
Türkiye’de yeni bir akademik çalışma alanı yaratan büyük toplumsal değişmelerden biri
1950’li yıllarda hız kazanan iç göç (bkz. Tüfekci, 2002: 7) olmuştur. 1923-1950 yılları
arasında yok denecek kadar az olan nüfus hareketliliği, 1950’lerden itibaren köy kent
yaşamında köklü değişmeleri meydana getirmiştir. Bu yıllarda Türkiye’nin kapitalist sisteme
eklemlenmesiyle görülmeye başlanan tarımda makineleşme ve modernleşme, küçük ya da
büyük toprak sahipliliğindeki değişimler ile ulaşımın kolaylaşması köyden kente göçü
hızlandırmıştır (İçduygu ve Sirkeci, 1999: 250-251). Böylece toplumsal bir değişme yaşanmış,
kentler giderek büyüyerek birey, yeni bir yaşama adım atmıştır; ancak bu yeni yaşama biçimi
beraberinde pek çok sorun getirmiştir: “Kent yaşamına ve değişen ekonomik koşullara ayak
uyduramama, geleneksel değerlerle modern değerler arasındaki çatışma vb. Bu sorunlar,
yalnızca toplumsal nitelikte değildir. Kentteki çarpık ve yapay ilişkiler, tekdüze yaşam biçimi,
doğadan kopuk kirli çevre ve iş koşulları insanların ruhunda yalnızlık, şaşkınlık, kuşatılmışlık,
bunaltı ve doğaya özlem gibi duyguların doğmasına yol açmıştır” (Karaca, 2013: 82-83). Bahsi
geçen değişim ve sorunlar, 1950 sonrası çağdaş Türk şiirinin de başat teması hâline gelmiştir.
1950’den 1960’a değin Türk şiiri, esas itibariyle Hisar Topluluğu, Mavi Grubu ve İkinci Yeni
Hareketi adlarıyla edebiyat tarihine geçmiş üç farklı oluşum çevresinde gelişmesini sürdürür
(Karaca, 2013: 86). 16 Mart 1950’den itibaren Ankara’da yayımlanmaya başlayan Hisar
dergisinde toplanan şair ve yazarlarca oluşturulmuş Hisar Topluluğu şiirde millî duygulara,
manevi değerlere yer verir; geleneği ve yaşayan dili esas alırlar. Diğer şiir hareketi, Attilâ
İlhan’ın öncülüğünde ortaya çıkan Mavi Hareketi’dir. DP döneminde yeni bir poetika
oluşturmaya çalışan bu grup, ilk sayısı 1 Kasım 1952’de Ankara’da çıkmaya başlayan Mavi
dergisinde bir araya gelmiştir (Karaca, 2013: 86). Mavi Grubu, özde Nazım Hikmet’in açtığı
Toplumcu Gerçekçi poetikayı sürdürür (Karaca, 2013: 88). Şairane bir sanat anlayışının
temsilcisi olan mavi Grubu, Garip Hareketi’nin savunduğu birçok görüşe karşı çıkar. Şiirde
anlam kapalılığını önemseyen akım, bu hâliyle İkinci Yeni’ye yaklaşır. İkinci Yeni, Hisarcılar
ve Mavi Grubu adlı bu iki şiirsel oluşum ile aynı dönemde doğmuştur (Karaca, 2013: 88). Bu
edebî hareket, İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği toplumsal yoksulluk ve tek partili yönetimin
dayatmacı politikaları sonucunda bunalan aydının kendisini ifade ediş tarzına uygundur
(Korkmaz, 2007: 269).
İlk olarak Garip Hareketi’nin içinde yer alarak yazın dünyasına giren Melih Cevdet Anday,
zamanla bireyselden toplumsala giden bir yol izlediği gibi son dönem şiirlerine mitolojiyi,
felsefeyi de dâhil ederek farklı bir sanat anlayışı çizer.
İkinci Yeni grubuna dâhil olan “Turgut Uyar başlangıçta kendinden önceki egemen şiir
arklarını izlemiş; ancak Dünyanın En Güzel Arabistanı’yla başka bir poetik arkta filizlenen, öz,
biçim, dil ve söylemce yeni şiirler yazmaya koyulmuştur. Bu noktada taşradan Ankara’ya
atanması (1954), Ankara’da karşılaştığı yeni yaşama biçimi ve kültürel çevrenin genişlemesi,
Uyar’ın şiirindeki bu değişimi bir yönüyle açıklayabilir” (Karaca, 2013: 26). Turgut Uyar’ın
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şiiri kente gelişiyle birlikte değişir. Melih Cevdet Anday ve Ahmet Oktay ise yaşamlarını
baştan beri büyük şehirlerde geçirmişlerdir. Ancak bu durum, onları kentin insanları
dönüştürdüğü noktasında kayıtsız bırakmamıştır. Böylece üç şair de yaşadıkları dönemle
ilgili olarak, modernizm ve kent ile bir sorun olarak karşı karşıya kalır. Kent, her ne kadar
Eski Türkçe içinde Moğolca bir kelime olarak varsa da, Batıda ve Türkiye’de Modernist bir
olgunun adı olarak kullanılmaktadır. (Narlı, 2014: 19). Kent, 1940’ların yenilikçi
edebiyatçılarında küçük adamın gündelik sıkıntılarının alanı olarak biçimlenirken (Oktay,
2002: 75)1950’li yıllarla birlikte toplumsal sorun teşkil eden bir alan olarak karşımıza çıkar.
1950’den itibaren toplumsal yaşam hem gelişir hem de karmaşıklaşır. Gelişme ve karmaşa
kavramları aslında kentleşme ve sanayileşme sorunlarıyla bağlantılıdır (Oktay, 2002: 68).
Bütün modern şairlerde olduğu gibi, Cumhuriyet dönemi şairleri de kendilerini şehirlerde
yalnız hissederler. Modern şehir kuşkusuz “birey”i oluşturmuş; birey ise görece bir
özgürlükle, herkesin arasında ve her mekânın içinde olabilme hakkını kazanmıştır. Modern
şehir, yalıtılmış bireylerin toplamıdır bir bakıma (Narlı, 2014: 174).
Ahmet Oktay, “sanatsal/şiirsel imgelemin ve söylemin çok biçimlenmesinin nedenini
ekonomik/politik olabileceği gibi 1950’lerden itibaren kültürel/düşünsel yaşamdaki değişim
de etkili olmuştur. Türk sanatçısı, yazarı birdenbire kapalı biçimler dünyasının dışındaki bir
dünya ile karşılaşmıştır. Atonal müzik, kübizm, soyut ve geometrik resimle tanışmıştır.
Modernist şiiri daha yakından öğrenmeye başlamış, Baudelaire, Rimbaud gibi şairlerden
dolayımlanarak Mallarme, Eliot, Pound gibi şairlere uzanmıştır. Kentleşme sorunları
imgelemsel düzlemde kışkırtıcı olmaya başlamıştır” (Oktay, 2002: 70). Böylece Ahmet
Oktay’a göre imgelem, 1950’lerden başlayarak plastiğe, selüloza, metale kısaca
metropolleşme süreçleriyle belirginleşen teknolojik yabancılaşmanın yol açtığı olgulara
yönelir (Oktay, 2002: 95).
2. YÖNTEM
Bu çalışmada, 1950’li yıllarla birlikte Türkiye’de değişen sosyal hayatın, modernizm ve
ardından gelen kentleşme temaları üzerinden çağdaş Türk şiirinde farklı edebî hareketler
içinde yer alan sanatçıların eserlerine nasıl yansıdığına bakılacaktır. Çalışmanın örneklemini
oluşturan şiirler, aynı devrin tanığı olan; ancak şiire başlangıçta sanat anlayışları ile
birbirinden ayrılan Melih Cevdet Anday, Turgut Uyar ve Ahmet Oktay ‘dan seçilmiştir. Şiire
Garip Hareketi ile başlayan Melih Cevdet Anday’ın yine aynı hareketin izlerinin görüldüğü
yıllarda yayımladığı Telgrafhane (1952) isimli kitabından “Çürük”, Turgut Uyar’ın yaşamının
ve aynı zamanda şiirinin de değiştiği yıllarda yayımladığı Tütünler Islak (1962) isimli
kitabından “Çok Üşümek”, Ahmet Oktay’ın kente ve kentli insanın acılarına yöneldiği Her Yüz
Bir Öykü Yazar isimli kitabındaki “Av Saatini Bulmak” isimli şiirler; farklı sanat anlayışlarına
mensup şairlerin hem birbirlerinden ayrı kaygılarla hem de ayrı bakış açılarıyla ortak
imgelerde, ortak söylemde buluştuklarını gösterir niteliktedir. Çalışmaya esas olan bu üç
şiirde bahsi geçen ayrılıklar ve aynılıklara metin-şair düzleminde bakılacaktır.
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3. BULGU VE YORUMLAR
Melih Cevdet Anday’ın şairliğinin ilk dönemi Rahatı Kaçan Ağaç (1946), Telgrafhane (1952)
ve Yanyana (1956) kitaplarını kapsar. Bu üç kitabın tek bir dönem olarak
değerlendirilmesinin nedeni şiirde kullanılan dildir. Anday’ın Telgrafhane kitabında yer alan
“Tohum” isimli şiiriyle Garip akımından uzaklaştığı söylense de birçok araştırmacı, Garip
akımının günlük dilinin bu eserde de devam ettiğini kaydeder (Armağan, 2003). Garip
akımından sonra toplumcu bir çizgiye yönelen Melih Cevdet Anday’ın çalışmamıza esas olan
“Çürük” isimli şiiri tam da bu aradaki evreye tekabül etmektedir.
Şiirde kokmak fiili, şimdiki zaman ekiyle eksiksiz olarak her satırında sonunda tekrarlanır.
Şimdiki zaman çekimlemesi okura, şiirin kaleme alınış yıllarını düşündürterek şiir, çağına
gönderme yapar. Satır aralarında da “kok-“tan türeyen “koku” ismi, “koklayan adam”
tamlaması tekrar edilir. Böylece, bir kakafoni oluşur. Öyle ki tekrarlanan sesler, okuyucunun
yalnızca kulağına hitap etmez, burnuna da yansır ve yazar, okuru gerçekten bir şeylerin
koktuğuna daha ilk satırlarda inandırır:
“Akasya ağaçları akasya kokuyor
Bahçelerde güller gübreler kokuyor
Geçen otomobil benzin kokuyor
Otomobilin içindeki lavanta kokuyor
Kadının lavantası dehşet kokuyor
Bu lavanta kokusunu koklayan adam ne kokuyor
Rakı kokuyor
Kızlar oğlanlar ter kokuyor”
Şiirdeki ilk uzam tabiattır. Anday, tabiata bakıp öncelikle güzel kokan unsurları sıralar.
Akasya ağaçlarının kokusu, bahçedeki güllerin kokusu doğanın yansıması olarak güzel bir his
uyandırır; ancak bu his “gübre”nin şiire dâhil edilmesiyle bozulmaya başlar. Hemen ardından
gelen “otomobil” ve “benzin kokusu” ise modernleşmenin, fabrikalaşmanın, petrolün,
“naylonlaşan dünya”nın kokusudur. Lavanta, doğaya ait hoş bir koku iken yerini “kadının
dehşet kokan lavantası”na bırakır ve kötü kokular art arda sıralanır: rakı-ter. Kadın, adam,
kız, oğlanlardan sonra şiir geniş toplulukları içine alarak devam eder. Tek tek kokan bireyler,
artık kitlesel olarak bir çemberin içinde yer alır:
“Hastaların kapanmamış yaraları kokuyor
Sağlamların açılacak yaraları kokuyor
İnsanların elleri, gözleri, kalpleri kokuyor
Açlıktan nefesleri kokuyor
Çürüyen dişleri, derileri, beyinleri kokuyor
Duyguları, düşünceleri, sesleri, sözleri kokuyor
Yazdıkları, okudukları kokuyor
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Çürüdükçe kokuyor
Kitaplar, dergiler, afişler, mektuplar kokuyor
Dostluklar, aşklar, arkadaşlıklar kokuyor”
Kokmanın temelinde ise çürümenin olduğu görülür. Sıralanan tüm bu ögeler “çürüdükçe
kokuyor”. Öyleyse çürümenin zamanla oluşan bir hâl olduğu düşünülerek denilebilir ki
geçmişten gelen, bozulan birtakım unsurlar mevcut ve zaman geçtikçe çürüyor, onları zaman
çürütüyor, çürüdükçe de kokuyor. Kokan yalnızca eller, dişler, yaralar değil; insanî
duygularda yaşanan değer kaybıyla birlikte insanların kalpleri, sözleri, yazdıkları, okudukları
da kokar. Bu bağlı olarak insan ilişkileri de sekteye uğrar ve dostluklar, aşklar bozulmaya
başlar. Yaşamdan şiire yansıyan olumsuz hava, insanlardan sonra nesnelere de yansır:
“Havalandırılmamış odalar kokuyor
Havalandırılmış odalar kokuyor
Sofalar, evler, apartımanlar kokuyor
Mahalleler, şehirler, memleketler, kıtalar kokuyor
Çürüdükçe kokuyor
Duymuyor musunuz kokuyor
Kokuyor kokuyor kokuyor kokuyor.”
Havalandırılmamış odalar kokar; ama Anday hemen ardından şunu ekler: “Havalandırılmış
odalar kokuyor.” Bu dizelerde havanın, doğanın kirliliğine de gönderme vardır. Modernizmin
getirdiği apartmanlaşma ve konutlaşma sürecinin, eski evlerin özgünlüğünü ortadan
kaldırdığı yolundaki görüş oldukça yaygındır (Narlı, 2014: 28). Bu anlamda “sofalar, evler,
apartımanlar kokuyor” dizesi dikkat çekicidir. Handan İnci, apartmanların mahremiyet
esasına dayalı Osmanlı ev kültüründen gelen toplum yapısına uzun süre yabancı kaldığını
söyler ve yasalarda apartmanın “umuma açık yer” olarak tanımlanmasını Türk toplumunun
apartmanı uzun süre ev olarak kabul etmemesiyle ilişkilendirir (Narlı, 2014: 29-30). Topluma
böylesine yabancı bir kavram, kentleşmeyle birlikte bireyin hayatına yerleşir. Apartman,
modern hayatın getirisi olarak şiirde olumsuzlanır; ancak sofaların kokması geleneği
düşündürür. Geleneksel Türk evinin otağdan odaya geçiş, odaların açıldığı sofa, avlu ve bahçe,
kullanılan malzemenin ahşap olması, evlerin bir meydana açılması gibi özellikleri vardır
(Narlı, 2014: 26). Sofa, evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol tanımlamasıyla
modernizmden payını almış bir gelenek olarak karşımıza çıkar ve nihayetinde o da kokar.
Sofa-ev-apartman gelenekten kentleşmeye doğru bir sıralama şeklinde şiirde kendine yer
bulur. Özelden genele bir sıralama olarak mahalle-şehir-memleket-kıta ise bahsi geçen
kokunun yavaş yavaş geniş bir alana yayılmaya başladığını belirtir. Bu sıralamada gelenekle
bir bağ olarak mahalle kavramı düşünülebilir; ancak “apartmanlaşma süreci, mahalleyi
ortadan kaldırmıştır” (Narlı, 2014: 26) ve hepsi de çürüdükçe kokmaya başlar. Son dizelerde
okuyucuya “duymuyor musunuz” sorusuyla seslenen şair, farkındalığı sorgulamalarla
yaratmaya çalışır. Fabrikalar ve apartmanlar ile kuşatılan doğa, koktuğu için insanî duygular,
eylemler ve her öge tek tek kokar. Melih Cevdet, kentte yaşamış bir aydındır ve Ahmet
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Oktay’ın ifadesiyle folklor-şiir arasındaki ikirciği görüp köylülüğü benimsemez (Oktay, 2002:
122). O, kentin durumunu yukarıdaki dizelerle özetler; ancak böylesine “kokan” bir
yaşamdan kurtuluş yolunu, kaçışı göstermez.
Turgut Uyar, 1962 yılında yayımladığı Tütünler Islak isimli kitabında mekân olarak kenti
seçtiği gibi konu olarak da bireyin kent yaşamındaki durumunu ele alır. Şair, kırsaldan kente
göç dalgalarının yaşandığı bir tarihte, 1958’de, taşradan büyük kente yerleşir ve iç
hesaplaşmaya girişir (Oktay, 1999: 128). Giriştiği bu iç hesaplaşmanın sonunda ise vardığı
noktada şiirinin beslendiği kaynakları görmek mümkündür. Bu kaynakları, “Beni şiir yazmaya
iten neden, çevremin değiştiğini görmemdi. Birdenbire kentleşen dünya, birdenbire
karşılaştığım neon lambaları, büyük oteller, birtakım yeni gelişmeleri haber veren durumlar
beni artık Orhan Veli şiiri yazmakla kurtarmıyordu” (Karaca, 2014: 512) sözleriyle ifade
eden Turgut Uyar, karşı karşıya kaldığı bu yeni durumu eski şiirin olanaklarıyla anlatamaz.
“Turgut Uyar, kentlerin büyük bir değişim geçirdiği; her şeyden önce imparatorluk estetiğinin
ve yaşama tarzının, hemen her alanda silindiği, yerine yenilerinin şuursuzca ve savrukça
yerleştirildiği, tarihsel dokunun, doğal çevrenin talan eder gibi yok edilmeye başlandığı, kırsal
kesimde yaşayanların akın akın büyük kentlere göç ettiği bir dönemin şairi. Doğallıkla şiiri de
böyle bir ortamın ürünü” (Karaca, 2009: 7). “Meselemiz bir şiir meselesi değildir. Yaşama
meselesidir. Hayatımızda olmayan mesele şiirimizde de olamaz.” diyen Uyar, böylece yazdığı
şiiri genel olarak sosyal olaylarla, özel olarak da bahsi geçen olaylardan etkilenişiyle bireysel
düzlemde kurar. Onu şaşırtan ve şiirini kuran unsurlar olarak karşımıza çıkan “neon
lambaları”, “büyük oteller” aynı zamanda şairin huzursuzluğunun kaynağıdır. Türlü
çelişkileriyle kent yaşamı, değerler yitimi ve çatışması, bireyin kentte yaşadığı şok, bunalım,
yalnızlık ve sıkıntı, doğaya, insanî değerlere özlem, önemli bir yer kaplamaya başlar şairin
yapıtlarında (Karaca, 2009: 7).
Uyar, karşılaştığı yeni durumların yarattığı huzursuzluktan bir kaçışın içine girer. Bu kaçış,
tema olarak kentten uzaklaşma olmakla birlikte biçim olarak da deformasyon ile karşımıza
çıkar. Bu anlamda “Tütünler Islak kitabının başına “bütün mümkünlerin kıyısında” şeklinde
bir ifadenin konması dikkat çekicidir. Şair, sanki daha işin başında kendine geniş bir hareket
alanı tahsis etmek ister” (Fariz, 2007: 210). Tahsis etmeye çalıştığı bu geniş alanın bir parçası
olarak düşünülebilecek deformasyon; alışılmadık bağdaştırmalar, söz dizimindeki farklılılar
biçiminde şekilsel olarak kitaba yansır.
Tütünler Islak’ın ilk şiiri olan “Çok Üşümek”, taşıdığı özellikler bakımından eserdeki diğer
şiirlerin önsözü niteliğindedir. Şiire biçim olarak bakıldığında geleneğin deforme olmuş
hâline rastlanır –beyitler, mesnevi tipi kafiye, ziyade mısra- ki deformasyon İkinci Yeni
şiirinin başat bir özelliğidir; ancak burada üzerinde durulması gereken deformasyon dize
içindeki kelimelerin büyük harfle başlamasıdır: “Bir Kalır”, “Üşüyüp Üşüyüp”, “Yılgın
Adamların”, “Üşüdüğümüzün” gibi. Turgut Uyar, bu konuda seçici davranır ve şiirinin
başından sonuna kadar önemle üstünde durduğu, şiirin adetâ anahtar kelimeleri olan
kavramların ilk harfini büyük yazar. “Özel ismin ilk harfinin büyük yazılması geleneksel bir
imlâ özelliğidir. Kural koyucular, her özel ismin ilk harfi büyük olacak derken, onlara özel bir
önem atfetmişler, onların mutlak anlamda büyük, ayrıcalıklı, değerli, kahraman, üstün
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

MELİH CEVDET ANDAY’IN KOKAN, TURGUT UYAR’IN ÜŞÜYEN, AHMET OKTAY’IN ÖLDÜREN KENTLERİ:

1019

KENTLEŞMENİN ŞİİR DİLİNE YANSIMASI

nitelikli, özel olduğu ilkesinden ve düşüncesinden hareket etmişlerdir. Eğer bir şair, özel
isimlerde büyük harf kullanmıyorsa bu geleneksel anlayışa bir tepki duyuyor demektir. Özel
isme ‘özel’lik değil, ‘sıradanlık’, ‘herkes gibi’lik atfediyor, başkalarının büyük, önemli, değerli
ve özel kabul ettiği değerlerin kendisi için sıradan kabul edildiğini ima ediyor olabilir” (Çetin,
2008: 167). Ancak Uyar’ın şiirde yaptığı küçük harfle başlaması gereken kelimeleri büyük
harfle başlatmak yönlü bir sapmadır. Böylece ismin sıradanlığına, özellik atfetme niyetinde
olduğu söylenebilir.
Şiirde söz ve söz grubu tekrarları oldukça fazladır. Altı kez “Bir Kalır”, altı kez “üşümek”
eyleminden türemiş sözcük, beş kez “uzun” sıfatıyla birlikte çeşitli kelimeler kullanan şair,
şiirin büyük bir bölümünde “sakallarımız, kaldığımız, yaşadığımız, ellerimiz, aşkımız…” gibi
birinci çokluk kişi iyelik ekleriyle bu sıfatı birleştirerek tekrarlar yoluyla şiirde ahengi
sağladığı gibi okuyucunun duygu, düşünce ve hayallerini belli noktalarda toplamaya çalışır.
(Çetin, 2008) Tekrarlar, sadece ahenk sağlamaya hizmet etmez; aynı zamanda iletiyi taşıyan
kelimeleri tekrarlamak suretiyle anlama vurgu yapılır (Çetin, 2008: 249).
Noktalama işareti olarak yalnızca “Bir Kalır Yılgın Adamların hep “Evet” dedikleri” dizesinde
kullanılan tırnak işaretini görmekteyiz. Bahsi geçen adamların ağzından çıkan bir sözcük
olarak “evet” alıntılamanın sonucu, birden şiire giren “yılgın adamlar”ın sesi, çağdaş
edebiyatımızın getirisi olan bir dış ses olarak bu şekilde gösterilmiştir. Modern sanatın bu
döneme ve bu dönemin şiirine yansıması olarak “Çok Üşümek” şiiri konuşma havası içinde
yazılmıştır ve bu konuşma bilinç akışına yakın bir konuşmadır.
Bir Kalır uzun resimlerde anısı sakallarımızın
Urban içinde Üşüyüp Üşüyüp kaldığımızın
Şiire “Bir Kalır” yüklemiyle başlanması okuyucuyu şiirin dizelerde yer verilmeyen bir öncesi
olduğu fikrine götürür. “Bir Kalır” ifadesi bir durumun, olgunun yalnız başına, tek kalmasını
çağrıştırır. Bu tek kalış ise birden bire, aniden olamaz; çünkü bir şeyin tek kalması için, “bir
kalması” için öncesinde “çokluk” olması gerektiği gibi bu çokluğun bir şekilde bozulması
lâzımdır ki çok olan şey “bir kalsın”. Bu ifade, akla kazınma, unutlmama anlamında da
düşünülebilir. Sakal, durum olarak içinde zamanı barındıran bir kavramdır; çünkü çıkıp
uzaması için zamanın geçmesi gerekir. Geçen zaman bir bakıma saçtan ve sakaldan anlaşılır
düşüncesiyle sakalın altındaki anlam, anıdır ki bu ifade şiirde daha sonra da tekrarlanacaktır.
Aynı zamanda sakal, düzensizliğe de bir işarettir. Urban yani “şehir, modern yaşamın ortaya
çıktığı mekândır. Endüstri devrimiyle beraber ortaya çıkan modern şehir ve insan hayatını
dönüştüren teknoloji insanı topraktan kopararak onun huzursuzluğunun kaynağı olmuştur”
(Altınyaprak, 2008: 6). Bu huzursuzluk ilk dizelerde “üşümek” ifadesiyle karşılanır. Güncel
Türkçe Sözlük’te üşümek ısı yokluğundan, azlığından veya ısı kaybından etkilenmek, soğuğun
etkisini duymak anlamına gelmektedir. Türkiye Türkçesi ağızlarında ise soğumak, sevgisi
sönmek anlamıyla da kullanılır. Şair, şiirin girişinde adını geçirdiği ve gerek sevemediği gerek

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1020

Gizem Ece GÖNÜL

üşüdüğü “urban”ın özelliklerine ikinci ve üçüncü beyitte yer vererek adeta bahsettiği
“urban”ın küçük bir tasvirini yapar:
Bir Kalır yanık yağlar kokusu şehirlerde
Uzun nehirlere binip uzaklaşmadıkça
Bir Kalır yabancı yataklarda o oteller
Meydanlar heykeller sizin olmadığınız o her yer

Şaire göre şehir, yanık yağ kokularının bulunduğu yerdir. “Yağ kokusu” ifadesi olumsuz bir
çağrıştırıcı olmakla birlikte “yanık yağ kokusu” daha fazla rahatsızlık verici bir unsur olarak
karşımıza çıkar. Şiirin yazıldığı dönemde hızlanan sanayileşme göz önünde
bulundurulduğunda sanayileşmeye bir eleştiri olduğu düşünülebilir. Modern kentin atıkları,
fabrikalaşmanın olumsuz getirileri “yanık yağ kokusu” ile tanımlanır. Şehirlerde yanık yağ
kokularının kalmasını da böylece şehirlerin kötü kokması, pisliği, kent hayatının kirliliğiyle
açıklanır. Böylesi bir yerden şair için kaçış, doğaya olacaktır. Tıpkı “Geyikli Gece”de
ormanlarda, sularda, yeşillikte araması gibi bu şiirde de çıkış yolunu “uzun nehirlere binip
kaçmak”ta bulur. Turgut Uyar, “yaşamın gürültüye, ısmarlanmışa getirmek istemeyen, bunu
bir iç zorlaması, bir ölüm kalım sorunu hâlinde duyan, o nedenle böyle bir yaşama direnen,
başkaldıran bir şair olarak, yüzünü doğaya; geyikli gecelere, göklere, denizlere, balıklara
çevirir” (Karaca, 2009: 8). İnsan, yaratılışı gereği doğaya yatkındır ve kendini kente değil
doğaya ait hisseder; orada huzur bulur. Böylece şairin kentteki yaşam biçimine dayanma
gücü tükendiğinde, aklına ilk gelen yer modernizmin bozamadığı doğadır (Karaca, 2009: 22).
Bu düşünceyle “uzun nehirlere binmek” bağdaştırmasını oluşturur. Bahsi geçen bağdaştırma,
alışılmamış bir bağdaştırmadır ve Turgut Uyar’a özeldir. Uzun kayıklara, uzun teknelere, uzun
gemilere binilip gidilir; ama “uzun nehirlere binmek” onun yarattığı bir imgedir. Modern
hayatın maddeyi ön plana çıkarmasına karşı olan Uyar, suyun arıtıcı gücüne inanır, suda
arınma ihtiyacı içindedir. Şehrin buhranlı yaşantısından kaçmak ister ve bu kaçış esnasında
herhangi bir vasıta kullanmak istemez, o “nehirlere binip” gitmek ister. Nehrin, ırmağın,
suyun bir kalıbı yoktur; sınırsızdır, engindir, hürdür. Bu sınırsızlık içinde şair nehrin doğal
akıntısıyla, dünyanın ve doğanın yapay olmayan dengesiyle şehirden kaçmak, arınmak ister.
Böylece kent, doğa karşısında olumsuzlanır. Bu dizelerde kent, kaçılması gereken bir mekân
olarak sunulur (Caner, 2006: 273). Kentin karşısına doğanın çıkarılmasını “metropolde
uydurulan mit” (bkz. Eagleton, 1981) olarak özetleyen Terry Eagleton’ın bu tespitine uygun
olarak Uyar, kentin karşısında pastorale yönelir.
“Modern kentler, modern hayatın kendisini bütün boyutlarıyla ortaya koyduğu en geniş
kapsamlı yaşama birimleridir. Bu bağlamda “modern kent” olgusu, “geleneksel şehir” kavramı
ve varlığı ile bir karşıtlık ve yıkıcılık ilişkisi içinde, geleneksel şehirlerin ruhunu ve bu ruhu
teşkil eden inanç ve yaşama biçimlerini zedeleye zedeleye, kazıya kazıya varlığını ikame
etmiştir” (Andı, 2013: 81). Öyle ki bu ikame ettirişte oteller, meydanlar, heykeller kent
yaşamına ait unsurlar bireyin hayatına dahil olmuştur. Fransız mimar, yazar Le Corbusier’in
“Kentin görevi kendini kalıcı kılmaktır” sözüyle birlikte düşünüldüğünde oteller, meydanlar,
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bulvarlar, kentin kalıcılık görevini yerine getirmeye çalışan unsurlardır. Kent, aynı uzamın
farklı insanlarla paylaşıldığı bir alandır; kalabalıklar hâlinde yaşanır bu alanda. Ancak bu
kalabalıkta insanların birbirlerini tanımaları mümkün değildir (Karaca, 2009: 17). Bu
mekânlara, kentten başka bir yerde rastlanılmaz ve büyüklükleriyle, günlük hayata kimi
zaman çalışma alanı, kimi zaman da buluşma mekânları olarak sızmalarıyla bireyin yaşamını
etkileyen, kenti adetâ ona dikte eden ögelerdir.
“Şehir modernleşmesinin en tipik görüntülerinden biri olan oteller, yerlinin değil yabancının
mekânıdır. (…) Otel, sadece şehre geçici olarak gelen insanların mekânı değildir. Şehrin içinde
yaşayan, modernizmin “ev”lendiremediği ya da “evsiz” bıraktığı “şehirli yabancı”nın da
mekânıdır. Hiçbir yerleşik değere sahip olmayan (olmayı tercih etmeyen) ya da modernizmin
yerleşen her şeyi hızla değiştirmesine ayak uydurumayanların “seçtiği” mekân da olabilir. Bu
yanıyla “yurtsuz”ların yurdudur; ama bu şekilde otelde kalanların bir “yurt” edinebildikleri
bilinir bir şey değildir” (Narlı, 2014: 305). Aynı zamanda otel odalarındaki yataklar da
yabancıdır; çünkü oteller ücret karşılığı geçici olarak kalınan, bireye ait olmayan yerlerdir.
Geçici mekânların karşılığı olan mekân ise evdir. Evin ilkel korunma ve barınma işlevinden;
hafızayı oluşturan ve koruyan bir varlık oluşuna kadar birçok anlam vardır (Narlı, 2014: 71).
“Evin güvenlik, koruma, mesafe koyma gibi somut işlevleri; hafıza oluşturma, düş kurdurma,
kültürel kimlik ve kişilik oluşturma gibi soyut işlevleri, insanla ev arasında kopmaz bir sevgi
ve bağlılık oluştururlar. İnsan evini sever, çünkü o, duyguların, düşüncelerin en çıplak haliyle
yaşandığı bir iç dünyadır. İnsan eve bağlanır; çünkü bu bağlılık, Bachelard’ın dediği gibi
insanın bütün kazanımlarının korunmasını sağlayan evler, insanların içinde sonsuza kadar
yaşarlar” (Narlı, 2014: 74). Evin sıcaklığı, özelliği, tanıdık bildik kokusu otellerde yoktur. Bu
çok odalı yapının bireye yabancı olması gibi orada kalanlar da birbirine yabancıdır; hâlbuki
aynı evin çatısı altında kalan bireyler birbirine yakındır, aynı çatı altında yakınlıktan dolayı
kalınır. Oteller ise bu anlayışı bozar.
Geniş alanlarıyla meydanlar hemen hemen her kentte heykellere ev sahipliği yapar. Öyle ki
kentleşmeyle birlikte her meydana heykel, havuz vs. yapılması kaçınılmaz olmuştur. Tüm bu
unsurlar için “sizin olmadığınız o her yer” diyen şair büyük heykelleriyle meydanları, yabancı
yataklarıyla otelleri “size ait değil”ler diyerek okuyucuya seslenir. Böylece birbirini
tanımayan kalabalıkların bir aradalığına karşı çıkarak kenti ve insan topluluklarını
yabancılar. “Siz” şehirdeki kalabalıklar olabileceği gibi daha önce “biz” diye bahsettiği de
olabilir. Bu dizelere kadar “kaldığımız, sakallarımız” diyerek kendisinin de içinde bulunduğu
bir topluluktan bahsediyor gibi görünen Uyar, bu dizede artık kendini yalıtıyor; çünkü o
“nehirlere binip” kaçma hayalindedir, kente uyum sağlama halinde değil.
Bir Kalır uzun duvarlar ve onların dipleri
Bir Kalır Yılgın Adamların hep “Evet” dedikleri
Uzun duvarlar, kente özgü yapıları çağrıştırır ki kent yaşamıyla birlikte hayatımıza giren
büyük binaların temelinde uzun duvarlar vardır. Modern hayata uygun bir evi, apartmanı
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düşündüğümüzde içinde birçok oda barındırır ve bu odalar duvarlarla, uzun duvarlarla
bölünmüştür. Kent insana güven vermeyen hâliyle insanları korunma ihtiyacına itmiştir.
Kentte yaşayan bireyler böylece uzun duvarlara ve bu duvarların diplerine sığınmış
insanlardır. Bu dibe ve duvara sığınış, aynı zamanda sinmiş insanlara işaret eder. İşte bu
insanları şair, “yılgın adamlar” olarak tanımlar. Yılgın adamlarda başkaldırı yoktur, hayır
diyemezler, “hep evet derler”. Yılmış, korkmuş, bıkmış, usanmış, çökmüş olan bu adamlar
kentin insanlarıdır ve kent onları bu hâle getirmiştir. Onlarda başkaldırı yoktur, yardımdan
uzak kalırlar, yabancıdırlar ve yabancılaşırlar, uzaklaşırlar. Bu yüzden “hep evet derler.” Bu
dizelerde “Yılgın Adamlar”ın baş harflerinin büyük yazılması onların belli bir kesimin
insanlarını simgelemesindendir. Bu tanımı bir özel isim olarak da düşünebiliriz. İsmi Yılgın,
soyismi Adamlar olan tek bir kişi gibi düşünüp altına tüm kentli bireyler yerleştirilebilir.
Kentin trajik bir uzam olarak varlığı,
Çok üşürdük hep üşürdük üşümekti bütün yaşadığımız
Üşürdü ellerimiz aşkımız sonsuz uzun sakallarımız
dizelerinde görülür. Üşümek soğuğun etkisini duymak ise çok üşümek bu etkiyi daha
derinden, daha şiddetli şekilde duymaktır. Böylece eylem nicelik yönünden pekiştirilerek
şiddetlilik kazanmıştır. Denilebilir ki şairin dizelerinde anlatacakları için “üşümek” tek başına
yetersiz kalacaktır. Bahsedeceği durum veya olgular öyle kuvvetlidir ki ancak “çok üşümek”
ifadesi onları karşılayacaktır. Şiirin sonuna doğru “üşüme hali”nin daha da arttığını,
şiddetlendiğini görüyoruz. Yinelemeler ile daha ezgili ve çarpıcı hale gelen bu bölümde
“üşümek” sıkça tekrarlanır. Şiirin ismi olan “çok üşümek” bile artık hafif kalmış ve şair “hep
üşürdük” deme ihtiyacı duymuştur. Üşüyen yalnızca bedeni değil aynı zamanda aşkı, “sonsuz
uzun sakalları” yani anılarıdır. Üşüme eylemi böylece geçmişe doğru da işlemeye başlamıştır
ve şairin sakallarıyla birlikte anıları da üşür. Kent yaşamı bireyin bugününü öğütmekle
kalmaz geçmişe dönük her türlü durum ve olguları da etkilemeye başlayarak bireyi içinden
çıkılmaz hale sürüklemiştir. Bir insanın ellerinin üşümesi anlaşılabilir bir görüntüdür; fakat
aşkın üşümesi insaniyet namına bireylerde bir şeyin kalmadığının, sevginin bittiğinin
göstergesidir.
Tükenir dağınık diriliği kaşıntımızın bir gün
Bir Kalır uzun kitaplarda anısı çok Üşüdüğümüzün
Kaşıntının sebebini bir önceki dizelerle ilişkili olarak düşündüğümüzde şiirin tamamına
hakim olan “kent” kavramını görmekteyiz. Kent bu haliyle, yukarıdaki dizelerde geçen
halleriyle, insana kaşıntı verir ve bu kaşıntı huzursuzluktur. Şehrin dağınık görüntüsü,
yaşantısı var olduğu için bir “dirilik”tir ancak bu, dağınık bir canlılıktır. Şair, “tükenir dağınık
diriliği kaşıntımızın bir gün” diyerek kent yaşamının tüm olumsuzluklarına rağmen bir ufak
umut besler. Dağınık olan kentte ve kent yaşamında vuk’u bulan kaşıntı bir gün sonlanabilir.
İşte o gün, bugünde yaşanılan üşümeler artık kitaplarda anı olarak kalacaktır. Çok
üşüdüğümüzün anısı daha önce sadece resimlerde kalmış iken şimdi bir de aynı anı,
kitaplarda kalacaktır. Biri görsel diğeri yazınsal olan iki sanatla böylece insanların o dönem
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içinde bulunduğu durum anlatılmış olacaktır. Anlatılmak istenen “çok üşüme”nin uzun bir hâl
olduğu, asla unutulmayacağıdır; çünkü bu anı zihinde öyle “bir kalmış”tır ki… Şiirin son
dizelerinde görüldüğü gibi Uyar’ın mutlu bir dünya isteği de mutlu bir gelecek umudu da
vardır; ama bu umudun gerçekleşip gerçekleşmyeceği konusunda kesin bir bilgisi yoktur
(Oktay, 1999: 134).
Şiirin başlığından sonuna kadar “üşüme” eyleminden bahseden şair kent yaşamını, bu
yaşamın öğüttüklerini, kente dair unsurları sözcük, söz grubu ve ek tekrarlarıyla ahenkli bir
şekilde işler. Şiirde kalıp bir ifade olarak karşımıza çıkan “Bir Kalır” söz grubu şiire biçilmiş
ikinci bir isim niteliğindedir. Bir kalmadan önce var olan durum, çokluk göz önünde
bulundurulduğunda bu çokluk ve varlık yaşamın doğallığına, kentleşmeden önceki zamana
işarettir. Kentleşme sürecinin başlamasıyla var olan dünya adeta yıkılmış, yalnızca kent ve
ona ait unsurlar “bir kalmıştır.” Üstelik bu öyle bir “bir kalıştır” ki zihinlerden, resimlerden,
kitaplardan asla çıkmayacaktır. Şiirde kullanılan birinci çokluk iyelik eklerinden
(“sakallarımız, aşkımız, ellerimiz”) ve çokluk kişi zamirlerinden (“yaşadığımız, kaldığımız,
üşüdüğümüz”) anlıyoruz ki bahsedilen çokluk, şairin de içinde bulunduğu bir çokluk, bir
topluluktur. Tek tek herkes üşümüş, o yüzden “biz” ifadesi kullanılır. Bireyin kent
karşısındaki mevcut, acımasız düzenin oluşturduğu bu çatışmada birçok kişi vardır. Şiirde
üşümekle ilgili olan cümlelerde kullanılan zamana baktığımızda geçmiş zaman ekleri görülür.
Anlatılanlar yaşanmış ve şair, şimdi bunun, üşümenin, etkilerini kaleme alıyor. Özetle,
üşümek yaşanmıştır, geriye kalanlar ondan “bir kalanlar”dır. Kent yaşamından “nehirlere
binip kaçmayı” isteyen şair, modern dünyaya karşı soğumuş, onu sevmemiştir. Turgut Uyar
ve şiiri bu yaşamdan “çok üşümüştür”.
Ahmet Oktay, 1950'li yıllarda Mavi Hareketi içinde yer alır ve aynı adlı dergide yazıları ve
şiirleriyle etkin bir rol oynar. Başlangıçta yazdığı şiirlerle Ahmed Arif şiirinden etkilendiği
izlenimini verirken, 1960’lardan sonra toplumcu gerçekçi bir yaklaşımla İkinci Yeni’ye doğru
yönelir. Toplumcu gerçekçilik ve varoluşçuluk onun şiirinin kaynağı olan temel düşünce
sistemleridir. “İlk dönem şiirlerinde taşra insanını anlatmaya çalışan Ahmet Oktay,
1960’lardan sonra kırsal kesime çok uzak olduğunu ve taşra insanını tanımadığını fark eder.
Bu fark edişin ardından şiirlerinde kent hayatını ve kentleşen Türkiye’nin sorunlarını bireyin
yaşantısı üzerinden göstermeye çalışır” (Yılmaz, 2015: 304). Modernizmin, kentleşmenin ve
ileri dönemde teknolojinin eleştirisi, Ahmet Oktay’ın Her Yüz Bir Öykü Yazar isimli kitabından
başlayarak günümüzdeki şiirine yansır. Onun şiirinde kent ve modernizme dair ilk eleştirilere
1960’lı yıllarda rastlanırken 80’li ve 2000’li yıllarda bu eleştiri teknolojinin, maddîleşmenin,
markalaşmanın artmasıyla yükselir.
Hızlı bir kentleşmenin içinde bulunan Türkiye’yi şiirine dâhil eden Oktay’ın amacı kent
insanının sorunlarını yakalamaktır: “Şiirimin altında yatan temel kaygıların arasında bu
biçim, biçem sorunu çok belirgin bir yer işgal eder. Belki benim folklora uzak durmamın bir
nedeni de budur. Çünkü toplumsal bağlamda düşündüğümde Türkiye’nin kırdan gitgide
koptuğunu ve kentleşen; kentleşecek, sanayileşecek bir ülke olduğunu düşündüm her zaman.
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Onun için biz kentli duyarlılığını ve kentlinin sorunlarını yakalamak zorundayız.” (Yılmaz,
2015).
Ahmet Oktay, “Av Saatini Bulmak” (1964) isimli şiirinde kentleşmenin birey üzerindeki
olumsuz etkilerini gözler önüne serer. İçinde oldukça ağır bir sosyal eleştiri de barındıran
şiir, duyarsızlaşan kent bireyine yakılmış bir ağıt gibidir (Yılmaz, 2015: 306):
“Yer sarsıldı kaç kez. Deprem belki,
belki bir vazo düştü. Ama kaç kez?
Olağan geliyor cinayet haberleri
rakılar, borçlar, terkedilmek,
çıkarak göğün apansız bir yerinden
ılıman leylek sürüsüne ateş etmek.
Ağlayan mı var? aldırmıyoruz
o çok kullanılmış bir fotoğraf
bir baş soğan, bir tavla pulu
o kadar alıştık, aldırmıyoruz
çıkıyor durmadan sakallarımız gibi.”
Turgut Uyar’ın “Çok Üşümek” şiirinde de rastlanılan “sakal”, Ahmet Oktay’da da hemen
hemen aynı anlamla kendisine yer bulur. Sakalın sürekli çıkması ve insanın onun kaşıntısıyla
yaşamaya alışması gibi toplumda cereyan eden olaylara karşı kayıtsız kalması aynı düzlemde
ele alınır. Toplum kentte yaşanan felaketlere duyarsızlaşmış ve aldırmazlık içindedir (Yılmaz,
2015: 306). Aldırmazlık hâli cinayetlerin olağan gelmesi, ağlamaya karşı oluşan hissizlik ile
karşılığını bulur. Böylece sözkonusu dizelerde kent, korku uzamı şeklinde ele alınır. Değişen
düzenin bir yansıması olarak artık her şey aynılaşmıştır, bir bakıma fabrikasyonlaşmış, tek
tipleştirilmiştir. Bu aynılaşmayla birlikte yapaylaşan, tıpkı Turgut Uyar’daki gibi
“naylon”laşan dünya “çağdaş ölümcü” ye dönüşmüştür. “Yapaylığı ve sahteliği simgeleyen
naylon, tabiatın da zıddıdır. Kentte her yeri kaplayan naylon, sahteliğini ve yapaylığını sadece
eşyalara bulaştırmaz. İnsan davranışlarına da bir sahtelik, aldatmaca yerleşmiştir” (Yılmaz,
2015: 307). Kutsal bir nimet olan ekmek temel alınıp aşkla birlikte karşılaştırılmış ve
insanoğlu yapaylaşan dünyada ekmek ve aşk gibi kutsalları hafife almaya başlamıştır. Bu
yapaylaşmanın hem sebebi hem de sonucu olarak kent ve kentleşme kişiyi aldatıcı bir
ölümcüdür, ki bireyi yalnızlığa sürüklemiştir:
“Artık kimse almıyor aldığını
Sevmiyor kedileri, tefrika romanları
Romanlar. Ey ne kadar aldandık
Dağıldı ufuk çizgisine benzeyen dalga
Parçalandı avunulan göktaşı,
Ekmeği ve aşkı kolay sandık.
Anlamıyorum işte, anlamıyorum
Herşey ne kadar birbirinin aynı.
(…)
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Tatsız bir naylon göğün altında
Umursamaz naylon, ey çağdaş ölümcü.
Kent uzamı izmaritlerle, bulaşıklarla tasvir edilerek olumsuz bir görüntü yansıtılmaya devam
edilir. Kent, durmadan aldanılan bir yer olarak bireyi sadece yalnız değil ıpıssız bırakmıştır.
Issız bırakılışta bireye yabancı yapıların (apartmanlar, uzun duvarlara sahip olan hemen
hemen her yapı) payı oldukça büyüktür:
Pencereyi açsam sayısız yapılar
Tığlarla, izmaritlerle, bulaşıklarla”
(…)
“Kent: durmadan aldandığımız harita
Neresiydi? ne yaptık? ne zamandı?
Gerçekten bilmiyoruz gerçekten
Kendimizi böyle ıpıssız bırakanı.” ( “Av Saatini Bulmak”, Her Yüz Bir Öykü Yazar, 1964, Kaç
Kişiyiz Kendimizde, s.100 )
Ahmet Oktay’ın şiirinde 1960’lı yılların genel umarsızlık, terk edilmişlik, yalıtılmışlık
duygusunu bu hâliyle görmek mümkündür ki benzer düşünceler yakın yıllardaki farklı
şiirlerinde dile getirilir:
“Sinemalar bitti, içkiler bitti, insanlar bitti.
Bulandırıcı leylak kokusu bulvarda,
Duygan kayalar, küskün toprak, üreyen bankalar” (“Yangın Kulesi”, 1963, Kaç Kişiyiz
Kendimizde, s.65 )
Melih Cevdet Anday’ın “dehşet lavanta kokusu”, Oktay’da “bulandırıcı leylak kokusu”na
dönüşmüştür ve bu koku, şehri kent yapan unsurlardan en büyüklerinden birine atfedilir:
bulvara. Büyüklüğü ve karmaşasıyla bulvar, Turgut Uyar’ın bahsi geçen şiirindeki meydanı
hatıra getirir. Uyar’ın meydanın herkese ait olması ve meydanı bireylerin sahiplenememesi
hissi Oktay’da bulandırıcı leylak kokuları ile ifade edilir. Bulvarda gelip geçen bireylerden,
yaşanılan olaylardan oluşan bir koku hâkimdir ve bu aitsizlikle koku, bulandırıcıdır.
Herkesten iz taşıyan bulvar, karmaşık bir yapı görünümü sergiler.
Kent yalnızca bir ölümcü değil; aynı zamanda dünyanın, yaşamın, bireyin anlamını da
silicidir:
“Çünkü kent
Bir sünger gibi emiyor anlamı” ( “Dr. Kaligari’nin Dönüşü”, 1966, Kaç Kişiyiz Kendimizde,
s.151)
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4. SONUÇ
İçinde doğduğu toplumdan ve mekândan beslenen birey, bireye bağlı olarak toplum, çeşitli
siyasî ve sosyal olaylarla birlikte değişir. Türkiye’de de 1950’li ve 60’lı yıllarla birlikte
yaşanan değişmeler gerek günlük hayatı gerek yazın hayatını derinden etkiler. Çağdaş Türk
şiirinde bu dönüşümün temel izlek olarak kullanıldığını görmek mümkündür. İkinci Yeni şiir
hareketi içinde yer alan Turgut Uyar, kırsaldan kente yerleşerek bu dönüşümü birey olarak
doğrudan yaşar ve şiirlerinde bu duruma geniş ölçüde yer verir. “Çok Üşümek” başlıklı şiiri,
onun yaşadığı değişim ve dönüşümün yansımasıdır. Uyar’ın yaşamı göz önünde
bulundurulduğunda otobiyografik şiir özelliği taşıdığı açıkça görülür. Şair, kentte bulamadağı
huzuru, pek çok şiirinde olduğu gibi yine doğada, “uzun nehirler”de arayarak gerçek yaşamın
varlığını metropolde değil, orada kabullenir. Kentin, ona ait unsurların, kent yaşamının
olumsuzlandığı şiir, netice olarak metropolden uzaklaşmayı hedeflemesiyle bir kaçış şiiridir.
Yabancı kalma, uzaklaşma, gayri insanî ne varsa şiirde üşümek ile anlatılır. Melih Cevdet
Anday’da ise yabancılaşma durumu, gayri insanî unsurlar “kokmak” şeklinde ifade edilir.
Ancak şiirde, şairin “kokan durumun” neresinde olduğunu tespit etmek güç olduğu gibi
sözkonusu hâl için nasıl bir çözüm yolu aradığını, önerdiğini görmek de mümkün değildir;
ancak bu noktada Anday’da kaçışın doğaya olmadığı söylenebilir. Şair, kentin karşısına kırı
yerleştirmez; çünkü çürüme durumu öyle ilerlemiştir ki “mahalleler, şehirler, memleketler,
kıt’alar” da bozulmuştur. Benzer şekilde Ahmet Oktay’da da Turgut Uyar’da ifade edilen
biçimde doğaya, kıra, pastorale dair bir çözüm önerisine rastlanmaz. Kaldı ki Ahmet Oktay,
kente göç eden değil; kentli bireyin sıkıntılarını şiirine dâhil etmesiyle Uyar’dan ayrılır.
Kentte doğup yaşayan şairin yaşam öyküsünün bu durumda rol oynadığı düşünülebilir.
Dikkat çekici olan nokta ise farklı yaşamlara, farklı sanat anlayışlarına rağmen aynı
durumdan rahatsız olup benzer imgelerle bu huzursuzlukların dile getirilmesidir.
Kentin deneyimlenmesi ve deneyimle birlikte gelen bireyselleşme, modernizmin bir
ürünüdür. Şehre göç eden ya da şehirde doğup yaşamına devam eden bahsi geçen üç şairde
kent, korku ve trajik uzam biçiminde algılanır. Kente dair imgelerin biçimlendiği bu uzam,
geleneksel Türk şiirinin yakından tanımadığı bir fondur. “Üşümek”le, “kokmak”la ve
“ölümcül”le anlatılmak istenen kentin ve öğüttüklerinin sonucundaki yabancılaşma
durumudur. Birey, bu alanda yalnızca kente ve topluma değil kendine de yabancıdır. Melih
Cevdet Anday, Turgut Uyar ve Ahmet Oktay; huzursuzluklarını okuyucuya yakından temas
eden ve his olarak karşılığı olan sözcüklerle ifade etmişlerdir. Okur üşümeyi, kokuyu, ölmeyi
yalnızca satırlarda okumaz; içinde de hissederek ürperir.
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ABSTRACT
In dialectology as a result of researches carried out with local variation method in the axis of linguistic approaches it was emphasized by
dialectologists who draw attention to the term dia (every kind of dialogic term/concept/element in the axis of dialogical)-lect (every kind of
dialinguistic variant/alternate/range in the axis of dialinguistical) that dialinguistic properties which sustain according to dialinguistic laws, in
folklectology as a result of researches carried out with local variation method in the axis of linguistic approaches it was emphasized by
folklectologists who draw attention to the term folk (every kind of folkloric term/concept/element in the axis of folklogical)-lect (every kind of
folklinguistic variant/alternate/range in the axis of folklinguistical) that folklinguistic properties which sustain according to folklinguistic laws,
in musicolectology as a result of researches carried out with local variation method in the axis of linguistic approaches it was emphasized by
musicolectologists who draw attention to the term musico (every musicologic term/concept/element in the axis of musicological)-lect (every
kind of musicolinguistic variant/alternate/range in the axis of musicolinguistical) that musicolinguistic properties which sustain according to
musicolinguistic laws are sustained in the the existence of phonetics/morphology/vocabulary criteria together with local/universal correlations
on theorical/executive infrastructure of Turkish folk music literary/musical texts in the axis of performance/execution display theory which is
one of the foklore analysis models and linguistical approaches in ethnomusicology. Trasnferrial/adaptation process of dialect-folklect-musicolect
properties on Turkish Folk Music Phonetic Notation System Database/TFMPNS D will be carried out in the axis of
dialinguistic/folklinguistic/musicolinguistic laws through Urfa region sample.
Key Words: Dialectology/Dialinguistics/Dialect/Dialinguistic Performance, Folklectology/Folklinguistics/Folklect/Folklinguistic Performance,
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ÖZET
Dialektolojide dilbilimsel yaklaşımlar ekseninde yerel varyasyon yöntemi ile yapılanan araştırmalar sonucu dia (değişkebilimsel eksende her
türlü değişkesel terim/kavram/öğe)-lekt (değişkedilbilimsel eksende her türlü değişkedilsel varyant/değişke/çeşitlenme) terimine dikkat çeken
dialektologlarca diadilbilimsel yasalara bağlı olarak varlığını sürdüren dialinguistik özelliklerin, folklektolojide dilbilimsel yaklaşımlar ekseninde
yerel varyasyon yöntemi ile yapılanan araştırmalar sonucu folk (halkbilimsel eksende her türlü halkbilgisel terim/kavram/öğe)-lekt
(halkdilbilimsel eksende her türlü halkdilsel varyant/değişke/çeşitlenme) terimine dikkat çeken folklektologlarca folkdilbilimsel yasalara bağlı
olarak varlığını sürdüren folklinguistik özelliklerin, müzikolektolojide dilbilimsel yaklaşımlar ekseninde yerel varyasyon yöntemi ile yapılanan
araştırmalar sonucu müziko (müzikbilimsel eksende her türlü müzikolojik terim/kavram/öğe)-lekt (müzikodilbilimsel eksende her türlü
müzikodilsel varyant/değişke/çeşitlenme) terimine dikkat çeken müzikolektologlarca müzikodilbilimsel yasalara bağlı olarak varlığını sürdüren
müzikolinguistik özelliklerin halkbilim analiz modellerinden performans/icra gösterim teori ve etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar
ekseninde sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında
yerel/evrensel ilintilerle birlikte sesbilgisi/şekilbilgisi/sözvarlığı ölçütleri düzeyinde varlığını sürdürdüğü vurgulanmıştır.
Diadilbilimsel/folkdilbilimsel/müzikodilbilimsel eksende yapılanan dialekt/folklekt/müzikolekt özelliklerinin Türk Halk Müziği Fonetik
Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V’na aktarım/adaptasyon süreçleri Urfa yöresi örneklemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Dialektoloji/Dialinguistik/Dialekt/Diadilbilimsel Performans, Folklektoloji/Folklinguistik/Folklekt/Folkdilbilimsel
Performans, Müzikolektoloji/Müzikolingusitik/Müzikolekt/Müzikodilbilimsel Performans, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS.
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1. TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ VERİTABANI/THMFNS V
Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında bulan
kişiliğinden alan, yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve değişime karşı
direnebilmesine bağlı olan Türk halk müziği verimlerinde varlığını sürdüren yöresel ağız
özelliklerinin dilbilimsel yasalara bağlı olarak ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri
ekseninde Standart Türkiye Türkçesi/STT ve Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ
ile transkript edildiği, müzikolojik yasalara bağlı olarak ise etnomüzikolojide dilbilimsel
yaklaşımlar-performans/icra gösterim teori ekseninde yapılanan sözel/sanatsal bir
performans türü olarak tanımlanan türkülerin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını
sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özelliklerinin de Standart Türkiye Türkçesi/STT ve
Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, diğer dünya dillerinde
de var olan bu gerçeğin yerel/evrensel standartlarca varlığı/kullanılabilirliği çeşitli alanlar
üzerinde tescillenmiş olan Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA sesleri aracılığıyla notasyona
aktarılarak aslına en uygun şekilde tekrar tekrar seslendirilebileceği dilbilimi-müzikoloji
kaynak ve otoritelerince tespit edilerek onaylanmıştır (Demir, 2011) & (Radhakrishnan,
2011: 422-463). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS; ulusal/uluslararası
platformlardaki uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Programı yüksek lisans tezi kapsamında önerilen, İTÜ Sosoyal
Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı doktora tezi kapsamında
geliştirilecek olan, sesbilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel
ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı
olarak tanınıp benimsenen, konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim
duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı saha içerisinde en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal
tabakalara has izler taşımayan, ağızlar üstü/norm oluşturucu/varyasyon azaltıcı
standart/prestij varyant/standart dil: Demir, 2002/4: 105-116), Türk Dil Kurumu Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu diyalektolojisi üzerine yapılan kapsamlı derleme çalışmaları
aracılığıyla derlenen yöresel ağız metinleri ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri
özelliklerini transkript edebilmek amacıyla kullanılan transkripsiyon işaretleri: TDK, 1945: 416) ve Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA (ses değerlerini uluslararası standartta yazıya
dökebilme, tüm dillerdeki konuşma seslerini örnek bir biçimde kodlayabilme, çok sayıda
transkripsiyon sisteminin doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı bir
sembol geliştirebilme amacı ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü: IPA,
1999) sesleri ekseninde yapılanan fonetik notasyon sistemi örneğidir (Demir, 2011).
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V; Türk Halk Müziği Fonetik
Notasyon Sistemi Alfabe Veritabanı/THMFNS AV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Ses Veritabanı/THMFNS SV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük
Veritabanı/THMFNS SzV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser
Veritabanı/THMFNS EV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonetik Terapi
Uygulamaları/THMFNS FTU & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik
Farkındalık Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Fonotaktik Olasılık Hesaplayıcı Veritabanı/THMFNS FOHV & Türk Halk Müziği
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Fonetik Notasyon Sistemi İşitsel Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT & Türk Halk Müziği Fonetik
Notasyon Sistemi Artikülâsyon Testi/THMFNS AT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Öğretim Oturumları/THMFNS FFYÖO & Türk Halk
Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesçil Çözümleme Testleri/THMFNS SÇT & Türk Halk
Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Değerlendirme
Grubu/THMFNS FFYDG & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi SesbilgiselŞekilbilgisel-Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/THMFNS SŞSÖBT vb gibi verileri de
bünyesinde barındırmaktadır (Bkz Şekil 1 ve Tablo 6-7).
Şekil 1. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS EV: Standart
Türkiye Trükçesi/SST ve Urfa/Kerkük/Taleffer Ağızları Türk Dil Kurumu Çeviriyazı
İşaretleri/UKTA TDKÇYİ ile metin transkripsiyonu (Özbek, 2010: 254-255 & Notasyon:
Demir, 2011: 246).

2.
TÜRK
HALK
MÜZİĞİ
FONETİK
NOTASYON
DİALEKTOLOJİ/DİALİNGUİSTİK/DİALEKT/DİADİLBİLİMSEL
ÖZELLİKLERİ

SİSTEMİ/THMFNS
PERFORMANS

Yöresel ağız kavramı dilbilimsel eksende dialektologlarca; aynı kökenden gelen üst sistem
durumundaki standart dile bağlı bulunan, yazılı gelenek oluşturamama sebebiyle resmî
ortamlarda kullanılması tercih edilmeyen, iletişim alanı yazı diline oranla daha sınırlı olan
yerel konuşma biçimleri (Demir, 2002: 105-116); bir dilin/bir dile ait lehçenin daha küçük
yerleşim birimlerinde yazı diline oranla birbirinden az/çok ayrılan konuşma
biçimleri/linguistik şekiller kompleksi/belli topluluklara özgü sözlü anlatım yollarının tümü
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(Korkmaz, 1992); bağlı bulunduğu ana dil içinde ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri
düzeyinde farklılıklar gösteren, mahalli özellikler taşıyan, kendine has kelime dağarcığı
bulunan belli yerleşim bölgelerine özgü konuşma dili (TDK, 2005) olarak tanımlanmıştır.
Yöresel ağız dokümantasyonunun dilbilimsel eksende gerekliliği dilbilim kaynak ve
otoritelerince; sözlü iletişim aracı konumunda bulunan yöresel ağızlara özgü sözel ifadelerin
yazıya geçirilebilmesi/tek seferlik dilsel davranış olmaktan çıkarılarak tekrarlanabilir
duruma getirilebilmesi, yöresel ağız özellikleri ile konuşan ağız konuşurlarının soyut dilbilgisi
yetilerinin tanımlanabilmesi, idealize edilmiş tek biçimli dil anlayışının temelsizliğini ortaya
koyabilmesi (Demir, 2009: 185-186 & Demir, 2012: 1-8); Anadolu diyalektolojisi üzerine
yapılan kapsamlı derleme çalışmaları aracılığıyla derlenen, dilsel/etnik yapı ekseninde
varlığını sürdüren sesbilgisel/şekilbilgisel/sözdizimsel özelliklerin gözlemlenebilmesi
(Gülensoy, 1981:107-111),
Standart Türkiye Türkçesi/STT’nde tespit edilemeyen
şivesel/lehçesel/diyalektsel
biçimlerin
belirlenebilmesi,
dilin
gelişimsel/değişimsel/dönüşümsel seyrinin takip edilebilmesi (Öçalan, 2006: 171-172) &
(Öçalan, 2006/I: 1-20) vb etmenler dolayısıyla gelecek kuşaklara güçlü bir şekilde
aktarılamayan, çeşitli nedenlere bağlı olarak hızlı/köklü bir biçimde değişerek birincil
özelliklerini yitirmekte olan yöresel ağız özellikleri dokümantasyon süreçlerinin
gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır (İleri, 2010: 1492-1535).
Dialektoloji alanında yapılan araştırmalar sonucu dia (değişkebilimsel eksende varlığını
sürdüren her türlü değişkesel terim/kavram/öğe: Güven, 2012: 55-62)-lekt
(değişkedilbilimsel
eksende
varlığını
sürdüren
her
türlü
değişkedilsel
varyant/değişke/çeşitlenme: Demir, 2002/4: 105-116 & König, 1985: 33-42) kavramlarının
birleşimi ile oluşan dialekt (ağızsal/lehçesel/şivesel yöre dili kullanım tür ve biçimleri:
Gemalmaz, 1989: 3-21 & Aksan, Url <http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/aksan_05.pdf>)
teriminin yerel/evrensel ilintilerle birlikte sesbilgisi/şekilbilgisi/sözvarlığı ölçütleri
(fonetik/morfolojik/sözcüksel kriterler: Sarı, 2013: 1-27) düzeyinde yerel varyasyon yöntemi
(dilde varyantlaşma/çeşitlenme nedenleri: dil dışı sosyal etkenler: bölge/etnik
köken/toplumsal
gruplar/dil
ilişkileri/meslek/toplumsal
statü/eğitim/inanç/bağlam/yaş/cinsiyet faktörü/boyutu vb: Demir, 2010: 93-106) ve
bölgesel türler (ölçünlü ve yerel dil türleri arasında yer alan belirli yerleşim alanlarına özgü
sözel bildirişim süreçleri ile aktarılan bölgesel dil kullanım tür ve biçimleri: İmer, 1987: 213230) ekseninde dialinguistik özellikler (değişkesel/işlevsel/fonksiyonel diadilsel kullanım tür
ve biçimleri: Fujiwara, 1961: 56-91 & Chambers & Trudgill, 1998: 3-53) çerçevesinde
halkbilim analiz modellerinden performans/icra gösterim teori (halkbilimsel eksende her
türlü folklorik terim/kavram/öğe-halkbilgisel varyant/değişke/çeşitlenme: Çobanoğlu, 1999)
ve etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar (etnomüzikbilimsel eksende her türlü
etnomüzikolojik terim/kavram/öğe-etnomüziksel varyant/değişke/çeşitlenme: Stone, 2008)
ile birlikte sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan Türk halk müziği
edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdürdüğü
dialektologlarca vurgulanmıştır (Özbek, 2010).
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Sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan Urfa Türk halk müziği edebi/müzikal
metinlerinin dialektoloji/dialinguistik/dialekt/diadilbilimsel performans özellikleri; ses
bilgisi ölçütleri (Standart Türkiye Türkçesi/STT yazı dilinde bulunan a, e, ı, i, o, ö, u, ü
seslerine ek olarak i, u, ü seslerinin e’ye kaçan dar, düz, yarı yuvarlak ve kapalı şekilleri olan ĭ,
ǔ, ǚ ile ô ince, yarı dar o, ė kapalı e ve ì uzun i sesleri tespit edilmiştir. Süreklilik bakımından
ne kısa ne de uzun, normal uzunluktaki ünlülerdir. Arapça ve Farsça’dan dile girmiş olan
alınma kelimelere ait uzun ünlüler ‘âşık ve yār kelimeleri dışında çoğunlukla
normalleştirilmektedirler: ḥammām> ḥemam “hamam” vb gibi. Ses düşmesi veya kaynaşması
sonucunda ortaya çıkan uzun i ile divan şiiri biçiminde yazılmış şiirlerde bulunan alınma
kelimelerdeki uzun i seslendirilme sırasında uzunluklarını korumaktadırlar. Türkçede ı sesi
dışında bütün ünlüler normal uzunluğa sahiptir. Türkçenin bu özelliği alınma kelimeleri de
etkilemiştir. Urfa ağzında da tüm Doğu Anadolu ağızlarında olduğu gibi alınma kelimelerdeki
uzun ünlüler sistemli bir şekilde kısalarak normal uzunluktaki ünlülere dönüşmüşlerdir:
maḫmū r>maḫmur “uykulu, sersem” vb. gibi. Ikinci tekil şahıs eki n sesinin Urfa agzında y
sesine donuşmesi ve bazen bu y sesinin de duşmesi sonucu kelime sonundaki i sesinin uzun
seslendirildigi de gorulmektedir: ettin>ettiy>ettı̄ “ettin” vb. gibi. Urfa agzında o, o unlüleri,
Türkçenin genel kuralına uygun olarak yalnızca birinci hecede bulunmaktadırlar. Urfa halk
ağzında hiç kullanılmayan şimdiki zaman -yor ekinin genel kuralı bozarak her iki biçim de
kullanılmaya başladığı görülmektedir: gidĭyor, gĭdiy “gidiyor” vb. gibi. Standart Türkiye
Türkçesi/STT yazı dilinde bulunan b, c, ç, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z seslerine ek
olarak ġ, ḥ, ḫ, ḳ, ‘ ayın ve ’ hemze sesleri tespit edilmiştir. Urfa ağzında j sesi bulunmamaktadır.
Eski Anadolu Türkçesi’nde olduğu gibi bu ses yalnızca alınma kelimelerde görülmektedir.
Yerel türkü derlemelerinde yalnızca c>j değişmesi sonucu biçimlenmiş olan vicdan>vijdan
“vicdan” sözcüğü tespit edilebilmiştir. Türkçe’nin genel ses kurallarına bağlı olarak c, ğ, l, m, v
sesleri kelime başında, b, c, d, g, ġ sesleri ise kelime ve hece sonunda bulunmayan sesler
arasında yer almaktadır. Türkçe’nin genel ses kurallarına aykırı olarak b, d, ġ sesleri
kebāb>kebab “kebap”, vb gibi yabancı asıllı kelimelerde, c ve ġ sesleri ise hem daġ>daġ “yara”
vb gibi Türkçe; hem de ḫarāc>ḥerac “haraç” vb gibi alınma kelimelerin sonunda
görülmektedir. ġ sesi Eski Türkçe’de kelime ve hece sonunda kullanılmış ve bugün Batı
Türkçesi dışında Türk şivelerinin bazılarında da var olan bir sestir. Bu durum Urfa ağzında
yaygınlık gösteren kesinlik kazanmış bir kural değildir. Sonu tonlu ünsüzlerle biten alınma
kelimelerde bu seslerin tonsuzlaştırıldığı da görülmektedir: maḳṣū d>maḫsut “maksat” vb
gibi. Urfa yöresine ait türkü metinlerinde; ñ “nazal n” geniz ünsüzü ve j sesi bulunmamakta, ñ
sesi ng, g, n, v, y seslerine dönüşmektedir: yeñi>yėngĭ “yeni” vb), şekil bilgisi ölçütleri (ses
değişmeleri: ünlü değişmeleri: kalın ünlülerin incelmesi, ince ünlülerin kalınlaşması, düz
ünlülerin yuvarlaklaşması, yuvarlak ünlülerin düzleşmesi, geniş ünlülerin daralması, dar
ünlülerin genişlemesi, dar/yuvarlak ünlülerin yarı dar/yuvarlak ünlüye dönüşmesi, ünsüz
değişmeleri:
tonlulaşma/tonsuzlaşma/süreklileşme/süreksizleşme/sürekli
ünsüzler
arasında bazı değişmeler/diğer değişmeler,
ses olayları: benzeşme/ünsüz
türemesi/düşmesi/ikizleşmesi/türemesi/düşmesi/birleşmesi/çarpışması/orta
hece
ünlüsünün daralması/yer değiştirme/hece düşmesi/isimlerde kısaltmalar, uyum: ünlü
uyumu/ünsüz uyumu-ünlü/ünsüz uyumu: a > e - a > ė - ı > ė - ı > i - vb, i > ĭ - ö > ô - vb, p > b - t
> d - vb, j > c - m > b - ş > c - n > k - vb, a > i - e > ė - e > i, ĭ - o > ı - o > u - vb, ı > a - i > a - i > e, ė International Journal of Languages’ Education and Teaching
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u > a - u > o - u > ö - ü > ė - ü > ö - vb, g > k - g > ḳ - b > p - d > t - z > s - vb, r > l - n > l - m > n - v
> m - vb, a > o - e > ö - ı > u - i > ü - vb, o > a - ö > ė - u > ı, i - ü > i - vb, ḳ > ḥ - ğ > v - ç > ş - c > j b > m - vb, d > z - ğ > g - ğ > y - ğ > ġ - h > ḫ - n > m - ñ / n > ng - ñ / g > ğ > y - s > z - v > f - v > g
- v > ġ - y > v - vb,-nl- > -nn- -l-r- > - l-l - vb, -zs->-ss- -rl->-ll- -nb->-mb -l-n>-n-n - vb, h, y - vb,
n, d - vb), söz varlığı ölçütleri (Standart Türkiye Türkçesi/STT yazı dilinden düşmüş olmasına
karşın Urfa/Kerkük/Talaffer Ağızları/UKTA’nda yaygın bir biçimde kullanılan, Urfa yöresine
ait 128 adet Türk halk müziği edebi/müzikal metininde yer alan yerel/yöresel
kelimelerin/sözcüklerin Arapça-Farsça karşılıkları, mecazi anlamları, halk dilinde bulunuş ve
kullanış biçimleri: yerel kelimeler: yarpız, eşme, aşna, bar, bala, güman, kile, timin, sako, dud,
od, maasi, bizar, hicran “icran, irin, iltihap”, sağalmak, kalaba, savuşmak, zaya gitmek,
savabilmek, el yumak, öremenem, süremenem, göremenem, köv, aparmak-deyimler: zülfü
haraç etmek, baş açık yaka yırtık gitmek, dönmez yola göndermek, çıkmaz kalem ile rakam
vurmak, gönlü düşmek, kafa duman olmak, hal yaman olmak, yana yana dönmek, erbabına
düşmemek, yüreği başı yaralı olmak, ismi dillerde söylenmek, dağlar başı duman lomak, uzak
yoldan dönüm olmak, kalbe sızı girmek, günahlar boynuna olmak, bülbǚl on bir ay lal olmak,
yana yana kül olmak, dermansız derde düş olmak, göze diken olmak, taş atmak, beli
bükülmek, saçının teline takılıp düşmek, kana boyanmak, benzine kül elenmek, zaya gitmek,
el yumak-taklidî sözler: şıngır mıngır oynar da zillerin, şakır şakır dalda gül-ünlemler: yalėli
bir daha yalėli, yalėli on daha yalėli, uy havar, aman aman halim yaman-özlü sözler/yargı
ifadeleri: gezme ile yâr bulunmaz, eşinden ayrılan ağlar, yârı gözel olanlar her gün hamamdan
gelir, sahipsiz âşıkları vururlar ağlatırlar, gün olur devran döner başın darlığa düşer, eller ne
derse desin felek bildiğin eyler, yâr ismini demek olmaz dillere düşer, yerin kulağı deliktir,
kendinden olmayana nice bir yalvarmalı, iki yerden yâr olmaz, ölüm Allah’ın emri vb) olmak
üzere üç düzeyde değerlendirilmiştir (Özbek, 2010: iii-iv, 5-10, 97-112, 330-336) & (Sarı &
Sözer, 2013: 2205-2218) & (Yavuz, 2009: 2358-2368). (Bkz Tablo 1-2-3-4).

Tablo 1. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS
Dialektoloji/Dialingusitik/Dialekt/Diadilbilimsel Performans Özellikleri
Urfa/Kerkük/Talaffer Ağızları Türk Dil Kurumu
Çeviriyazı İşaretleri/UKTA TDKÇY
Ses Tanımları
â - İnce a: kâr, kâtip, kâkül.
ā - Daha çok alınma sözcüklerde bulunan normalden
biraz uzun ā: zālim, ḥavāle.
ė - Düz, geniş, kapalı türden olan, Türkiye Türkçesi
konuşma dilinde bulunan fakat yazı dilinde
kullanılmayan kapalı e sesidir. Kapalı e: gėce “gece”,
hėç “hiç”.
ġ - Arap alfabesinin ( غgayın) sesine yakın bir arka
damak ünsüzü: ġurbet “gurbet”.
ḥ - Arap alfabesinin ( حha) sesine eş, gırtlakta
biçimlenen nefesli h ünsüzü: ḥeyat “hayat”.
ḫ - Eski Türkçedeki ḳ sesinden gelen, Arap alfabesinin
( خhı) sesine eş, hırıltılı bir h sesi, art damak ünsüzü:
ḫatın “hatun”, ḫeste “hasta”.
ĭ - Kısa ve yerine göre vurgusuz, ė ünlüsüne kaçan, i/ė

Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA
Ses Tanımları
ɑː - Uzun a.
e - Yarı kapalı, ön, düz.

ɡ - Tonlu, arka damak, patlamalı.
ḫ - Tonsuz, yutak, sızıcı.
χ - Tonsuz, küçük dil, sızıcı.
ɯ̌ - Çok kısa ı.
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arası bir ünlü: gĭbĭ “gibi”.
ı̄ - Daha çok alınma sözcüklerde bulunan normalden
biraz uzun i sesi: Perīşān (Not: “i” sesinin üzerinde
uzatma çizgisi bulunmaktadır).
ḳ - İnce ya da kalın ünlülerle hece kuran, normal k’dan
daha arkada teşekkül eden patlayıcı ve kalın olan bir
art damak ünsüzü: ḳelem “kalem”, ḳurban “kurban”.
k' - yh sesini veren Azeri ünsüzü. tek' “teyh”.
ô - Kalın ve yarı dar ö (ya da ince, yarı dar o) sesi:
Kôroğlu “Köroğlu”.
ǔ - u ile ı arası, ı’ya kaçan kalın, yarı dar-yuvarlak bir
ses: boynǔma “boynuma”.
ǚ - ü ile i arası, i’ye kaçan ince, yarı dar-yuvarlak bir
ses: böyǚmǚş “büyümüş”.
ñ - Urfa ağzında ñ “nazal n” denilen geniz ünsüzü
yoktur. Bünyesinde eskiden bu ünsüzü taşıyan
kelimelerde bu ses ng, g, n, v, y seslerine dönmüştür:
yeñi > yėngĭ.
‘ - Arap alfabesinin ( عayn) sesine eş gırtlak ünsüzü:
ʿāşık “âşık”.
˘ - Yumuşak ayın: miʿde > me˘de “mide”.

iː - Uzun i.
k - Tonsuz, arka damak, patlamalı.
ɞ - Yarı açık, orta, yuvarlak.
ɲ

Ɂ - Tonsuz, gırtlak, patlamalı.
˘ - Çok kısa (diakritik).

˒ - Arap alfabesinin ( ءhemze) sesine eş bir ses: naʾil
“nail”, maʾil “mail”.
¶ - Bağlama işareti.

. - Hece durağı (kesme).

Not 1. Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları Türk Dil
Kurumu
Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ
(Ünlüler/Ünsüzler/Ayırt Edici İşaretler) (Özbek,
2010: xviii, 11-19).

Not 2. Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları Türk Dil Kurumu
Çeviriyazı
İşaretleri/UKTA
TDKÇYİ
(Ünlüler/Ünsüzler/Büyük
Harfler/Ayırıcı
İmler)
(Ercilasun, 1999: 43-48) IPA Karşılıkları ve Ses
Tanımları (Ünlüler/Ünsüzler/Ayırt Edici İşaretler)
(Pekacar & Güner Dilek, 2009: 585-588).

͜ - Ulama (durak yok).

Tablo 2. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS
Dialektoloji/Dialingusitik/Dialekt/Diadilbilimsel Performans Özellikleri
Standart Türkiye Türkçesi/STT
Ses Tanımları
a - Düz, geniş, kalın türden olan, Türkiye Türkçesi
yazı dilinde bulunan, adam, zaman vb.
kelimelerindeki normal a sesidir.
e - Düz, geniş, ince türden olan, Türkiye Türkçesi
yazı dilinde bulunan, ezme, gezme vb.
kelimelerdeki normal e sesidir.
ı - Düz, dar, kalın türden olan, Türkiye Türkçesi
yazı dilinde bulunan, ılık, bıçak vb. kelimelerdeki
normal ı sesidir.
i - Düz, dar, ince türden olan, Türkiye Türkçesi yazı
dilinde bulunan, ile, bir, bekçi vb. kelimelerdeki
normal i sesidir.
o - Yuvarlak, geniş, kalın türden olan, Türkiye
Türkçesi yazı dilinde bulunan, oya, boya vb.
kelimelerdeki normal o sesidir.

Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA
Ses Tanımları
ɑ - Açık, arka, düz (postorsal).

ɛ - Yarı açık, ön, düz.

ɯ - Kapalı, arka, düz.

i - Kapalı, ön, düz.

ɔ - Yarı açık, arka, yuvarlak.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ/THMFNS DİALEKT-FOLKLEKT-MÜZİKOLEKT

1035

ÖZELLİKLERİ: URFA YÖRESİ ÖRNEKLEMİ

ö - Yuvarlak, geniş, ince türden olan,
TürkiyeTürkçesi yazı dilinde bulunan, ördek, göz
vb. kelimelerdeki normal ö sesidir.
u - Yuvarlak, dar, kalın türden olan, Türkiye
Türkçesi yazı dilinde bulunan, uzun yuva vb.
kelimelerdeki normal u sesidir.
ü - Yuvarlak, dar, ince türden olan, Türkiye
Türkçesi yazı dilinde bulunan, üşümek gönül vb.
kelimelerdeki normal ü sesidir.
b - Standart Türkiye Türkçesi/STT
c - Bu ses bir özel ad olan “Cabur” kelimesi dışında
türkü metinlerinde kelime başında görülmemiştir.
ç - Standart Türkiye Türkçesi/STT
d - Standart Türkiye Türkçesi/STT
f - Standart Türkiye Türkçesi/STT
g - Tonlu, ön damak-dil ortası, patlayıcı.
ğ - Kelime başında bulunmayan, kelime içinde az
görülen bir ünsüzdür.
h - Tonsuz, yarı açık-açık, gırtlak, sızıcı.
j - Urfa ağzında bu ses bulunmamaktadır.
k - Tonsuz, ön damak-dil ortası, patlayıcı.
l - Bu ses yazı dilinde olduğu gibi Urfa ağzında da
kelime başında bulunmamaktadır.
m - Bu ses Türkçede olduğu gibi Urfa ağzında da
alınma kelimelerin dışında, ancak ses ve tabiat
taklidi kelimelerde görülmektedir.
n - Standart Türkiye Türkçesi/STT
p - Standart Türkiye Türkçesi/STT
r - Standart Türkiye Türkçesi/STT
s - Standart Türkiye Türkçesi/STT
ş - Standart Türkiye Türkçesi/STT
t - Standart Türkiye Türkçesi/STT
v - Bu ses b>v değişikliği ile ortaya çıkan bir sestir.
y - Standart Türkiye Türkçesi/STT
z - Türkü metinlerinde z sesi ile başlayan Türkçe
kelimeye rastlanmamıştır.
Not 1. Standart Türkiye Türkçesi/STT Ses
Tanımları (Ünlüler/Ünsüzler) (Özbek, 2010: 1119).

œ - Yarı açık, ön, yuvarlak.

u - Kapalı, arka, yuvarlak.

y - Kapalı, ön, yuvarlak.

b - Tonlu, çift dudak, patlamalı.
ʤ͡ -Tonlu, ön damak-diş eti yarı kapantılı.
ʧ͡ - Tonsuz, ön damak-diş eti yarı kapantılı.
d - Tonlu, diş eti, patlamalı.
f - Tonsuz, diş-dudak, sızıcı.
Ɉ - Tonlu, ön damak, patlamalı.
ɣ - Tonlu, arka damak, sızıcı.
h - Tonsuz, gırtlak, sızıcı.
ᶾ - Tonlu, diş eti-ön damak, sızıcı.
c - Tonsuz, ön damak, patlamalı.
l - Tonlu, diş eti, yanal akıcı.
m - Tonlu, çift dudak, genizli.

n - Tonlu, diş eti, genizli.
p - Tonsuz, çift dudak, patlamalı.
ſ - Tonlu, diş eti, tek vuruşlu (hafif titrek).
s - Tonsuz, diş eti, sızıcı.
ʃ - Tonsuz, diş eti-ön damak, sızıcı.
t - Tonsuz, diş eti, patlamalı.
v - Tonlu, diş-dudak, sızıcı.
j - Tonlu, ön damak, akıcı, yarı ünlü.
z - Tonlu, diş eti, sızıcı.
Not 2. Türk Alfabesindeki Harflerin IPA
Karşılıkları
ve
Ses
Tanımları
(Ünlüler/Ünsüzler) (Pekacar & Güner Dilek,
2009: 584) & (IPA, 1999: 154-156).

Tablo 3. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS
Dialektoloji/Dialingusitik/Dialekt/Diadilbilimsel Performans Özellikleri
Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları/UKTA
Ses Değişim Olayları

Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları/UKTA
Ses Değişim Olayları Örneklemleri
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Kalın Ünlülerin İncelmesi
İnce Ünlülerin Kalınlaşması
Tonlulaşma
Süreksizleşme
Geniş Ünlülerin Daralması
Dar Ünlülerin Genişlemesi

a > e - a > ė - ı > ė - ı > i - vb.
i > ĭ - ö > ô - vb.
p > b - t > d - vb.
j > c - m > b - ş > c - n > k - vb.
a > i - e > ė - e > i, ĭ - o > ı - o > u - vb.
ı > a - i > a - i > e, ė - u > a - u > o - u > ö - ü > ė ü > ö - vb.
g > k - g > ḳ - b > p - d > t - z > s - vb.
r > l - n > l - m > n - v > m - vb.
a > o - e > ö - ı > u - i > ü - vb.
o > a - ö > ė - u > ı, i - ü > i - vb.
ḳ > ḥ - ğ > v - ç > ş - c > j - b > m - vb.
d>z-ğ>g-ğ>y-ğ>ġ-h>ḫ-n>m-ñ/n>
ng - ñ / g > ğ > y - s > z - v > f - v > g - v > ġ - y >
v - vb.
-nl- > -nn- -l-r- > - l-l - vb.
-zs->-ss- -rl->-ll- -nb->-mb -l-n>-n-n - vb.
h, y - vb.
n, d - vb.

Tonsuzlaşma
Sürekli Ünsüzler Arasında Bazı Değişmeler
Düz Ünlülerin Yuvarlaklaşması
Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi
Süreklileşme
Diğer Değişmeler

İlerleyici benzeşme
Gerileyici benzeşme
Ön-iç seste ünsüz türemesi
Sonda ünsüz türemesi
Not 1. Urfa/Kerkük/Telâffer Ağızları/UKTA şekil
bilgisi ölçütleri: Standart Türkiye Türkçesi/STTTürk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ
(Özbek, 2010: 20-41).

Not 2. Ayrıntılı Urfa/Kerkük/Telâffer
Ağızları/UKTA şekil bilgisi ölçütleri için bkz
(Özbek, 2010: 20-96).

Tablo 4. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS
Dialektoloji/Dialingusitik/Dialekt/Diadilbilimsel Performans Özellikleri
Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları Dizin ve Sözlük
Veritabanı/UKTA DSV
gele/geldĭm: gelmek, bir yere gitmek ulaşmak,
varmak.

bir: bir, sayı adı, belirsizlik sıfatı, herhangi bir
varlığı belirsiz olarak gösteren sayı, yalnız, sadece,
birbirinden farksız, birbirine benzer, birbirine
eşit, bir kez, tek, eşi yok.
ḳara: kara, siyah, kötü, sıkıntılı, yas. (Ar. ḳarra):
yeryüzünün toprak bölümü, toprak parçası.
daşa: taş, bilinen katı madde, iğneleyici söz.
yazılanlar: yazmak, yazı ile anlatmak, yazıya

Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları/UKTA
Yerel Sözcük Örneklemleri
gel: gele, geldĭ, geldĭgĭm, geldĭgĭn, geldĭm,
geldĭn, gelecaḫ, gelemem, gelemesen, gelen,
gelene, gelesin, geleyĭm, gelĭr, gelĭrem, geliyor,
gelmedi,
gelmedĭ,
gelmedĭn,
gelmesen,
gelmeye, gelmeyem, gelmez, gelmĭş, gelmiyor,
gelse, gelsey, gelsĭn vb.
bir, bi, birĭ, birĭmĭz, birĭn, birĭsĭ vb.

ḳara, ḳaradır, ḳara baḫtım, ḳara günlerde,
ḳaralı, ḳaraliyam vb.
taş, taşa, daş, daşa, daşı, daşiyam, daşları vb.
yazdırdım, yazılanlar vb.
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dökmek, Tanrı’nın isteği ezelî takdir, yazgı, alın
yazısı.
saġ: sağ, yaşamakta olan, canlı, sağ, taraf bildiren
bir sözcük, sağlık, vücut esenliği, sıhhat, afiyet,
olan: olmak.

başa: baş, kafa, zihin, düşünce merkezi, arazide en
yüksek nokta, uç, yürek, ciğer gibi organların en
önemli noktası, varlıklı olup, herkese yardım eder
olmak.
aman: yardım, bir suçun bağışlanmasının
istenildiğini, çok beğenmeyi anlatan bir söz.
efendĭm: bey.
Not 1. Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları Dizin ve
Sözlük/UKTA DS ekseninde Standart Türkiye
Türkçesi/STT ve Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları
Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşarteleri/UKTA
TDKÇYİ (Ünlüler/Ünsüzler/Ayırt Edici İşaretler)
ile transkript edilmiştir (Özbek, 2010: 113-253).

saġam, saġlar, saġına, saġlıġ, saġlıġinan vb.
ola, olam, olamam, olan, olanlar, olasan, olası,
olaydı, olaydım, olayım, oldı, oldıġım, oldıġın,
oldım, oldi, oldu, olduġun, oldum, oldǔm, oldǔn,
olım, olıp, olır, olıram, olırım, olma, olmaḳ,
olmadı, olmaġıl olmak, olmayana, olmaz, olmış,
olmışam, olmışsın, olmǔş, olmuşam, olmǔşǔm,
olsa, olsın, olsun, olsǔn, olǔr, olursa vb.
başıma, başımda, başımdan, başına, başında,
başındakĭ, başını, başıyam, başi, baştan, başa,
başı, başı, baş baġlamak vb.
aman, amman, ammanın vb.
efendĭm vb.
Not 2. Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları/UKTA ses
kayıt
örneklemleri
için
bkz
(URL<https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
/EkGoster?key=7d53ed97e31a8bd36e54b574
c95b45002a781216df2e9e6671f45707ed2f1b
53a8d00579bfecb3ea1f3845bf71aafb2f>).

3.
TÜRK
HALK
MÜZİĞİ
FONETİK
NOTASYON
FOLKLEKTOLOJİ/FOLKLİNGUİSTİK/FOLKLEKT/FOLKDİLBİLİMSEL
ÖZELLİKLERİ

SİSTEMİ/THMFNS
PERFORMANS

Halk
dili
kavramı
halkbilimsel
eksende
halkbilim
uzmanlarınca;
sesbilimsel/şekilbilimsel/sözbilimsel
yaklaşımlar
çerçevesinde
Standart
Türkiye
Türkçesi/STT özelliklerinden sesbilgisel/şekilbilgisel/sözvarlıksal ölçütler düzeyinde ayrılan
(Özkan, 2009: 23-26, 136), yazılı bir gelenek oluşturamama dolayısıyla iletişim alanı sınırlı
olan, resmi/eğitsel/öğretisel uygulamalarda yaygın bir biçimde kullanılmayan yerel konuşma
biçimleri (Aksan, 1979 I: 84- 87), toplumsal/bireysel ölçekli belli yerleşim bölgelerine özgü
dil kullanım tür ve biçimleri (Sağol Yüksekkaya, 2009: 591), zaman/mekân sınırlarını aşarak
yaygınlık kazanan, karşılıklı etkiler dolayısıyla başka milletlerin folklorik özellikleri ile
kaynaşan, yerel kaynakları ile doğrudan doğruya sözlü dile dayanan, yazı dilinin
sınırlayıcı/dondurucu etkisinden uzak bir biçimde ilerleme kaydederek varlığını sözel/sesel
gelenek olarak devam ettiren folklor mahsulleri (Korkmaz, 2005: 282-293) olarak
tanımlanmıştır.
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Halk dili dokümantasyonunun halkbilimsel eksende gerekliliği halkbilim kaynak ve
otoritelerince; pratisyen halkbilimcinin sahip olması gereken entelektüel araç ve gereçler
ekseninde derlediği malzemeye mümkün olduğu kadar çok yönlü açıdan yaklaşma,
interdisipliner yaklaşımlar çerçevesinde diğer bilim dallarındaki gelişmeleri takip etme, daha
nesnel sonuçlara erişebilmek için otantik belgelerle çalışma (Şenel, 2000: 49-50),
sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal
metinlerinin linguistik evrelerini irdeleme (Saygun, 1951: 7-10), ortaya çıkarılması
amaçlanan yapıyı gözlemlenebilende değil gözlemlenebilen gerçeğin dil düzeyinde arama
(Yüksel, 1995: 46), halk müziği ürünlerini bilimsel alan araştırması yöntem ve teknikleri
düzeyinde yöre müziğine hakim kaynak kişilerden derleyerek çeviriyazı ile metin haline
getirme (Özbek, 2010: iii), yerel ağız derlemelerinde tarihsel kayıtları dikkatli biçimde
yeniden gözden geçirerek yerel telaffuzlar ile resmi belgelerdeki imlâları birleştirme (Öztürk,
2006: 104), halk müziği eserlerinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren yerel
söyleyiş özelliklerinin korunabilmesi için notalamayı eksiksiz yaparak güfteleri fonetik
işaretlerle yazma (Duygulu, 1995: 4) vb etmenler dolayısıyla halk dili özellikleri
dokümantasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Ekici, 2004: 13-20)
(Artun, 2007).
Folklektoloji alanında yapılan araştırmalar sonucu folk (halkbilimsel eksende her türlü
halkbilgisel terim/kavram/öğe: Dundes, 1983: 15-18 & Artun, 2007 & Yıldırım, 1994: 2-15)lekt (halkdilbilimsel eksende her türlü halkdilsel varyant/değişke/çeşitlenme: Árnason, Url
<http://conference.hi.is/scl25/files/2012/06/Arnason.pdf>) kavramlarının birleşimi ile
oluşan folklekt (folklorik/etnolojik/antropolojik halk dili kullanım tür ve biçimleri:
Brzozowska-Krajka,
1999:
1-11)
teriminin
yerel/evrensel
ilintilerle
birlikte
sesbilgisi/şekilbilgisi/sözvarlığı
ölçütleri
sesbilgisi/şekilbilgisi/sözvarlığı
ölçütleri
(fonetik/morfolojik/sözcüksel kriterler: Sarı, 2013: 1-27) düzeyinde yerel varyasyon yöntemi
(halkdilinde varyantlaşma/çeşitlenme nedenleri: halk dili dışı yerel etkenler: bölge/etnik
köken/toplumsal
gruplar/halk
dili
ilişkileri/meslek/toplumsal
statü/eğitim/inanç/bağlam/yaş/cinsiyet faktörü/boyutu vb: Demir, 2010: 93-106) ve
bölgesel türler (ölçünlü ve yerel dil türleri arasında yer alan belirli yerleşim alanlarına özgü
sözel bildirişim süreçleri ile aktarılan bölgesel halk dili kullanım tür ve biçimleri: Hansen &
Schwarz & Stoeckle & Streck vd, 2012) ekseninde folklinguistik özellikler
(değişkesel/işlevsel/fonksiyonel folkdilsel kullanım tür ve biçimleri: Gentry Brunner, 2010:
1-30, 136-150 & Niedzielski & Preston, 1999) çerçevesinde halkbilim analiz modellerinden
performans/icra gösterim teori (halkbilimsel eksende her türlü folklorik terim/kavram/öğehalkbilgisel varyant/değişke/çeşitlenme: Çobanoğlu, 1999) ve etnomüzikolojide dilbilimsel
yaklaşımlar (etnomüzikbilimsel eksende her türlü etnomüzikolojik terim/kavram/öğeetnomüziksel varyant/değişke/çeşitlenme: Stone, 2008) ile birlikte sözel/sanatsal bir
performans türü olarak tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin
kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdürdüğü folklektologlarca vurgulanmıştır (Özbek,
2010).
Sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan Urfa Türk halk müziği edebi/müzikal
metinlerinin folklektoloji/folklinguistik/folklekt/folkdilbilimsel peformans özellikleri;
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anlatımsal özellikler (Azerî Türkçesi/AT ekseninde yapılanan Türk halk müziği
edebi/müzikal metinleri dil kullanım tür ve biçimleri: sade/temiz/pürüzsüz dil,
kısa/devrik/soru cümleleri, hitap/seslenme kelimeleri, kelime/anlam/ses/ölçü/uyak
tekrarları, sözü şiire dönüştürebilme ustalığı), biçimsel özellikler (Standart Türkiye
Türkçesi/STT ve Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları TDK Çeviriyazı İşaretleri/UKTA TDKÇYİ
ekseninde transkript edilmiş olan Urfa yöresine ait 128 adet Türk halk müziği edebi/müzikal
metinleri şiir tür ve biçimleri: mani/66, hoyrat/21, koşma/az sayıda, türkü/51,
gazel/makam, murabba/1 ve muhammes/1), ölçüsel özellikler (divan/halk edebiyatına özgü
vezinsel unsurlar ekseninde yapılanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinleri ölçü/uyak
tür ve biçimleri: sayıca az olmakla birlikte aruz ölçüsüyle söylenmiş divan tarzı şiirlerin yanı
sıra sayıca çok olan 5, 6, 7, 8 ve 11’li hece ölçüsü kalıpları ile uyağın her türünün yanı sıra
sayıca çok olan 1/2 ünsüz uyuşmasına dayalı yarım uyak), içeriksel özellikler (Urfa Türk halk
müziği edebi/müzikal metinleri içerik tür ve biçimleri: Irak Türkmen coğrafyasında yer alan
Kerkük/Telâfer Ağızları/KTA ve Anadolu’nun güneydoğu bölgesinde yer alan Şanlıurfa
Merkez Ağzı/UMA özellikleri ekseninde yapılanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinleri
dil/üslup tür ve biçimleri: Eski Anadolu Türkçesi/EAT ve Oğuzca Azerî Türkçesi Güneybatı
Kolu/OATGK
sesbilgisi-fonetik/şekilbilgisi-morfolojik/söz
varlığı-sözcüksel
ölçütler
ekseninde yapılanan yerel söyleyiş/yöresel ağız özellikleri), edebi sanatlar (sözel/sanatsal
performans/icra gösterim unsurları ekseninde yapılanan Türk halk müziği edebi/müzikal
metinleri edebi sanat tür ve biçimleri: teşhis, teşbih, cinas, telmih ve tecnis, mahmudiye,
mesnevî, ibrahimî, beşirî, acem, elezber, divan), kültürel öğeler (Türk halk müziği
edebi/müzikal metinleri kültürel öğe tür ve biçimleri: sevginin niteliği: aşkın kadın
kahramanı, ideal sevgili, kibar, esmer, güzel, civan, dilber, nazlı, şivekâr, mayhoş; kirpĭkleri
ok, elleri pamuk, saçları sarı, gözleri mahmur, yanağı elma, dudağı kiraz, dişleri sedef, gerdanı
beyaz, topuktan yüze kadar güzel yaratılmış, el değmemiş; saçları gerdana düşen; gözlerinde
cadı, yanağında kadeh gibi gamzesi olan, bakışları akıl şaşırtan, saç bağı her gün bir yana
düşen, arap atı gibi başını sallayan, gönlünde güman taşıyan; elleri kınalı, sırma saçlı, kara
gözlü, tuti sözlü; vefasız, demir yürekli, zalim; kaşı, gözü, kirpikleri sürmeli; yanağı al, boyu
selvi dal; yanaklarında gül açmış, gül yüzlü, mahmur gözlü, sekran; kirpikleri kaştan yüce,
zülfü yılan, kakülü kement, gamzesi cellat; altın dişli, kumral saçlı, kara kaşlıdır-aşığın niteliği:
aşkın erkek kahramanı, mazlum, ezik, çaresiz, yârin kâkülüne esir, cihanda derdine çare
bulamayan, derdini yâre söyleyecek kimsesi olmayan, garipliğinden kendini bilmeyen, gönlü
garip bir kuş gibi hüzün dolu olan, yaralı bülbül olup bağlara inmek isteyen, ellerin divane
demesine aldırmayan; havai, deli gönüllü, sinesi dağlı, ceylen gibi yüreği yaralı, ciğeri kebap,
ayrılık gömleği giymiş, kahrından göğsüne vura vura genç ömrünü çürütmüştür-sevginin
ifadesi: vurgunam sana, adına kurban olayım, şanına hayran olayım, kadan ben alayım, lolo
sana kurban olsun, lolo sana hayran olsun, kurbanın olam yâr senin, hayranın olam yâr senin,
şirin canıma gelsin sana gelen kadalar, ben de vurgunum sana, ben esirem kâkül-i yâra, can
kurban o şivekâre söylemleridir-yerel kelimeler: yarpız, eşme, aşna, bar, bala, güman, kile,
timin, sako, dud, od, maasi, bizar, hicran “icran, irin, iltihap”, sağalmak, kalaba, savuşmak,
zaya gitmek, savabilmek, el yumak, öremenem, süremenem, göremenem, köv, aparmakdeyimler: zülfü haraç etmek, baş açık yaka yırtık gitmek, dönmez yola göndermek, çıkmaz
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kalem ile rakam vurmak, gönlü düşmek, kafa duman olmak, hal yaman olmak, yana yana
dönmek, erbabına düşmemek, yüreği başı yaralı olmak, ismi dillerde söylenmek, dağlar başı
duman lomak, uzak yoldan dönüm olmak, kalbe sızı girmek, günahlar boynuna olmak, bülbǚl
on bir ay lal olmak, yana yana kül olmak, dermansız derde düş olmak, göze diken olmak, taş
atmak, beli bükülmek, saçının teline takılıp düşmek, kana boyanmak, benzine kül elenmek,
zaya gitmek, el yumak-taklidî sözler: şıngır mıngır oynar da zillerin, şakır şakır dalda gülünlemler: yalėli bir daha yalėli, yalėli on daha yalėli, uy havar, aman aman halim yaman-özlü
sözler/yargı ifadeleri: gezme ile yâr bulunmaz, eşinden ayrılan ağlar, yârı gözel olanlar her
gün hamamdan gelir, sahipsiz âşıkları vururlar ağlatırlar, gün olur devran döner başın darlığa
düşer, eller ne derse desin felek bildiğin eyler, yâr ismini demek olmaz dillere düşer, yerin
kulağı deliktir, kendinden olmayana nice bir yalvarmalı, iki yerden yâr olmaz, ölüm Allah’ın
emri-özel isimler: Mevla, Hz. Muhammed, Hz. Süleyman; Atatürk, İsmet Paşa, Hakko, Abdo,
Müslüm, Sakıpların Eşref, Nazif, Ali, Hayrettin ağa, Kör Ası, Polat Mehmet, Genç Osman,
Şavvak, Fatma, Fadile, Nesime, Asya, Safiye, Bağdagül, Davud Peygamber, Hz. Süleyman,
Belkıs, Hz.Yusuf, Züleyha, Hz. Yakub, Şeyh-i Senan, Şah Budak-şahıs/unvan/topluluk isimleri:
enbiya; ağa, paşa, bey, efendi; kadı, müftü, yüzbaşı, çavuş: tabip, çoban, gardiyan; ana, baba,
kardeş, bacı; kirve, gelin, güveği, halay başı; arap kızı, efe karısı; ordu, aşiret, komşular,
ahbaplar, el âlem, çete-zaman isimleri: seher, sabah, gündüz, öğle zamanı, gece; yaz, kış,
bahar; ezel, yar gelecek vakit, gelinlik çağ, cahallık vakti, akşam vakti-mekân isimleri: orman,
dağ, dağ başı, yüce dağlar, dumanlı dağlar, kadısız müftüsüz dağlar, çöller; yayla, çayır,
çimenlik, bağ, bahçe, gülşen, saye-yi gül; derya, derya kenarı, havuz başı, göl, çay, pınar başı;
köy, harman yeri, harmanlık; kışla, paşa makamı; dergâh, kilise, meclis-i irfan, mezar; şehir,
uzun uzun çarşılar, dükkânlar, kalenin ardı, daracık sokaklar, ev, hayat, oda, sinama,
mahpushane, hamam; gurbet eller, yad eller, kahveler, hanlardır-ülke/şehir/yer adları:
Yemen; İsfahan, Halep, Urfa, Ruha, Muş, Bitlis, Çanakkale, Erzurum, Konya, Diyarbakır, Elazığ,
Eğin, Hasankale, Karaköprü; Narlık, Cabur-çiçek isimleri: kırmızı gül, tomurcuk gül, sümbül,
nergiz, sarı çiçek, menevşe, mor menevşe, lale-meyve isimleri: ayva, turunç, nar, incir, elma,
portakal, koruk, üzüm, şamama-bitki isimleri: ada “ade”, yarpız, çimen, yonca, diken, çakır
tĭken, arış “asma”, fıstık/kara kılçık/arpa/buğday/küncü“susam”-hayvan isimleri: Tuti, arap
atı, deve, alıcı kuş, güvercin, ceylan, kuzu, bülbül, ördek, keklik, maya, ester-yiyecek içecek
isimleri: yoğurt, kahve, bade, meye-eşya isimleri: bohça, kemha, alaca, sıkma, elblise,
harmana, yelek, fermana, aba, çarşaf, yağlık, mendil, marhama, çevre, vala, yazma, peştamal,
kundura, kara yemeni; kına, hızma, altın, yarım altın, inci, incili kemer; saz, tambura, rebep,
altın saplı kazma, üzengĭ, eger, gem; kelepçe, zincir, firengi, salaca; badya, fincan; dolab, fener,
mum; kile, timin, demir, kömür; kara çadır, döşek, kuş tüyünden yastık; arzuhal, sened,
ferman-silah isimleri: ok, bıçak, kama, hışhışı hançer, kılıç, top, tüfek, beşli mavzer, liver-renk
isimleri: al, kırmızı, kara, sarı, mor) olmak üzere altı düzeyde değerlendirilmiştir (Özbek,
2010: iii-iv, 5-9, 97-112, 330-336) & (Öksüzoğlu & Özkan, 2010: 395-411) & (Macit, Url
<http://www.millifolklor.com>). (Bkz Tablo 5).
Tablo 5. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS
Folklektoloji/Folklinguistik/Folklekt/Folkdilbilimsel Performans Özellikleri
Urfa/Kerkük/Tallâfer
Ağızları/UKTA
Halk Dili Özellikleri

Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları/UKTA
Halk Dili Örneklemleri
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Anlatımsal Özellikler

Azerî Türkçesi/AT ekseninde yapılanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinleri
dil kullanım tür ve biçimleri: sade/temiz/pürüzsüz dil, kısa/devrik/soru
cümleleri, hitap/seslenme kelimeleri, kelime/anlam/ses/ölçü/uyak tekrarları,
sözü şiire dönüştürebilme ustalığı.
Biçimsel Özellikler
Standart Türkiye Türkçesi/STT ve Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları TDK Çeviriyazı
İşaretleri/UKTA TDKÇYİ ekseninde transkript edilmiş olan Urfa yöresine ait 128
adet Türk halk müziği edebi/müzikal metinleri şiir tür ve biçimleri: mani/66,
hoyrat/21, koşma/az sayıda, türkü/51, gazel/makam, murabba/1 ve
muhammes/1.
Ölçüsel Özellikler
Divan/halk edebiyatına özgü vezinsel unsurlar ekseninde yapılanan Türk halk
müziği edebi/müzikal metinleri ölçü/uyak tür ve biçimleri: sayıca az olmakla
birlikte aruz ölçüsüyle söylenmiş divan tarzı şiirlerin yanı sıra sayıca çok olan 5, 6,
7, 8 ve 11’li hece ölçüsü kalıpları ile uyağın her türünün yanı sıra sayıca çok olan
1/2 ünsüz uyuşmasına dayalı yarım uyak.
İçeriksel Özellikler
Urfa Türk halk müziği edebi/müzikal metinleri içerik tür ve biçimleri: Irak
Türkmen coğrafyasında yer alan Kerkük/Telâfer Ağızları/KTA ve Anadolu’nun
güneydoğu bölgesinde yer alan Şanlıurfa Merkez Ağzı/UMA özellikleri ekseninde
yapılanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinleri dil/üslup tür ve biçimleri:
Eski Anadolu Türkçesi/EAT ve Oğuzca Azerî Türkçesi Güneybatı Kolu/OATGK
sesbilgisi-fonetik/şekilbilgisi-morfolojik/söz varlığı-sözcüksel ölçütler ekseninde
yapılanan yerel söyleyiş/yöresel ağız özellikleri.
Kültürel Öğeler
Türk halk müziği edebi/müzikal metinleri kültürel öğe tür ve biçimleri: sevginin
niteliği/aşığın
niteliği/sevginin
ifadesi/yerel
kelimeler/deyimler/taklidî
sözler/özlü sözler/yargı ifadeleri/özel isimler/unvan-topluluk isimleri/zaman
isimleri/mekân isimleri/ülke-şehir-yer adları/çiçek isimleri/meyve isimleri/bitki
isimleri/hayvan isimleri/yiyecek-içecek isimleri/eşya isimleri/silah isimleri/renk
isimleri.
Edebi Sanatsal Öğeler
Sözel/sanatsal performans/icra gösterim unsurları ekseninde yapılanan Türk halk
müziği edebi/müzikal metinleri edebi sanat tür ve biçimleri: teşhis, teşbih, cinas,
telmih ve tecnis, mahmudiye, mesnevî, ibrahimî, beşirî, acem, elezber, divan.
Not 1. Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları/UKTA halk dili özellikleri ve örneklemleri (Özbek, 2010: iii-iv, 97-112,
113-253, 254-329, 330-332).

4.
TÜRK
HALK
MÜZİĞİ
FONETİK
NOTASYON
SİSTEMİ/THMFNS
MÜZİKOLEKTOLOJİ/MÜZİKOLİNGUİSTİK/MÜZİKOLEKT/MÜZİKODİLBİLİMSEL
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
Türk halk müziği yöresel ağız kavramı müzikbilimsel eksende müzikologlarca; bir esere dair
karakteristik özelliklerin bütünleyicisi olup, dilin kullanım özelliklerini vurgulama yönüyle
bir müzik terimi olarak müzik terminolojisindeki yerini almış olan, yöresel çalış/söyleyiş
teknikleri arasında ayırt edici özelliklerin oluşmasında etkin rol oynayan, bir eserin icrası
esnasında sesin ağız içerisinde şekillenişi (ağız/hançere teknikleri, dilsel/müziksel özellikler
arasındaki oragnik geçişlilik süreci, vokal icrada harflerin çıkış pozisyonunu belirleme,
vokallerin/konsonantların sesletimsel özellikleri), belirli bir bölgedeki müzikal alışkanlıklar
ile şekillenmiş olan müzikal geleneğin adlandırılması için kullanılan teknik bir terim
(Hacioğlu, 2009: 23-24, 74-77); büyük ölçüde serbest ritimli kalıp ezgi ve okuyuş üsluplarını
ifade eden bir çeşit okuyuş üslubu, tek başına bir diyalekt kullanımı/kalıp ezgi/yöresel
tavır/kişisel üslup/icra biçimi (Şenel, 2007: 66); genel dil iskeletini koruyan standart Türkiye
Türkçesi’nin çeşitli etkiler sonucunda yörelere/bölgelere göre vokal/konsonant bakımından
telaffuz değişikliğine uğraması (Parlak, 1990: 24) olarak tanımlanmıştır.
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Yöresel ağız dokümantasyonunun müzikbilimsel eksende gerekliliği müzikbilim kaynak ve
otoritelerince; halkbilim analiz modellerinden biri olan performans/icra gösterim teori
ekseninde sözel sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan, yöresel dilsel/müziksel
özellikleri bünyesinde barındıran (Şenel, 2000); gelenekselliğe/sözlü aktarıma/bölgesel etnik
bir temele dayanan (Titon, 1999: 59-62); halk şiirinin müzikle birlikteliği/ezgisel yapısının
kullanışlılığı dolayısıyla yaygınlaşan (Kaynar, 1996) akıcı/zengin bir konuşma diline dayanan
(Özbek, 2009: 28-29); standart Türkçeye paralel bir ilerleme kaydederek varlığını sözlü
gelenek olarak sürdüren (Korkmaz, 2005: 282-293); dilin dilbilimsel özellikleri ile müziğin
müzikolojik özellikleri ekseninde yerel/evrensel ilintilerle birlikte belli edebi/müzikal
kalıplar oluşturularak icra edilen, resmi yazı diline göre ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı
ölçütleri değiştirilen, yöresel ağız özelliklerini yansıtacak bir biçimde Stnadart Türkiye
Türkçesi/STT, Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ve Uluslararası Fonetik
Alfabe/IPA sesleri ile transkript edilen türkülerin kuramsal/icrasal altyapısında ses
bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel ilintilerle birlikte varlığını
sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özellikleri dokümantasyon süreçlerinin
gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Altınay, 2008: 5-7).
Müzikolektoloji alanında yapılanan araştırmalar sonucu müziko (müzikbilimsel eksende her
türlü müzikal terim/kavram/öğe: Hacioğlu, 2009: 23-24, 74-77)-lekt (müzikodilbilimsel
eksende her türlü müzikodilsel varyant/değişke/çeşitlenme: Şenel, 1997-98: 1-3)
kavramlarının birleşimi ile oluşan müzikolekt (sözbilimsel/sesbilimsel/icragösterimsel
müzik dili kullanım tür ve biçimleri: Stone, 2008: 51-53) teriminin yerel/evrensel ilintilerle
birlikte sesbilgisi/şekilbilgisi/sözvarlığı ölçütleri sesbilgisi/şekilbilgisi/sözvarlığı ölçütleri
(fonetik/morfolojik/sözcüksel kriterler: Sarı, 2013: 1-27) düzeyinde yerel varyasyon yöntemi
(müzikte varyantlaşma/çeşitlenme nedenleri: müzik dışı yerel etkenler: bölge/etnik
köken/toplumsal
gruplar/müzik
dili
ilişkileri/meslek/toplumsal
statü/eğitim/inanç/bağlam/yaş/cinsiyet faktörü/boyutu vb: Yöre, 2012: 563-585) ve
bölgesel türler (ölçünlü ve yerel müzik türleri arasında yer alan belirli yerleşim alanlarına
özgü sözel bildirişim süreçleri ile aktarılan bölgesel müzik dili kullanım tür ve biçimleri:
Mustan
Dönmez,
2011:
149-164)
ekseninde
müzikolinguistik
özellikler
(değişkesel/işlevsel/fonksiyonel müzikodilsel kullanım tür ve biçimleri: Radhakrishnan,
2011: 422-463) çerçevesinde halkbilim analiz modellerinden performans/icra gösterim teori
(halkbilimsel
eksende
her
türlü
folklorik
terim/kavram/öğe-halkbilgisel
varyant/değişke/çeşitlenme: Çobanoğlu, 1999) ve etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar
(etnomüzikbilimsel eksende her türlü etnomüzikolojik terim/kavram/öğe-etnomüziksel
varyant/değişke/çeşitlenme: Stone, 2008) ile birlikte sözel/sanatsal bir performans türü
olarak tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal
altyapısında varlığını sürdürdüğü müzikolektologlarca vurgulanmıştır (Özbek, 2010).
Sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan Urfa Türk halk müziği edebi/müzikal
metinleri
müzikolektoloji/müzikolinguistik/müzikolekt/müzikodilbilimsel
performans
özellikleri; çalıp/söyleme geleneği (halkbilim analiz modellerinden performans/icra gösterim
teori ekseninde sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan Türk halk müziği
edebi/müzikal metinleri sesel/sözel icra tür ve biçimleri: geleneksel öz/tür/biçim
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çeşitliliğine, orijinal ritim/parlak ifade/üç oktav ses genişliğine sahip olan
sanatkârların/hafızların/mevlidhanların/hanendelerin/zakirlerin
köy
odaları/sıra
geceleri/dağ yatıları vb müesseselerde mahalli makam ekolüne/fasıl tertibine dayalı sistemli
tek-solo/çifte-koral müzikal icra/musıkî âlemi, Urfa makam ekolünü oluşturan icracılar:
Topal Abdurrahman, Kirişçi Baba Halil, Dambıraçı Derviş, Mukim Tahir/Tahir Oturan, Hacı
Nuri Hafız/Nuri Başaran, Culha Hafız/Mahmut Yapar, Şükrü Çadırcı, Cemil Cankat, Tenekeci
Mahmut/Mahmut Güzelgöz, Ahmet Hafız/Ahmet Uzungöl, Halil Hafız/Halil Uzungöl, Bekçi
Bakır/Bakır Yurtsever, Kazancı Bedi’/Bedi’ Yoluk vb)-makam/tür/ses/çalgı türleri (Urfa
yöresinde söylenen ezgili manzum halk edebiyatı ürünleri türkü olarak adlandırılmaktadır.
Urfa halk ezgileri makama bağlı olan kurallı ezgilerdir. Hemen hemen hepsinde besteleme
yöntemleri ve oluşum/gelişim süreçleri yönünden bir eksiklik/hata bulunmamaktadır.
Özellikle uzunhava biçiminde söylenen divan havaları ve gazeller farklı bir yapı
göstermektedir. Râst, mâhûr, uşşâk, hüseynî, urfa, kürdî, nevrûz, sabâ, hicâz, segâh ve acem
aşîrân makamları sıkça kullanılmaktadır. Uşşâk, hüseynî, kürdî ve nevrûz makamları klâsik
musikide aynı adlarla anılan makamlardan farklılıklar göstermektedir. Bûselik çeşnili makam
hiç kullanılmamıştır. Bu makamlarda kullanılan çeşitli mertebelerin tecnis, mahmudiye,
mesnevî, ibrahimî, beşirî, acem ve elezber gibi kendine özgü adları bulunmaktadır. Köklü bir
kültür şehri olan Urfa’da makama dayalı sistemli bir müzik icra edilmektedir. Tarih süreçler
içerisinde bağlama ailesi çalgıları, kaval, bendir, tef, darbuka, kanun, ud, tambur, keman, ney
vb gibi çalgılar kullanılmıştır. Urfa yöresinde en makbul ses cinsi dolgun bir renge ve 3 oktav
genişliğe sahip olan tenor ses cinsidir. Bu tür sesler genellikle ezgileri belli bir yerden sonra
bir oktav tizden okuyarak toplulukta bir tür soprano ses cinsi görevi yüklenmekte ve müziğe
ayrı bir tat katmaktadır)-içerik/üslup öğeleri (sözü şiire dönüştürme ustalığı,
kısa/yoğun/içten/coşkulu şiirsel anlatım, kısa-devrik cümleler/deyimler/kalıp ifadeler,
kelime/anlam tekrarları, seslenme kelimeleri/soru cümleleri, sade/yalın/iddiasız dil,
içli/rahat/doğal ses tonu, hayali yaratan lirizm)-eser yorumlama kriterleri (Türk halk müziği
edebi/müzikal metinleri yorumlama tür ve biçimleri: artistik/sanatsal dışavurumlar,
hareketli/durağanlığı kıran-gerginlik/rahatlama hissi oluşturan-soru/cevap/belirsizlik/ısrar
etme anlatım özelliği taşıyan sade/süslü nüanslar)-dini/tasavvufi müzik profili (Türk halk
müziği edebi/müzikal metinleri dini/tasavvufi icra tür ve biçimleri: farklı
dinlere/kültürlere/medeniyetlere özgü dinsel/kültürel/müziksel verileri bünyesinde
barındıran Urfa yöresi ilk kilise müziğinin ana merkezidir. Diğer bölgelerin dini musikisinden
çok farklı özelliklere sahip olan dini musiki türü yörede çifte olarak adlandırılmıştır. Ezgi
profili: ezgisel yapı kıvrak/coşkulu/ritmiktir. İcra profili: musiki meclislerinde toplu olarak
icra edilen koral ezgilere çifte, ritimsiz uzun hava tarzında icra edilen solo icralara tek
denilmektedir. Usul profili: on sekizlik usul daha az, sofyan, sengin semai ve eksik ölçü ise sık
kullanılmaktadır. Özellikle curcuna ve aksak semai olarak ölçülen ezgilerin ritminin son
üçlüsünde şana bölümüne geçilmektedir. Makam profili: hicaz, uşşak, hüseyni, muhayyer,
hicazkar, saba, rast, segah, mahur, karcığar, gerdaniye vb makamlar/diziler kullanılmaktadır.
Çalgı profili: def adı verilen büyük bendirlerle icraya eşlik edilmektedir. Güfte profili: söz ön
planda olan sözel icra türlerinde aynı güfte değişik ezgilerle birlikte okunabilmektedir.
Kaynak kişi profili: Ahmet Uzungöl, Eskici Dede Osman Aydın, Hafız Halil Uzungöl, Şıh
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İbrahim Karataş, Tenekeci Mahmut Güzelgöz, Hacı Nuri Hafız, Saatçi Yusuf Özer, Şevki Hafız
Altıngöz, Akif Baybostancı vb isimler yer almaktadır. Eser profili: mecnun isen ey dil sana
Leyla’mı bulunmaz, ey dide nedir uyku gel uyan gecelerde, arzuhal için sultana geldim,
aşkınla bu Uşşakı şahaneye dönderdin, ben bir Yakub idim kendi halımda, ben bu dağın
ağacıyam, cana bizim esrarımız imlalere sığmaz, ey rahmeti bol padişah, cöster cemalin
şemini, medine daşına bak, rahmeyle bu dil hastayı naçare ilahi, gel ey derdile yanıcı, mevlam
derki doğruca gel, yeşil ördek olsam yarin gölünde, mesti hayranım, ne gam yersin be hey asi
günahkar, hoca Efendi vb dini/tasavvufi düşüncelerle ve İslami öğelerle bezenmiş olan
deyişler) olmak üzere beş düzeyde değerlendirilmiştir (Özbek, 2010: iii-iv, 5-10, 97-112, 330336)
&
(Öksüzoğlu
&
Özkan,
2010:
395-411)
&
(Altıngöz,
Url
<http://www.urfakultur.gov.tr/Eklenti/22148,urfa-muzigi-hakkinda.pdf?0>) & (Macit, Url
<http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/87/09.pdf>)
&
(Url
<http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,80854/urfa-tarihinde-musikinin-izleri.html>). (Bkz.
Tablo 6-7).
Tablo 6. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS
Müzikolektoloji/Müzikolinguistik/Müzikolekt/Müzikodilbilimsel Performans Özellikleri
Gele gele geldik bir kara taşa/ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ
Gele gele geldĭm bir ḳara daşa/Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ kɑɾɑ dɑʃɑ

Yöresi: Urfa
Kimden Alındığı: Mukim Tahir-Eril/Erkek
Derleyen & Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen-Eril/Erkek
Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz-Eril/Erkek
TRT THM Repertuarı Sıra No: 701

Standart Türkiye
Türkçesi/STT

Uluslararası Fonetik
Alfabe/IPA

Gele gele geldik bir
kara taşa
Yazılanlar gelir sağ
olan
başa
(aman
efendim)
Bizi hasret koyar
kavim kardaşa
Bir
ayrılık
bir
yoksulluk bir ölüm
(aman efendim)

ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ
tɑʃɑ
jɑʐɯɫɑnɫɑɾ ɟeliɾ sɑː oɫɑn
bɑʃɑ ɑmɑn efɛndim

Türk Dil Kurumu
Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ
Gele gele geldĭm bir
ḳara daşa
Yazılanlar gelĭr saġ olan
başa aman efendĭm

biʐi hɑsɾɛt kojɑɾ kɑvim
kɑɾdɑʃɑ
biɾ ɑjɾɯɫɯk biɾ joksuɫɫuk
biɾ ølym ɑmɑn efɛndim

Bĭzĭ ḥesret ḳoydı ḳavım
ḳardaşa
Bir ayrılıḫ bir yoḫsıllıḫ
bir ölǚm aman efendĭm

Nice sultanları tahttan
indirir
Nicesinin gül benzini
soldurur
(aman
efendim)
Niceleri dönmez yola
gönderir
Bir
ayrılık
bir
yoksulluk bir ölüm
(aman efendim)

niʤɛ suɫtɑnɫɑɾɯ tɑhttɑn
indiɾiɾ
niʤɛsinin ɟyl benzini
soɫduɾuɾ ɑmɑn efɛndim

Nice
Sülėymanları
taḫtan ėndĭrĭr
Nicesĭnĭn gül benzĭnĭ
soldırır aman efendĭm

niʤɛlɛɾi dønmɛʐ joɫɑ
ɟøndɛɾiɾ
biɾ ɑjɾɯɫɯk biɾ joksuɫɫuk
biɾ ølym ɑmɑn efɛndim

Nicesĭnĭ dönmez ėle
gönderĭr
Bir ayrılıḫ bir yoḫsıllıḫ
bir ölǚm aman efendĭm

Not 1. Anadolu ağız
araştırmalarında
çeviriyazı
sistemleri:
standart

Not 2. IPA Turca: Kural
Tabanlı Türkçe Fonetik
Dönüştürücü
Programı/KTTFDP (Bicil &

Not 3. Etnomüzikolojide
dilbilimsel
yaklaşımlar:
müzikolojik
veri
kaydetmede fonetik yazı

Uluslararası
Fonetik Alfabe/IPA
Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ
kɑɾɑ dɑʃɑ
jɑzɯlɑnlɑɾ gɛlɯ̌ɾ sɑɡ
ɔlɑn bɑʃɑ ɑmɑn
ɛfɛndɯ̌m
Bɯ̌zɯ̌ ḫɛsɾɛt kɔjdɯ
kɑvɯm kɑɾdɑʃɑ
Biɾ
ɑjɾɯlɯχ
biɾ
jɔχsɯllɯχ biɾ ɶļim
ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m
Niʤ͡ɛ s̬ɶlejmɑnlɑɾɯ
tɑχtɑn endɯ̌ɾɯ̌ɾ
Niʤ͡ɛsɯ̌nɯ̌n
gyl
bɛnzini
sɔldɯɾɯɾ
ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m
Niʤ͡ɛsɯ̌nɯ̌ dɶnmɛz
elɛ gɶndɛɾɯ̌ɾ
Biɾ
ɑjɾɯlɯχ
biɾ
jɔχsɯllɯχ biɾ ɶļim
ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m
Not 4. Türk dili ağız
araştırmalarında
Uluslararası
Fonetik
Alfabe/Uluslararası
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yazım/transkripsiyon/v
aryasyon
yöntemi
ekseninde
Standart
Türkiye Türkçesi/STT ile
transkript
edilmiştir
(Demir, 2010: 93-106) &
(Demir, 2012: 1-8) &
(TRT THM Repertuarı
Nota
Arşivi:
http://www.trtnotaarsiv
i.com/thm_detay.php?re
pno=701&ad=GELE%20
GELE%20GELD%DDK%
20B%DDR%20KARA%2
0TA%DEA)

Demir, 2012) ekseninde
Türk
alfabesindeki
harflerin IPA karşılıkları ve
ses tanımları (Pekacar &
Güner Dilek, 2009: 584588)-Türkiye
Türkçesi
Söyleyiş
Sözlüğü/TTSS
sesbilim Abecesi: ünlü ve
ünsüzlerin IPA karşılıkları
(Ergenç, 2002: 46-47)
aracılığıyla
Uluslararası
Fonetik
Alfabe/Uluslararası
Sesbilgisi Alfabesi/IPA ile
transkript edilmiştir.

kullanımı:
ağız
dokümantasyonunun
dilbilimsel ve müzikolojik
eksende gerekliliği: Türk
halk müziği yöresel ağız
özelliklerinin
fonetik
notasyonu (Demir, 2011)
yöntemi
ekseninde
Urfa/Kerkük/Tallâfer
Ağızları Türk Dil Kurumu
Çeviriyazı İşaretleri/UKTA
TDKÇYİ: ünlüer-ünsüzlerayırt edici işaretler ile
transkript
edilmiştir
(Özbek, 2010: 254-255).

Sesbilgisi Alfabesi/IPA
kullanımı: Türkiye’de
ağız metinlerinin IPA
kullanılarak
yazıya
geçirilmesi (çeviriyazı
işaretlerinin TDK-IPA
karşılıkları: Pekacar &
Güner Dilek, 2009:
576-578,
584-588)
yöntemi
ekseninde
Standart
Türkiye
Türkçesi/STT-Türk Dil
Kurumu
Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİUluslararası
Fonetik
Alfabe/Uluslararası
Sesbilgisi Alfabesi/IPA
ile
transkript
edilmiştir.

Tablo 7. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS
Müzikolektoloji/Müzikolinguistik/Müzikolekt/Müzikodilbilimsel Performans Özellikleri
Gele gele geldik bir kara taşa/ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ
Gele gele geldĭm bir ḳara daşa/Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ kɑɾɑ dɑʃɑ

Yöresi: Urfa
Kimden Alındığı: Mukim Tahir-Eril/Erkek
Derleyen & Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen-Eril/Erkek
Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz-Eril/Erkek
TRT THM Repertuarı Sıra No: 701
Standart Türkiye
Uluslararası Fonetik
Türkçesi/STT
Alfabe/IPA

Türk Dil Kurumu
Uluslararası Fonetik
Çeviriyazı
Alfabe/IPA
İşaretleri/TDKÇYİ
Gele gele geldĭm bir ḳara Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ kɑɾɑ
Gele gele geldik bir kara ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ
dɑʃɑ
taşa
daşa
Not 1. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren ses bilgisi
ölçütleri: Standart Türkiye Türkçesi/STT > Uluslararası Fonetik Alfabe/Uluslararası Sesçil Alfabe/IPA: [a] Geniş, düz,
öndamaksıl (predorsal) > [α] Geniş, düz, artdamaksıl (postdorsal) - [e] Geniş, düz, öndil (kapalı) > [ɛ] Geniş, düz, öndil (açık) [i] Dar, düz, ödil (açık) > [I] / [i] Dar, düz, öndil (kapalı) - [b] > [b] Ötümlü, patlamalı, çift dudak - [d] > [d] Ötümlü patlamalı,
dilucu-dişardı - [k] Ötümsüz, patlamalı artdamak > [c] Tonsuz, ön damak, patlamalı - [g] Tonlu, ön damak-dil ortası, patlayıcı
> [Ɉ] Ötümlü, patlamalı dil-artdamak (ön) - [l] > [l] Tonlu, diş eti, yanal akıcı - [m] > [m] Tonlu, çift dudak, genizli - [r] Ötümlü,
çok vuruşlu, dilucu-dişeti > [ɾ] Ötümlü, tek vuruşlu, dilucu-dişeti [Ɣ] Ötümsüz, sızıcı - [ş] > [ʃ] Ötümsüz, sızıcı, dil-öndamak [t] > [t] Ötümsüz, patlamalı, dilucu-dişardı. Urfa/Kerkük/Talaffer Ağızları Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ >
Uluslararası Fonetik Alfabe/Uluslararası Sesçil Alfabe/IPA: [ĭ] Kısa, vurgusuz, i/ė arası bir ünlü > [ɯ̌] Çok kısa ı- [ḳ] İnce ya da
kalın ünlülerle hece kuran, normal k’dan daha arkada teşekkül eden patlayıcı ve kalın olan bir art damak ünsüzü > [k] Tonsuz,
arka damak, patlamalı.
CVCV CVCV CVCCVC CVC CVCV CVCV CVCCVC CVC CVCV CVCV CVCCVC CVC CVCV CVCV CVCCVC CVC
CVCV CVCV
CVCV CVCV
CVCV CVCV
CVCV CVCV
Not 2. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren şekil bilgisi
ölçütleri: V/C analizi (Gorman, 2013: 39-63): V= Vowel (Ünlü/Sesli Harf), C= Consonant (Ünsüz/Sessiz Harf) sembolize
etmektedir. V/C analiz yöntemi türkü metninin tüm dizelerine uygulandığında ses/hece/kelime/cümle dizimsel ölçütler
ekseninde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örnek: I. kıta III. dize: koyar: CVCVC-kojɑɾ: CVCVC-ḳoydı: CVCCV-kɔjdɯ: CVCCV
Gele gele (ge.le ge.le) gel.dik ɟelɛ ɟelɛ (ɟe.lɛ ɟe.lɛ) ɟel.dic biɾ Gele gele (ge.le ge.le) gel.dĭm Gɛlɛ gɛlɛ (Gɛ.lɛ gɛ.lɛ) gɛl.dɯ̌m
kɑɾɑ tɑ.ʃɑ
bir ḳara da.şa
biɾ kɑɾɑ dɑ.ʃɑ
bir kara ta.şa
Not 3. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren
ses/hece/kelime/cümle dizimsel ölçütler: prozodik fonotaktik analiz (Sherer, 1994): (.) = hecesel bölümlenme noktalarını
sembolize etmektedir. Prozodik fonotaktik analiz yöntemi türkü metninin tüm dizelerine uygulandığında dilbilimsel/ritmikmüzikbilizmsel/melodik prozodi örtüşümü kuralları gereğince sesel/hecesel/kelimesel/cümlesel bölümlenme/vurgu
noktaları ekseninde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örnek: melodik prozodi>ritmik prozodi: gele>ge.le, ɟelɛ>ɟe.lɛ,
gele>ge.le, gɛlɛ>gɛ.lɛ
Türk Dil Kurumu Sözlük
Türkiye Türkçesi Söyleyiş
Urfa/Kerkük/Tallâfer
Türk Halk Müziği Fonetik
Veritabanı/TDK SzV
Sözlüğü Veritabanı/TTSSV
Ağızları Dizin ve Sözlük
Notasyon Sistemi Sözlük
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gele: gele (TDK STS)-gele
(TDK BTS)-gelsin (TDK
THADS/TTAS)-gel, hele gel,
haydi gel (TDK TS).
geldik: geldi-k (TDK BTS).
bir: bir (TDK STS)-bir (TDK
GTS)-ber/bi (TDK TTAS)bir (TDK TS).
kara: kara (TDK GTS)-kara
(TDK TTAS)-kara (TDK TS).
daşa: taş (TDK GTS)-taş
(TDK TTAS)-daş(TDK TS).

ɟe'lɛ: gele > ɟe'lɛ

ɟe'ldIc: gel-dik > ɟe'l-dIc
'bIɣ: bir > 'bIɣ
kα'ɾα: kara > kα'ɾα
'tα∫α: taş-a > 'tα∫-α

Veritabanı/UKTA DSV
gele: gelmek, bir yere gitmek
ulaşmak, varmak.

Veritabanı/THMFNS SzV
gele/ɟe'lɛ/gele

geldĭm: gelmek, bir yere
gitmek ulaşmak, varmak.
bir: sayı adı, belirsizlik sıfatı.

geldik/ɟe'ldIc/geldĭm

ḳara: kara,
sıkıntılı, yas.
daşa: taş.

kara/kα'ɾα/ḳara

siyah,

kötü,

bir/bir/bir

daşa/'tα∫α/daşa

Not 4. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren söz varlığı
ölçütleri: Türk Dil Kurumu Sözlük Veritabanı/TDK SV (Url <http://www.tdk.gov.tr>) & Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları Dizin
ve Sözlük Veritabanı/UKTA DSV (Özbek, 2010: 113-253) & Türkiye Türkçesi Söyleyiş Sözlüğü Veritabanı/TTSSV (Ergenç,
2002: 46-47) & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV ekseninde Standart Türkiye
Türkçesi/STT-Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA ile transkript edilmiştir.

5. BULGULAR VE YORUMLAR
Halkbilim analiz modellerinden performans/icra gösterim teori (halkbilimsel eksende her
türlü
folklorik
terim/kavram/öğe-halkbilgisel
varyant/değişke/çeşitlenme)
ve
etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar (etnomüzikbilimsel eksende her türlü
etnomüzikolojik terim/kavram/öğe-etnomüziksel varyant/değişke/çeşitlenme) ekseninde
sözel/sanatsal bir performans türü ve prelinguistik/presanatsal bir köken dil olarak
tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında
yerel/evrensel ilintilerle birlikte sesbilgisi/şekilbilgisi/sözvarlığı ölçütleri düzeyinde varlığını
sürdüren;
dialektoloji/dialinguistik/dialekt/diadilbilimsel
performans
özelliklerinin
(ağızsal/lehçesel/şivesel
yöre
dili
kullanım
tür
ve
biçimleri)folklektoloji/folklinguistik/folklekt/folkdilbilimsel
performans
özelliklerinin
(folklorik/etnolojik/antropolojik
halk
dili
kullanım
tür
ve
biçimleri)müzikolektoloji/müzikolinguistik/müzikolekt/müzikodilbilimsel performans özelliklerinin
(sözbilimsel/sesbilimsel/icragösterimsel müzik dili kullanım tür ve biçimleri) Türk Halk
Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V (Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Alfabe Veritabanı/THMFNS AV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Ses
Veritabanı/THMFNS SV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük
Veritabanı/THMFNS SzV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser
Veritabanı/THMFNS EV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik Olasılık
Hesaplayıcı Veritabanı/THMFNS FOHV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonetik
Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik
Farkındalık Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Fonotaktik Olasılık Hesaplayıcı Veritabanı/THMFNS FOHV & Türk Halk Müziği
Fonetik Notasyon Sistemi İşitsel Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT & Türk Halk Müziği Fonetik
Notasyon Sistemi Artikülâsyon Testi/THMFNS AT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Öğretim Oturumları/THMFNS FFYÖO & Türk Halk
Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Kontrol Listesi/THMFNS
FFYKL & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri
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Değerlendirme Grubu/THMFNS FFYDG & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
Sesbilgisel-Şekilbilgisel-Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/THMFNS SŞSÖBT & Türk Halk
Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Ses/Şekil/Söz Dağarcığı Çözümleme Testleri/THMFNS
SŞSDÇT vb)’nına aktarım ve adaptasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
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SERIES AND FILMS IN TEACHING/LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ/ÖĞRENİMİNDE DİZİ VE FİLMLER1
Gonca KIRBAŞ 2 & Hümeyra Doğanay 3

ABSTRACT
Developing technology has an important place in the promotion of the culture in teaching of Turkish as a foreign language
abroad. In the present study, the role of Turkish series and films in the promotion of Turkish language and culture while teaching
Turkish as a foreign language was investigated. The participants of the study are 4 th year female Arabian-origin students with
mean age of 22 from the Turkish Department of Jordan University. In the current study designed in the survey model as a
descriptive study, one of the traditional data collection tools, written examination was used. The participants were asked to
write about the Turkish series and films they had watched the differences between Turkish culture and Arabian culture, the
family structure in the series and films they had watched and positive and negative transfers from these series and films. The
responses of the participants were grouped and their frequencies and percentages were calculated and presented in tables.
While the series watched mostly include current and popular productions, there also some period dramas among them. While
students pointed out that there are some similarities between Turkish and Arabian cultures, they also stated that there are some
differences in their cuisines, traditions, costumes, weddings, male and female relations. While students view the introduction to
Turkish cities and places, presentation of women as strong and beautiful and men as romantic and considerate, manifestation of
good family relations and respect to traditions as positive sides of the series and films, they think that scenes of alcohol
consumption, emulation to European patterns of living, sexy dresses and lack of worshipping are negative sides. In abroad,
materials enabling Turkish as foreign language learners to get to know Turkish culture are in great demand and in this regard,
audio-visual materials such as series and films come to the fore as a means of culture transfer. In addition to this, while series
and films have an important place in the transfer of Turkish culture, they may not precisely reflect some cultural elements.

Key Words: Teaching Turkish as a Foreign Language, Promotion of Culture, Series and Films.

ÖZET
Gelişen teknoloji, yurtdışında yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kültür tanıtımı noktasında önemli bir yer tutmaktadır.
Bu çalışmada Türk dizi ve filmlerinin yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde Türk dili ve kültününün tanıtımına etkisi
bağlamında yeri incelendi. Çalışmaya Ürdün Üniversitesi, Türkçe Bölümü, 4. Sınıf, Arap asıllı, yaş ortalaması 22 olan 12 kadın
öğrenci dâhil edildi. Tarama modelinde, betimsel bir çalışma olarak hazırlanan araştırmada geleneksel veri toplama araçlarından
yazılı yoklama kullanılmıştır. Çalışmaya dâhil olan öğrencilerden takip ettikleri dizileri veya izledikleri filmleri, Türk kültürü ile
Arap kültürü arasındaki farkları, izledikleri dizi ve filmlerdeki aile yapısını, olumlu ve olumsuz aktarımları yazmaları istenmiştir.
Verdikleri cevaplar gruplandırılarak frekansları belirlenmiş ve yüzdeleri verilerek tablo haline getirilmiştir. İzlenen dizi ve
filmlerde güncel ve popüler yapımlar yer alırken, dönemsel yapımların da ilgi çektiği görülmüştür. Türk kültürü ile Arap kültürü
arasında benzerlik olduğuna dikkat çeken öğrencilerin yanı sıra yemeklerde, geleneklerde, kıyafetlerde, düğünlerde, kadın-erkek
ilişkilerinde farkların olduğuna değinmişlerdir. Öğrenciler tarafından Türkiye’nin şehirlerini, mekânlarını tanıtması, kadınların
güçlü ve güzel, erkeklerin romantik ve anlayışlı gösterilmesi, ailelerin birbirine bağlılığı ve geleneklere saygı duyulması dizi ve
filmlerin olumlu yanları olarak görülürken; alkol tüketimi, Avrupa özentisi, kıyafetlerin açık olması, ibadet edilmemesi ise
olumsuz yanları olarak gösterilmiştir. Yurtdışında Türkçe öğrenenler için Türk kültürünü tanıyabileceği materyaller rağbet
görmekte ve buna bağlı olarak görsel-işitsel materyallerden dizi ve filmler kültür aktarımı konusunda ön plana çıkmaktadır.
Bunun yanı sıra dizi ve filmler kültür aktarımında önemli bir yer tutarken tam anlamıyla da kültürel ögeleri yansıtmadığı tespit
edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, Kültür Tanıtımı, Dizi ve Filmler.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yüksek
Lisans Programı, e-posta: gnckrbs@gmail.com
3
Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yüksek
Lisans Programı, e-posta: humeyradoganay1@gmail.com
1

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ/ÖĞRENİMİNDE DİZİ VE FİLMLER

1053

1. GİRİŞ
Gün geçtikçe kültürler arası ve devletlerarası ilişkilerin daha da arttığı dünyamızda, yabancı
dil öğretimindeki en önemli gelişmelerden biri de dil-kültür arasındaki yakın ilişkinin fark
edilmesi olmuştur. Kültürlerarası etkileşim odaklı yaklaşıma göre dil öğrenmede amaç,
bildirişimsel amacı kazanabilmektir. Bunun sonucunda dilin, sözcüklerin nerede, ne zaman,
niçin, kim tarafından hangi ortamda kullanıldığı önem kazanmıştır (Pehlivan, 2007:8).
Yabancı bir dili öğrenmek o dilin kuralları ile doğru cümleler kurmak anlamına gelmez.
Milletin kültürünü de görüp bulunduğu duruma göre uygun cümle kurmayı öğrenmesi ve
toplumun ifade ettiklerinin ne manaya geldiğini kavraması anlamına gelmektedir.
Yabancılara Türkçe öğretimi, Türk kültürünün tanıtılması amacını da taşımaktadır. Çünkü,
dil kültürün bir aktarıcısıdır. Her geçen gün kitle iletişim araçlarının öneminin artmasıyla
birlikte televizyon dizileri de toplumu güncel olarak yansıtan araçlar haline de gelmektedir.
İnan’a (2012) göre bilişim ve iletişim çağı olan 21. yüzyılda kültürler ve diller arası iletişim
içerisinde görsel ve işitsel medya unsurlarının öneminin büyük olduğu görülmektedir. Bu
nedenle uluslarası iktisadi ve siyasi bağların güçlendirilmesinin yanında toplumlar arası
bağlarının kurulması bakımından televizyon dizilerinin vazgeçilmez bir tanıtım aracıdır.
Televizyon yayınları yabancı dil ve kültür içeriklerine ulaşmayı sağlayan medya unsurları
olarak öne çıkmaktadır. Televizyon, bireyleri, toplumu ve milletleri birbirine yaklaştırması ve
bunun sonucunda kültür ürünlerini çok geniş bir coğrafyaya dağıtması, söz konusu cihazların
yabancı dil öğretiminde yaşamsal bir rol oynamasını sağlamıştır (İnan, 2012:183).
Bir dili öğrenmek, bir anlamda dünyaya farklı bir açıdan bakmak, kendi kültüründen farklı bir
kültür ve dil evreni keşfetmektir. Dil iletişim içindir; bireye bilgi alışverişinde bulunma,
herhangi bir olay karşısında duygu ve düşüncelerini dile getirme, ortak hareket edebilme
olanakları sağlar (Köse, 2005: 155).
Türkçenin yabancı dil olarak yurt dışında öğretilmesinin Türkiye sınırları içerisinde
öğretilmesinden farklı ve zor yönü; Türkçeyi öğrenen yabancıların Türk kültürüne olan
uzaklığıdır. Bu uzaklığın giderilmesinde kitle iletişim araçlarından azami ölçüde faydalanmak
gerekir. Çünkü, günümüzde toplumun kültürünü en iyi şekilde tanıtan araçlar, kitle iletişim
araçları, özellikle televizyondur.
Türkiye’de Türkçeyi öğrenenler için kültürü benimseyip dil ile bağlantı kurmak doğal bir
süreçken yurt dışındaki öğrenciler için bu durum zorlaşmaktadır.
Yurtdışında Türkçe öğrenenler kültürel unsurları teknoloji vasıtasıyla görerek öğrendikleri
dil ile bağlantı kurmaya çalışmaktadır. Bu koşullarda öne çıkan öğretim materyali kuşkusuz
dizi ve filmlerdir. Gerek güncel olması gerek dünyada en çok rağbet gören görsel- işitsel
materyal olması bakımından önem arz etmektedir. Dizilerdeki karakterlerin kullandıkları
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beden dili, yemek çeşitleri, konuşma kalıpları, evleri, kıyafetleri kültürel unsurlar
barındırmaktadır.
Yurtdışında Türkçeyi öğrenenler öğretmenlerinin yönlendirmesiyle Türk kültürünü tanıtan
dizi ve film ile tanışabilir. Diğer taraftan öğretmenden bağımsız olarak ders dışı da öğrenciler
dizi ve filmleri takip etmektedir. Türk dizilerine yurtdışında büyük rağbet olması bunun
göstergelerindendir. Bu dizi ve filmler farklı alanlarda olabilir. Öğretmenin sınıfta
oluşturduğu kültür ortamının dışına çıkabilmektedir. Öğrenci öğretmenden bağımsız olarak
seçip izledikleri ile de Türkleri tanımaktadır.
Gelişen teknoloji yurtdışında yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kültür aktarımı
noktasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada Türk dizi ve filmlerinin yabancı dil
olarak Türkçenin öğretiminde Türk dili ve kültününün tanıtımına etkisi bağlamında yeri
incelendi. Çalışmaya Ürdün Üniversitesi, Türkçe Bölümü, 4. Sınıf, Arap asıllı, yaş ortalaması
22 olan 12 kadın öğrenci dâhil edildi.
Tarama modelinde, betimsel bir çalışma olarak hazırlanan araştırmada geleneksel veri
toplama araçlarından yazılı yoklama kullanılmıştır. Çalışmaya dâhil olan öğrencilerden en çok
izledikleri dizileri, Türk kültürü ile Arap kültürü arasındaki farkları, izledikleri dizi ve
filmlerdeki aileyi, olumlu ve olumsuz aktarımları yazmaları istenmiştir. Verdikleri cevaplar
gruplandırılarak ve yüzdeleri verilerek tablo haline getirilmiştir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçenin ve Türk kültürünün öğretimi ve
tanıtılması bağlamında yurtdışında geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Türk dizi ve
filmlerinin Türkçe öğrenen Arap öğrencilerin üzerindeki etkileri ve görüşleri temel alınarak
Türk dili ve kültürünün tanıtımına olan katkılarını tespit etmek ve televizyon dizilerinin
yabancı dil öğretimine ve kültür tanıtımına olan katkılarını değerlendirmektir.
2. YÖNTEM
Bu araştırma nitel bir çalışma olup tarama modelinde, betimsel bir çalışmadır. Karasar’a
(1991:77) göre tarama modeli varolan bir durumu betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlardır.
Araştırma konusunu bulunduğu ortam içinde ve değiştirme amacı gütmeksizin uygun bir
şekilde gözleyebilmektir.
Veri Toplama Aracı ve Süreci
Bu araştırmada yazılı yoklamalar kullanılmıştır. Yazılı yoklama, geleneksel ölçme ve
değerlendirme araçlarındandır. Tekindal’a (2000) göre yazlı yoklamalar okul sisteminde çok
kullanılan bir sınavdır. Açık uçlu sınav olarak da bilinen yazılı yoklamalar, öğrencilere sorulan
soruların belirli bir zaman diliminde yazılı olarak cevap vermesidir.
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Öğrencilere derslerden bağımsız olarak ve kendi tercihleri ile izledikleri diziler veya filmler
hakkında yazılı yoklama ile sorular sorulmuştur. Hangi dizi veya filmleri izlediklerini, onlarda
gördükleri olumlu ve olumsuz yanları, Türk aile yapısını ve Türk kültürü ile Arap kültürü
arasında dikkatlerini çeken farkları yazmaları istenmiştir. Öğrencilerin görüşlerinden
hareketle Türk kültürüne ait düşünceleri yorumlanarak başlıklar halinde verilmiştir.
Çalışma Grubu
Araştırmaya Ürdün Üniversitesi, Türkçe Bölümü, 4. Sınıfta, Arap asıllı, yaş ortalaması 22 olan
12 kadın öğrenci dâhil edildi. Sınıfta sadece kız öğrenciler bulunmaktadır. Katılımcılar
hakkında verilen bu bilgiler bulguların tanımlanması ve yorumlanmasında bir değişken
olarak dikkate alınmamıştır. Çalışmanın temel dayanağını katılımcıların Türk dizilerini
izlemesi oluşturmaktadır.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde Türk dizi ve filmlerinin yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde Türk dili ve
kültününün tanıtımına etkisi bağlamında yeri incelenmiştir. Çalışmaya dâhil olan
öğrencilerden en çok izledikleri dizileri, Türk kültürü ile Arap kültürü arasındaki farkları,
izledikleri dizi ve filmlerdeki aile yapısını, olumlu ve olumsuz aktarımları yazmaları
istenmiştir. Öğrencilerin Cevaplarda verilen ortak veriler gruplandırılarak kişi sayısı da
verilerek tablo şeklinde verilmiştir. Verdikleri cevaplar gruplandırılarak ve yüzdeleri
verilerek tablo haline getirilmiştir.
En Çok İzlenen Dizi ve Filmler
Öğrencilere izledikleri Türk dizi ve filmlerin isimlerini yazmaları istendi. Öğrencilerden iki ya
da üç diziyi takip edenlerin de izledikleri dizilerin tamamını yazmaları istendi. Öğrencilerin
vermiş olduğu cevaplar ile 17 farklı Türk dizisi ve 1 de Türk filmini izledikleri ve her
öğrencinin en az bir diziyi takip ettiği tespit edilmiştir.
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Tablo 1
Sıra
1
2
3

İzlenilen Dizi ve Filmler
Aşk-ı Memnu
Ezel
Kara Para Aşk
Farmagül’ün Suçu Ne?
Öyle Bir Geçer Zaman ki
Muhteşem Yüzyıl
Çalıkuşu
Adını Feriha Koydum
Yirmi Dakika
Kurt Seyit ve Şura
Kavak Yelleri
Asi
Gümüş
Gönül Çelen
Kurtlar Vadisi
Acı Hayat
Hababam Sınıfı
Karadayı

4

5

Toplam

F
5
4
3

%
33
27
20

2

13

1

7

15

100

*Frekanslara karşılık gelen yüzdelik rakamlar yuvarlanarak yazılmıştır.

Türk dizilerinin Türk filmlerine göre daha fazla tercih edildiği ortaya çıktı. En çok izlenen
dizilerde güncel ve popüler yapımlar yer alırken, dönemsel yapımların da ilgi çektiği görüldü.
Bunların içerisinde de duygusal içerikli dizilere rağbet edildiği, komedi ve aksiyon dizi ve
filmlerin ise en az izlenenler arasında olduğu belirlendi. Duygusal dizilerin tercih edilmesinde
araştırma grubunun kadınlardan oluşması ve yaş ortalaması ile de genç grubun dâhil
olmasının etkili olduğunu söylenebilir.
Türk Dizi ve Filmlerin Olumlu ve Olumsuz Yönleri
Dil öğrenmek sadece gramer kurallarını öğrenmekle gerçekleşmez. Öğrenilecek dilin kültürel
unsurlarını da tanımak gerekir. Çünkü kültür, bir milletin her şeyini kapsar. Bir dili öğrenmek
için de dili konuşan topluluğun her şeyini bilmek gerekir: Tarihini, coğrafyasını, yaşantısını,
değerlerini, yemeklerini, vs. (Okur ve Keskin, 2013: 1638). Türk dizileri dili ve kültürü
tanıtma noktasında izleyenlerde nasıl bir etki oluşturduğunu, olumlu ve olumsuz yönlerini
yazmaları istenerek belirlemeye çalışılmıştır. Öğrenciler izledikleri dizilerden hareketle
verdikleri cevaplar şöyle sıralanmıştır:

Tablo 2
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Sıra
1

Türk Dizilerin Olumlu Yönleri
Türkler, gelenek ve göreneklerine bağlıdır.

F
4

%
33

2

Türkiye’nin tabiatı ve şehirleri güzel tanıtılmaktadır.

3

25

3

Aile bağları kuvvetlidir.

2

17

4

Türkler cömert ve yardımsever olarak
tanınmaktadır.
Genellikle insanlar arasında iyi ilişkiler vardır.

2

17

1
12

8
100

5
Toplam

*Frekanslara karşılık gelen yüzdelik rakamlar yuvarlanarak yazılmıştır.

Tablo 3
Sıra
1
2
3
4
Toplam

Türk Dizilerinin Olumsuz Yönleri
Dine yer verilmemesi ve ibadet edilmemesi
İçki kullanılması
Rakı içilmesi
Avrupa özentisi, batılı düşünce olması
Türkleri yeteri kadar tanıtamaması

F
5
4

%
42
33

2
1
12

17
8
100

*Frekanslara karşılık gelen yüzdelik rakamlar yuvarlanarak yazılmıştır.

Öğrencilerin çoğunluğu Türkleri gelenek ve göreneklerine bağlı olarak gördüğü tespit
edilmiştir. Bunun yanında Türkiye’nin tabii güzelliklerini tanıtma noktasında da öğrencilerin
dikkatini çektiği görülmüştür. Türklerin karakter özelliği olarak cömert ve yardımsever
olarak tanındığı ve bazı dizilerde insanlar arasında iyi ilişkiler olduğunu yazdıkları
görülmüştür. Dizilerin olumsuz gördükleri özelliklerine ise ilk sırada dizilerde dinî unsurlara
yer verilmemesini yazmışlardır. İçki kullanılması da çoğunlukla olumsuz bir özellik olarak
görülmüştür. Ürdün’ün Arap ve İslam devleti olması, öğrencilerin bu özellikleri olumsuz
olarak yazmasında etkili olduğu söylenebilir. Dizilerde hâkim olan düşüncenin Avrupa’ya
özenme ve batılı düşüncede olmalarını olumsuz özellik olarak yazdıkları ve dizilerin Türkleri
tam olarak tanıtamadığını ifade ettikleri görülmüştür.
Dizilerdeki Aile Yapısı
Türklerin günlük hayatlarından örnekler veren dizilerde aile mevhumu da öğrencilerin
dikkatini çekmekte ve gördüğü özellikleri şöyle ifade etmektedirler;
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Tablo 4
Sıra
1
2
3

Dizilerdeki Aile Yapısı
Türk ailesi birlik ve beraberlik içindedir.
Aynı masada yemek yemektedirler.
Beraber sevinip beraber üzülmektedir.
Türk ailesi mutlu, büyük ve güzeldir.

F

%

8

67

3

25

Bazı dizilerde aile yapısı kötü ve karakterler
bencildir.

1

8

12

100

Toplam
*Frekanslara karşılık gelen yüzdelik rakamlar yuvarlanarak yazılmıştır.

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun aile bireylerin birbirlerine olan bağlılıklarını, beraber
sevinip beraber üzüldüklerini, aynı masada oturup yemek yediklerini yazdıkları görülmüştür.
Geniş, mutlu ve güzel bir aile olduklarını yazan öğrencilerin yanı sıra bazı aile yapılarının
kötü, karakterlerin kendi halinde, bağımsız hareket ettiklerini belirten bireyler de olmuştur.
Arap Dizileri ve Türk dizileri Arasındaki Farklar
Öğrencilere Arap dizileri ile Türk dizileri arasında kültürel özelliklerin yansıması bakımından
farklı gördükleri özellikleri yazmaları istendi. Öğrencilerin verdiği cevaplar şu şekilde
sıralanmaktadır;
Tablo 5
Sıra

Arap Dizileri ile Türk Diziler Arasındaki
Farklar
Türk dizilerindeki karakterler daha açık giyiniyor.

F

%

5

26

4
3
3

21
16
16

5

Kadın-erkek ilişkilerinde çok rahat davranıyorlar.
Fazla fark bulunmamaktadır.
Kadınlar güçlü ve güzel, erkekleri anlayışlı ve
romantiktir.
Yemekleri farklıdır.

2

11

6

Türk dizileri daha romantiktir.

1

5

7

Âdetleri ve düğün gelenekleri farklıdır.

1

5

19

100

1
2
3
4

Toplam
*Frekanslara karşılık gelen yüzdelik rakamlar yuvarlanarak yazılmıştır.

Öğrenciler Türk kültürüne dair bazı hususlarda diziler vasıtası ile fikir sahibi olmuşlar ve
kendi kültürleri ile kıyaslayabilme fırsatı bulmuşlardır. Bu kıyaslama ile Türk dizilerindeki
karakterlerin kıyafetlerinin açık olmasını ve yaşam tarzlarının daha rahat olmasını
belirlemişlerdir. Yemeklerin farklı olmasının yanı sıra âdetleri ve düğün geleneklerini de
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farklı olarak görmüşlerdir. Ayrıca Türk erkeklerini Arap erkeklerden daha romantik
bulmuşlardır.
Televizyon ve radyo yayınları yabancı dil ve kültür içeriklerine ulaşmayı sağlayan medya
unsurları olarak öne çıkmaktadır. Televizyon ve radyonun, bireyleri, toplumu ve milletleri
birbirine yaklaştırması ve bunun sonucunda kültür ürünlerini çok geniş bir coğrafyaya
dağıtması, söz konusu cihazların yabancı dil öğretiminde yaşamsal bir rol oynamasını
sağlamıştır (İnan: 183).

4.SONUÇ
Bilişim ve teknoloji çağı olan 21. yüzyılda artık ülkeler arasındaki ticarî ve diplomatik
ilişkilerin yanı sıra medya unsurları ile kültürler arası bir etkileşim olmaktadır. Yabancı dil
öğrenmek isteyen adaylar hedef dilin konuşulduğu dizileri takip ederek Türk dilini ve
kültürünü tanımaya çalışmaktadır. Okur ve Keskin’e göre (2013) dil öğrenmek sadece dilin
kurallarını öğrenmekle gerçekleşmez. Yabancı bir dili öğrenmenin yolu hedef dilin ait olduğu
kültürü tanımaktan geçer. Çünkü kültür, bir milletin her şeyini kapsar. Bir dili öğrenmek için
de dili konuşan topluluğun her şeyini bilmek gerekir: Tarihini, Coğrafyasını, yaşantısını,
değerlerini, yemeklerini… Türkçeyi öğrenenlerin temel destekleyicisi kültürdür.
Ürdün Üniversitesi, Türkçe Bölümü öğrencilerine yapılan yazılı yoklama ile dizi ve filmlerin
Türk dilinin ve kültürünün tanıtımındaki yerini incelediğimiz bu çalışmada derslerden
bağımsız bir şekilde Türk dizilerine rağbet olduğunu ve öğrencilerin Türk kültürünü bu
araçlar vasıtası ile tanımaya çalıştığı ortaya çıkmıştır.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde hedef dile ulaşmada dizi ve filmler öğrencilerin günlük
dili doğal bir şekilde duyması bakımından önemli materyallerdir. Öğrenciler sınıf içinde ve
dışında izlediği dizi ve filmler ile günlük dili doğal bir şekilde işitebilme fırsatı bulmaktadır.
Öğrencinin hedef dile aşinalığı artmakta ve kelime bilgisinin gelişmesine de olanak
vermektedir. Aynı zamanda kültür tanıtımı sürecinde görsel-işitsel araçlar öğrencilerin
konuşma ve dinleme becerilerinin de gelişmesine yardımcı olmaktadır. Öğrenciler dizi ve
filmler sayesinde günlük dil ile karşılaşır ve milletin kültürünü bu materyaller ile tanıma
fırsatı bulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Türk dilini ve kültürünü yansıtan nitelikli film ve
dizilerin yapılması gerekmektedir. Kültürel öğelerin tanıtımı dil öğrenme sürecini
hızlandırmakta ve öğrencilerin kültüre ve dile olan ilgisini artırmaktadır.
Bu araştırma ile öğrencilerin görüşleri değerlendirildiğinde kültür tanıtımı açısından dizi ve
filmlerin Türk kültürünü yeterli düzeyde tanıtamadığı görülmüştür. Türk dizilerinin yurt
dışında büyük rağbet gördüğü göz önünde bulundurularak Türk kültürüne has özelliklerin
tanıtılması hususuna özen gösterilmelidir. Bu nedenle kültürel özellikleri yansıtan dizilerin
hazırlanması gerektiği düşünülmektedir. Bu yüzden nitelikli Türk dizileri; zengin içeriği,
kültürel öğeleri gerçekçi yapısıyla yansıtması bakımdan dil öğretiminde ve kültür tanıtımında
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kullanılabilir. Böylelikle Türk dilini yurt dışında öğreten kişi, öğrenci grubunun seviyesine
uygun dizi ve filmi seçip öğrencilere dersleri destekleyici bir materyal olarak da
kullanabilmelidir. Yurt dışında izlenilen dizi ve filmler Türkiye’yi, Türkleri, Türk kültürünü,
Türk dilini tanıtabilme olanağı sunacaktır.
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THE ROLE OF EUPHEMISM IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN
LANGUAGE: THE EXAMPLE OF GAZI UNIVESITY TURKISH
EDUCATION, RESEARCH AND APPLICATION CENTER
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ÖRTMECENİN
ROLÜ: GAZİ TÖMER ÖRNEĞİ1
Gulmira OSPANOVA2
ABSTRACT
Euphemism is the expression of words which are used instead of Linguistic taboo concepts. In other words, euphemism is the words
which create fear, sadness, ailing, disgust and shame feelings when it directly named. It cannot be imagined an effective expression
without having this language concept which provides beautiful, polite and fluent expression. The importance of euphemisms as a
culture carrier is very large. The vividness, charm and simplicity that it will provide in teaching Turkish to foreigners have a different
significance.
There are lots of studies about Turkish teaching subject in Turkey and the world. Among these studies, although there are studies
which are appropriate to European Language Development documents, there are also haphazard prepared books. In this study, we
analyzed the use of euphemism in the books that are prepared at the level of A1, A2, B1, B2 and C1 by Gazi University Turkish
Education, Research and Application Center. We focused on the utilization quality of euphemism and the way how it should be
applied in teaching Turkish as a foreign language which constitutes the main subject of this study. As the use of euphemism at the
level A1 is low as the level increases the use of it also increase. It has been observed thatthe rise level by level do not follow a
particular order. As aconsequence such an elaboration can be done: Our analyzed lesson books are successful in using euphemism.
By the intensification of literary language, the increase in the use of euphemism in parallel to it is natural.
Until so far in the studies teaching Turkish as a foreign language, it has not been observed that the euphemism technique has been
analyzed independently. In our study, the function of euphemism such as gaining students vocabulary and its role in cultural
transmission has been analyzed.
Key Words: Turkish teaching, literary language, style, effective expression, culture transmission

ÖZET
Dilsel tabu olan kavramların kullanılması gereken durumlarda onların yerine sarf edilen ifadelere örtmece denir. Diğer bir deyişle
örtmece, doğrudan adı söylendiğinde insanlarda korku, üzülme, rahatsız olma, iğrenme, utanma gibi duygular uyandıran kavram ve
davranışları örtülü bir şekilde karşılayan söz/sözcüklerdir. Güzel, kibar ve akıcı bir anlatım sağlayan bu dil olayı olmadan etkili bir
ifade düşünülemez. Kültür taşıyıcısı olarak örtmecelerin dildeki yeri ve önemi büyüktür. Yabancılara Türkçe öğretiminde sağlayacağı
canlılık, çekicilik ve kolaylık ise ayrı bir öneme sahiptir.
Türkiye’de ve dünyada yabancılara Türkçe öğretimi konusunda çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmaların içerisinde Avrupa Dil
Gelişim Dosyası’na uygun çalışmalar olduğu gibi, gelişigüzel hazırlanan kitaplar da mevcuttur. Biz bu çalışmada, Gazi Üniversitesi
Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyelerinde hazırlanan Yabancılar İçin Türkçe
ders kitaplarındaki örtmece kullanımını değerlendirdik. Çalışmanın asıl konusunu oluşturan Türkçenin yabancı dil olarak
öğretiminde örtmece söz/sözcüklerden faydalanma yönteminin niteliği ve nasıl yapılması gerektiği üzerinde durduk. A1 seviyesinde
örtmece kullanımı az iken seviyeler yükseldikçe örtmece kullanımı artmaktadır. Seviye seviye artışın ise belli bir düzen içerisinde
gerçekleşmediği gözlenmektedir. Bunun sonucu olarak şöyle bir değerlendirmeye gidilebilir. İncelediğimiz ders kitapları örtmece
kullanımında genel olarak başarılıdır. Edebî dilin yoğunlaşmasıyla örtmece kullanımının da artması doğaldır.
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi ile ilgili şimdiye kadar yapılan çalışmalarda örtmece tekniğinin bağımsız olarak ele alındığına
rastlanmamıştır. Çalışmamızda örtmecenin Türkçe öğretiminde öğrencilere kazandırdığı söz varlığı ve kültür aktarımındaki işlevi
incelemeye tâbi tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Örtmece, Türkçe öğretimi, edebî dil, üslup, etkili ifade, kültür aktarımı
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1. GİRİŞ
Hızla değişen dünyamızda siyasi, dinî, ekonomik, sosyal, turizm ve göç gibi birçok
nedenlerle yabancı dil öğrenmenin / öğretmenin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu
süreç içerisinde yer alan Türkçe öğrenimi / öğretimi de son yıllarda hız kazanmakta;
Avrupa Dil Gelişim Dosyası ile de ağırlığını iyice hissettirmektedir.
Dil bir halkın kültürünün yansımasıdır. Bu bağlamda kültürel mirasın aktarılmasında son
derece önemli bir rolü olan dilin öğrenimi / öğretimi büyük önem kazanmaktadır.
“Yabancı bir dili edinme, ana dilimizdeki kavramların, anlatımların karşılığını o dilde
bulup kullanma değildir. Çeşitli toplumların dünya bakışlarına düşünme ve değer
sistemlerine açılan bir kapıdır yabancı dil. Bir toplumun ya da bir toplumun bireylerinin
çeşitli etkinliklerini, davranış biçimlerini kavrayabilmenin yolu, o toplumun dilini
bilmekten öğrenmekten geçer.” (Ozil 1991: 96).
Dil ve kültür birbirinden ayrı düşünülemez. Bir halkın dilini öğrenmek, onun ruhuna
dokunmak, özünü tanımaktır. “Yabancı bir dili öğrenmek bir dünyayı, yabancı bir kültürü
de anlamak, tanımak demektir. Yabancı olanı anlamaya, çözümlemeye çalışmak ise
öğrenciye bilgi ve düşünce zenginliği kazandırarak onun dünyaya bakış ufkunu genişletir.”
(Tapan 1995: 156).
Kültür taşıyıcısı olarak örtmecelerin kültür aktarımındaki rolü ve önemi büyüktür. Halkın
dünya görüşünün, yaşam tarzının, zevk ve estetik anlayışının birer tezahürü niteliğinde
olan örtmeceler, deyim ve atasözleri gibi dil öğreniminde / öğretiminde göz ardı edilemez
unsurlardır.
Örtmece, doğrudan ifade edildiğinde korku, üzüntü, iğrenme, utanma gibi hoş olmayan
duygulara sebep olabilecek varlık, kavram ve davranışların gerçek adının yerine tercih
edilen söz/sözcüklerdir. Toplumun koyduğu yasakların, ahlak kurallarının çerçevesinde
oluşan ve kelimenin anlam alanını değiştirmeyi amaçlayan örtmece, bir bakıma algılama
olayıdır ve psikolojik bir boyut da taşır. Demirci örtmeceyi “anlam değişmediği halde
algılamayı değiştirmeye yönelik bir anlatım tarzıdır” (Demirci 2008: 22) şeklinde açıklar.
Daha güzel konuşmayı amaç edinen, tabu, nezaket ve görgü kuralları çerçevesinde
şekillenen örtmeceler toplumsal yaşamın her alanında yaygın olarak kullanılır.
2. YÖNTEM
Araştırmamızda yöntem olarak doküman analizi kullanılmıştır. Doküman olarak Gazi
Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından
yayımlanan Yabancılar İçin Türkçe ders kitapları ele alınmıştır. Araştırma, söz konusu
Türkçe öğretim setinin A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyesi ders kitapları ile sınırlıdır.
Çalışmada, örtmece söz/sözcükler tespit edilerek sınıflandırma yoluna gidilmiştir. Bu
bağlamda, örtmece ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar araştırılmış (Ahmetov 1995;
Aksan 2003; Akpınar 1985; Zelenin 1929; Bilginer 2001; Killi 2006; Karabulut ve
Ospanova 2013; Ospanova 2014) ve bu bilgiler doğrultusunda ders kitaplarında geçen
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örtmeceler konularına göre altı grupta toplanmıştır. Bunlar: Ölümü ifade eden örtmeceler;
bedensel engel ifade eden örtmeceler; sosyal alanlarla ilgili örtmeceler; ticari ve ekonomik
olgularla ilgili örtmeceler; gebelik ve doğumla ilgili örtmeceler; diğer örtmeceler.
3. BULGU VE YORUMLAR
3.1. A1 ve A2 Temel Düzeydeki Kitaplarla İlgili Bulgu ve Yorumlar
Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, A1 ve A2 seviyelerinde örtmece kullanımı daha
azdır. Bunun nedeni, öğrenimin temel seviyede olup daha çok somut kavramlar ile
öğrencinin çevresi arasında bağlantı kurularak gerçekleştirilmesi ve örtmecelerin
genellikle dolaylı anlatım olarak mecazi anlam içermesiyle açıklanabilir.
Tablo 1. Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Temel Düzey Ders Kitaplarındaki Örtmece
Tablosu
Örtmece Söz/Sözcüklerin Kullanımı (A1 ve A2 seviyeleri)
1. Ölümü İfade Eden Örtmeceler
Babam hayatta değil.
Can veya mal kaybı var mı?
Bazen bir trafik kazası, bazen bir intihar, bazen de bir kalp krizi.
2012 yılında 74 yaşında hayata veda etti.
Gökçen’in başarılarla dolu hayatı 2001 yılında son bulur.
2. Bedensel Engel İfade Eden Örtmeceler
İşitme Engelli Güreşçilerin Büyük Başarısı
İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonu!
Güreşçiler işitme engelliydi.
Leyla son zamanlarda çok kilo aldı.
Leyla, son zamanlarda fazla kilo aldı.
Leyla fazla kilolarından şikâyetçidir.
3. Sosyal Alanlarla İlgili Örtmeceler
Emel önce servis elemanıyla konuştu.
Servis elemanı tecrübesizdi.
Mağazadaki görevli Derya’ya bir oturma odası takımı gösterdi.
Mağaza görevlisi, az ilerideki başka bir takımı gösterdi.
Görevli: - Sorun değil. Mobilyanın rengini ve desenini şuradaki kumaş
kataloğundan beğenirsiniz.
Görevli, Leyla’ya koşu bandının kullanımını anlatıyor.
Görevliye göre bu koşu bandı en kullanışlı üründür.
4. Ticari ve Ekonomik Olgularla İlgili Örtmeceler
Murat: Ücret ne kadar?
Sekreter: Aylık altmış lira.
Murat: Çok uygun, hemen kaydoluyorum.
Emel uygun fiyatlı bir menü seçti.
İlk oturma odası takımının fiyatı uygun değil.
- Mavi renkli koltuk takımı ne kadar?

Seviye-Sayfa
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A1-10
A2-6
A2-6
A2-68
A2-76
A2-4
A2-4
A2-5
A2-70
A2-71
A2-71
A2-7
A2-7
A2-52
A2-52
A2-52
A2-71
A2-71

A1-28
A2-7
A2-53
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- 300 TL. Hem çok temiz hem de fiyatı uygun.
Fiyatları daha uygun olduğu için biletlerini internet üzerinden alacaklar.
5. Gebelik ve Doğumla İlgili Örtmeceler
Anne olmadan önce doktoramı yapmak istiyorum.
6. Diğer Örtmeceler
-Lavaboyu kullanmak istiyorum.
-Lavaboya, personelden başkası giremez!
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A2-54
A2-62
A2-43

A1-50

3.1.1. Ölümü İfade Eden Örtmeceler
A1 ders kitabında bir ve A2 ders kitabında dört olmak üzere toplam beş yerde ölümle ilgili
örtmece ifadelere yer verilir. Doğrudan ölüm ve ölmek yerine, örtülü ifadelerin kullanımı
günlük hayatta da çok sık başvurulan bir anlatım yoludur.
3.1.2. Bedensel Engel İfade Eden Örtmeceler
A2 ders kitabında toplam altı yerde geçen bu tür örtmecelerden işitme engelli ifadesi daha
kaba olan sağır sözcüğünün yerini alır ve fiziksel yetersizliği karşılar. Diğer üçü fazla kilo,
fazla kilo almak ve çok kilo almak ifadeleri ise şişmanlamak ve şişmanlık sözcüklerini
karşılayan daha uygun ifadelerdir. Bunlar sosyal kontrolün doğrudan etkisi alanına giren,
kullanıldığında dinleyeni veya okuyanı daha az rahatsız eden örtülü ifadelerdir.
3.1.3. Sosyal Alanlarla İlgili Örtmeceler
A2 ders kitabında yedi yerde geçen bu tür örtmeceler, toplumsal bakış açısından prestijli
olmayan mesleklerin başat adını örtme maksadıyla kullanılır. Burada pizza dağıtıcısı
yerine servis elemanı ve satıcı yerine görevli veya mağaza görevlisi demek kurumsallığı
vurgulama açısından daha uygun görülür.
3.1.4. Ticari ve Ekonomik Olgularla İlgili Örtmeceler
A1 ders kitabında bir ve A2 ders kitabında dört olmak üzere toplam beş yerde geçen bu
tür ifadelerden çok uygun, uygun fiyatlı, fiyatı uygun, fiyatı daha uygun ifadeleri ucuz
sözcüğünün yerini alan örtülü sözlerdir. Günlük hayatta ‘ucuz mal’ almaktansa, ‘ekonomik
ürün’ün tercih edilmesi gibi (Bilginer 2001: 444) ucuz yerine yukarıda sıralanan ifadelerin
kullanımı yeğlenir. Benzer bir yaklaşım pahalı yerine tercih edilen fiyatı uygun değil
ifadesinde de görülür.
3.1.5. Gebelik ve Doğumla İlgili Örtmeceler
Hamilelik ve doğum yapmak bir bakıma cinselliği de çağrıştırdığı için, bu konuda örtmece
kullanımına gidilir. Genellikle doğurmak kavramını en güzel şekilde karşılayan, anne
olmak ifadesidir.
3.1.6. Diğer Örtmeceler
Bu grupta tuvalet terimlerinden en sık kullanılan ve en uygun görülen ifade olarak lavabo
karşımıza çıkar. Açık bir şekilde dile getirilmesi ayıp ve kaba kabul edilen bu tür ifadeler
doğrudan fizyolojik boşaltımla ilgili olup gizlenmeye en elverişli konulardandır.
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3.2. B1, B2 Orta ve C1 İleri Düzeydeki Kitaplarla İlgili Bulgu ve Yorumlar
Tablo 2’de de görüleceği üzere, orta ve ileri seviyelerde örtmece kullanımı temel
seviyelere nazaran daha yoğundur. Bilhassa ölüm üzerine temellendirilmiş örtmecelerin
anlatıma çeşitlilik, renklilik ve canlılık kazandırdığı görülür.
Tablo 2. Yabancılar İçin Türkçe B1, B2 Orta Düzey ve C1 İleri Düzey Ders Kitaplarındaki
Örtmece Tablosu
Örtmece Söz/Sözcüklerin Kullanımı (B1, B2 ve C1 seviyeleri)
1. Ölümü İfade Eden Örtmeceler
vefat etmek
hayata gözlerini yummak
1910 yılında doğdu, 1997 yılında bir kalp rahatsızlığı sonucu vefat etti.
Bu çaresiz aşk sonucu günden güne bir mum gibi erir ve pınarın başında
can verir.
Narkissos nasıl hayatını kaybeder?
Dünyadaki benzer sel baskınlarının verdiği zararlar ürkütücü boyutlara
ulaştı. 240 milyon kişiyi etkilediği söylenen bu seller, resmî açıklamalara
göre şimdiye kadar iki binin üzerinde insanın hayatına mal oldu.
Telef olan diğer canlıların ise sayısı belirlenemedi.
Bir ayağı çukurda olmak
Bir süre önce Trabzon’da yaklaşık üç saat süren yağmur, Sürmene ilçesi
ve haritadan silinen Beşköy beldesinde büyük mal ve can kaybına neden
oldu, ocakları söndürdü...
Hatırlanacağı gibi bu dev dalgalar, 1993’te Endonezya’da bir adanın
tamamını kapladı ve iki bin kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı.
Yine benzer bir patlamayla oluşan dalgalar sebebiyle Gine’de yaşamını
yitirenlerin sayısı ise üç bini aştı.
Kemal, babasını geçen yıl bir gıda zehirlenmesi sonucunda kaybettiğini,
bunun için ileride gıda alanında başarılı bir mühendis olmak istediğini
ama maddi imkânlarının kısıtlı olduğunu anlattı.
Çok sevdiğiniz arkadaşınızın bir yakınını kaybettiğini duyuyorsunuz.
Her yıl 200-300 insanın yaşamını kaybettiği bu yolda, bunca tehlikeye
karşın yoğun bir araç trafiği yaşanıyor.
Kaçanların aşağı yukarı yarısı yolda hayatını kaybediyor.
Güney Afrika’da son 35 yıl içerisinde birçok dalgıç, köpek balığı
saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmiştir.
Annesini ve babasını kaybeden talihsiz, küçük Hasan’ı Filistin’deki
halasının yanına göndermeye gelenler “Orada rahat eder.” diye
mırıldanarak evlerine döndüler.
Bu mücadelede yenilen Don Kişot materyalist bir dünyada kendi özünü
kaybetmektense ölmeyi tercih eder ve günah çıkararak hayata gözlerini
yumar.
Kaza, sadece can kaybıyla sonuçlanmıştır.
İddialara göre geminin yapımında kullanılan demirin soğukta nasıl

Seviye-Sayfa
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reaksiyona gireceği bilinseydi bu kazada 1500’den fazla insan hayatını
kaybetmeyecekti.
Uranyumu karıştırırken hata yapan üç mühendis olay esnasında hayatını
kaybetti.
Bir avuç suda yaşamını tüketmek istemeyen, denizlere hasret cesur bir
balığın hikâyesidir bu.
Moleküler biyoloji ve genetik, biyoloji alanının son yıllarda en hızlı
gelişen dalları olup yaşayan ya da yaşamı sona ermiş tüm organizmaların
moleküler düzeyde yapılarını, işlevlerini; bunların birbirleriyle ve
çevreyle olan ilişkilerini inceler.
Hikâyesinin aksine ironik bir biçimde neredeyse kurumuş Aras Gölü’nde
boğulmuş olarak bulurlar bedenini. Hem de henüz denizlere, okyanuslara
açılamadan, 28’inde.
Peki insan ne zaman bu hâle geldi? Ne zaman insan olduğunu unutup bu
ölümlü dünyaya sahip olmaya çalıştı, hırslarının kurbanı oldu?
Şu dünya bir kere daha değişecek… Belki eski hâlini alamaz, ama zararı
yok, gidenler gitti, gelenler gelsin, insanlar gülmeyi, ağlamayı yeniden
öğrensin…
Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.
Kılıcı andıran bu görünüm, kimileri tarafından semazenin intihar ederek
kendi bedeninden sıyrılması ve yoklukta Allah’a ulaşması olarak ifade
edilmektedir.
Dost dost diye nicesine sarıldım, / Benim sadık yârim kara topraktır. /
Beyhude dolaştım boşa yoruldum, / Benim sadık yârim kara topraktır.
Bu kabileden sadece iki küçük çocuk kurtulur. Düşman Han, bu
çocukların da yok edilmesini ister; bunun için yaşlı bir nineye görev verir.
2. Bedensel Engel İfade Eden Örtmeceler
Kitabın … iki kusursuz kelebek ve iki engelli gencin aşk hikâyesinden
oluşuyor.
Bu şenlikte; … özellikle yaşlı ve engelliler düşünülerek hazırlanmış
“kibritli mum” … gibi genç beyinlerin zihninden çıkan pek çok parlak
fikrin gerçeğe dönüştüğü projeler vardı.
Fatma, Gülce’yle neden konuşmak istiyor?
c) engellilere bilgisayarını vermesi için
Proje ne ile ilgilidir?
b) engelliler için kitap seslendirme
Biyologlar laboratuvarlarda çalışır. Dolayısıyla biyologların kimyasal
maddelere alerjisi olmayan, araştırmacı, doğayı seven, görme engeli
bulunmayan, renkleri ayırt edebilen ve dikkatini bir noktada uzun süre
yoğunlaştırabilen kişiler olması gerekir.
Görme engelliler için sesli kitap hazırlama çalışmasına katılsanız hangi
kitabı seslendirmek isterdiniz, sebepleriyle açıklayınız.
Oyuncular makyaj sayesinde kendinden yaşça çok büyük ve kilolu birine,
bir hayvana, yaralı bir insana veya karşı cinsten birine tıpatıp
benzeyebilmektedir.
Obezite, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz etkileyen çok yönlü bir
hastalıktır.
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Kalori alımı ve harcanması arasındaki kronik dengesizlik sonucunda
obezitenin oluştuğu düşünülmektedir.
Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar, hem anne hem de babanın
obez olması durumunda çocukta obezite riskinin tek ebeveynin obez
olmasına göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Tek ebeveynin obez olması durumunda ise bu risk yüzde 30-40
arasındadır.
Aile çevresinde çok sayıda obez olan bir çocuk, aile bireylerinin obez
olmalarına sebep olan yeme alışkanlıklarını paylaşır.
Bu nedenle bu çocukların yüksek çevresel obezite riski altında oldukları
düşünülür.
Çocukluk çağında obez olanların yarısının erişkinlik döneminde de obez
olma olasılığı var.
Bu da obeziteye yol açan tek etkenin sadece ihtiyaç fazlası yeme
alışkanlığı olmadığını gösteriyor.
Çocuklukta obezite, yağ hücrelerinin sayısının artmasıyla oluşuyor.
Erişkinlikte obeziteyse yağ hücrelerinin sayısının değil, hacminin
artmasına bağlı olarak ortaya çıkıyor.
3. Sosyal Alanlarla İlgili Örtmeceler
çocuk yetiştirme yurtları
huzurevleri
Çocuğun annesi kızlarını neden yuvaya vermiştir?
4. Ticari ve Ekonomik Olgularla İlgili Örtmeceler
Kemal, babasını geçen yıl bir gıda zehirlenmesi sonucunda kaybettiğini,
bunun için ileride gıda alanında başarılı bir mühendis olmak istediğini
ama maddi imkânlarının kısıtlı olduğunu anlattı.
5. Gebelik ve Doğumla İlgili Örtmeceler
Ana rahmi gibi sıcak ve yüklü idi hava.
6. Diğer Örtmeceler
Epilepsi ve beyin tümörünü kendi bulduğu yöntemlerle tedavi etti.
Yıldızınız bir anda parladığı gibi bir anda sönebilir de.
Komşular gelincikle ilgili hangi konuda endişe duyuyor?
Genç kadının gelinciğe yaklaşımı niçin değişiyor?
dolap çevirmek
laf getirip götürmek

C1-66
C1-66
C1-66
C1-66
C1-66
C1-66
C1-66
C1-66
C1-66
C1-84
C1-84
C1-87

B1-42
C1-79
B1-10
B1-24
B2-41
B2-41
B2-13
C1-68

3.2.1. Ölümü İfade Eden Örtmeceler
Ölümü anlatan örtmeceler B1 seviyesinde sekiz, B2 seviyesinde on ve C1 seviyesinde 12
olmak üzere toplam 30 tanedir. Bunların içinde ölüm kavramını somutlaştırarak resmeden
bir ayağı çukurda olmak ve hayata gözlerini yummak ifadeleri, aynı zamanda diğer
örtmeceler gibi algılamayı da değiştirerek örtülen anlamın daha kolay kabullenilmesini
sağlar. Buna benzer şekilde yaşamını tüketmek, yaşamı sona ermek ifadeleri ise insana belli
bir süreliğine verilen hayatın tamamlandığını vurgulayan örtülü anlatımlardır. Yaşamını
yitirmek, yaşamını kaybetmek, hayatını kaybetmek örtülü kullanımlarının ise hayata sanki
maddi bir varlık gibi kaybolabilme ve nereye gittiği bilinmeyen bir şey niteliğini kattığı
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söylenebilir. Ceset, ölü yerine tercih edilen beden de söylendiğinde insanı daha az rahatsız
eden örtmecelerdendir.
3.2.2. Bedensel Engel İfade Eden Örtmeceler
B1 seviyesinde dört, B2 seviyesinde iki ve C1 seviyesinde 11 olmak üzere toplam 17
tanedir. Fiziksel engelli insanları rencide etmemek için sakat yerine engelli, kör yerine
görme engelli ifadeleri kullanılır. Aksi takdirde bedensel engelli kimseyi üzmenin yanı sıra
konuşanın kaba veya patavatsız olarak algılanması da kaçınılmazdır. Bunun gibi şişman
karşılığı kilolu, çok şişman yerine obez ve çok şişmanlık için obezite sözcüklerinin
kullanılması yaygın örtmecelerdendir.
3.2.3. Sosyal Alanlarla İlgili Örtmeceler
Sosyal alanlarla ilgili örtmecelerden C1 seviyesinde kullanılanları üç tanedir. Bunlardan
biri genel kabul görmüş olan huzurevi olup Bilginer’in de söylediği gibi “aslında yaşlı
insanlarımıza pek huzur verici yerler oldukları söylenemez, fakat ‘yaşlılar yurdu’ demek
yerine, ‘huzur evi’ demek yöneticiler tarafından tercih edilmektedir.” (Bilginer 2001: 443).
Bunun gibi çocuk yetiştirme yurdu ve yuva ifadeleri de yetim ve öksüz çocukların barındığı
kurumlar olup sosyal ve psikolojik açıdan örtük anlatıma müsait kavramlardır.
3.2.4. Ticari ve Ekonomik Olgularla İlgili Örtmeceler
Bu alanda kullanılan örtmece B1 seviyesinde sadece bir yerde geçer. Parasız veya yoksul
yerine, söylendiğinde daha hafif ve yumuşak bir ifade olarak kabul edilen maddi imkânları
kısıtlı örtmecesi tercih edilir.
3.2.5. Gebelik ve Doğumla İlgili Örtmeceler
Hastalık gibi gebelik ve doğum da insanlarda endişe yaratan fizyolojik hâllerdendir. Ayrıca
yukarıda da söylediğimiz gibi cinselliği çağrıştırdığından, hamile için çeşitli
adlandırmalara gidilmesinin sebebini utanma duygusuna bağlayanlar da vardır (Çetin,
2008: 205). C1 seviyesinde bu tür örtmece örneği bir tanedir. Hamileliği anlatmak için
başvurulan yüklü deyimi, ağırlık ve yük kavramlarını çağrıştıran dikkate değer bir
örnektir.
3.2.6. Diğer Örtmeceler
Örtmece yapmanın yaygın yollarından biri yabancı dilden yeni sözcükler, terimler
almaktır. Bunların anlamları tam anlaşılamadığı için, kullanılırken çok itici veya ürkütücü
gelmez. Bu yöntem sayesinde kastedilen kavramın tahrip edici özelliği ortadan kaldırılmış
olur. Özellikle tıp alanında sıkça görülen batı kaynaklı kelimelerin örtmece niteliği taşıdığı,
kullanıldığında hastalık kavramının oluşturabileceği olumsuz etkiyi yumuşattığı görülür
(Ospanova 2014: 198). Bu bağlamda, metinde geçen epilepsi terimi diğer adı olan sara
hastalığına nazaran nispeten daha uygun bir kullanımdır. Sevilmeyen ve uğursuz sayılan
hayvana gelincik şeklinde güzel bir adın verilmesi de güzel bir örtmece örneğidir (Aksan
2006: 169).
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Öneriler:
1. Yabancılara örtmecelerin öğretiminde basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru bir
yol izlenmelidir.
2. Öğretilen örtmece söz/sözcüklerin eş, zıt veya yakın anlamlı örnekleri de verilmelidir.
Bunların metin içinde tekrarlanması, ünite sonundaki alıştırmaların eşleştirme şeklindeki
sorularında yer alması, öğrencilerin örtmece söz/sözcükleri benimsemelerinin yanı sıra,
sesteş, eş ve zıt anlamlı kelimeleri öğrenmeleri de kolaylık kazanır.
3. Öğrencilerin millî kimliğini, dinî inancını ve benzeri değer yargılarını rencide
edebilecek özellikteki örtmecelerin kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Örneğin,
anladıysam Arap olayım, Arap saçı gibi, papaza dönmek vb.
4. Kullanılan, yaşayan dil öğretilmelidir. Örtmecelerin çok çeşitlilik, yaygınlık ve
değişkenlik arz etmesi dikkate alınarak öğrencilerin dil seviyesine ve konuya göre, yazılı
ve sözlü anlatımda en çok kullanılan örtmece söz/sözcükler verilmelidir.
5. Bütün bunlar yapılırken ders kitaplarında örtmece söz/sözcüklerin dengeli dağılımı
sağlanmalıdır. Temel seviye kitaplarında örtmece örneklerine daha az yer verilirken, orta
ve ileri seviyelerde daha yoğun kullanım tercih edilmelidir.
6. Yabancılara Türkçe öğreten kitaplar hazırlanırken kültür taşıyıcısı ve etkili konuşma
unsuru olan örtmeceler, örtülü ifadeye sahip deyimlerle desteklenerek ele alınıp metinlere
ve alıştırmalara yerleştirilmelidir.
7. Üst dil olan şiirlerin yorumlanmasında, edebî sanatları sezdirmenin örtmece
kazanımıyla bağlantısı göz önünde bulundurulmalıdır.
4. SONUÇ
Yabancılara Türkçe öğretiminde hangi örtmecenin niçin, nasıl kullanılması gerektiği
konusunda örneklem olarak seçilen kitaplardaki örtmece varlığı nicel ve nitel yönlerden
değerlendirilerek araştırmamızda şu sonuçlara ulaşılmıştır:
1. Türkçe, güzel ve kibar konuşma ile ilgili örtmece kadrosu bakımından çok zengin bir
dildir. Türkçe örtmecelerdeki ifade zenginliği, derinliği ve çeşitliliği başlı başına
araştırılmaya değer bir konudur. Çünkü örtmecenin ortaya çıkmasını sağlayan nedenler,
oluşum yolları, kullanım alanları, çoğu örtmecenin birer deyim niteliğini taşıması, bazı
edebî sanatlarla benzeşmesi, dil yetkinliğindeki yeri ve önemi ortadadır.
2. Örtmeceler, bir halkın dinî ve millî değerlerini, dünya görüşü ile sosyal kontrol
unsurlarını taşır. Örtmeceler, deyim ve atasözleri gibi bunları gelecek nesle iletme görevini
üstlenir. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere verimli kültür aktarımı sağlayabilmek
için örtmecelerin öğretimi edebî sanatlar kadar büyük önem taşır.
3. Örtmeceler, ana dili Türkçe olanlar kadar yabancı dil olarak öğrenenler için de insan
ilişkilerinde kendini en güzel şekilde ifade edebilmesi, sağlıklı iletişim kurabilmesi ve
görgü kuralları çerçevesinde kibar konuşabilmesi için kaçınılmaz bir dil olayıdır. Türkçe
öğrenen bir yabancı örtmece söz/sözcükleri ne kadar yerinde ve doğru kullanırsa, o kadar
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Türkçeye, Türk kültürüne hâkim sayılacaktır. Böylece iletişim yüzeysel olmayacak ve
Türkçe konuşan yabancı ile ana dili Türkçe olanlar arasında gönül bağı oluşacaktır.
4. Kitap için yazılmış metinlerde örtmece söz/sözcüklerin dilin doğal akışında
kullanılarak metinlere yerleştirildiği gözlemlenmiştir. Bu örtmecelerin tamamının yazılı ve
sözlü anlatımda sık kullanılan ifadeler olduğu söylenebilir. Ancak söz konusu ders
kitapları, hangi örtmecenin kazandırılacağı noktasında herhangi bir sistem
gözetilmeksizin düzenlenmiştir.
5. Tablolar incelendiğinde temel seviyelerde doğal olarak örtmece söz/sözcüklerin az
kullanıldığı görülmüştür. Seviyeler ilerledikçe örtmece kullanımında da artış göze
çarpmaktadır. Ancak örtmecelerle ilgili yeterli uygulamaya yer verilmediği görülmektedir.
Kitapların geneline bakılırsa metinlerde ve alıştırmalarda geçen çeşitli örtmece
söz/sözcükler bulunmasına rağmen bunlarla ilgili yeterli etkinlik ve alıştırmanın yer
almaması kitabın eksik yönlerindendir. Ayrıca kitaplarda geçen örtmecelerin dışında ünite
konusuyla ilgili olarak ve kitabın seviyesine göre de farklı örtmece örneklerine yer
verilmemesi ayrı bir eksikliktir.
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Ek3
Yabancılar İçin Türkçe A1, A2 Temel Düzey, B1, B2 Orta Düzey ve C1 İleri Düzey Ders
Kitaplarında Örtmece Dağılım Tablosu
Örtmece Söz/Sözcükler

A1

anne olmak
annesini ve babasını kaybetmek
babasını kaybetmek
baş yitirmek
Beden
bir ayağı çukurda olmak
can ve mal kaybı
can kaybı
can vermek
çocuk yetiştirme yurdu
çok kilo almak
çok uygun
dolap çevirmek
Engelli
Epilepsi
fazla kilo
fazla kilo almak
fiyatı uygun
fiyatı uygun değil
fiyatları daha uygun
Gelincik
Gitmek
görme engeli
görme engelli
Görevli
hayata gözlerini yummak
hayata veda etmek
hayatı son bulmak
hayatına mal olmak
hayatını kaybetmek
hayatta değil
Huzurevi
İntihar
intihar etmek
işitme engelli
kara toprak

A2
1

B1

B2

C1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
4
1

1

1

1
2

1
1
2

1
1
1
1
3
2

3

Örtmece söz/sözcüklerin seviyelere göre dağılımı verilmiştir. Her örtmecenin hangi seviyede kaç defa
geçtiği gösterilmiştir.
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Kilolu
köpek öldüren
küplere binmek
laf getirip götürmek
Lavabo
mağaza görevlisi
maddi imkânları kısıtlı olmak
mal ve can kaybı
obez
obezite
ocakları söndürmek
ölümlü dünya
servis elemanı
telef olmak
uygun fiyatlı
vefat etmek
yaşamı sona ermek
yakınını kaybetmek
yaşamını kaybetmek
yaşamını yitirmek
yaşamını tüketmek
yıldızı sönmek
yok edilmek
yuva
yüklü
Toplam
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1
1
1
1
2
1
1
1
7
8
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1

4
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15

19
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on ENGLISH SPEAKING EDUCATION
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ABSTRACT
In this study, the availability of vocal training methods and techniques on English speaking education was investigated. In the
study, participants included 28 freshman evening education students, 14 of whom were designated as experimental and 14 as
control group, studying at the Department of English Language and Literature at Faculty of Arts and Sciences of Erciyes
University during the fall term of 2008- 2009 academic year. The study is based on pre-test and post-test with the control group
experimental design. In prior to the experimantal process the participants of the experimantal group went through vocal and
audial examinations by specialist in the field. In this study, Speaking (Phonetic) Problem Evaluation Form was used as data
collection instruments, maximum phonation time was measured via a chronometre and MDVP Advanced and CSL Main
Programs were used to evaluate the acoustic features of the voice. At the end of the experimantal process, students’ perceptions
were gathered with regard to the voice training sessions. Data was analysed by using Shapiro-Wilk, The Independent TwoSample T-Test, Paired T-Test through SPSS 15.0program. It was revealed at the end of the study that the effect of voice training
studies were significant in terms of solving the problems related to speaking English, voice training could be used to solve the
students’ phonetic problems with vowel and consonant sounds and it possitively contibuted to do acoustic voice features and
maximum phonation time for students’ studying english language speaking.
Key Words:Voice Training, English Speaking Education.

ÖZET
Bu araştırmada ses eğitimi yöntem ve tekniklerinin İngilizce konuşma eğitiminde kullanılanılabilirliği incelenmiştir. Çalışma
grubunu, 2008-2009 öğretim yılı birinci döneminde, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
2.Öğretim 1.sınıf öğrencilerinden, 14’ü deney ve 14’ü kontrol grubu olarak belirlenmiş 28 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma,
Kontrol Gruplu ön test-son test deneysel desen modeline göre yapılmıştır. Deneysel süreç öncesinde çalışma grubunun alanında
uzman kişiler tarafından, vokal ve işitsel muayeneleri tamamlanmış, araştırmada veri araçları olarak Konuşma (Sesletim)
Sorunları Değerlendirme Formu uygulanmış, maksimum fonasyon süreleri kronometre ile ölçülmüş, sesin akustik özelliklerinin
değerlendirilmesi için MDVP Advanced ve CSL Main programları kullanılmıştır. Deneysel süreç sonunda, uygulanan ses eğitimi
derslerine ilişkin öğrenci görüşleri alınmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 15.0 programı ile Shapiro-Wilk, bağımsız iki
örneklem t testi ve bağımlı iki örneklem t testi kullanılarak yapılmıştır. Çalışma sonunda ses eğitimi çalışmalarının İngilizce
konuşma sorunlarının giderilmesindeki etkisinin anlamlı olduğu, ses eğitiminin öğrencilerin sesli (vowel) ve sessiz (consonant)
harflerindeki sesletim sorunlarının giderilmesinde kullanılabileceği, İngiliz Dilinde konuşma eğitimi gören öğrencilerin akustik
ses özellikleri ve maksimum fonasyon süresi üzerinde olumlu katkılar sağladığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ses Eğitimi, İngilizce Konuşma Eğitimi.
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1. GİRİŞ
İnsan sesini bütünleştiren ve iletişim sürecinin en temel öğesi olan dil, pek çok alanda olduğu
gibi eğitim alanında da sayısız yenilik ve araştırmaya konu olmuştur. Dil, varoluşundan
itibaren kendi içinde pek çok alt yapıyı içinde barındıran bir iletişim aracıdır. Sesin aktif
olarak kullanıldığı meslekler için önemli bir yere sahip olan konuşma dili; kendi sistemi
içerisinde pek çok ses barındıran, bu seslerle varlığını sürdüren, böylelikle insanların sosyal,
kültürel, ekonomik yaşamlarını ve insanlar arası iletişim sürecini şekillendiren temel bir
yapıtaşıdır.
Dil yalnızca yalın bir yazma ve konuşma etkinliğiyle sınırlı kalmamış, insanın hayal gücünü
kullanabilmesiyle zenginleşmeye başlamıştır. Zamanla bu gereksinimin sınırları ve talepleri
artmış, böylelikle dili kullanmanın boyutları da çoğalmıştır (Gürzap, 2009).
Ses eğitimi bireye doğru solunum alışkanlığı kazandırmayla birlikte, bedensel ve zihinsel
hazırlık için gereken rahatlama, gevşeme ve uyanık olma bilincini elde etmesini sağlamanın
yanı sıra, doğru-temiz ses üretimi için sesi rezonans çalışmaları ile büyütüp, zenginleştirip,
armoniklerini geliştirerek, konuşma ve şarkı eğitiminde etkili kullanabilmesini sağlayan bir
süreç olarak tanımlanabilir. Bu sürecin hedeflerine yönelik kazandırılması istenen temel
davranışların içinde yer alan dil-konuşma unsuru, konuşma dilindeki açıklık, anlaşılırlığı ve
artikülasyonu geliştirerek sesli-sessiz fonemlerin doğru telaffuzu ve uygun tonlamavurgulamalarla doğru diksiyon becerisini içermektedir (Çevik, 1999).
Belgin’e göre (1995) artistik ve heyecansal anlatımı belirleyen ve her dilin fonetik
özelliklerine göre şekillenen aksanlar, konuşmacının artikülatör sistemini kullanabilme
yeteneğiyle ilişkilidir. Uygun bir ses üretimi için dilin anlaşılabilirliğinin yanı sıra, iyi bir
yayımda gereklidir. Bu nedenle uygun akustik koşulların dışında doğru bir söyleyişi (telaffuz)
gerçekleştirmek, ses eğitiminin başlıca görevlerindendir. Konuşma ile şarkı söyleme eylemi
arasında benzer özellikler vardır. Müziksel cümleler, sözel veya yazınsal cümlelerin ezgi ile
birleşiminden meydana gelmektedir. Ritm, ezgi ve dinamik gibi benzer özellikleri barındıran
konuşma ve şarkı sesi için belirli ilke ve kurallar aynıdır (Aktaran: Çevik, 1999).
Chastain’e göre (1976) pek çok dilbilimci, dil öğretmeni dili konuşma olarak kabul etmekte ve
çoğu öğrenci de dili bir iletişim aracı olarak görmektedir. Konuşma dilinde başarısız
olduklarında ya da bir sorunla karşılaştıklarında amaç dil çalışmalarındaki uygulamayı
sorgulamaktadırlar (Aktaran: Barın, 1997). İngilizce konuşma eğitimindeki başarısızlıkları ve
yerleşmiş olan sorunları giderebilmek, çok yönlü bir dil eğitimi ile gerçekleşebilir.
Kapsamlı bir dil becerisinden bahsedebilmek için öncelikle bireyin dil eğitimi sürecindeki konuşma
problemlerinin ortadan kaldırılması gerektiği düşünülmektedir. Üniversitelerin Lisans düzeyindeki
İngilizce Bölümlerinde konuşma beceresini geliştirici pek çok ders verilmektedir. Konuşma
dilindeki (İngilizce) diksiyon, artikülasyon ve sesletim ile ilgili sorunları çözebilmek için
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konuşmaya yönelik çeşitli içerikteki yabancı dil derslerinin çoğu zaman tamamiyle yeterli olmadığı
düşünülmektedir. Verilen derslerle eğitim sürecinden geçen öğrencilerin pek çoğu, bu eğitime
rağmen İngilizce dilini konuşmaya yönelik sorunlar yaşamaktadırlar. İngilizce konuşma eğitimi
süreci içerisinde ve daha sonrasında karşılaşılan bu sorunlar, dilin telaffuzu ve anlaşılabilirliğini
etkilemekte ve bu durum bazı çalışmalarda da ortaya konmaktadır (Demirezen, 2005).
Mesleki anlamda İngiliz Dilini seçen bireylerde konuşma sorunlarının çözümü için farklı
yaklaşımlardan yararlanılabilir. Karşılaşılan İngilizce konuşma sorunlarını aşmaya ve düzeltmeye
yönelik çalışmalar, farklı disiplinlerinde yardımı ve işbirliği ile sağlanabilmelidir.
Lisans düzeyi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerindeki öğrenciler, konuşma eğitimlerini fonetik
dersleri içerisinde de detaylı olarak almaktadırlar. Bahsi geçen yabancı dil konuşma sorunları ile
karşılaşan öğrencilere, ses eğitimi yöntemleri ve çeşitli egzersizler uygulanarak bu tür sorunların
aşılması hedeflenmiştir. Araştırmada; ses eğitimi yöntem ve tekniklerinin, İngilizce konuşma
eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerinde kullanılabilir mi? sorusu bu çalışmanın problemini
oluşturmaktadır.
Bu araştırmada ses eğitimi yöntem ve tekniklerinin ingilizce konuşma eğitiminde kullanılabilirliği
ve öğrencilerin ses özelliklerine olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma, lisans
düzeyindeki İngilizce bölümlerinde verilen konuşma eğitimine yönelik çalışmalara ek olarak , ses
eğitimi yöntem ve tekniklerin kullanılabilirliği, bu alanlara (İngiliz Dili Eğitimi ve Ses Eğitimi) ve
bu alandaki yapılan çalışmalara katkı sağlaması, multidisipliner çalışmaların artması bakımından
önemlidir.
1.1.

Denenceler



Ses eğitimi çalışmalarının, İngilizce konuşma eğitiminde sessiz (consonants) ve sesli
(vowels) harflerin telaffuzundaki sorunların giderilmesinde anlamlı derecede etkisi
vardır.



Ses eğitimi çalışmalarının İngilizce konuşma eğitimi alan öğrencilerin akustik ses
özellikleri ve maksimum fonasyon süreleri (Maxsimum Phonation Time) ön test-son
test değerleri üzerinde anlamlı derecede etkisi vardır.

1.2. Alt Problem


Verilen ses eğitimi sonrasında, deney grubu öğrencilerinin süreç hakkındaki görüşleri
nelerdir?

2. YÖNTEM
Kontrol Gruplu ön test-son test deneysel desen modeline göre yapılan araştırma, 2008-2009
öğretim yılı birinci döneminde Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü 2.Öğretim 1.sınıfta okuyan öğrenciler ile yürütülmüştür. Çalışmaya
başlamadan önce öğrencilere araştırmayla ilgili genel bilgi verilmiştir. Araştırma gruplarının
belirlenmesinde, alanında uzman kişi tarafından belirlenen İngilizce pasaj (Grant, 2001) tüm
sınıfa (60 kişi) okutulmuş, pasaj içindeki vowel (ünlü) ve consonant (ünsüz) seslerinde en çok
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problem yaşayan 30 öğrenci tespit edilmiştir. Bu öğrencilerden tek numaralılardan 15’i
deney grubunu, çift numaralılardan 15’i kontrol grubunu oluşturmuştur. Deneysel sürece 30
kişi ile başlanmış fakat her iki gruptan da birer kişinin sürece devam etmemesi nedeni ile
deneysel süreç ve değerlendirmeler toplamda 28 kişi ile sonlanmıştır. Çalışma daha önce Ses
Eğitimi ve İngilizce Fonetik dersi almamış, ses ve işitme problemi bulunmayan bireyler
üzerinde yapılmıştır.
Tablo-1 : Deney- kontrol gruplarının cinsiyet, yaş, boy, kilo ortalama ve standart sapmaları
Kontrol

Deney

Genel

Erkek
(n=5)

Bayan
(n=9)

Toplam
(n=14)

Erkek
(n=4)

Bayan
(n=10)

Toplam
(n=14)

Erkek
(n=9)

Bayan
(n=19)

Toplam
(n=28)

X  S .S

X  S .S

X  S .S

X  S .S

X  S .S

X  S .S

X  S .S

X  S .S

X  S .S

Yaş (y)

20,00±1,73

19,78±3,87

19,86±3,18

18,75±0,50

19,20±0,79

19,07±0,73

19,44±1,42

19,47±2,65

19,46±2,30

Boy (m.)

1,72±0,04

1,61±0,04

1,65±0,07

1,77±0,06

1,66±0,05

1,69±0,07

1,74±0,06

1,64±0,05

1,67±0,07

Kilo
(kg.)

62,60±7,40

55,89±12,37

58,29±11,06

66,25±7,50

55,40±7,15

58,50±8,62

64,22±7,22

55,63±9,68

58,39±9,73

Değişken

Araştırmaya başlamadan önce araştırmayla ilgili deneysel sürecin planlanmasında, uzman
kişilerin görüşleri alınmıştır. Deney ve kontrol gruplarını oluşturabilmek amacıyla
öğrencilere, alanında uzman kişi tarafından belirlenen İngilizce bir pasaj okutulmuş ve bu
pasaja göre konuşma sorunları (sesletim) değerlendirme formu oluşturulmuş, forma göre
öğrencilerin ön test- son test verileri elde edilmiştir. Form, her iki gruba aynı anda (deney
grubuna uygulanan ses eğitimi öncesi ve sonrası) uygulanmış ve alanında uzman 3 kişi
tarafından değerlendirilmiştir. Pasajın belirlenmesinde Amerikan İngilizcesi temel alınmıştır.
Belirlenen deney ve kontrol gruplarının, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun
Boğaz Anabilim Dalı’nda KBB muayeneleri, odyometrik (işitme) testleri, sesin objektif
değerlendirmesi için ses tellerinin stroboskopik incelemeleri yapılmıştır. Çene ve diş
problemi olduğu düşünülen öğrencilerin Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti Anabilim Dalı’na yönlendirilerek, muayeneleri gerçekleştirilmiştir. Deneysel
süreçte grupların kontrol ve muayeneleri tamamlandıktan sonra, akustik ses analizleri
yapılmıştır.
Grupların Maksimum Fonasyon Süresi ölçülmüştür. Her iki gruba ses sağlığı ve korunması ile
ilgili form verilmiştir. 12 haftalık deneysel sürecin sonunda grupların akustik ses analizleri ve
MFS ölçümleri tekrar yapılmış, çalışmalara başlamadan önce deney grubundaki öğrencilerin
yapılacak ses eğitimi çalışmalarını yürütebilmeleri için müziksel işitme düzeylerine
bakılmıştır. Deney grubundaki her bir öğrenci ile ders saatleri planlanmış (haftada bir gün, 40
dk.), deneysel süreç içerisinde her birinin problemli sesleri üzerinde durulmuştur. Ses eğitimi
derslerinde uygulanan İngilizce ses egzersizleri, İngilizce Pasajda belirlenen sorunlu sesleri
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içeren, kelimelerin söyleyiş biçimine uygun olarak uzman görüşü alınarak, araştırmacı
tarafından oluşturulmuştur. Süreç sonrasında her iki grubunda son test değerlendirmeleri
yapılmış, deney grubundan, uygulanan ses eğitimi derslerine ilişkin görüşlerini almak için
form doldurmaları istenmiştir.
2.1. Veri Toplama Yöntemleri
Konuşma sorunlarını belirlemek ve sesin formant frekanslarının analizi amacıyla, Linda
Grant’ın (2001) Well Said, Pronunciation for Clear Communication adlı kitabındaki 3. Okuma
parçası (Reading 3) kullanılmıştır. Akustik özelliklerinden formant frekanslarının analizi için,
gruplardan Türkçe “Diyet” Pasajı ve İngilizce “Rainbow” Pasajını (Fairbanks, 1960) okumaları
istenmiştir.
2.1.1. Konuşma (Sesletim) Sorunları Değerlendirme Formu
Linda Grant’ın (2001) Well Said, Pronunciation for Clear Communication adlı kitabındaki 3.
Okuma parçasından (Reading 3), İngilizce vowels (ünlüler) ve consonants (ünsüzler) tablosu
Amerikan İngilizcesine göre oluşturulmuştur. Formda, İngilizce ünlü ve ünsüz sesler IPA
sembolleriyle birlikte verilmiş, 1’den 5’e kadar derecelendirilmiştir. Konuşma sorunlarının ön
test-son test değerlendirilmesi için kullanılan bu formda (1) çok az, (2) az, (3) orta, (4) fazla,
(5) çok fazla olarak derecelendirilmiştir. Konuşma Sorunları (Sesletim)Değerlendirme
Formu uzman görüşü alınarak oluşturulmuştur.
2.1.2. Sesin Akustik Analizleri ve MFS
Sesin akustik analizleri, CSL Model 4500 KAY PENTAX, Multi-Speech and CSL Software, CSL
Main ve MDVP Advanced programları, DellIntel®Pentium 3.00 GHz işlemcili bir bilgisayar ve
ShureSm 48 model vokal mikrofon kullanılarak yapılmıştır. Analizler, sessiz bir odada, ağza
dik şekilde yaklaşık 15 cm uzaklıkta, mikrofonla “a” vokali söyletilerek (8 saniye), Türkçe
“Diyet” Pasajı ve İngilizce “Rainbow” Pasajı (Fairbanks, 1960: 127) okutularak (30 saniye)
yapılmıştır. Araştırmada temel frekans (Fo), jitter percent (%), shimmer percent (%), Noise
to Harmonic Ratio (NHR), Türkçe Diyet ve İngilizce Rainbow pasajları ile f1, f2, f3, f4 formant
değerlendirmeleri yapılmıştır .
Maksimum Fonasyon Süresi, bireylerin bir nefeste en uzun çıkarabilecekleri “a” vokali
kronometre ile kaydedilmiş, bu işlem 3 kez tekrar edilip, en uzun tuttukları süre
değerlendirmeye alınmıştır. Öğrencilerin doğru bir solunumla, en uzun fonasyon sürelerini
ölçmek amaçlanmıştır.
2.1.3. Video ve Ses Kayıtları
Grupların belirlenmesinde ve ön test uygulamasında video kaydı, deney ve kontrol grubu
oluşturulduktan sonra, ses eğitimi süreci esnasında deney grubuna uygulanan çalışmalarda
video ve ses kaydı, ses eğitimi süreci bittikten sonra deney ve kontrol gruplarının son test
uygulamasında video kaydından yararlanılmıştır.
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

SES EĞİTİMİ YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN İNGİLİZCE KONUŞMA EĞİTİMİNDE
KULLANILABİLİRLİĞİ

1079

2.1.4 Uygulanan Ses Eğitimi Derslerine İlişkin Öğrenci Görüşleri Alma Formu
Çalışma sonrasında, deney grubunun ses eğitimi süreci hakkındaki düşüncelerini almak
amacıyla, toplamda 5 soru içeren öğrenci görüşleri alma formu düzenlenmiştir. Formdaki
sorularda öğrencilere ses eğitimi çalışmalarının fonetik (sesletim) derslerine ve sorunlarına
olan etkisi, ses eğitimi çalışmalarının kendilerinde ne gibi faydalar sağladığı üzerinde
durulmuştur.
2.2. Deneysel Süreç
Veri toplama süreci içerisinde, her iki gruba da, Ses Hijyeni konusuna özen göstermeleri
gerektiği için, 17 maddeyi içeren, hatalı ses kullanımını önlemeye yönelik bilgilerin (Sesimizi
Koruma Yolları) yeraldığı dökümanlar dağıtılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının
belirlenmesiyle başlayan deneysel süreç, daha sonra deney grubuyla yapılan 12 haftalık,
haftada 1 gün, 40 dakikayı içeren ses eğitimi derslerini içermektedir. Deney grubu öğrencileri
ile birebir uygun ders saatleri planlanarak ses eğitimi derslerine başlanmıştır. Deney grubuna
uygulanan ses eğitimi dersleri haricinde, her iki grupta İngilizce fonetik (sesletim) derslerini
2008-2009 öğretim yılı birinci döneminde, normal akışı içinde haftada iki saat almışlardır.
Deney grubuna derslere başlamadan önce ses eğitimi ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Ses
eğitimi dersleri süreci içerisinde anlatılan ve uygulanan konu başlıkları aşağıdaki şekildedir:
1. Ses anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgiler
2. Bedensel gevşeme çalışmaları
3. Solunum çalışmaları
4. Rezonans çalışmaları
5. Dil-Konuşma çalışmaları
6. Ses Egzersizleri
7. İngilizce kelimelerle yapılan ses egzersizleri
8.İngilizce tekerleme çalışmaları
Ses eğitimi sürecinde, fonetik alfabesindeki sesli ve sessiz harfler ile ilgili çalışmalar için
uzman kişilerin görüşlerinden yararlanılmış, internet sitelerinden (www.uiowa.edu,
www.paulmeier.com) destek alınmıştır. Problemli sesler üzerinde yapılan çalışmalar
sonrasında ses eğitimi süreci sona ermiştir.
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2.3. Gözlemcilerarası Uyum Analizi
Çalışmada, gözlemciler arası uyumu test etmek için Intraclass Korelasyon tekniği
kullanılmıştır. Konuşma Sorunları (Sesletim) Değerlendirme formunda yer alan sesli (vowel)
ve sessiz (consonant) harf parametrelerine göre uyum katsayıları aşağıdadır:
Tablo–2: Gözlemcilerarası Uyum Analizi Tablosu
Uyum Katsayıları

Parametreler
b
g
j
k
l
n
ŋ
p
r
s

0,71
0,71
0,64

0,63
0,72
0,63
0,72
0,63
0,70
0,74
0,71
0,71
0,74
0,67

ʃ
t
θ
ð
v
w
dʒ

0,72
0,76
0,80
0,76
0,77
0,64
0,73
0,69
0,78
0,70
0,73
0,73
0,74
0,86
0,75
0,79
0,77
0,81

ɑː
æ
e
ə
ɜː (ʳ )
ı
i:
ɒ
ɔː
u/ʊ
u:
ɑu
ou
eı
uə

2.4. Verilerin İşlenmesi ve Çözümlenmesi
Deney ve kontrol gruplarından elde edilen verilerin analizi SPSS 15.0 “Statistical
PackageforSocialSciences” programı ile yapılmıştır. Verilerin normal dağılıma uyup uymadığı
Shapiro-Wilk testiyle analiz edilmiştir
(Ural ve Kılıç, 2006). Konuşma sorunları
değerlendirme ölçeğindeki, sessiz (consonant) ve sesli (vowel) harflerin 3 uzman tarafından
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alınan ortalama ve standart sapmaları değerlendirilmiştir. Ön test-son testler arasındaki
farkların gruplar arası karşılaştırması bağımsız iki örneklem t testi ile her grubun ve her
cinsiyetin kendi içinde ayrı ayrı ön test-son test karşılaştırması bağımlı iki örneklem t testi ile
yapılmıştır ve anlamlılık düzeyi α= 0,05 kabul edilmiştir (Ural ve Kılıç, 2006).
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde, çalışmanın deney ve kontrol gruplarından konuşma sorunları değerlendirme
formu, mfs, ses analizleri, deney grubuna uygulanan ses eğitimi derslerine ilişkin öğrenci
görüşleri alma formundan elde edilen bulgular yer almaktadır.
3.1. Deney-Kontrol Gruplarının Konuşma (Sesletim) Sorunları Değerlendirme
Formundan Elde Edilen Bulgular
Konuşma (Sesletim) Sorunları Değerlendirme formundaki sessiz “b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ŋ, p, r,
s, ʃ,t,tʃ,θ, ð, v, w, z, dʒ “ ve sesli “ʌ, ɑ:, æ, e, ə, ɜ: (ʳ), ı, i:, ɒ, ɔ:, u/ʊ, u:, aı, au, ou, eı, uə” harflerin
ortalama ve standart sapmalarına ait bulgular yer almaktadır.
3.1.1. Konuşma (Sesletim) Sorunları Değerlendirme Formundaki Sessiz ve Sesli
Harflerin Ortalama ve Standart Sapma Değerlerinden Elde Edilen Bulgular
Alanında uzman 3 ayrı eğitimci tarafından değerlendirilen, deney ve kontrol gruplarının,
konuşma sorunları değerlendirme formundaki, sessiz ve sesli harflerin ön test-son test
bulgularındaki ortalama ve standart sapmaları verilmiştir.
Tablolardaki, X  S .S ; ortalama ve standart sapmayı ifade etmektedir.* Sesletim sorunu olmadığını
göstermektedir.

Tablo–3 Sessiz Harflerin Ön Test- Son Test X  S .S Değerleri aşağıdaki şekildedir:
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Sıra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Sessiz
Harfler

Deney

Kontrol

X  S .S

X  S .S

bö

0,048±0,178

*

bs

*

*

gö

0,738±1,537

0,976±1,732

gs

*

0,333±1,070

juö

1,571±0,965

1,357±0,633

jus

0,929±0,298

0,786±0,445

kuö

*

0,071±0,267

kus

*

0,024±0,089

luö

0,095±0,356

*

lus

*

*

nuö

0.119±0.445

0,095±0,356

nus

0.024±0.089

*

ŋ uö

1,286±1,061

0,714±0,846

ŋ us

0,500±0,771

0,095±0,356

puö

0,190±0,502

*

pus

0,048±0,178

*

ruö

0,119±0,445

0,214±0,482

rus

0,071±0,267

0,024±0,089

suö

0,405±0,682

0,571±1,025

sus

0,071±0,267

0.119±0,281

ʃuö

1,619±1,744

1,548±1.906

ʃus

0,071±0,267

0,595±1,178

tuö

0,310±0,562

0,167±0,467

tus

0,048±0,178

0,119±0,211

θ uö

4,214±0,517

4,000±0,227

θ us

0,976±0,243

2,143±1,044

ðuö

3,286±0,738

2,548±0,711

ðus

0,881±0,791

1,286±1,053

vuö

0,095±0,356

0,762±0,810

vus

0,071±0,267

0,190±0,502

wuö

1,071±1,072

1,095±0,530

wus

*

*

0,238±0,891

0,881±1,620

dʒ uö
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dʒ us

0,095±0,356
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0,524±0,940

Tablo 3’e göre; deney ve kontrol gruplarına ait sessiz harflerdeki sorunları
karşılaştırdığımızda, deney grubu b harfi sorununun ön test ort. değeri .048, son
testte ise b harfiyle ilgili sorun ortadan kalkmıştır. Kontol grubunda ise b harfinde
sorun bulunmadığı için değerlendirmeye alınmamıştır. Deney grubu g harfi
sorununun ön test ort. değeri kontrol grubuna göre daha düşük, deney grubunda g
harfi sorunu tamamen kalktığı için son testte değerlendirilmemiş, kontrol grubunda
ise bu değer .333 bulunmuştur. j harfi sorununun ön test ve son test ort.değerleri
kontrol grubuna göre daha yüksek, l harfi kontrol grubunda sorunsuz olduğu için
değerlendirilmemiş, deney grubu ön test ort.değerinde sorun .095 bulunmuş, son
testte ise sorun bulunmadığı için değerlendirmeye alınmamıştır. Deney grubu nve ŋ
harflerinin ön test ve son test ort.değerleri kontrol grubuna göre daha yüksek, p harfi
kontrol grubunun ön test ve son testinde sorunsuz kabul edilip değerlendirmeye
alınmamış, deney grubunun ön test-son test değerlerinde bir düşüş saptanmış, p harfi
ile ilgili sorun son testte 0,048 ortalama değerinde bulunmuştur. Deney grubu r harfi
sorununun kontrol grubuna göre ön test ort.değeri düşük ve son test ort.değeri daha
yüksek, s harfi sorununun ön test ve son test ort.değerleri kontrol grubuna göre daha
düşük, ʃ harfi sorununun ön test ort. değeri daha yüksek ve son test ort. değeri daha
düşük, t harfi sorununun ön test ort. değeri daha yüksek ve son test ort. değeri daha
düşük, θ harfi sorununun ön test ort.değeri yüksek ve son test ort. değeri anlamlı
derecede düşük, ð harfi sorununun ön test ort. değeri yüksek ve son test ort. değeri
anlamlı derecede düşük, v harfi sorununun ön test ve son test ort. değerleri kontrol
grubuna göre daha düşük bulunmuştur. w harfi sorununun ön test ort. değeri düşük
ve son test ort. değeri her iki gruptada sorun bulunmadığı için değerlendirilmemiş, dʒ
harfi sorununun ön test ve son test ort. değerleri kontrol grubuna göre daha
düşüktür.
Tablo 4’e göre; deney ve kontrol gruplarına ait sesli harflerdeki sorunları
karşılaştırdığımızda, ɑː ve eı harfleri ön test ve son test ort.değerleri kontrol grubuna
göre daha yüksek, deney grubu æ, e, ə, ɜː (ʳ ), ı, ɑu ve uə harfleri ön test ort. değerleri
kontrol grubuna göre daha yüksek, son test ort. değeri daha düşük, i: ve ou harfi
sorununun ön test ve son test ort. değerleri kontrol grubuna göre daha düşük, ɒ harfi
sorununun ön test ve son test ort. değerleri kontrol grubuna göre daha yüksek, ɔː ve
u: harfleri ön test ort. değerleri kontrol grubuna göre daha düşük, son testte sorun
bulunmadığı için her iki gruptada değerlendirmeye alınmamıştır. Kontrol grubu u/ʊ
harfinde sorun bulunmadığı için değerlendirilmemiş, deney grubunun ön test- son
test değerlerinde ise düşüş bulunmuştur. Ayrıca deney ve konrol gruplarının ʌ, ɑı
seslisinde sorun bulunmadığı tespit edildiği için değerlendirilmemiştir.
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Tablo-4 Sesli Harflerin Ön Test- Son Test X  S .S Değerleri aşağıdaki şekildedir:

Sıra
1

2
3
4
5

6
7
8

9

10

11
12

13
14
15

Sesli
Harfler

Deney

Kontrol

X  S .S

X  S .S

ɑː uö

1,143±0,792

0,071±0,267

ɑː us

0,333±0,667

0,286±0,568

æö

1,595±1,103

1,286±0,914

æs

0,333±0,555

0,810±0,623

eö

1,120±0,310

0,095±0,242

es

0,095±0,204

0,214±0,166

əö

2,833±0,782

2,024±1,136

əs

1,000±1,021

1,976±0,974

ɜː (ʳ )ö

1,381±1,313

1,190±1,382

ɜː (ʳ )s

0,929±0,629

1,238±0,646

ıö

1,357±1,180

0,929±1,031

ıs

0,071±0,193

0,143±0,447

i: ö

1,524±0,874

2,500±1,437

i: s

0,524±0,864

1,095±0,999

ɒö

2,810±0,609

2,476±0,725

ɒs

2,262±0,888

1,929±0,573

ɔː ö

0,143±0,386

0,190±0,407

ɔː s

*

*

u/ʊ ö

0,071±0,267

*

u/ʊ s

0,065±0,275

*

u: ö

0,690±0,947

1,048±0,702

u: s

*

*

ɑu ö

0,381±0,639

0,095±0,356

ɑu s

0,071±0,267

*

ou ö

3,214±0,975

3,262±1,366

ou s

0,310±0,243

2,214±1,448

eı ö

0,524±0,913

0,476±0,834

eı s

0,452±1,139

0,119±0,310

uəö

0,929±0,888

0,286±0,738

uəs

0,095±0,356

0,024±0,089
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3.2.Deney-Kontrol Gruplarının Akustik Analizleri ve MFS Sonuçlarından Elde Edilen
Bulgular
Yapılan akustik analizlerde CSL main programı ile, Türkçe Diyet ve İngilizce Rainbow
pasajları okutularak her iki grubun ön test-son test f1, f2, f3 ve f4 değerlerine bakılmıştır. f1,
f2, f3, f4 değerleri Türkçe pasajın, f1r, f2r, f3r, f4r değerleri İngilizce pasajın verilerini
(ortalama, standart sapma, t ve p) ifade etmektedir.
3.2.1. Kontrol Grubunun Ön Test- Son Test Karşılaştırılmasından Elde Edilen Bulgular
Kontrol grubunun fo, jitt, shim, nhr, mfs, f1, f2, f3, f4,f1r, f2r, f3r, f4r ön test-son test
karşılaştırmasında, fo, f3 ve shim değerlerinde anlamlı bir fark bulunmuştur (*p < 0,05).
Kontrol grubu f0 ön test değeri 206,78, son test değeri 220, 92, f3 ön test değeri 3139,04, son
test değeri 3097,76 ve shim ön test değeri 3,42, son test değeri ise 2,62 bulunmuştur. Bu
verilere göre kontrol grubu f0 değerinde artış, f3 ve shimmer değerinde bir düşüş olduğu
görülmektedir. fo, f3 ve shim değerleri verilen ortalama değerler arasındadır. Grubun mfs ön
test değeri 14,12, son test değeri 15,06’dır.
3.2.2. Deney Grubunun Ön Test- Son Test Karşılaştırılmasından Elde Edilen Bulgular
Deney grubunun fo, jitt, shim, nhr, mfs, f1, f2, f3, f4,f1r, f2r, f3r, f4r ön test-son test
karşılaştırmasında, f4, f2r, jitt ve shim değerlerinde anlamlı bir fark bulunmuştur ( *p < 0,05).
Deney grubu f4 ön test değeri 4065,78, son test değeri 4020,75, f2r ön test değeri 1852,66,
son test değeri 1791,03, jitt ön test değeri 0,72, son test değeri 0,45 ve shim ön test değeri
2,97, son test değeri ise 2,13 bulunmuştur. Bu verilere göre deney grubuf4, f2r, jitt ve shim
değerlerinde bir düşüş olduğu görülmektedir. Deney grubunun ön test-son test
karşılaştırılmasında veriler ortalama değerler arasındadır. Grubun mfs ön test değeri 15,61,
son test değeri 17,33’tür.
Kontrol grubuna göre deney grubunun f0 değerlerinin daha yüksek, jitt değerlerinin ön test
değerinin aynı, son testte daha düşük, shim değerlerinin daha düşük, NHR değerlerinin büyük
ölçüde aynı, mfs değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.
3.2.3. Deney ve Kontrol Grubu Erkek Bireylere Ait Değerlerin Ön Test- Son Test
Karşılaştırılmasından Elde Edilen Bulgular
Deney ve kontol gruplarındaki erkek bireylere ait fo, jitt, shim, nhr, mfs, f1, f2, f3, f4,f1r, f2r,
f3r, f4r değerlerinin ön test-son test karşılaştırmasında f2r, f4r değerlerinde anlamlı bir fark
bulunmuştur ( *p < 0,05).
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Deney ve kontrol grubu erkek bireylerin f2r ön test değeri 1769,02, son test değeri 1696,10,
f4r ön test değeri 3872,49, son test değeri 3813,96 bulunmuştur. Bu verilere göre deney
grubu f2r ve f4r değerlerinde bir düşüş olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol grubu erkek
bireylerin ön test-son test karşılaştırılmasında, verilerin ortalama değerler arasında olduğu
görülmektedir. Erkek bireylerin mfs ön test değeri 19,00, son test değeri 18,80’dir.
3.2.4. Deney ve Kontrol Grubu Bayan Bireylere Ait Değerlerin Ön Test- Son Test
Karşılaştırılmasından Elde Edilen Bulgular
Deney ve kontol gruplarındaki bayan bireylere ait fo, jitt, shim, nhr, mfs, f1, f2, f3, f4,f1r, f2r,
f3r, f4r değerlerinin ön test-son test karşılaştırmasında, f1,f2, f3, f4, f1r, f2r,f4r ve mfs
değerlerinde anlamlı bir fark bulunmuştur ( *p < 0,05).
Deney ve kontrol grubu bayan bireylerin f1 ön test değeri 534,65, son test değeri 553,35, f2
ön test değeri 1931,60, son test değeri 1887,68, f3 ön test değeri 3224,49, son test değeri
3189,86, f4 ön test değeri 4137,88, son test değeri 4104,29, f1r ön test değeri 561,37, son test
değeri 576,78, f2r ön test değeri 1918,59, son test değeri 1869,02, f4r ön test değeri
4126,63±121,95, son test değeri 4091,79, mfs ön test değeri 12,91, son test değeri 14,96
bulunmuştur. Bu verilere göre deney ve kontrol grubu bayan bireylerin f1 ve f1r değerlerinde
artış, f2, f3,f4 ve f4r değerlerinde düşüş olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol grubu bayan
bireylerin ön test-son test karşılaştırılmasında, verilerin ortalama değerler arasında olduğu
görülmektedir. Bayan bireylerin mfs ön test değeri 12,91, son test değeri 14,96’dır.

3.3. Deney Grubuna Uygulanan Ses Eğitimi Derslerine İlişkin Öğrenci
Görüşleri Alma Formundan Elde Edilen Bulgular
Deney grubu ile ses eğitimi süreci tamamlandıktan sonra, öğrencilerin bu sürece dair
görüşlerini almak için uygulanan formda toplamda 5 adet açık uçlu soru sorulmuştur. Deney
grubunun ses eğitimi sürecine ilişkin öğrenci görüşleri bilgi alma formundan elde edilen
bulguları şu şekildedir:
Soru 1.“Sizce uygulanan ses eğitimi çalışmalarının amaç ve önemi neydi?”
Deney grubu öğrencilerinin, 1. soruya verdikleri cevaplara bakıldığında, ses eğitimi dersinin
amaç ve öneminin, seslerini daha iyi kullanmalarını sağladığını, telaffuzlarını, yanlış nefes
alışkanlıklarını düzeltmeye ve İngilizce sesletim (fonetik) dersindeki sorun yaşanılan sesler
için yardımcı olup, tek bir amaca yönelik olmadığını, her birinin öğrencinin eksikliklerine
göre hazırlanmış bir çalışma olduğunu, İngilizce dil eğitimlerine katkı sağladığını
belirtmişlerdir. Elde edilen bulgulardan öğrencilerin ses eğitimi dersinin amaç ve önemini
kavradıkları anlaşılmaktadır.
Soru 2. “Bu çalışmada neler öğrendiniz? Kendinizi başarılı ve eksik bulduğunuz yönler
nelerdi?”
Deney grubu öğrencilerinin, 2. soruya verdikleri cevaplara bakıldığında, ses eğitimi
çalışmalarında genel anlamda solunum desteğini ve doğru nefes alıp, diyafram desteğini
sağlayabilmeyi, sesi doğru ve etkili kullanabilmeyi, telaffuz ve bazı seslerdeki zorlukları ses
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eğitimi ile aşabilmeyi öğrendiklerini belirtmişlerdir. Verilen cevaplara bakıldığında
öğrencilerin dersle ilgili temel öğeleri öğrendikleri görülmektedir.
Soru 3. “Yapılan ses eğitimi derslerinin İngilizce sesletim dersiniz için ve genel anlamda sizlere
olumlu katkıları oldu mu? Olduysa ne gibi katkılar sağladı? Belirtiniz.”
Deney grubu öğrencilerine 3. soruda, yapılan ses eğitimi derslerinin İngilizce sesletim dersi
için ve genel anlamda olumlu katkısının olup olmadığı sorulduğunda, etkili ve güzel
konuşmada, nefesi, ses tonunu ve artikülasyonu doğru ve etkin kullanmada, pronounciation
seviyelerinin iyileşmesinde, sesletim ve speaking derslerinde, özellikle sorun yaşadıkları “th”
harfinin doğru telaffuzunda katkı sağladığını ve ses eğitimi dersi almayan öğrencilerle
aralarında belirgin bir farka neden olduğunu belirtmişlerdir.
Soru 4. “Uygulanan ses eğitimi çalışmalarının size göre eksik ve eleştirilecek yönleri var mıydı?
Varsa bunlar nelerdir?”
Deney grubu öğrencilerinin 4. soruya verdikleri cevaplara bakıldığında, uygulanan ses eğitimi
çalışmalarının eksik ve eleştirilecek yönlerinin olmadığı, aksine çok iyi bulunmasından ötürü,
ses eğitimi çalışmalarının biraz daha uzun sürmesi ve derslerin 1 yıl olması gerektiği,
seslerinde gelişim saptadıkları, özgüvenlerinin arttığı, drama dersleriyle birlikte
pekiştirilmesi gerektiği ve çevrelerinde daha önce sesle ilgili çalışmalar yapan bireylerle
kıyaslandığında (oyunculuk dersi alan) çok üst düzeyde bir eğitim aldıkları sonucuna
varılmıştır.
Soru 5. “Ses eğitimi çalışmaları boyunca en çok ilginizi çeken çalışma hangisi oldu? Lütfen
belirtiniz.”
Deney grubu öğrencilerinin 5. Soruya verdikleri cevaplarda ise; ses eğitimi çalışmaları
boyunca en çok ilgilerini çeken çalışmalar arasında bedensel gevşeme, solunum için çiçek
koklama, köpek soluması, tını (rezonans), fırlatma, germe, gevşetme, tekerleme ve piyano ile
yapılan ses egzersizleri (özellikle İngilizce kelimeler) yer almaktadır. Yaptırılan çoğu
alıştırmadan söz edilmemiş, yeterli ve doğru açıklamalarda bulunulmamış olmasına rağmen
yapılan çalışmalardan öğrencilerin zevk aldıkları ve çalışmaların ilgilerini çektikleri
görülmektedir.

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bu bölümde araştırmanın bulgularından elde edilen sonuçlara yer verilmiş, sonuçlar ilgili
çalışmalarla tartışılarak, konuyla ilgili gereken önerilerde bulunulmuştur.
4.1. Sonuç
Sonuçlar, denenceler ve alt probleme uygun olarak verilmiştir.
1. Deney ve kontrol gruplarının Konuşma (Sesletim) Sorunları Değerlendirme Formundaki
sessiz harflerin (consonants) ortalama ve standart sapma değerlerinden elde edilen
bulguların sonuçları:
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Deney grubunun İngilizce sessiz harflerindeki bulgulara bakıldığında, j, n, ŋ, p, r,
s, ʃ, t, v, dʒ harflerinin ön test-son test değerlerinde düşüş olduğu, θ, ð
harflerinin ön test-son test değerlerinde önemli derecede düşüş olduğu, b, g, l,
w harflerinin ön test-son test değerlerinde ise sorunun tamamen kalktığı
sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin özellikle θ, ð, harflerinde yaşadıkları sorun
önemli derecede düşmüştür.
 Kontrol grubunun İngilizce sessiz harflerindeki bulgulara bakıldığında, g, j, k, ŋ,
r, s, ʃ, t, θ, ð, v, dʒ harflerinin ön test-son test değerlerinde düşüş olduğu, n, w
harflerindeki ön test-son test değerlerinde sorunun tamamen kalktığı sonucuna
ulaşılmıştır.
 Deney grubu ile kontrol grubunun sessiz harflerinden elde edilen bulguların
sonuçları karşılaştırıldığında, sorunların deney grubundaki bireylerin öntest
değerlerinde, kontrol grubuna kıyasla daha fazla olmasına rağmen, son test
değerlerinde, kontrol grubuna göre önemli ölçüde kalktığı görülmektedir.
2. Deney ve kontrol gruplarının Konuşma (Sesletim) Sorunları Değerlendirme Formundaki
sesli harflerin (vowels) ortalama ve standart sapma değerlerinden elde edilen bulguların
sonuçları:
 Deney grubunun İngilizce sesli harflerindeki bulgulara bakıldığında, ɑː, e, ɜː(ʳ), ı,
i:, ɒ, u/ʊ, ɑu, eı, uə harflerinin ön test-son test değerlerinde düşüş olduğu, æ, ə,
ou, harflerindeki ön test-son test değerlerinde önemli derecede düşüş olduğu,
ɔː, u: harflerinin ön test-son test değerlerinde ise sorunun tamamen kalktığı
sonucuna ulaşılmıştır.
 Kontrol grubunun İngilizce sesli harflerindeki bulgulara bakıldığında æ, ə, ı, i:, ɒ,
ou, eı, uə harflerinin ön test-son test değerlerinde düşüş olduğu, ɔː, u:, ɑu,
harflerinin ön test-son test değerlerinde ise sorunun tamamen kalktığı
sonucuna ulaşılmıştır. Kontrol grubunun sesli harflerindeki ön test-son test
değerlerinde önemli derecede bir düşüş gözlenmemiş, aksine ɑː, e, ɜː(ʳ)
harflerinin ön test-son test değerlerinde bir artış gözlenmiştir.
 Deney grubu ile kontrol grubunun sesli harflerinden elde edilen bulguların
sonuçları karşılaştırıldığında, deney grubundaki bireylerin öntest değerlerinde,
kontrol grubuna kıyasla sorunların daha fazla olmasına rağmen, grubun son
test değerlerinde, kontrol grubuna göre sorunların önemli ölçüde kalktığı
görülmektedir.
3. Deney ve kontrol gruplarının akustik analizleri ve maksimum fonasyon süresinden (MFS)
elde edilen bulguların sonuçları:
 Deney grubu ve kontrol grubu karışılaştırıldığında, deney grubunun f0
değerlerinin daha yüksek, jitt değerlerinin ön testte aynı, son testte düşük, shim
değerlerinin daha düşük, NHR değerlerinin yaklaşık olarak aynı, ve MFS
değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Grupların ön test- son test
karşılaştırılmasından elde edilen ortalama ve standart sapmalara bakıldığında
ise deney grubunun f4, f2r, jitt ve shim, kontrol grubunun f0, f3 ve shim
değerlerinde anlamlı fark bulunmuştur ( *p < 0,05). Her iki tabloya da
bakıldığında, deney ve kontrol grubunun kendi içindeki ön test-son test
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karşılaştırılmasında verilerin ortalama değerlerde olduğu, mfs sonuçlarınında
verilen ortalama değerlereyakınolduğu görülmektedir
 Deney ve kontrol grubu erkek bireylere ait değerlerin ön test- son test
karşılaştırılmasından elde edilen ortalama ve standart sapmalara bakıldığında
f2r ve f4r değerlerinde anlamlı bir fark bulunmuştur ( *p < 0,05).
 Deney ve kontrol grubu bayan bireylere ait değerlerin ön test son test
karşılaştırılmasından elde edilen ortalama ve standart sapmalara bakıldığında
f1, f2, f3, f4, f1r, f2r, f4r ve MFS değerlerinde anlamlı fark bulunmuştur ( *p <
0,05).
Deney ve kontrol grubu bayan, deney ve kontrol erkek bireylerin ön test-son test
karşılaştırılmasında verilerin ortalama değerlerde olduğu, mfs sonuçlarınında verilen
ortalama değerlere yakın olduğu görülmektedir
 Deney grubu erkeklerinin kontrol grubuna kıyasla f0 değerlerinin daha yüksek,
jitt değerlerinin daha düşük, shim ön test değerlerinin daha düşük, son test
değerlerinin daha yüksek, NHR ön test değerlerinin daha düşük, son test
değerlerinin aynı, MFS değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.
Gruplardaki erkek bireylerin ön test- son test karşılaştırılmasından elde edilen
ortalama ve standart sapmalara bakıldığında ise deney grubunun f1, kontrol
grubunun f2, f3 değerlerinde anlamlı fark bulunmuştur ( *p < 0,05). Her iki
tabloya da bakıldığında, deney ve kontrol grubu erkeklerinin ön test-son test
karşılaştırılmasında verilerin ortalama değerlerde olduğu, mfs sonuçlarınında
verilen ortalama değerlereyakınolduğu görülmektedir
 Deney grubu bayanlarının kontrol grubuna kıyasla f0 değerlerinin daha yüksek,
jitt ön test değerinin daha yüksek, son test değerinin daha düşük, shim ön testson test değerlerinin daha düşük, NHR değerlerinin aynı, MFS değerlerinin daha
yüksek olduğu görülmektedir. Gruplardaki bayan bireylerin ön test- son test
karşılaştırılmasından elde edilen ortalama ve standart sapmalara bakıldığında
ise deney grubunun f3, f1r, jitt ve MFS, kontrol grubunun f0 ve NHR
değerlerinde anlamlı fark bulunmuştur ( *p < 0,05). Her iki tabloya da
bakıldığında, deney ve kontrol grubu bayanlarının ön test-son test
karşılaştırılmasında verilerin ortalama değerlerde olduğu, mfs sonuçlarının da
deney grubundaki bayanlarda ortalama değerlerde, kontrol grubundaki
bayanlarda ortalama değerlerin altında olduğu görülmektedir.
 Gruplararası test farklarının karşılaştırılmasında f4r değerinde anlamlı fark
bulunmuştur ( *p < 0,05).

4.2. Tartışma
Demirezen (2005) /ɔ/ and /ow/ Ünlülerinin Zıtlığı: İngilizce Dilini Öğrenen Türk
Öğrencilerin Kemikleşmiş Sesletim Yanlışlarının İyileştirilmesi adlı çalışmasında yabancı dil
öğretiminin öğretmen yetiştirme alanındaki sesletim hatalarını düzeltmeye yönelik
çalışmaların yokluğundan bahsetmiş, öğretmen yetiştirme konusundaki sesletim
eksikliklerinin ileride öğretmen olacak bireyler ve öğrenciler için önem teşkil ettiğini
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belirtmiştir. Üniversitelerin İngilizce Eğitimi veren bölümlerinde ses bilgisi, ses bilimi ve
entonasyon öğretimi derslerinin bulunmaması ve bu alana verilen önemin azlığından yola
çıkarak kendisi tarafından geliştirilen duy-seslet yöntemi ile Amerikan İngilizcesinin /ɔ, ɔː/
ve /ou/ ünlülerinin Türk öğrencilere ve öğretmenlerine getirdiği sesletim yanlışları
iyileştirilmeye çalışılmıştır. İngilizce eğitimi gören Türk öğrencilerin, bu harflerde süregelen
hatalar yapmaları, iletişimsel sorunlara yol açmaktadır. Demirezen’in çalışmasında görülen
problem seslerle karşılaştırıldığında, bu araştırmada deney ve kontrol grubunda da aynı
seslerde sorunların bulunduğu ve “ɔː” sesli harfinde başlangıçta bulunan sorunun, her iki
grupta da son testte tamamen kalktığı görülmektedir. Ayrıca deney grubunun “ou” sesli
harfinde önemli derecede düşüş ve son test değerinin (0) değerine yakın olmasından dolayı,
sorunun büyük ölçüde azaldığı, kontrol grubunun bu harfinde sadece düşüş olduğu ve son
test sonucunun (2) değerine yakın olmasından dolayı problemin az olduğu gözlenmiştir.
Demirezen (2006) Türk İngilizce Öğretmenlerinin, [æ] and [ε] ünlü seslerinde Kemikleşmiş
Sesletim Hataları ve Problem Çözümleri adlı çalışmasında yabancı dil öğretiminde
kemikleşmiş sesletim hatalarından, İngilizcenin zor iki sesinden [æ] ve [ε] ünlüleri üzerinde
durmuştur. Bu güçlükleri giderecek gereç ve örnek ders oluşturmuştur. Demirezen’in
çalışmasından yola çıkarak, bu araştırmada “æ” sesli harfinde deney grubunda önemli
derecede düşüş ve son test değerinin (0) değerine yakın olmasından dolayı, sorunun büyük
ölçüde azaldığı, kontrol grubunda sadece düşüş olduğu ve sorunun (1) değerine yakın
olmasından dolayı sorunun çok az olduğu görülmektedir.
Demirezen (2010) Türklerde Kemikleşmiş Telaffuz Sorunu Olan Schwa Sesinin Nedenleri adlı
çalışmasında [ə] foneminin İngiliz dilindeki IPA sisteminde Türk İngilizce öğretmenleri,
öğretmen adayları ve öğrenciler için ciddi telaffuz problemlerinin olduğundan bahsetmiş,
çözüm yolları geliştirmeyi ve İngilizce eğitimi için bu tür çalışmaların önemini vurgulamayı
amaçlamıştır. Demirezen’in Türklerde Kemikleşmiş Telaffuz Sorunu Olan Schwa Sesinin
Nedenleri adlı çalışmasıyla karşılaştırıldığında, bu araştırmada deney grubuna ait “ə”
sorununa bakıldığında son test değerlerinde önemli derecede düşüş ve sorunun (1) değerine
yakın olmasından dolayı sorunun çok az olduğu, kontrol grubuna bakıldığında yalnızca düşüş
olduğu ve sorunun (2) değerine yakın olmasından dolayı sorunun az olduğu görülmektedir.
Yapılan araştırmalara bakıldığında, İngilizce konuşma eğitiminde, harflerin telaffuzunda
öğrencilerin belirgin problemler yaşadıkları ve bu amaçla uygun çalışmalar geliştirilmeye
çalışıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, Konuşma Sorunları (Sesletim) Değerlendirme
Formundaki sesli ve sessiz harflerin, alanında 3 ayrı uzmanın değerlendirilmesiyle (ön testson test) elde edilen sonuçlara bakılığında, deney grubuna uygulanan ses eğitiminin İngilizce
sesli ve sessiz harflerdeki sorunların giderilmesinde etkili olduğu düşünülmektedir.
Fo normal değerleri erkeklerde 130, bayanlarda 220 Hz, NHR normal değerleri 0- 0.19,
Shimmer normal değerleri %0-%3.81 olarak kabul edilmektedir (Kılıç ve Şan, t.y.: 514).
Başka bir çalışmada f0 için elde edilen değerler erkekler için 120 iken bayanlar için bu değer
210 civarındadır. Karagöz ve Yılmaz’ın çalışmasındaki erkek sesinin f0 değerinde bir yükseliş
gözlenirken bayanlar için bu değer literatürde belirtilen değere çok yakındır (Karagöz ve
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Yılmaz, 2004). Bu çalışmada fo, NHR ve shimmer deney ve kontrol grupları için ortalama
değerler arasında kabul edilmektedir.
“Ses tellerindeki dönemler arasındaki değişim insan sesinin doğal bir parçasıdır. %1.4 ile % 0
arasındaki jitter seviyeleri normal olarak kabul edilmektedir. Bu seviyelerin üzerindeki
değerler ses tellerinin olması gerektiği gibi titreşmediğini ifade eder. Yüksek jitter oranları
bir şeylerin ses telleri ile girişim yaptığını belirtir (örnek: nodül, larenks kaslarını etkileyen
hastalıklar, ses tellerinin paralizi gibi)” (Karagöz ve Yılmaz, 2004). Bu çalışmada deney ve
kontrol grubunun jitter seviyelerine bakıldığında verilerin ortalama değerlerde olduğu
görülmekte, deney ve kontrol grubu kıyaslandığında (ön test-son test) jitt değerlerinin deney
grubunda daha düşük, deney ve kontrol grubu cinsiyetlerarası ön test- son test
karşılaştırması yapıldığında (deney bayan- kontrol bayan, deney erkek- kontrol erkek) deney
grubunda değerlerin daha düşük olduğu görülmektedir.
Shimmer ve jitter değerleri ölçümü sinir kas işlevlerinin ve ses tellerinin seviye değişiminin
kontrolünde yardımcı olur. Bu durumu açıklamak gerekirse larenks kasları belirli bir frekans
ve genlikte kalabilmek için belirli bir güç harcamalıdır. Kasların daha iyi kontrolü ile daha
kararlı, periyodik titreşimler ve dolayısıyla düşük shimmer ve jitter değerleri elde edilir
(Karagöz ve Yılmaz, 2004). Bu araştırmada deney ve kontrol gruplarının jitt ve shim değerleri
ortalama değerlerdedir. İki grubun birbirine kıyasla jitt ve shimm seviyeleri göz önünde
bulundurulduğunda deney grubunun jitt ve shimm değerleri kontrol grubuna göre daha
düşük, deney grubu erkekte jitt değerlerinin daha düşük, shimm son test değeri daha yüksek
ve deney grubu bayanlarının kontrol grubuna kıyasla jitt ön test değerlerinin yüksekken, son
testte daha düşük, shim değerlerinin ön test- son test değerlerinin daha düşük çıktığı
görülmektedir.
NHR değerlerinin yükselmesi ses kalitesinde bozulmaya neden olur (Karagöz ve Yılmaz,
2004). Araştırmada deney ve kontrol gruplarının NHR verileri ortalama değerler arasında
olup, her iki grubun ön test- son test karşılaştırmaları büyük ölçüde aynı, deney grubu
erkeklerinin kontrol grubuna göre daha düşük, deney grubu bayanlarının kontrol grubu
bayanlarına göre aynı olduğu görülmektedir.
MFS, bir nefeste en fazla çıkartılabilecek ses süresidir. Yaşa, cinse ve ek hastalık olup
olmadığına göre değişmekle beraber ortalama değerler erkeklerde 20 saniye, kadınlarda 15
saniyedir” (Yelken, 2005). Bu araştırmada, deney ve kontrol gruplarının mfs değerlerinin
ortalama değerlere yakın olduğu görülmekte, cinsiyetlerarası değerlendirme yapıldığında
deney grubu erkek ve bayan bireylerde kontrol grubuna kıyasla daha yüksek değerlerde
olduğu görülmektedir.
Formant frekansları ses yolunun ağız boşluğu ve farangial boşluğunun hacimleri ile ilişkilidir.
En yüksek enerji seviyesine sahip olan f1 formant frekansı farangial boşluğun hacmine bağlı
iken, f2 ağız boşluğunun uzunluğuna bağlıdır. f3 ve daha yüksek formant frekanslarının ise
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bir konuşmanın ses kalitesini ölçme konusunda önemli olduğu düşünülmektedir. Formant
frekansların oluşmasının nedeni ses yolunun şekillenmesi olup ses tellerinin titreşiminden
bağımsızdır. Ses tellerinin titreşim oranı bize f0 değerini vermektedir. Herhangi bir f0
değerinde ses yolu şeklinde bir değişiklik olmuyorsa formant frekans değerlerinde bir
değişiklik olmaz( Karagöz ve Yılmaz, 2004, 65-66).
Smith vd. (2005)’e göre, ilk iki formant, seslilerin belirlenmesinden, 3. 4. ve 5. formantlar ise
sesin rengi veya rezonansından sorumludur (Aktaran: Çağlar, 2006). Seslilerdeki f1 formant
değeri 300-1000 Hz, f2 formant değeri ise 850-2500 Hz arasındadır (www.cslu.cse.ogi.edu).
Timmermans vd. ‘nin (2005) yaptıkları bir araştırmada, uyguladıkları ses eğitimi
çalışmalarının (doğal duruş, rahatlama, nefes desteği, ileri artikülasyon, sesi yansıtma) ses
kalitesinin değişmesinde etkili bir unsur olduğu ortaya konmuştur. Katılımcılarda, seslerini
doğru kullanmanın ve ekonomik nefes alma tekniğinin, anlaşılır bir iletişim için gerekli
olduğunu görmüşlerdir (Timmermans vd., 2005). Bu çalışmada, deney grubu öğrencileri ile
fonetik dersleri dışında yapılan ses eğitimi çalışmalarının, konuşma sorunları (sesletim)
değerlendirme formu, akustik analizler, maksimum fonasyon süresi ve ses eğitimi
derslerinden elde edilen sonuçlara göre sesletim hatalarının (vowel, consonant) düzeltilmesi
üzerinde olumlu etkilerinin olduğu, seslerini doğru ve etkili kullanmayı öğrendikleri, ses
eğitimindeki hedef davranışları (solunum-gevşeme, ses üretme-yayma, dil- konuşma)
gerçekleştirdikleri görülmektedir.
4.3. Öneriler
1. Ses eğitimi çalışmalarının İngilizce konuşma sorunlarının giderilmesindeki etkisinin
olumlu olduğu sonucundan yola çıkılarak, ses eğitimi dersleri İngiliz Dili konuşma eğitimine
katkı sağlaması amacıyla, lisans düzeyi vb. eğitim- öğretim programları içerisinde seçmeli
olarak yer alabilir.
2. İngilizce sesli ve sessiz harf konuşma sorunlarının (sesletim) giderilmesinde, ses eğitimi ve
İngiliz dili uzmanlarının görüş birliği sağlanarak, öğrenciye özel bir program geliştirilebilir.
3. Daha sonra yapılacak çalışmalarda, verilen ses eğitiminin süresi ve çalışma grubu sayısı
fazla tutularak farklı disiplinlerinde yer alabileceği pek çok yeni proje yürütülebilir.
4. İngilizce eğitimi alan öğrencilere, konuşma sorunlarını giderebilmek içinİngilizce şarkı
öğretimi ve buna benzer çalışmalar uygulanabilir. İngilizce şiirler, tekerlemeler, pasajlar
okutularak, sesli- sessiz harfler ve nefes üzerinde özel çalışmalar geliştirilebilir. Müzikli
drama çalışmaları yapılabilir.
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REVİEV ON THE QUOTES WORDS IN GEORGIAN
GÜRCÜCEDE YER ALAN ALINTI KELİMELER ÜZERİNE İNCELEME1
Gül Mükerrem ÖZTÜRK 2

ABSTRACT
If the language in the world historical process, albeit in small quantities all are influenced by each other. So there are inevitably
affected state in all languages. Quote words, sometimes by the language that adapts to changing transition. Then stereotyped as
their word, and now it becomes impossible to separate them from the language. As in other languages in the Georgian history the
process has also taken various words from neighboring languages. Georgian is the primary language of the Georgians. Is
Georgia's official languages. The mutual relations between Turkish and Georgian language has become an important issue.
Turkish and Georgian people from the neighborhood, trade and cultural relations century has continued for years. Leaving the
impact on these relationships has enabled the enrichment of languages in both languages. Therefore, many words have entered
the Georgian Turkish. Historical development of the Turkish and Georgian people, the Georgian language and Turkish history,
historical linguistics, historical phonetics of both languages is a condition, which is important in the investigation of this matter.
In the case of an interaction between languages, it is the reciprocal of this interaction. The most important task of the historical
development of both languages linguists, examining in detail the grammar is to demonstrate the scientific study of these
interactions between them. Mutual relationship between language, written language, spoken language can take place or both. In
this study, quoted on the Turkish words in the Georgian and tried to be addressed by examining the sound events seen in these
words.
Key words: Georgian language, Georgian, Turkish, Linguistics, Philologist

ÖZET
Tarih sürecinde dünyada ne kadar dil varsa, hepsi az miktarda da olsa birbirlerinden etkilenmiştir. Demek bütün dillerde ister
istemez etkilenme durumu vardır. Alıntı kelimeler, kimi zaman geçiş yaptığı dile göre değişerek uyum sağlar. Sonra kendi
kelimeleri gibi kalıplaşır ve artık onları dilden ayırmak imkânsız hale gelir. Tarih süreci içerisinde diğer dillerde olduğu gibi
Gürcücede de komşu dillerden çeşitli kelimeler almıştır. Gürcüce gürcülerin ana dili olup. Gürcistan’ın resmi dilidir. Türk ve
Gürcü dillerinin karşılıklı ilişkisi önemli bir konu haline gelmiştir. Türk ve Gürcü halklarının komşuluk, ticaret ve kültürel
ilişkileri yüzyıllar boyu devam etmiştir. Bu ilişkiler diller üzerinde de etkisini bırakarak her iki dilin zenginleşmesine olanak
sağlamıştır. Dolayısıyla Gürcüce’ye Türkçe’den birçok kelime girmiştir. Türk ve Gürcü halklarının tarihi gelişmesi, Türk ve Gürcü
dillerinin tarihi, dil bilim tarihi, her iki dilin tarihi fonetiği bu konunun araştırılmasında önem arz eden bir durumdur. Diller
arasında bir etkileşim söz konusu ise, bu etkileşimin karşılıklı olmasıdır. Dilbilimcilerin en önemli görevi her iki dilin tarihi
gelişmesini, gramerini ayrıntılı inceleyerek aralarındaki bu etkileşimi bilimsel çalışmalarla ortaya koymaktır. Dillerin karşılıklı
ilişkisi yazı dili, konuşma dili veya her ikisiyle gerçekleşebilir. Bu çalışmada Gürcücede yer alan Türkçe alıntı kelimeler üzerine
ve bu kelimelerde görülen ses olayları incelenerek ele alınmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gürcü dili, Gürcü, Türk, Dilbilim, Dilbilimci
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Tarih sürecinde dünyada ne kadar dil varsa, hepsi az miktarda da olsa birbirlerinden
etkilenmiştir. Demek bütün dillerde ister istemez etkilenme durumu vardır. Alıntı kelimeler,
kimi zaman geçiş yaptığı dile göre değişerek uyum sağlar. Sonra kendi kelimeleri gibi
kalıplaşır ve artık onları dilden ayırmak imkânsız hale gelir. Tarih süreci içerisinde diğer
dillerde olduğu gibi Gürcücede de komşu dillerden çeşitli kelimeler almıştır. Gürcüce
gürcülerin ana dili olup. Gürcistan’ın resmi dilidir. Türk ve Gürcü dillerinin karşılıklı ilişkisi
önemli bir konu haline gelmiştir. Türk ve Gürcü halklarının komşuluk, ticaret ve kültürel
ilişkileri yüzyıllar boyu devam etmiştir. Bu ilişkiler diller üzerinde de etkisini bırakarak her
iki dilin zenginleşmesine olanak sağlamıştır. Dolayısıyla Gürcüce’ye Türkçe’den birçok kelime
girmiştir. Türk ve Gürcü halklarının tarihi gelişmesi, Türk ve Gürcü dillerinin tarihi, dil bilim
tarihi, her iki dilin tarihi fonetiği bu konunun araştırılmasında önem arz eden bir durumdur.
Diller arasında bir etkileşim söz konusu ise, bu etkileşimin karşılıklı olmasıdır. Dilbilimcilerin
en önemli görevi her iki dilin tarihi gelişmesini, gramerini ayrıntılı inceleyerek aralarındaki
bu etkileşimi bilimsel çalışmalarla ortaya koymaktır. Dillerin karşılıklı ilişkisi yazı dili,
konuşma dili veya her ikisiyle gerçekleşebilir.
Gürcüce, jeopolitik konumu ve geçirmiş olduğu kültürel değişimlerden dolayı Hint-Avrupa dil
ailelerine ait dillerin yanı sıra Ural-Altay dil ailesinden Türkçe ile de girmiş olduğu kültürel
ilişkiler neticesinde bu dillerden birçok kelime almıştır.3 1950 yılından itibaren bu zaman
kadar devam eden Gürcüceye eklenmiş olan yeni kelime ve kavramlarla yeniden basılmış
olan açıklamalı Gürcüce sözlük “Kartuli enis Ganmartebiti Leksikoni”(ქართული ენის
განმართებითი ლეკსიკონი yani Gürcü Dilinin Açıklamalı Sözlüğü’dür. Bu sözlük 12.949
sözcükten oluşmaktadır. Bugün sekiz ciltlik Büyük Gürcüce Sözlük’te 113 bin kelime vardır.
Fuat Köprülü’nün Gürcü öğrencisi Prof. Dr. Sergey Cikia’nın Gürcistan’daki ilk doktora
öğrencisi olan ve halen Tiflis’teki Elyazmaları Enstitüsünün Türkçe bölümünde görev yapan
öğretim görevlisi Prof. Dr. Tsisana Abuladze’nin ifadelerine göre, Gürcülerin Divan-u Lügat’it
Türk’ü sayılan bu sözlükte 3000’den fazla Türkçe kelime bulunmakatadır.4 Tiflis
Türkolojisi’nde bölüm başkanlığı yapmakta olan Prof. Dr. Marika Cikia’nın “Gürcücede
kullanılan Türkçe kökenli kelimeler” adlı çalışmasında ortaya konulmuştur.
Araştırmamın konusu olan Gürcücede yer alan Türkçe kökenli kelimelerin sözlüğünü şu
şekilde açıklayabilmemiz mümkündür.
Adibeg–a (ადიბეგ–ა) < adıbeg : Onun ismi beydir. Adidemur (ადიდემურ) < adıdemür :
Onun ismi demirdir. Adimxan (ადიმხან) < adımxan: Benim ismim handır. Ata (ათა) < ata:
Baba, ced. Atabeg–a (ათაბეგ–ა) < atabeg: Atabey, bey olan baba. Atakiši (ათაქიში) < atakişi:
Mert olan baba. Aidemur (აიდემურ) < aydemür : Aydemir, demirden yapılmış ay. Aidolmiš
(აიდოლმიშ) < aydolmış: Dolunay. Aladaɣ (ალადაღ) < aladağ: Rengarenk dağ. Alaverd–a
(ალავერდ–ა) < allahverdi: Allah bana verdi. Alatemur (ალათემურ) < alatemür: Rengarenk
demir. Altun–a (ალთუნ–ა). Altumišar (ალთუმიშარ) < altunmişar: Altın testere. Altun–a

3
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(ალთუნ–ა) < altun: Altın. Alparslan (ალფარსლან) < alparslan: Alparslan, kahraman aslan. iz
(ანაყიზ)Anaq < anakız: Anne kız, kız gibi anne. Aslan (ასლან) < Aslan: Aslan. Aslanbeg
(ასლანბეგ) < Aslanbeg : Aslanbey, aslan gibi bey. Aslanbi (ასლანბი) : Bkz. Aslanbeg
(ასლანბეგ). Aɣbuɣa (აღბუღა) < ağ boğa: Beyaz boğa. Apti (აფთი)< Nutuk. Aluça (ალუჩა)<
Yeşil erik, aluç. Ağa (აღა)< Sahip, Bey, Hakim. Atadan-babadan (ათადან-ბაბადან) < Çok eski.
Baiqushi (ბაიყუში)< Baykuş. Batirmaz (ბათირმაზ) < Batırmaz: Zarar vermez. Bairam–a
(ბაირამ–ა) < bayram: Bayram. Balta (ბალთა) < balta: Balta, nacak. Balči (ბალჩი) < balçı:
Balcı. Bašk‘ira (ბაშკირა) < başkıra: Baş kıran. Beg–a (ბეგ–ა) < Beg: Bey. Beglar (ბეგლარ) <
beglar: Beyler. Beglik (ბეგლიქ) < Beglik: Beylik. Bakla (ბაკლა)< Bakla. Bast’urma
(ბასტურმა)< Kebaplık et. Bildirga (ბილდირგა)< Bıldırcın. Bölüki(ბოლუქი). Borci
(ბორჯი)< Borç. Bokhcha (ბოხჩა)< Bohça. Brinci (ბრინჯი)< Pirinç. Buğa (ბუღა)< Boğa.
Buğlama (ბუღლამა)< Buğlama(Bir tür yemek). Çanta (ჩანთა)< Çanta. Para (ფარა)< Para
birimi. Dolenci (დოლენჯი) < dilenci: Dilenci. Dondi–a (დონდი–ა): Dondu–a (დონდუ–ა).
Dondu–a (დონდუ–ა) < döndü : Döndü. Donmaz (დონმაზ) < dönmäz : Dönmez. Donguz–a
(დონგუზ–ა) < domuz : Domuz. Doɣmaz (დოღმაზ) < doğmaz: Doğmaz. (kadın ismi).
Durmišxan (დურმიშხან) < durmışxan: Durmuşhan. Dursun (დურსუნ) < dursun : Dursun.
Egarslan–i (ეგარსლან–ი) < egarslan: Ağaarslan. Elberdi (ელბერდი) < el berdi: Bana halk
verdi. Elguja (ელგუჯა) < el gücü: Halkın gücü. Valademur (ვალადემურ) < vala demur:
Yüksek, yüce demir. Vermiš–a (ვერმიშ–ა) < vermiş: Vermiş (Allah tarafından). T Tatara
(თათარა) < tatara: Tatar. an (თათარყან) <Tatarxan (თათარხან) <Tatarq < tatarxan:
Tatarhan. Tatlaxan (თათლახან) < tatlıxan: Tatlıhan (kadın ismi). Tanɣri–a (თანღრი–ა) <
tanrı: Tanrı. u (თაღრიყუ). Tanɣriq < tanrıkulı: Tanrı kulu. Tarxan (თარხან) < tarxan: Bey;
özgür, muaf olmuş (vecîbelerden ve vergilerden). Taɣri (თაღრი) : Bkz. Tanγri–a (თანღრი–ა.
Taɣriverdi (თაღრივერდი) < tanrı verdi: Tanrı verdi Bkz. Berdi–a (ბერდი–ა). an
(თემირყან)<Temirq < temirxan: Demirhan. Temur (თემურ) < temür: Demir. Temurbeg
(თემურბეგ) < temürbeg: Demirbey. Temurči (თემურჩი) < temürçi: Demirci. Tengiz
(თენგიზ) < teŋiz: Deniz. Bkz. Deniz–a (დენიზ–ა) < deniz. Tekturmaz–a (თექთურმაზ–ა)<
toğrul: Şahin. Topči (თოფჩი) < topçı: Topçu. Turk–a (თურქ–ა). Turki–a (თურქი–ა) < Turk.
Turki: Türk. I Ialɣuz (იალღუზ) < yalğuz < yalaŋuz: Yalnız. Iarali (იარალი)< yaralı: Yaralı
(aşktan dolayı). (იელბერდუყ) < Ielberduq < (y)el berdik’: El verdik, elimizi verdik.
Imanverdi (იმანვერდი) < iman verdi: Bana iman verdi. Cila (ჯილა)< Cila. Kalpaki
(კალფაკი)< Kalpak. Kasabi (კასაბი)< Kasap. Mazuti (მაზუთი)< Mazot. Ocahi (ოჯახი)< Aile,
Ocak. Şalita (შალითა)< Şal. Salata (სალათა)< Salata. Tulukhi (თულუხი)< İbrik. Sini (სინი)
< Büyük tepsi. Tolma (ტოლმა)<Dolma. Khaliça (ხალიჩა)< Halı. Khatuni (ხათუნი)< Hatun.
Oinbazi (ოინბაზი)< Oyunbaz. Kabaqi (ყაბაყი)< Kabak. Kachaqi (ყაჩაღი). Kalpaki
(ქალფაკი)<Kalpak. Karpuzi (ყარფუზი)< Karpuz. Kasaba (ყასაბა)< Kasaba. Kaşuği
(ყაშუღი)< Kaşık. Kaurma (ყაურმა)< Kavurma. Kaisi (ყაისი)< Kayısı. Kazaği (ყაზაღი)<
Kazak. Kumbara (ყუმბარა)< Kumbara. Komrali (ყომრალი)< Kumral. Kurki (ქურქი)< Kürk.
Oka (ოყა)< Okka. Sanati(სანათი)< Sanat. Oda (ოდა)< Saray. Sincapi (სინჯაფი)< Sincap.
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Tokmachi. (თოქმაჩი)< Tokmakçı. Ulusi (ულუსი)< Ulus. Topuzi (თოფუზი)< Topuz.
Ustabashi (უსტაბაში)< Ustabaşı. Korpa (ქორფა)Körpe. Zambakhi (ზამბაღხი)< Zambak.
Zancapili (ზანჯაფილი)<
Cuma(Günlerden bir gün).

Zencefil.

Ambari

(ამბარი)<

Ambar.

Cuma

(ჯუმა)<

Sonuç olarak; yukarida bahsettiğimiz örneklerden yola çıkarak Gürcücede yer alan Türkçe
kelimelerin neler olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Bu çalışma daha çok Gürcüceye girmiş
olan Türkçe kelimeler üzerinedir. Bu konuyla ilgili pek çok kaynaklardan bilgiler bilimsel
olarak ele alınıp incelenmiştir. Bu inceleme esnasında Gürcistan’daki en yaygın sözlük olan
yukarıda da bahsettiğimiz “Ganmartebiti Leksikoni”(განმართებითი ლექსიკონი)’den
yararlanılmıştır. Kelimeler bir dilden diğer bir dile geçerken ses değişimine uğradığı da
gözlenmektedir. Örneğin: “Hatun” kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olup bu kelime
Gürcücede “ Khatuni” olarak yer almaktadır. Türkçedeli “ h” sesi Gürcüce’ye “kh” sesi olarak
yerleşmiştir. Bugün yaygın olarak kullanılan Gürcücenin fonetik sistemi 5 sesli 28 sessiz
olmak üzere toplamda 33 harften oluşmaktadır. Gürcü dilinde büyük harf küçük harf ayrımı
yoktur. Sesli harfler: a(ა), e(ე), i(ი), o(ო), u(უ). Türkçede yer alan „ı, ö, ü” sesleri Gürcü
dilinde bulunmamaktadır. Sözcükler bir dilde diğerine geçerken, sadece ses değişikliğine
değil, anlam değişikliğine de uğramıştır. Örneğin: “iataki”kelimesi Türkçe kökenli bir
kelimedir. “Yatak” anlamında kullanılmıştır. Fakat Gürcü dilinde ise “Yer, Zemin” anlamına
gelmektedir.
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ABSTRACT
The basis of this study refers to the fact that the prospective German teachers, which take part in the seminar for the first time,
have a negative attitude about the necessity and the scope of the seminar "Material Evaluation and Adaptation". The opinions of
the teacher candidates about the course were collected and analyzed. According to these views is intended to be effective in
shaping the content and the diversification of the program. In this study it was employed qualitative and quantitative research
methodologys and questionnaire consisting of two parts was prepared. In the first part are asked questions of Yes/No and it
included 31 items. In the second part the teacher candidates were asked to express their thoughts about this course in writing.
The results revealed that the attitude towards the scope and necessity of the course at the beginning of the period from the
Germen teacher candidates was changed and contrary to the opinion it has gained a positive opinion.
Key Words: German teacher candidates, foreign language teaching, material, material evaluation, attitude.

ÖZET
Bu çalışmaya Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim gören Almanca Öğretmen
adaylarının henüz almadıkları “Materyal Değerlendirme ve Uyarlama” dersinin kapsamı ile gerekliliği konusunda olumsuz tutum
sergilemeleri zemin hazırlamıştır. Araştırmacıların aktif olarak girdiği “ALÖ 413 A-B Materyal Değerlendirme ve Uyarlama”
derslerine karşı öğretmen adaylarının bu tutumları dolayısıyla adaylardan dersle ilgili görüşlerin alınması ve bu görüşler
doğrultusunda elde edilen veriler incelenip dersin kapsamını şekillendirmede ve programın çeşitlendirilmesinde etkin olması
amaçlanmıştır. Çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemi kullanılarak iki bölümden oluşan bir anket hazırlanmıştır. Anketin
birinci bölümü adayları yönlendirecek Evet/Hayır sorularının sorulduğu 31 maddeden oluşmuştur. İkinci bölümünde ise her bir
öğretmen adayının bu dersle ilgili düşüncesini yazılı olarak ifade etmesi istenmiştir. Sonuç olarak, adayların dönemin başında bu
dersin kapsamı ve gerekliliğine yönelik tutumlarının değiştiği, bunun aksine görüşlerin olumlu yönde bir anlam kazandığı
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Almanca öğretmen adayı, yabancı dil öğretimi, materyal, materyal geliştirme, tutum.
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1. GİRİŞ
Nitelikli eğitim ve öğretim materyalleri etkin kullanıldığında gerek motivasyonu artırma
gerekse başarıyı doğrudan etkileme potansiyeline sahip güç unsurları olarak tanımlanabilir.
Öğretmen adaylarının ders materyalini seçme, uyarlama ve uygulama alanında mesleki
yeterlilik kazanması ve bu yeterliği motive olmuş biçimde derse yansıtması oldukça
önemlidir. Çünkü kendi öğrencilerinin güdülenme ve etkili öğrenme süreçlerini başlatmak da
yine öğretmenin izlediği yoldan ve seçtiği ders kitabından esinlenmektedir (Düwell 1979;
1983a; 1983b; Radden 1983; Wernsing 1993; akt. Kleppin 2002).
Bir hatta daha fazla yabancı dil bilmenin gerekliliğini kuşkusuz ki çağın bir getirisi olarak
görmek mümkündür. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin gerek özel yaşam
alanlarımızdaki hükümdarlığına gerekse öğretim sitemlerimize kadar ilerlemiş olduğu
gerçeği, dünya çapında erişime olanak tanıyan iletişim ortamlarına dâhil olabilmeyi de
beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla “öğrenmek” olgusu, toplumsal ve kültürel değişimler
ve uygulamaya dayalı ilerlemeler karşısında giderek daha büyük bir önem kazanmakta,
ülkeler arasında kültür alışverişi ve çeşitli alanlarda işbirliği olanaklarının artması ile de
yabancı dil öğrenme etkinlikleri daha da zorunlu bir gereksinim halini almaktadır (Sözer,
1984).
Öğrenmenin gerçekleşmesi için genetik olarak elverişli olma durumunun dışında, öğrenmeye
hazır ve açık bir birey olmak önkoşul olarak kabul edilebilir. Demek ki; birey ne fazla sakin ne
de fazla hareketli olmalı; etrafa karşı duyarlı, algısı açık ve çevreyi fark edebilir ya da değişimi
anlayabilir nitelikte olmalıdır. Ancak kalıcı öğrenme için başka bir koşul daha gereklidir, o da
bireyin öğrenmeye motive olmasıdır, yani itici bir güç olmalı ki öğrenmeye karşı güdülenme
gerçekleşebilsin. Bu durum ancak bir öğrencinin bir şeyi gerçekten öğrenmeyi istemesi
durumunda gerçekleşebilir. Bunun için “öğrenciyi öğrenmesi için harekete geçirecek olan
eylemlerin öğretmen tarafından bilinmesi ve bunların sınıf ortamında bilinçli bir biçimde
kullanılması gerekmektedir. Bu durum, her türlü öğrenme ortamında ve öğrenilecek her
konuda olduğu gibi yabancı dil öğreniminde de büyük bir öneme sahiptir” (Williams &
Burden 1997; akt. Acat ve Demiral 2002: 313).
Materyal Değerlendirme ve Uyarlama Dersinin Kapsamı
Kasım 1997 yılında Eğitim Fakültelerindeki yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında
öğretmen eğitimi yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme, Milli Eğitim Bakanlığı-YÖK ve
Dünya Bankasının işbirliği sonucu gerçekleşmiş ve öğretmenlik eğitiminin genel anlamda
değişime uğramasını hedeflemiştir. Bu bağlamda da özellikle meslek bilgisi derslerinde bir
takım yeniliklere gidildiği gözlenmiştir (Kavcar 1997 ve 2002:5). Bu değişiklikler kapsamında
“Materyal Değerlendirme ve Uyarlama” dersi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili
Eğitimi Anabilim Dallarında programa konmuştur. Yüksek Öğretim Kurumunun Mart 1998’de
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(YÖK 1998) yayınladığı “Eğitim Fakülteleri Lisans Programları” adlı yayınında şu içerikten
söz edilmektedir:
Materyal Değerlendirme ve Uyarlama
(3-0) 3
Almanca öğretiminde kullanılan ders kitaplarını değerlendirme ve seçim ilkelerinin öğretimi
ve ders kitaplarının incelenmesi ve değerlendirilmesi; ders kitaplarında geçen alıştırmaların
çözümlenmesi ve değerlendirilmesi; ders kitaplarında geçen alıştırmaların yeniden
düzenlenmesi ve sınıf ortamına uygun biçimde uyarlanması (YÖK 1998).

Yüksek Öğretim Kurumunun Haziran 2007’de (YÖK 2007) “Eğitim Fakülteleri Lisans
Programları’nı yeniden yapılandırmasıyla Materyal Değerlendirme ve Uyarlama dersinin adı,
içeriği ve ECTS kredilendirilmesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
Materyal Geliştirme ve Uyarlama
(2-2-3)
Almancanın öğretiminde kullanılan öğretim malzemeleri, Almanca öğretiminde bilgi, beceri
ve davranış edinimine yönelik malzeme geliştirme, uyarlama, değerlendirme (YÖK 2007).

Her ne kadar YÖK’ün yayınında ifade edilen içerik kapsamı bu şekilde tanımlansa da, Türkiye
genelinde her bir fakülte içerik kapsamını, ECTS kredilendirme ve ders saatleri konusunda
farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Almanca öğretmenliği programında yer almakta olan bu ders, 2 saati teorik 2 saati uygulama
olmak üzere, haftada 4 saatlik ve 5 kredilik bir derstir. Bu dersin genel amacı öğretmen
adaylarının kendi öğrenci grubu için uygun materyal seçiminde, gerektiğinde bu materyali ek
materyallerle zenginleştirmesi ve hedeflenen beceriler doğrultusunda materyali
tamamlaması ve uyarlaması konusunda yeterlilik kazanmasıdır. Başka bir deyişle, dersi alan
öğretmen adayının dilsel öğelerin seçimi, ders kitabını amaçlar doğrultusunda değerlendirme
ve seçebilme, dilsel becerileri (dil bilgisi, okuma, dinleme-anlama, konuşma ve yazma
becerileri) ayrı ayrı geliştirmeye yönelik alıştırma ve teknikleri çözümleme ve uyarlama yetisi
kazanması anlamına gelmektedir.
Yabancı Dil Öğretiminde Materyal Kullanımı
Doğal öğrenme ortamında gerçekleşen dil ediniminin aksine yabancı bir dili örgün olarak
öğrenirken öğrencinin dışında iki unsur büyük önem taşımaktadır: öğretmen ve materyal.
Her iki unsur kendi etrafında bir değerler bütününden oluşmaktadır ve ayrı ayrı olarak da ele
alınabilir özelliktedir. Ancak bu çalışma kapsamında her iki unsur birbiriyle olan örüntüsü
bakımından incelenecektir. Yabancı dil öğretiminde materyal kullanılması kaçınılmazdır,
çünkü yabancı dile ve kültüre dair öğeler gerek dilsel gerekse durumsal olarak metinler
aracılığıyla aktarılmaktadır. Bu aktarımların yapılabilmesi için de temel araç ders
materyalidir. Ders materyali ders kitabı, çalışma kitabı, ders kitabını tamamlayıcı CD ve
videolar olarak derslerde yerini alır. Ancak bazı durumlarda çalışma yaprakları ve ek ders
malzemeleri kitabı tamamlayıcı ve öğrenmeyi destekleyici nitelikte kullanılmaktadır.
Öte yandan yabancı dil öğrenmek uzun bir süreci göze almak demektir. Bu süreç zorlu bir
süreç gibi görünse de uygun materyal ve teknik kullanımıyla belli bir düzen doğrultusunda
oldukça başarı sağlanabilir ve etkili öğrenmeyi tetikleyebilir bir özellik kazanmanın yanı sıra,
aslında kolaydır da. Bu kolaylığın elbette ki bakış açısıyla da ilgisi vardır, çünkü öğretmenin
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tutumuyla başlayıp öğrencinin algısı ve üretimi ile sonuçlanan öğretme-öğrenme süreci
birçok faktörden etkilenmektedir. Öğretmenin tutumu ve ders işleyişi öğrenci üzerinde
olumlu bildirimler sağlarsa, motivasyon ve öğrenme isteği de olumlu olacaktır. Dolayısıyla
öğretmene bu bağlamda büyük sorumluklar yüklenmektedir.
Günümüzde eğitim ortamlarında uygulanan öğretim programlarında artık bilinen klasik
eğitim anlayışından uzaklaşılmış, öğrenci merkezli olan yapılandırmacı eğitim yaklaşımlarına
yer verilmeye başlanmıştır. Yapılandırmacı eğitimin en önemli özellikleri edinilen bilginin
yapılandırılması, oluşturulması, yorumlanması ve geliştirilmesi olarak sıralanabilir (Şaşan,
2002). Bu durumu sınıf ortamına aktardığımızda motivasyonu sağlamak ve konuya ilgiyi
çekebilmek için vazgeçilmez bir unsur olarak tanımlayabileceğimiz ders materyallerinin de
içerik olarak uygun olması kaçınılmazdır. Materyallerin öğrenciler tarafından nasıl
yorumlandığı, algılandığı ve içerisinden yabancı dille ilgili hangi öğeyi ne şekilde özümsediği
yine bireysel olarak değişim göstermektedir. Bu anlamda amaç, öğrencilerin ders içerisinde
ne yapacaklarını önceden belirlemek değil, öğrenen bireye kendi öğrenmesini
planlayabilmesi ve yön verebilmesi için olanak sağlamak olmalıdır. Bu olanaklar da ancak iyi
bir ders materyalinin derse dâhil edilmesiyle mümkündür. Ancak ders materyali denildiğinde
sadece ders kitabı akla gelmemelidir. Ders kitaplarının yanı sıra üç boyutlu malzemeler,
teknolojik araç-gereçler vb. de ek materyal olarak kullanılmalı ve bu doğrultuda
geliştirilmelidir.
Materyal geliştirme 1990’lı yıllara kadar dil öğretim yöntemlerinin bir alt birimi olarak kabul
edilmiş, ancak yabancı dil öğretimi alanındaki gelişmeler ışığında ayrı bir alan olarak
değerlendirilmeye başlanmıştır. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi öğrenme
ortamlarında öğretim materyallerinin eğitimin niteliğini artırmada önemli bir paya sahip
olması (Gökdaş, 1998: 63) ve yapılacak etkinliklerin, öğretilen kelimeler ile kavramların daha
kolay öğretilmesini ve öğrenilmesini sağlamasıdır (Demirel, 1993: 24).
Hackbarth (1996) öğretim materyallerinin, öğrenme ortamlarını zenginleştirdiği,
öğrencilerin ilgilerini diri tutarak onları öğrenmeye ve ders çalışmaya teşvik ettiği, yeni
bilgiler ile önceki öğrenilen bilgiler arasında ilişki kurmayı kolaylaştırdığı, öğrenenlerin
dersle kendi yaşantıları arasında bağlantı kurmalarını sağladığı, bilgiye erişmelerine ve
değerlendirmelerine imkân tanıdığını, bilginin anlaşılmasını ve dış dünyayı algılamayı
kolaylaştırdığı ve bununla birlikte bireysel öğretimi desteklediğini belirtmiştir (Akt.
Akkoyunlu, 2002:165-166). Materyal kullanımına yönelik yapılan tüm araştırmalar, materyal
kullanımının görsel ve işitsel öğrenmeye vurgu yaptığını, öğrenme sürecini ilginç, basit ve
kalıcı hale getirdiğini ve tercih edilmesi gereken yöntemlerden olduğunu göstermektedir
(bkz. Karataş ve Karaca, 2010). Bu noktada Eğitim Fakültelerinde yabancı dil öğretmen
adaylarına materyallerle ilgili kazandırılacak bilgi, tutum ve becerilerin öğretmen
olduklarında eğitim öğretim hayatlarına büyük katkı sağlayacağı açıktır.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1102

Gülcan ÇAKIR

Bu bağlamda 2014-2015 Öğretim yılı güz döneminin sonunda Anadolu Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Programında eğitim
gören öğretmen adaylarının görüşleri ele alınmıştır. Bu adaylar önceki dönemlerde zorunlu
olarak aldıkları “Özel Öğretim Yöntemleri”, “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” ve
“Almanca Ders Kitabı İncelemesi” derslerinde olduğu gibi bu derste de aynı şeylerin tekrar
edildiğini düşünmektedir. Adayların bu dersin kapsamını ve gerekliliğini sıkça sözel olarak
sorgulamaları sebebiyle böyle bir araştırmanın gereği ortaya çıkmıştır.

2-YÖNTEM
Bu araştırmada geleneksel nicel araştırmalarda yapıldığı gibi adayları yönlendirecek
Evet/Hayır sorularının yanı sıra, açık uçlu bir soru sorularak nitel araştırma yönteminden de
faydalanılmıştır (bkz. Yıldırım & Şimşek, 2004; Altındağ, 2005). Madde oluşturma
aşamasında ilk olarak alan yazını taraması yapılmış ve daha önceki çalışmalarda kullanılan
ölçme araçları incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak bir açık uçlu, 31 kapalı uçlu sorudan
oluşan bir anket kullanılmıştır.
Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Programı “Materyal
Değerlendirme ve Uyarlama” dersini alan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Evrenin
tamamı örneklem olarak alındığından ayrıca örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırma
kapsamına alınan öğretmen adaylarına ilişkin bilgiler Çizelge 1‟de verilmiştir.
Çizelge:1 Araştırma kapsamındaki öğretmen adaylarına ilişkin bilgiler

Bayan

Yüzde
(%)
64,5

Erkek

35,5

cinsiyet

Araştırma kapsamına Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Programı dördüncü sınıf öğretmen adayları alınmıştır. Bu
öğrencilerin %35,5’i erkek %64,5’i bayandır.

3-BULGULAR VE YORUMLAR
Bulgular yorumlanırken açık uçlu soruya ilişkin görüşler örneklendirildiğinde her bir ankete
birer sıra numarası verilmiştir. Araştırma kapsamındaki öğretmen adaylarının “Materyal
Değerlendirme ve Uyarlama” dersinin kapsamına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi
hakkında sorulan sorulara verdikleri cevaplar Çizelge 2 ’de görülmektedir.
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Çizelge 2: “Materyal Değerlendirme ve Uyarlama” dersinin kapsamına ilişkin görüşler
Öğretmen Adayı Görüşleri

Evet
(%)

Hayır
(%)

Materyal Değerlendirme ve Uyarlama konusunda
becerilerim yeterlidir.

96,8

3,2

Bu derste Öğretmen alanında iyi olmalıdır.

96,8

3,2

Bu ders Öğretmenlik programında bulunmalıdır.

100

-

Bu dersin yararlı olduğunu düşünüyorum

100

-

Bir öğretmenin sahip olması gereken yeterlilik alanları derse giriş yapma, iletişim kurma,
öğretim yöntemlerini kullanma, öğretim araç ve materyallerinden yararlanma, ölçme
değerlendirme, demokratik eğitim ortamı oluşturma ve özel alan bilgisine sahip olma
şeklinde sıralanmaktadır (Yeşil, 2006: 62). Dolayısıyla bu dersi veren öğretim elemanlarının
da kendi alanlarında iyi olmaları beklenir ki, öğretmen adayları da onları örnek alıp iyi
olabilsin. Bu doğrultuda yöneltilen soruların çizelge 2’de yansıttığı gibi adaylar Materyal
değerlendirme ve uyarlama konusunda becerilerinin yeterli olduğunu (%96,8) ve yine aynı
şekilde öğretmenin bu derste alanında iyi olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Adaylar bu
dersin öğretmenlik programında bulunması gerektiğini ve bu dersin kendilerine
öğretmen olduklarında yararlı olduğunu düşündüklerini ifade eden olumlu seçeneği
işaretleyerek bu konudaki görüşlerini bildirmişlerdir.
31 sıra numaralı öğretmen adayı açık uçlu sorusunda, Materyal değerlendirme ve uyarlama
dersi kapsamına ilişkin dersin yararlı olduğunu destekleyen ifadesi şu şekildedir:
“yabancı dil öğretimine yönelik olduğu için çok yararlı buluyorum bu dersi, materyal
sunumlarında kendime örnek aldığım ve fikir olarak bana destek olacak sunumlar oldu.
Karşılıklı fikir alışverişi oluyor derste”.

Çizelge 3: “Materyal Değerlendirme ve Uyarlama” dersi içeriğine ilişkin görüşler

Almanca (MEB) ders kitapları analiz edilip incelenmelidir.

Evet
(%)
77,4

Hayır
(%)
22,6

Almanca uluslararası ders kitapları analiz edilip incelenmelidir.

80,6

19,4

Ders Almanca tartışmalı işlenmelidir.
Ders Türkçe tartışmalı işlenmelidir.
Derste hazırlanan ek materyallerin tanıtımı yapılmalıdır.

48,4
54,8

51,6
45,2

87,1
71,0

12,9
29,0

38,7

61,3

54,8

45,2

12,9

87,1

Öğretmen Adayı Görüşleri

Ders kitabı ünitelerine ek hazırlanmalıdır.
Ders kitabı olmadan Avrupa ortak kriterler (GeR) doğrultusunda materyal
hazırlanmalıdır.
Ders materyali değerlendirmeleri bireysel (tek tek) yapılmalıdır.
Materyaller ders içi uygulamalı (staj yapar gibi) kullanım durumunda
simule edilmelidir.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1104

Gülcan ÇAKIR

Ders materyali değerlendirmeleri gruplar halinde yapılmalıdır.

48,4

51,6

„Materyal Değerlendirme ve Uyarlama” dersi içeriğine ilişkin görüşlere bakıldığında,
öğretmen adaylarının % 77,4‘ü Almanca (MEB) ders kitapları analiz edilip
incelenmesinin; % 80,6’sı ise uluslararası kullanımda olan yabancı dil kitaplarının
incelenmesi gerekliliğini belirtmişlerdir. Adayların beklentileri her iki türden de örneklerin
olması gerektiği yönündedir.
Ders Almanca tartışmalı işlenmeli diyen aday sayısı %48,4 iken, Türkçe tartışmalı olmalı
ifadesini destekleyen aday sayısı %54,8’dir. Görüldüğü gibi aralarında anlamlı bir fark
olmamasına karşın, dersin Türkçe işlenmesini destekleyen aday sayısı biraz daha fazladır. Bu
anlamda birebir derslerde de sıkça ders dilinin seçimi konusunda sıkıntılar adaylar
tarafından dile getirilmektedir. Aslında öğretmen adayı yetiştirilirken alan dilini ve
terminolojisini benimsetme ve geliştirme amacıyla önerilen Sandviç-Tekniği (Butzkamm
2004, 15) kullanılarak yabancı dilden diğer dile ufak ufak gidiş gelişler sağlanmalıdır. Ancak
ne yazık ki, öğrencilerin ders içi yabancı dil performansı istenilen düzeyde olmadığı için
çoğunlukla ders Türkçe olarak işlenmektedir.
Yine aynı oranda ve değerlerde bulunan materyal değerlendirmeleri birebir olmalı diyen
%54,8 ve bu değerlendirmeler gruplar halinde olmalı diyen %48,4 aday görüşleri dikkat
çekmektedir. Az önce ifade edilen karşılaştırmaya eşdeğer nitelikte olan bu durum sınıf içinde
gerek bireysel gerekse gruplar halinde aktivitelere yer verilmesi gereğini ön plana
çıkarmaktadır.
Derste hazırlanan ek materyallerin tanıtılması gereklidir diyen adaylar %87,1 ile
çoğunluğu oluşturmakta ve bu şekilde bir uygulamayı uygun bulmayan adaylar % 12,9 ile
azınlığı oluşturmaktadır. Bu dersin işlenişinde genel anlamda seçilen ders kitabında bulunan
ünitelerin daha net anlaşılmasına yönelik alıştırma veya görsel materyallerin ünitelere ek
olarak hazırlanması %71 aday tarafından teyit edilmiş %29’u tarafından reddedilmiştir. Bu
derste herhangi bir ders kitabı örnek alınmadan, sadece Avrupa Ortak Kriterler Çerçevesi
(GeR) doğrultusunda belirlenen hedef beceri ve kazanımlar ışığında materyal hazırlanmalıdır
maddesine %38,7 öğretmen adayı olumlu bakmış, kalan % 61,3’ü ise bunun olmaması
gerektiğini düşünmüştür. %87,1 lik bir oranla adaylar Materyallerin ders içi uygulamalı
(staj yapar gibi) kullanım durumunda simule edilmesi gerekmediğini vurgulamıştır.
Adaylar hazırladıkları materyali gerçek sınıf ortamında uygulamalı olarak kullanıyor gibi
sergilemek istememektedir. Çünkü öğretmen adaylarından bazıları beş ve altıncı dönemde
“Özel Öğretim Yöntemleri I ve II” dersinde bunu uygulamalı olarak yaptıklarını ifade
etmektedirler.
4 sıra numaralı aday:
“Özel Öğretim Yöntemleri dersinde hocamız bizden hem birinci dönemde hem de ikinci
dönemde ders anlatmamızı istiyor. Dersi anlatırken bizim bir de anlatacağımız konu ile ilgili
bir materyal hazırlamamızı ve bunu derste kullanmamızı istiyor. Aslında Özel Öğretim
yöntemleri dersinde bize diğer iki şubede olduğu gibi dersin teorisinin verilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Asıl Materyal bu derste hazırlanmalı bence.”
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Normal koşullarda öğretmen adaylarının altıncı dönem Özel Öğretim Yöntemleri II
dersinde uygulamalı olarak ders anlatmaları ön görülmektedir (YÖK 2007). Bu
nedenle de bu uygulamaya Materyal Değerlendirme ve Uyarlama dersinde gerek
duyulmamaktadır.
11 sıra numaralı adayın olumsuz tutumu:
“dersin Almanca olarak işlenmesi çok saçma geliyor bana. Biz öğretmen olduğumuzda
okullarda zaten çok Almanca kullanamayacağız. Bizi bu kadar kasmaya gerek var mı?”

Çizelge 4: Materyalin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken kriterlere ilişkin
görüşler
Evet
(%)

Hayır
(%)

96,8

3,2

Materyal geliştirilebilir ve güncellenebilir olmalıdır.

100,0

-

Materyalin öğretici amacı ön planda olmalıdır.

96,8

3,2

Materyal basit, sade ve anlaşılır olmalı.

87,1

12,9

Materyal sadece bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır.

12,9

87,1

Materyal sadece üç boyutlu olmalıdır.

25,8

74,2

Materyal belirli becerilerin tamamlayıcısı ve destekleyicisi
olmalıdır.
Materyal aracılığıyla öğrenmeye yönelik geri dönüt
alınmalıdır.

96,8

3,2

100,0

-

Öğretmen Adayı Görüşleri
Renkli materyaller ile yapılan sunumlar daha etkilidir.

Teorik olarak ek materyal hazırlanırken bir takım unsurları da göz önünde bulundurmak
gerekmektedir. Bu unsurların arasında materyalin, hedef kitle olan öğrenci grubuna hitap
edip etmediği, konuların ve durumların güncelliği, dilin kullanılışı, nasıl hazırlandığı, hangi
beceriyi ön planda tuttuğu ve öğrenci kazanımlarını nasıl ele aldığı göz ardı edilmemelidir
(bkz. Kast& Neuner 1994).
Çizelge 4’deki veriler incelendiğinde Öğretmen adaylarının tamamı materyalin
geliştirilebilir ve güncellenebilir bir nitelikte hazırlanması ve materyal aracılığıyla
öğrenmeye yönelik dönütlerin alınması konusunda fikir birliği içerisindedir.
%96,8’lik bir oranla adaylar materyal hazırlamada özellikle renkli materyaller ile yapılan
sunumların daha etkili olduğu, öğretici amacının ön planda olması ve belirli becerileri
tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte olması gerektiğini ifade etmiştir. Hangi temel
becerinin öğretimi amaçlanıyorsa bu doğrultuda bir materyal seçimine gitmenin ve uygun
alıştırma yapılmasının daha anlamlı olduğu bilinmektedir (Kast 1994, 42-55).
8 sıra numaralı öğretmen adayı,
“ben konuşma becerilerini geliştirmek için nasıl materyal kullanılması gerektiğini
bilmiyordum. Bunu da derste söyledim. Hoca inadına bana iletişimsel öğeleri içeren bir ünite
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kapsamında materyal hazırlattı. Eksiklerim vardı ve hocanın beni yönlendirmesiyle bir
beceriye yönelik materyal hazırlamanın mümkün olduğunu gördüm.”

17 sıra numaralı adayın olumsuz tutumu,
“derste ben üç boyutlu materyali çok saçma ve gereksiz buluyorum, bu ısrarın sebebi de açık
değil. Çocuklar bizden iyi teknoloji kullanırken neden yani … anlamadım. Slayt çok daha
mantıklı”.

Materyalin basit, sade ve anlaşılır olması gerektiğini %87,1 oranıyla adaylar onaylarken
Materyalin sadece bilgisayar ortamında hazırlanmaması gerektiği ve materyalin sadece
üç boyutlu olmaması gerektiği çoğunluk tarafından da benimsenmiştir.
Yabancı dil öğretiminde özellikle öğretim materyallerinin öğretim ortamını ve öğrenciyi etkin
kılmasının önemine daha önce de değinilmiştir. Bu nedenle, ek öğretim materyallerinin,
konuyu basitleştirebilen, yabancı dili öğrenenler için anlamayı kolaylaştıran ve gereksiz
bilgiler içermeyen bir özellikte olması gerektiği çıkarımı yapılabilir. Dolayısıyla materyal
gereksiz ayrıntılarla dolu olmamalı, öğrenci belleklerinde anlamlı kodlamalara araç olmalıdır.
Çizelge 5: Yabancı dil derslerinde materyal kullanımının önemine ilişkin görüşler
Öğretmen Adayı Görüşleri
Yabancı dil Almanca dersinde materyal kullanımı önemlidir.
Almanca öğretim sürecinin her aşamasında materyal
kullanımı gereklidir.
Görsel materyaller konuyu öğrenmeyi kolaylaştırır.
Ders kitabı dışındaki materyaller öğrenmeye olumlu katkı
sağlar.
Materyal ile yapılan öğretim sunuş yolu ile yapılan öğretime
göre daha etkilidir.
Öğretmen olarak derslerimde ek materyal hazırlamak ve
kullanmaktan yanayım.

Evet
(%)

Hayır
(%)

93,5

6,5

71,0

29,0

96,8

3,2

96,8

3,2

90,3

9,7

87,1

12,9

Çizelge 5’deki öğretmen adayı görüşleri genel olarak değerlendirildiğinde, yabancı dil
derslerinde materyal kullanımının önemine ilişkin görüşlerin tamamında olumlu bildirimler
görülmektedir. Yabancı dil derslerinde öğrenilenlerin tekrar edilmesi çok önemlidir. Bu
nedenle derslerde kullanılan materyaller büyük önem kazanmaktadır. Yabancı dil derslerinde
kullanılan ders kitaplarının yanı sıra, materyal sayısı ve çeşidi arttıkça tekrar imkânı da
artacak ve böylelikle öğrenme daha kalıcı hale gelecektir. Öğretmen adaylarının görsel
materyaller konuyu öğrenmeyi kolaylaştırır ve ders kitabı dışındaki materyaller
öğrenmeye olumlu katkı sağlar ifadelerine (%96,8’lik) olumlu yanıt vermeleri de bu
ifadeleri destekler niteliktedir.
26 sıra numaralı öğretmen adayının yorumu aşağıdaki gibidir:
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“materyallerin ve sunumların dersi daha anlaşılır kıldığını düşünüyorum. Görsel materyaller
her zaman öğrencinin ilgisini çeker. Ben de görev yaptığım zaman lisedeki Almanca
derslerinde bu derste öğrendiğimiz ilkelerden ve örnek sunumlardan hareketle kendi
dersimde materyal kullanırım”

Öğretmen adaylarının %71’i de Almanca öğretim sürecinin her aşamasında materyal
kullanımı gereklidir ifadesiyle başlangıç düzeyinde, orta düzeyde ve ileri düzeyde de
materyal kullanımının gerekli olduğunu ve materyaller sayesinde öğretimin
çabuklaşabileceğini belirtmiştir.
Öğretmen adayları % 90,3’lük oranla Materyal ile yapılan öğretimin sunuş yolu ile
yapılan öğretime göre daha etkili olduğu ifadesinde bulunmuştur. Almanca bilmeyen ya da
çok az bilen bir grupla karşılaştıklarında öğretmeleri gereken konuları Almanca açıklamalarla
anlatmaya çalışmanın etkisiz bir yöntem olacağını, hazırlanmış görsel materyaller sayesinde
öğretimi kolaylaştırabileceklerini ve çabuklaştıracaklarını ifade etmişlerdir. Bundan yola
çıkarak öğretmen adaylarının çoğunluğu öğretmen olarak derslerimde ek materyal
hazırlamak ve kullanmaktan yanayım ifadesinde bulunmuştur.
Çizelge 6: Almanca Öğretmenliği Programında
dersinin yeri ve önemine ilişkin görüşler

“Materyal Değerlendirme ve Uyarlama”

Öğretmen Adayı Görüşleri
Programda materyal dersine yönelik aktiviteler
arttırılmalıdır.
Materyal dersi bir dönemlik ders olarak kalmalıdır.
Çok fazla materyal hazırlanan ders mevcuttur.

Evet
(%)

Hayır
(%)

83,9

16,1

38,4

61,6

29,0

71,0

Yabancı dil dersi olarak Almanca Öğretmenliği Programında “Materyal Değerlendirme ve
Uyarlama” dersinin yeri ve önemine ilişkin görüşler çizelge 6 da verilmiştir.

Öğretmen adaylarının % 83,9’u programda materyal dersine yönelik aktiviteler
arttırılmalıdır ifadesine olumlu görüş sergileyerek bu dersin mevcut saatinin ya da
bir takım etkinliklerin arttırılması görüşünü savunmuşlardır.
30 sıra numaralı öğretmen adayının bu görüşe yönelik söylemi:
“Materyal dersleri arttırılmalıdır bence, çünkü yalnızca dördüncü senede 4 ders saati olarak
alıyoruz ve materyal geliştirme için az bir zaman bence. Bana göre materyal tasarlamak
tecrübeyle geliştirilebilir ve öğretmen olduğumuzda birçok fikrimiz olur, zorlanmayız. Bir
dersin en eğlenceli öğretimi materyallerle yapılır. Bunun için daha önceden bu ders olmalı
böylece fazla pratik kazanmış oluruz ”.

21 sıra numaralı öğretmen adayı bu aktivitelerin arttırılmasını farklı bir
boyutta ele almıştır:
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“Hazırladığım ek materyallere çok emek verdim ve sınıftakiler de öyle. Tanıtım yaptıktan
sonra da eve götürdüm. Materyallerimizi sergilemek ve diğer hocalara da sunmak bizi
materyallerin hazırlanmasında motive eder aslında. Hatta yarışma yapılabilir ve görsel
olarak en anlamlı ve amaca uygun materyaller seçilebilir. Hocalar nedense bu konuda bizi hiç
teşvik etmiyorlar.”

Materyal dersi bir dönemlik ders olarak kalmalıdır görüşüne öğretmen adaylarının
%61,6’sı “hayır” olarak yanıt vermişlerdir. Bu da 30 sıra numaralı öğretmen adayının
görüşüyle benzerlik göstermektedir.
Çizelge 6’daki öğretmen adaylarının çok fazla materyal hazırlanan ders mevcuttur
şeklindeki (%71,0’lik) olumsuz görüşlerine bakıldığında, çok fazla materyal hazırladıkları
ders olmadığı sonucu çıkarılabilir. Özel Öğretim Yöntemleri dersi kapsamında materyallerle
ilgili 18 sıra numaralı öğretmen adayının ifadesi dikkat çekmektedir:
“farklı kapsamlardaki derslerde de sunum yapınca materyal getirmemiz talep ediliyor. Diğer
derslerin içeriği farklı olduğu için farklı türde materyaller de hazırlıyoruz. Emek sarf
etmeden de bir ev ürünü götürsek kabul görüyor, yani hoca her türlü materyali uygun
buluyor. Önemli olan dersi işlemek olduğu için materyal çok ön planda incelenmiyor. Bu
dersimizdeyse materyali hazırlamayı öğreniyoruz adım adım… bu da güzel işte”.

Aynı bağlamda 24 sıra numaralı adayın ifadesi örnek olarak verilebilir:
“staj dersinde öğretimi desteklesin diye ve görsellik bakımından ek resim, alıştırma ve
çalışma yapraklarını internetten indirip kullanabiliyoruz, hazırlamak zorunda değiliz.“

İfadelerden de anlaşıldığı gibi öğretmen adayları dönemin sonunda bir takım ön
yargılarından kurtulup “Materyal Değerlendirme ve Uyarlama” dersi hakkında daha gerçekçi
yargılara varabilmiş, ayrıca ders işleme sürecinde edindikleri yeterlilikler ve beklentiler
arasında bağlantı kurup bunun yanı sıra dersin gerekliliği ve belirsiz olanı tanımlama ve
kıyaslama imkânı bulmuşlardır.

4. SONUÇ
Türkiye’de yabancı dil öğretmeni yetiştirme modellerinde çağa uygun olarak geçmişten
günümüze bir takım değişiklikler yapılmıştır. Yabancı dil öğretmenlerinin eğitimleriyle
birlikte edindikleri bilgi ve becerilerin güncellenmesi ve ülkemizde yabancı dil öğretiminin
istenilen düzeye ulaşması için yenilikler ve alan çalışmaları kaçınılmazdır. Bu sayede meslek
hayatında başarılı yabancı dil öğretmenlerinin yetiştirilmesi mümkün olacaktır.
Bu anlamda öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine başlamadan, kazanmaları ve mesleğe
başladıklarında da geliştirmeleri gereken pek çok yeterliliğin bulunduğu söylenebilir. Bu
yeterliliklerin arasında öğretim materyallerini değerlendirme, gerektiğinde hazırlayıp uygun
bir biçimde kullanma yeterliliği de önemli yer tutmaktadır.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ "MATERYAL DEĞERLENDİRME VE UYARLAMA"

1109

DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi
Anabilim Dalı öğretmen adaylarıyla yapılan bu araştırmada “Materyal Değerlendirme ve
Uyarlama” dersi kapsamına ilişkin görüşlerde dersin yararlı ve yeterli olduğu ortaya
çıkmıştır. Dersin içeriği ile ilgili olarak gerek ulusal gerekse uluslararası kullanımda olan
ders materyallerinin incelenmesi gerektiği vurgulanmış, ders dili olarak da hem Türkçe hem
de Almanca kullanımın dengeli olması gerekliliği ağırlık kazanmıştır. Derste ek materyaller
belli bir hazırlama aşamasından sonra tanıtım şeklinde, bireysel veya gruplar halinde adayın
tercihine bırakılmalı fikri üzerine yoğunlaşılmıştır. Adaylara göre materyal hazırlarken
öncelikle renk kullanımı ve materyalin öğretici amacı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
şekilde düşünmeleri sınırlı ders araç-gereçleriyle yapılan yabancı dil derslerinin istenilen
zamanda istenilen başarıyı sağlayamayacağı, yabancı dil öğretiminde istenilen başarıyı elde
etmek için derslerin motive edici ve tüm duyuları uyaran yardımcı ders araçlarıyla
desteklenmesi gerektiği bilinciyle ilişkilendirilebilir. Yine aynı şekilde materyallerin sadece
bilgisayar ortamında slayt sunumu şeklinde değil üç boyutlu olarak da hazırlanması gerektiği
konusundaki düşünceleri bunu tamamlamaktadır. Ayrıca materyal, hazırlanıp derste aktif
kullanılmasının yanı sıra adaylar için öğrenciden geri dönüt alınabilecek bir işlev
taşımaktadır. Yabancı dil derslerinde yardımcı materyallerin konuların kolay kavratılması ve
öğrencilerin isteklendirilmesi için öneminin büyük olduğu, özellikle görsel materyallerin
öğrencilerin ilgilerini derse çektiği ve öğretimin sürekliliğini sağladığı öğretmen adayları
tarafından desteklenmektedir. Bu bağlamda Almanca öğretmenliği programındaki bu derse
ilişkin aktivitelerin arttırılması, sadece bir dönemlik ders olarak kalmaması ve etkinliklerle
şekillendirilmesi beklentisi ortaya çıkmıştır.
Bu araştırmada “Materyal Değerlendirme ve Uyarlama” dersi ile ilgili yukarıda değinilen
konular doğrultusunda öğretmen adaylarının görüşleri alınmıştır. Bir durum çalışması olması
nedeniyle belirlenen öğretmen aday grubuyla sınırlı olan bu araştırma beklentilerin ortaya
konması ve olası eksikliklerin giderilmesi için gerek öğretim elemanı gerekse öğretmen adayı
açısından önem taşımaktadır.
Eğitim ve öğretimi beklenen düzeyde gerçekleştirmek ve belirlenen hedeflere ulaşmak için
bu anketin dönem başında ve sonunda tekrar edilmesi veya daha geniş çaplı yapılması
karşılaştırma olanağı sunma özelliğinden dolayı daha sağlıklı sonuçlar vereceği, öğretim
elemanının dersini şekillendirmesi ve uygulama alanını tanımlayabilmesi için çıkarımlar
yapmak için de yararlı olacağı düşünülmektedir.
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ABSTRACT
The linguistic improvement of foreign language learners and their expressive attitude of transfering their knowledge into
practice such as writing is closely related to the attitude of teachers on how, when, where, and what to teach to learners. This is
how learners succeed to produce their target language effectively. Upon consideration all the skills, writing appears the latest
and hardest skill to be acquired because of the linguistic, morphological, lexical differences between the mother tongue and the
other foreign languages a learner learns. In this case, in order to motivate learners to be involved learning a foreign language and
practicing in writing, an instructor should know effective ways or methods to teach to learners so that they push their cognitive
power into practice. It is the responsibility of any instructor not only teach or raise awareness about linguistic patterns but also
embolden learners to put their knowledge into practice by writing texts coherently and fluently. When a deep research is carried
out in this field, it seems urgent to realize more studies on writing in teaching Turkish as a foreign language because of the
limited studies in this field. Besides, providing new certificate programs in this field for novice teachers makes it necessary to
supply some materials and methods for them. Therefore, in this study, some suggestions are carried out considering the types of
writing in order to open horizons for novice teachers in this field.
Key Words: Teaching Turkish as a foreign language, writing skills, ways to improve how to write.

ÖZET
Öğrencilerin bir dilde duygu, düşünce, deneyim ve izlenimlerini etkili bir şekilde anlatabilme yeteneklerini geliştirmeleri,
öğretmenin dilde neyi, nerede, ne zaman ve nasıl ifade etmesi gerektiğini öğretmesine ve öğrencilerin bu öğretileri uygulamaya
geçirerek beceriye dönüşmesini sağlamasına bağlıdır (Göçer, 2010). Tüm beceriler göz önüne alındığında öğrencinin öğrendiğini
aktarmasını sağlayan en zor üretim becerisi yazma olarak görülmektedir. Yazma becerisinin edinilmesindeki zorluklar yabancı
dil Türkçe öğrencilerinin kendi anadil alfabelerinin farklı olmasından kaynaklanabileceği gibi ana dil ya da öğrenmiş olduğu
diğer yabancı dillerin dil yapılarının farklılık göstermesinden de kaynaklanabilmektedir. Bu durumda öğrencilerin
güdülenmesini sağlayabilmek için öğretmenin öğrencilere etkili bir yöntemler kullanarak dili öğretmesi, öğrencilerin de eleştirel
ve yaratıcı düşünme, analiz, sentez ve karar verme gibi üst düzey düşünme süreçlerini doğru ve etkili işleyerek yazmayı
uygulamaya geçirmesi önem taşımaktadır. Böylece uygulamanın yazma becerisine dönüştürülmesi sağlanır. Öğretmen sadece
dilin sözel olarak doğru ifade edilmesini sağlamakla kalmayıp bu öğretilenleri uygulamaya geçirerek etkili yazma becerisine
dönüşmesini sağlamalıdır. Alan taraması yapıldığında, yazma becerisiyle ilgili çalışmalar son yıllarda artmış görense de bu alanın
sınırlı kaldığı göze çarpmaktadır. Bu alanda yeni başlayan sertifika programlarının artması ve alana ilgi duyan kişilerin sayısını
artırmıştır. Bu nedenle bu çalışmada bu alanda çalışmaya yeni başlayanlar için Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde
yazma becerisinin türleri ve geliştirilmesi için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi, yazma becerisi, yazma becerisini geliştirme yolları.
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1. GİRİŞ
Yabancı dil öğreniminde öğrencilerin duygu, düşünce, deneyim ve izlenimlerini etkili bir
şekilde anlatabilme yeteneklerini geliştirmeleri, öğretmenin dilde neyi, nerede, ne zaman ve
nasıl ifade etmesi gerektiğini öğretmesine ve öğrencilerin bu öğretileri uygulamaya geçirerek
beceriye dönüşmesini sağlamasına bağlıdır (Göçer, 2010). Bu nedenle, dil öğretiminde dört
temel beceri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazmaya ayrı ayrı önem verilmesi
gerekmektedir. Beceriler göz önüne alındığında, ana dilde öğrenilen doğal süreç dilin
duyulması, konuşulması, okunması ve son olarak da yazılması olarak gerçekleşir (Ünsal,
2008). Bu doğal akış içerisinde yabancı dil becerilerinin öğretiminde ise yazma becerisi
genellikle son halkayı oluşturur. Dinleme ve konuşma okul öncesi dönemlerde edinilmeye
başlanılan becerilerdir; okuma ve yazma becerileri örgün eğitim alınarak geliştirilir. Çünkü
yazma, bireylerin bilgilerini, temel becerilerini, çok yönlü sistemleri düzenleme yetilerini
içeren biliş üstü karmaşık bir etkinliktir (Warker, vd., 2005). Yazma becerisi “Duyduklarımızı,
düşündüklerimizi, tasarladıklarımızı, görüp yaşadıklarımızı yazı ile anlatmaktır. Konuşma
gibi, başkaları ile iletişim kurmanın, kendimizi anlatmanın bir yoludur.” (Sever, 2004:24).
Deniz (2003: akt. Göçer, 2010: 179) yazılı anlatımın gerçekleşebilmesi için sağlam ve zengin
bir kelime hazinesine sahip olmak, bol ve dikkatli okumak, iyi bir gözlemci olmak, azimli ve
bir amaca sahip olmak, dilin özelliklerini ve inceliklerini bilmek, geniş düşünmek, duygu ve
düşünceleri mantıklı ve ahenkli bir düzen içine sokabilmek gibi bazı hususların bir arada
olması gerektiğini vurgulamaktadır. Hiç şüphesiz, yazma becerisinin gerçekleştirilmesinin
yanı sıra geliştirilmesi de önemlidir. Zira, yazma becerisinin geliştirilmesinin, öğrencilerin
eksik yönlerini fark ederek onları yönlendirilmesi; öğretilen yapı ve kelimelerin
pekiştirilmesi; öğrencilerin dil yetilerinin gelişmesi ve yetilerin performansa dönüşmesinin
sağlanması; yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesi; öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten
uzun süreli belleğe geçmesinin sağlanması gibi bir çok yönü vardır. Bazı araştırmacılar için
ise yazma becerisinin geliştirilmesi öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme
becerilerini geliştirdiği için üniversite öğrencilerinin akademik başarılarında büyük önem
taşıdığını (Tok, 2013); yazılı anlatımda dil kullanımları daha düzenli olduğunda öğrenciler
çok daha fazla söz dizimi ve kelime kullanabildiğini savunur (Ünsal, 2008). Bunların yanısıra,
yazmanın soyutlamayı ve eleştirel düşünmeyi canlandırdığı, bilişsel olduğu kadar etkileşim
süreci olduğu unutulmamalıdır (Martinez, 1998:99).
Sadece ana dilde değil yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de yazma becerisinin
geliştirilmesi önemlidir; ancak bu alanda yapılan yükseklisans ve doktora çalışmaları
aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi sınırlı sayıdadır (Büyükikiz, 2012: 209):

Tablo 1. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma alanında yapılan yükseklisans ve
doktora çalışmaları (1981-2012)
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Yıllar
1981-2000
2001-2005
2006-2012
Toplam (31 yıl)

Yüksek Lisans
F
%
6
28,5
8
44,5
28
32,6
42
33,6

F
4
4
8

Doktora
%
50
0
57,1
36,4

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde son yıllarda yazma alanında yayınlanan makalelerin
sayısında da artış gözlenmektedir. Örneğin, bu alanda yapılan çalışmalar ders kitabı yazma
etkinlikleri üzerine bir inceleme (Yılmaz, 2014), yazma eğitimi (Tok, 2013), akademik yazma
ihtiyacı (Tiryaki, 2013), ders kitaplarındaki yazma çalışmalarının değerlendirilmesi (Tok,
2013), yazma becerisi öz yeterlilik ölçeğinin geliştirilmesi (Büyükikiz, 2012), yaratıcı yazma
becerilerinin geliştirilmesi (Temizkan, 2010), yazma becerisinin kazanılmasının zorluğu
(Çakır, 2010), paragraf yazma becerisini kazandırma (Selvikavak, 2006), yazma becerileri ile
dilbilgisi ve sözcük öğretimi (Behnür, 2002) gibi çeşitlilik göstermektedir. Yapılan bu tür
çalışmaların artması ile birlikte bireylerin bilgiyi transfer etme, kendi düşünceleri ile bilgiler
arasında bağlantı kurma ve metnin yapısında tutarlılık sağlama
imkânları gelişme gösterir. Böylece öğrenciler yazılı anlatım ile alan bilgisini daha iyi
göstererek akademik başarıya kolayca ulaşabilirler (Ungan, 2007). Bunun yanı sıra
öğrencilerde sadece dil yapılarını içeren kontrollü yazma değil aynı zamanda estetik yazı
yazma da ön plana çıkmaktadır çünkü öğrenciler yazarken kendi görüş, düşünce, tecrübe ve
hayal güçlerini de harekete geçirmektedir. Sıralanan bu özellikler yazma becerisi ile
öğrencilerin kazanabileceği avantajlardan bazılarıdır.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğrencilere düzenli düşünme ve yazma alışkanlığı
kazandırılması için öğretmenlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle,
öğrencilerin zor olan bu becerilerini geliştirebilmeleri ve bu beceride etkin olmalarının
sağlanabilmesi için öğretmenlerin Avrupa Ortak Ölçütler Çerçevesinde belirtilen ve önerilen
yeterlik düzeylerini benimsemiş ve uygulamaya koymuş olmaları önem taşımaktadır.
Yazmanın genel amaçlarını belirleyen bu düzeyler aşağıdaki şekilde vurgulanmaktadır:
A1: 1Meslek, yaş, adres ve hobileri içeren form doldurabilme; 2basit tümcelerle kendisi
hakkında bilgi verebilme; 3tebrik kartı ve kart postal yazabilme; ve 4birisinin nerede
olduğuna veya nerede buluşulacağına dair kısa bilgilendirme notu yazabilme.
A2: 1Basit kalıp ve tümcelerle günlük hayatla ilişkin metinler yazabilme; 2basit
tümcelerle bir olayın nerede ve nasıl olduğunu yazılı ifade edebilme; 3kişisel bilgileri,
eğitim durumu, mesleği ile ilgili alanlarım hakkında bir form doldurabilme; 4birine
teşekkür etmek, herhangi bir konuda ricada bulunmak veya birini davet etmek için
basit bir mektup yazabilme; 5basit düzeydeki tümceleri “ve”, “ama”, “çünkü” gibi
sözcüklerle bağlayabilme; 6ve bir olayın zamana bağlı akışını verebilmek için
tümcelerinde “önce”, “sonra”, “daha sonra” sözcüklerini kullanabilme.
B1: 1İlgi alanına giren konularda kişisel görüş ve bakış açısını sade metinle yazabilme;
2okul gazetesi veya duvar panosuna olaylar ya da deneyimleriyle ilgili basit metinler
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yazabilme; 3bir duyuru ya da ilana yazılı olarak yanıt verebilme ve ayrıntılı bilgi
isteyebilme; 4gelişmeler ve olaylar üzerine mektup veya elektronik posta yoluyla
haberleşebilme; 5bir mektupta üzüntü, mutluluk, ilgi ve sempati gibi duygularını ifade
edebilme; ve 6özgeçmişini yazabilme.
B2: 1İlgi alanına giren birçok konuda ayrıntılı ve anlaşılır rapor, sunu ve kompozisyon
yazabilme; 2genel konular üzerine yazılmış makalelerin özetini çıkarabilme; 3bir
raporda önemli noktaları ön palana çıkarıp gerekçelerin destekleyen ayrıntılara da
değinerek aydınlatabilme; 4kişisel bir mektupta ya da elektronik postada farklı
duyguları ifade edebilme, günün olaylarını, olayların önemli noktalarını açıklayarak
aktarabilme; 5kolayca anlaşılabilen uzun hikayeler yazabilme; ve 6bir film ya da kitap
üzerine kısa görüş bildirebilme.
C1: 1Hitap edilen kişiye, metin türüne ve konuya bağlı olarak sözcük seçimim ve
üslubunu çeşitlendirerek dilbilgisi kullanım doğruluğu yüksek metinler yazabilir;
2genel ve mesleki konularda açı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilme; 3farklı
kaynaklardan alınan bilgileri bir araya getirebilme ve özetleyebilme; 4mektupta
deneyimlerini, duygularını ve olayları ayrıntılı bir şeklide yazabilme; 5bir konu ya da
olay üzerine yapılmış yorumlara ilişkin bakış açılarının ana hatlarını ayrıntılı örneklerle
destekleyerek sunabilme; ve 6özgeçmişini yazarak bir iş başvurusu yapabilme.
C2: 1Okuyucunun önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak etkili ve
mantıklı bir yorumu ortaya koyan karmaşık konularda mektuplar, raporlar ve
makaleler yazabilme; 2görüşünü nedenleriyle destekleyen iyi yapılandırılmış bir
makale ya da proje eleştirisi yazabilme; 3film, kitap, müzik, tiyatro, edebiyat, radyo,
televizyon gibi kültürel etkinliklerle ilgili eleştiri yazıları yazabilme; 4bir başvuru, talep,
yetkililere uygun tarzda belirgin ve iyi geliştirilmiş mektuplar yazabilme; 5ve kasıtlı
olarak hiciv, kinaye, nükte kullanarak bir mektup ya da elektronik posta yazabilme
(Yetişkinler İçin Avrupa Dil Portfolyosu, TÖMER)

Avrupa Ortak Ölçütler Çerçevesinde belirtilen ve önerilen bu yeterlik düzeylerinin
uygulanmaya konmuş olması yazmanın genel amaçları açısından hayati önem taşımaktadır.
Göçer (2010) bu amaçları diğer araştırmacıların da görüşleri doğrultusunda: yabancı dil
Türkçe öğrencilerinin yazma sürecini içselleştirmek; yazma istek ve zevkini kazandırmak;
yazmada bilgi vermek yanında okuyanların zevk almasını da sağlamak; alfabe farklılıkları
durumunda doğru harfi yazma sorumluluğu kazandırmak; metin oluşturma için öğrencilere
gerekli becerileri kazandırmak; öğrencilerin yazı türlerini tanıma, kendilerini yazılı olarak
ifade etme ve yaratıcı yazılar yazmalarını sağlamak; duyuru, dilekçe, davet, mektup, günlük
vb.ni, biçim ve anlatım özelliklerine uygun yazabilmelerini sağlamak; yaratıcılık isteyen öykü,
roman, oyun vb. türler için konu bulmaya, bunları düzenleme ve etkili bir anlatımla yazmaya
alıştırmak; yazılı olarak üretilen metinlerde sıkça kullanılan anlatım çerçevelerini (metnin
türüne göre öznel nesnel bakış açısı ve buna göre metindeki dilsel düzenlemeleri) tanımak ve
uygulayabilmek; ve yazma eğitimini okullardaki çalışmalarla sınırlı bırakmadan öğrencilerin
okul dışında da yazma alışkanlığı kazanmasını sağlanmak olarak sıralamaktadır (s. 181).
Göçer (2010) yazma eğitiminin amaçlarının yanı sıra ilkelerinden bazılarını da yazdırmak, bol
bol uygulama yaptırmak, kendi düzeylerine uygun konular seçmek, bireysel farklılıklar göz
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN

1115

YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

önünde bulundurmak, öğrenci merkezli ders yapmak, çalışmaları yaşamla ilişkilendirmek,
teori ve uygulamayı bütünleşik bir yapıda vermek, yapıcı bir yaklaşımla eleştirmek, bir
amaçla yazmak, öğrenci farklılıklarına göre yöntemler belirlemek ve yazma çalışmalarını
program dâhilinde yapmak olarak sıralamaktadır (Göçer, 2010:182). Bu ilkeler
doğrultusunda öğrencilerin yazma konusunda isteklendirilmeleri gerçekleşebilir ve sınıf içi
ya da dışında birbirleri arasında hedef dil kullanımına karşı bir rekabet oluşabilir. Rekabetin
oluşabilmesi de hiç kuşkusuz öğretmenin sınıf ortamında kullanacağı yöntem ve tekniklere
bağlıdır.
1. Yazma Eğitiminde Kullanılan Yöntemler
Yazma eğitiminde temel olarak 3 yöntem kullanılmaktadır:
1) Kontrollü Yazma
2) Güdümlü Yazma

3) Serbest Yazma (Demirel, 1999)

1.1. Kontrollü Yazma: Bu yöntem her seviyedeki öğrenci grubu ile uygulanabilir.
Öğrencilerden var olan kelime ya da cümle yapılarını aynı şekilde ya da değişiklikler
yaparak yazmaları istenmektedir. Bu yöntemdeki amaç öğrencilerin dil yapılarını
doğru şekilde yazabilmelerini sağlamaktır. a) Yer Değiştirme Alıştırmaları, b)
Dönüştürme Alıştırmaları, c) Örneğe Uygun Kompozisyon Yazma, ç) Yeniden Sıraya
Koyma, d) Sorulara Cevap Vererek Paragraf Yazma, ve e) Tamamlama Alıştırmaları
gibi çeşitli alıştırmalar kontrollü yazma yöntemi olarak kullanılmaktadır (Demirel,
1999).
1.
2.
3.
4.
5.

Araba Araba
Ç_çek
Kim_a Labo_atu_r_
O_is sek_et_r_
Ta_ak

Seviye: A1
Öğrenci Profili: Erasmus
Kristin Hanım Almanca öğretmeni. O üniversite1...... çalışıyor. Onun evi
kampüs2........ değil ama Atatürk Caddesi’ 3…….. Her sabah saat 8’ de
ofisi'4............ Saat 8 buçukta sınıf 5........ . Almanca Dersi6........ 18 öğrenci var.
Onlar Almanca öğreniyor. Şimdi öğrenciler sandalye7 ......... oturuyor. Kristin ve
öğrenciler video odası8 …….. Bu bir video odası ve bu oda9……...... bir video, bir
projektör, bir televizyon, bir CD çalar ve bir de teyp var. Şimdi öğrenciler ders
10…….. ve Almanca konuşuyor.

Seviye: A1
Öğrenci Profili: Erasmus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Baban nerede?
……………………….?
……………………….?
……………………….?
……………………….?
……………………….?
……………………….?
……………………….?

1
Babam ofiste.
Bugün müdür ofiste değil.
Arkadaşım şimdi banyoda.
Kitap okuyorum.
Bu arkadaşımın telefonu.
O banka bu caddede değil.
Hayır, Macarca bilmiyorum.
Ahmet bugün çalışmıyor.

2

3

4

5

6

7

de
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Seviye: A 2
Öğrenci Profili: Erasmus

Yukarıda verilen örnekler, öğrencilerin yazım ve noktalama kurallarına uygun olarak yazma
becerisini kazandırmaya yöneliktir. Özellikle anadili ya da öğrenmiş olduğu diğer yabancı
dilleri farklı dil ailesi ve alfabesine ait olan öğrenciler için bu tür etkinlikler dil yapılarının
pekiştirilmesi konusunda yararlıdır. Sadece yazma değil, telaffuz ve sözcük dağarcığının yazılı
sembollerin görülerek geliştirilmesi konusunda da etkilidir. Avrupa Ortak Ölçütler
Çerçevesinde belirtilen A1-2basit tümcelerle kendisi hakkında bilgi verebilme ilkesini de
gerçekleştirmiş olarak dilin değerlendirilmesi konusunda da öğretmene bilgi sunmaktadır.

1.2. Güdümlü Yazma: Bu yöntemle öğrencilerden öğrendikleri kelime ve cümle yapılarını
kullanarak belirli bir şekil içinde anlamlı bir paragraf oluşturmaları istenmektir. a) Dikte
Yapma, b) Dikteli Kompozisyon, c) Not Alma, ç) Özetleme, d) Öz Yazma, ve e) Anahtar Belirleme
gibi alıştırmalar güdümlü yazmanın modelleri olarak kullanılmaktadır (Demirel, 1999).
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Seviye: A1
Öğrenci Profili: Erasmus
Kimden:Marek.Chukharoxx@seznam.cz>
Kime:guldentum@cu.edu.tr
Tarih:27/11/2007 05:12 PM
Konu:Sehir Planı – 5 cümle
Ödev 3. 26.11.2007 – Sehir Planı
Park nerede? Park Atatürk Caddesinde, sağda, Marketin yanında.Sinema nerede? Sinema
Atatürk Caddesinde, solda, Büfe´nin ve Restoranın yanında.Okul nerede? Okul sağda, köşede.
Ofislerin yanında.Banka nerede? Banka Marketin karşısında. Solda.Kafe nerede? kafe Parkın
ve Ofislerin arasında.

Seviye: A1
Öğrenci Profili: Erasmus

Metin 2

Falcı, bayan, balayı, baba olmak, basın, grup, davet, güvenlik, içki, randevu almak,faks göndermek,yer ayırtmak,kondüsyon salonu (bu kelime
anlamadım),şenlik,halk,kısır (bir çeşit bulgur yemeği),çiğ köfte ,içinde kıyma olan bir çeşit bulgurlu köfte),mantı,el
işi,takı,şalgam,maalesef,burç,gelin,damat
Bir gün Antonio Türkiye'ye gitmek istedi. Bilet alıp İstanbul'a uçakta gitti. İstanbul'u gezerken bir bayan falcı olduğunu söyledi ve Antonio'ya nasıl
hayat olacak anlatmaya söz verdi. Güzel bir kadınla tanışacağını ve onunla evlenmeyeceğini söyledi. İki yıl sonra baba olacağını söyledi. Antonio çok
mutlu oldu ve eve dönüp hayatını düşünmeye başladı. Nikahı nasıl olacağını düşünüyordu. Çok güzel bir gelin olacağını düşünüyordu. Çok güzel bir takı
takacak ve el işi elbisesi giyinecek. Damadı Antonio'nun aynı yaşında olduğu için Antonio ile en iyi arkadaşlar olacaklar. Şimdi hazırlanmaya
başlayacağım diye düşündü. Yarın faks gönderip nikahım için yer ayırtacağım. Balayı da düzenlemem lazım düşündü. Çok yiyecek olacak.
Antonio uyandı ve bu rüya olduğunu anladı. Mutfağa gidip içki alıp içmeye başladı. Hayatı çok kötüydü. Davet için büyük bir burçta güvenlik
sektöründe çalışırken işinde çok içki içiyordu ve bir gün işini kaybetti. Onların rüyaları o anda kırıldı. Müdürle randevu alıp kendisinin durumu
anlatmak istedi, ama müdür onu duymak hiç istemedi. Maalesef şimdi Antonio'nun hayatı çok kötü oldu. Hiç şenlik olmayacak, hiç en sevdiği yemekleri
(kısır, çığ köfte ve mantı) ve içecekleri (şalgam) para olmadığı için olmayacak. Bir yıl boyunca hiç sağlıklı yemiyor ve sağlığı çok bozuldu. Basınlara
bakarken sadece kötü haberler olduğunu okudu. Halk grupları sokaklarda geziyorlar ve dünyada ne olacağını hiç bilmiyordu.
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Yukarıdaki örneklerden de görüleceği gibi kümeleme tekniği verildiğinde öğrencilerin daha
geniş düşünerek daha özgür yazılar yazabilmesi sağlanabilmektedir (Beyreli vd, 2005: akt.
Göçer, 2010: 189). Böylece öğrenciler zihinlerinde soyut olarak meydana getirdikleri
düşünceleri somut dil yapılarına dönüştürerek anlamlı cümleler yapabilmekte; sadece düz
tümceler yazmak yerine anlam bütünlüğü oluşturan paragraflar üretebilmektedir. Bu
nedenle, öğrenciler için güdüleyicidir. Bu tür yazımlarda öğretmenlerin öğrencilerin kaynak
kültürü ve öğrenci profilini iyi analiz etmeleri ve ödevlerini gerçekleştirmeleri yönünde
rehberlik etmeleri önemlidir.
1.3. Serbest Yazma: Bu yöntem, öğrencilerin belirli bir süreç içerisinde (kontrollü ve
güdümlü) yazma becerileri düşünüldüğünde, mekanik bir eylem değil; öğrencilerin duygu,
düşünce ve eleştirilerini hedef dildeki yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olarak
gerçekleştirdikleri bir alışkanlıktır. Bu nedenle serbest yazma yöntemini kullanmak önemli
bir üstünlük sağlar. Genellikle bazı konu ya da başlıklar vererek öğrencilerden seçtikleri
konularda seviyelerine göre 100-120 ya da 250-300 sözcük arasında bir kompozisyon
yazmaları beklenmektedir. Bu yöntemde yazın türü olarak sadece kompozisyona yer
verilmez, farklı türlerde öğrencilerin yazma becerisi geliştirilir. Bu türlere örnek olarak
mektup, davetiye, günlük, duyuru, afiş, poster, mönü, rapor, haber ve tutanaklar, okunanlarla
ilgili yazılar, gözlenen ve yaşanan olaylarla ilgili yazılar, resimlere bakarak yazma, rüyaları
yazma verilebilir (Demirel, 1999).
Seviye: A2
Öğrenci Profili: Erasmus

Seviye: A2
Öğrenci Profili: Erasmus

---------- Forwarded message ---------From: daria y <D-A.Yxxxx@gmx.de>
Date: 2012-12-30 22:39 GMT+02:00
Subject: Günlük
To: Gulden Tum guldentum@gmail.com

Merhaba hocam, bu benim günlüklerim.
1. Gün:

Bu sabah erken kalktim ve hemen dus aldim. Sonra güzel bir kahvalti yaptim ve evden
ciktim okula gitmek icin. Saat 10:30´da derse girdim ve saat 13:30´da ciktim, arkadasim ile
bulustum. Beraber yemege gittik ve güzel bir sohbetten sonra sinemaya gittik. Filmi cok
begendik. Aksam eve gittim, makarna yaptim, biraz ders calistim ve erken yattim.

2. Gün:

Bugün yorucu ve yogun bir gün gecirecegimi düsünerek kalktim, cünkü bugün sinav
günüydü ve bu dersi tam anlamadigim icin heycanliydim. Ama bu sinav bekledigimden
daha iyi gecti. Sinavdan sonra arkadasimla bulustum ve menderese gittik temiz hava almak
icin. Orada biraz dolastik ve bu bana iyi geldi. Sonra orada bir yerde oturduk ve sahlep ictik.
Eve dogru yol alirken biraz alisveris yaptik ve yemek yedik. Sonra eve gittim ve kitap
okudum.

3. Gün, 4. Gün, : Bu sabah erken kalktim, hazirlandim ve okula gittim. Cok derslerim vardi ve derslerden
sonra sinif arkadaslarim ile sinav icin calistik ve okulda biraz vakit gecirdik, yeni
arkadaslarla tanistim ve onlarla biraz zaman gecirdikten sonra eve gittim. Evde yemek
yaptim ve internette e-postalar okudum ve karsilik verdim.
6. Gün, 7. Gün: Bu günü sadece kendime ayirdim. Ilk önce lüks bir restaurantta kahvalti yaptim. Daha
sonra kuaföre gittim. Orada saclarima bakim yaptim, tirnaklarima bakim yaptim ve ordan
alisverise ciktim. Bazi eksik ev esyalari aldim ve birkac yiyecek seyler aldim. Sonra eve
döndüm esyalari biraktim ve tekrar evden ciktim. Nargile icmeye gittim ve kendimi biraz
yalniz hissettigim icin arkadasimi cagirdim. Beraber cafede oturduk, sohbet ettik ve tavla
oynadik. Sonra yemek yedik ve eve döndük. Bugün yine cok para harcadim offfff.

Yukarıdaki örnekler öğrencilerin belirli bir konu üzerinde fikir üreterek kompozisyon
üretmeleri üzerinedir. Yönlendirme yapıldığında öğrencilerin hem yapıya hem de ana fikre
odaklanmaları kolay olabilmektedir. Ancak zaman zaman yönlendirme yapılmadan
öğrencilerin serbest bırakılması kendi duygu ve düşüncelerini daha rahat ve detaylı bir
biçimde anlatmalarına sebep olabilir. Serbest yazmada amaç öğrencilerin kendilerini ifade
etmelerine olanak sağlamaktır. Bu uzun süreli bir süreç olduğundan, öğretmenlerin sabırlı ve
hoşgörülü davranmaları ve öğrencileri olumlu yönde güdülemeleri önem taşır. Çünkü bu tür
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etkinlikler aynı zamanda öğrencilerin kendi dünya görüşleri ve deneyimlerini aktarmaları
yönünden öğretmene de fikir verecek ve çokuluslu sınıflardaki öğrenci farklılıklarının olumlu
yönde derse yansımasına olanak verecektir. Özellikle günlük tutma öğrencilerin kurgusal
düşüncelerini yazılı ürenlere dönüştürmelerine imkan verecektir. Böylece kurgu bilgilerin
tekrarlanması yerine, bireylerin kendi doğal düşüncelerini aktararak, yaşayarak öğrenme
ilkesini gerçekleştirecektir. Bu da Avrupa Dil Gelişim Dosyası’nda vurgulanan öğrenci
merkezli öğrenmenin bir gereğidir. Ancak, bu açılardan ele alındığında yabancı dil Türkçe
kitapları öğrenci merkezli öğrenmeye olanak sağlamadığı ve sınırlı kaldığı görülmektedir
(Göçer, 2010; Büyükikiz, 2014).

2.Yazma Öğretiminde Kullanılan Yaklaşımlar
Yazma becerisinin öğretilmesi ve geliştirilmesinde ürün odaklı yaklaşım ile süreç odaklı
yaklaşım olarak iki tür yaklaşım benimsenmiştir:
2.1. Ürün Odaklı Yaklaşım: 1970'li yılların başlarına kadar yazma sıkı kurallara bağlı,
ürünün ön planda olduğu bir etkinlik olarak ele alınmıştır. Bu yaklaşımda önemli olan dil
bilgisi kurallarının eksiksiz ve hatasız olarak kullanılmasını sağlamaktır (Temizkan, 2010).
Bir başka deyişle, ürün odaklı yaklaşımda amaç, duygu ve düşüncelerin kağıda aktarılırken,
yazıdan önce gerekli bilgiler toplanması; daha sonra toplanan bilgilerin neden-sonuç ilişkisi,
kıyaslamaların yapılmasıdır. Öğretmen, öğrencinin yazısını dilbilgisi, sözcük kullanımı, biçim
gibi teknik ölçütlere göre değerlendirir (Maltepe, 2006).
Seviye: A2
Öğrenci Profili: Erasmus
2.2. Süreç Odaklı Yaklaşım: 1970'li ve 80'li yıllarda süreç odaklı yazma yaklaşımı ön plana
çıktığında, yazı düşüncenin ve dilin zenginliğinin keşfedilmesi, yenilenip değiştirilmesi olarak
görülmüştür. Bu yaklaşım, yazıyı yazmadan önce ve yazım sırasında ön yazım, taslak yazma,
gözden geçirip düzeltme, yazım işlemi bitene kadar uyumun korunmasını kapsar. Bu
yaklaşımda öğretmen, öğrencinin yazım sürecinde ona rehberlik etme ve destek vermekle
yükümlüdür. Öğretmenin ilk önce yazım tekniği açısından öğrencisine model olması gerekir.
Süreç yaklaşımında yazma; öğrenme ve gelişmenin bir yolu, analiz edebilen ve
tanımlanabilen belirli kurallara bağlı kalınarak düzenlenmiş yaratıcı bir etkinlik olarak
görülmektedir (Maltepe, 2006).
Seviye: A2
Öğrenci Profili: Erasmus
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Mehmet Bey gibi her sabah kalkti. Ama bir sey
farkli bugün. Giyinmekden sonra kahvalti yapti.
Yemeken cok fena bir agrisi vardi. Ne oldu? Dis
problemi olmus. Aslinda ise gitmesi gerekti. Ama
acimasi kötülesti. Hekime gitmek lazim idi.
Hekime gitmekden önce randevu yapti. Acil ol
icin hemen muayene odasina gidebilirdi. Hekime
yardimcisi odasina ona gösterdi. Az sonra dis
hekimesi Mehmet Bey’i muayene etti. Özellikle bir
dis cok fena bir durum. Yardim etmekye dis
hekimesi ameliyat yapmak gerekti. Bir igne yapti ve
hasta disi aldi.
Mehmet Bey acisiz cin cok mutludu. Sonra gün
gene isini basladi.

3

Mehmet Bey her sabahki gibi kalktı. Ama bir şey
farklıydı bugün. Giyindikten sonra kahvaltı yaptı.
Yerken cok fena bir ağrısı vardı. Ne olmuştu? Galiba
bir diş problemi yaşıyordu. Aslinda işine gitmesi
gerekti. Ama acısı gittikçe kötülesti. Hekime gitmesi
lazımdı.
Hekime gitmeden önce randevu aldı. Acil oldugu
icin hemen muayene odasına gidebilirdi. Hekim
yardimcısı ona odasını gösterdi. Daha sonra diş
hekimi Mehmet Bey’i muayene etti. Özellikle bir diş
cok fena bir durumda idi. Yardim etmek üzere dis
hekimi ameliyat yapmasi gerekti. O yüzden bir igne
yaptı ve hasta olan dişi aldı.
Mehmet Bey acı hissetmedi icin cok mutluydu.
Bir gün sonra gene işine gidebilirdi.

Yukarıdaki örneklerde ürün odaklı ve süreç odaklı yaklaşımla öğrencinin gösterdikleri
gelişim görülmektedir. Özellikle, süreç odaklı yaklaşımda öncekinde öğrencideki düşünme
becerisinin işlenmemiş hali görülmektedir. Zaman zaman öğrencilerin öz denetim becerisinin
gelişmemiş olması sebebiyle öğrenciler yazılı anlatımlarındaki eksikliklerini göremezler. Bu
yüzden öğrencilerin düşünme becerileri (eleştirel, yaratıcı düşünme vb.) metinlerinde
yetersiz gibi görülebilir. Ancak bu becerilerinin geliştirilmesi durumunda yazılı ürünleri daha
akıcı ve anlaşılır olacaktır. Çünkü olayların iyi düşünülmesi, farklı açılardan değerlendirmesi
ve dil yapılarının bilinen diğer dil yapılarıyla karşılaştırarak ve öğretmenin rehberliğinde
düzeltilerek yapılandırılması öğrenciyi güdüleyecek ve düşünceyi geliştirme yollarını daha
etkili bir şekilde kullanabilecektir. Belirli bir süreç sonunda da öğrenci etkili ifade gücünü
kazanarak daha üretken olacaktır. Bu iki yazma türünün yanı sıra yaratıcı yazma da
öğrencilerin yazma becerilerinin harekete geçirilmesi için önemlidir.
2.3. Yaratıcı Yazma: Bir anlatma tekniği olarak, anlama sürecinden gelen iletinin
kavranması, düşüncelerin ayrıştırılması, yeniden biçimlendirilip bir bütün olarak aktarılması
olarak belirtilmektedir (Sever, 1991). Ona göre, yazınsal yaratıcılık, yaratıcı çalışmaların
temel anlayışı olan kendini tanıma, düşünerek karar verme, planlama bu plan ve kararları
eyleme dönüştürme sürecinin uygulamalarla yaşama geçirilmesidir. Bu açıklamalar yazma
eylemi ile yaratıcılığın örtüştüğü biçiminde yorumlanabilir. Yaratıcı yazma dış dünyadan elde
edilen izlenimlerin farklı bir sunumla ortaya konmasına dayanır (Aşılıoğlu , 1993: 146).
Yaratıcı yazma becerilerinin daha sağlıklı olarak geliştirilebilmesi için a) Fikir birliği yöntemi,
b) Yazma oyunları, c) Kurallara ve yöntemlere göre yazma, ç) Edebi yazma ve edebi türlere
göre yazma, d) Uyarıcı yazma, ve e) Yaratıcı metinleri sürekli yazma gibi yaratıcı yazma
yöntemlerinden yararlanmak gerekmektedir (Maltepe, 2006).
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Seviye: A2
Öğrenci Profili: Erasmus

TURPU SÖKMEK
Martina Čelišova isimli Erasmus öğrencisi tarafından yazılmıştır. (Çek Cumhuriyeti)
Bir zamanlar güzel bir köyde bir çiftlik vardı. Bu çiftlikte bir aile yaşardı; dede, nene, baba, anne, oğul, kız, köpek, kedi, tavuk ve fare. Bu
çiftliğin bahçesinde büyüyen bir turp vardı.
Bir gün dede bu turpu sökmek istedi.
Dede gelir.
Turp:

Çıkmak istemiyorum, beni rahat bırak… beni rahat bırak, lütfen!
Nene gelir.

Nene: Ne yapıyorsun?
Dede: Bu turpu çıkarmak istiyorum.
Nene: Yardım edeyim.
Dede ve nene turpu çıkarmaya çalışır.
Turp: Çıkmak istemiyorum, beni rahat bırakın... Lütfen beni yalnız bırakın. Ben olgun değilim.
Baba gelir.
……………….

Fare: Ne yapıyorsunuz?
Dede, nene, baba, anne, oğul, kız, köpek, kedi, tavuk: Bu turpu çıkarmak istiyoruz.
Fare: Çekilin ben geliyorum.
Dede, nene, baba,anne, oğul, kız, köpek, kedi, tavuk ve fare turpu çıkarmaya çalışıyor.
Turp: Rahat bırakın… İSTEMİYORUM!
...hepsi beraber turpu çıkarırlar.
Sonunda aile turpu çıkarır. Herkes yardım eder: dede, nene, baba, anne, oğul, kız, köpek, kedi ve tavuk. Ve
sonunda küçük farenin yardımına da ihtiyaç vardır.
Dede, nene, baba, anne, oğul, kız, köpek, kedi, tavuk ve fare: NE DEMİŞLER?
BİR ELİN NESİ VAR
İKİ ELİN SESİ VAR

Gelin, ayakkabısının altına bekar kızların ismini
yazıyor, ismi silinen kız önce evlenir. Düğün günü
biz su ve kola içtik ve biz düğün pastası yedik.
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Yaratıcı yazılarda öğrenciler diğer kompozisyonlardan daha çok keyif alırlar. Bu tür yazılarda
algıladıkları dış dünyayı, hedef kültürde gördükleri ve deneyimledikleri dil zenginliklerini
aktarmayı ister ve dili kendi zevklerine göre kullanırlar. Bu tür etkinlikler öğrencilerin
bireysel değil grup olarak katılmalarına ve dil yapılarını hiç bir stres altında kalmaksızın
kullanmalarına olanak sağlar. Ayrıca dil yapıları üzerinde fazla strese girmeden düşüncelerini
ve gözlemlerini aktarabilirler.
2. YORUMLAR VE ÖNERİLER
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kazanımlardan en son ve zoru olan yazma
becerisinin geliştirilmesinde öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Öncelikle, bu
alandaki öğretmenlerin hoşgörü, farklı dil ve kültürlere karşı farkındalık, yabancı dillerin
işlevselliği konusunda önbilgi, dil ve kültür ilişkisinde önem arzeden ve sınıfiçi etkinlikleri
olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek beden diline hakim olma, çokuluslu sınıflarda
olabilecek dilsel farklılıkların ortadan kaldırılmasını sağlayacak sağduyuya sahip olması
gerekmektedir. Ayrıca etkili materyallerin bilirli bir izlence içerisinde kullanılması ya da
konulara göre sınıflandırılması da önem arzetmektedir. Öğrencilere tek düze ve geleneksel
öğretme yöntemlerini vermek yerine onların hem kültürle iç içe olmalarını sağlayacak hem
de yazma becerilerini güdüleyecek ürünlerin sunulması öğrencilerin kendilerini kısa sürede
ifade etmelerine yardımcı olacaktır. Öğrencinin seviyesi ne olursa olsun dikkat çekici ürünler
ve yöntemler en ilgisiz öğrenciyi bile kolayca güdüleyebilir ve derse katılımını sağlayabilir.
Ancak seçilecek yöntemlerin izlenceye göre kullanılması ve mutlaka Avrupa Dilleri Ortak
Başvuru metnindeki yazılı anlatım uygulamalarına uygun olması yani basitten karmaşığa,
kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene, kapalılık, öğrenciye uygunluk ve algıda değişmezlik
ilkelerine uygun hazırlanmalıdır.

3. SONUÇ
Yazma beceresi, düşüncelerin hedef dildeki dil bilgisi kurallarına uygun ve sözcük dağarcığını
doğru yerlerde kullanılarak belli bir düzen içerisinde sunulması anlamına geldiğinden,
öğrencinin kendini rahat ifade edebileceği konular belirlenmeli ve Avrupa Ortak Ölçütler
Çerçevesinde belirtildiği üzere öğrencinin yazma sürecini kolaylaştırması için bazı girdiler
(örneğin, bir olayın nerede, ne zaman ve nasıl olduğunu yazılı ifade edebilme vb.)
verilmelidir. Özellikle yazma aşamasında öğrenci farklılıkları göz önüne alındığında,
öğrencilere farklı etkinlikler sunulması onların duygularını rahat ifade edebilmeleri açısından
önemlidir. Sadece farklı etkinlikler değil yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programlarının
da geliştirilmesi gerekmektedir. Programlar incelendiğinde yazma çalışmalarına ayrılan
sürenin yeterli olmadığı görülmektedir. Diğer bir unsur ise yazma ile ilgili yöntemlerin sınıf
içi ya da sınıf dışı uygulamaları ve kullanılan zaman bakımından yürütülebilir olmamasıdır.
Örneğin, öğretmenler sadece kitapta sunulan yazma etkinliklerini ağırlıklı olarak
kullandıklarında nitelikli örnek yazma etkinlikleri sunamamaktadır. Programın yazma
etkinlikleri için gerekli esnekliğe sahip olması zorunludur. Zira, farklı dil ailesinden ve
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alfabesinden gelen yabancı öğrencilerin yazma becerilerinin gelişmesi düşünülenden daha
çok zaman almaktadır. Ayrıca programda teorik bilgilerin çokluğu yazmayı olumsuz yönde
etkilemektedir. Programda farklı metin türlerindeki yazma etkinliklerine yeterince yer
verilmemiştir. Halbuki, farklı yazma biçimlerine yer verilmesi (davetiye, brojür, afiş, ilan,
günlük, hikaye, şiir vb.) doğru yerde doğru biçimde yazma becerilerinin gelişmesi için
olumludur. Bu nedenle, öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesinde öğrencilerin kendi
becerilerini geliştirmeleri kadar onların yönlendirilmelerine yardımcı olan, rehberlik eden
öğretmenler de çok önemlidir. Yabancı dil Türkçe öğretmenleri, yazma teknikleri konusunda
yeterli bilgi ve donanıma sahip; tüm temel becerileri birlikte işleyen; öğrencilerin kendilerini
bilişsel ve duyuşsal yönden geliştirecek, yaratıcılıklarını arttıracak çeşitli yazın türlerinde
etkinlikler yaparak yazma becerisinde zengin içerikler oluşturmalarını güdüleyen; yazma
konusunda değişik ürünleri öğrencilerin yaratıcılıklarını göz önüne alarak hazırlayan;
öğrencilerin yazma sürecini ölçme ve değerlendirme ölçütlerine uygun şekilde basitten
karmaşığa göre düzenleyerek cümle, paragraf ve anlamlı bütünsel yaklaşımı benimseyen;
öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirici etkinliklere yer veren; öğrenci ürünlerindeki
farklılıkları hoşgörü ile karşılayan ve rehberlik eden bir rol üstlendiklerinde, öğrencilerin
aşina oldukları konuyu yazmada çok hızlı ilerledikleri görülecektir. Böylece öğrenciler
düşüncelerini soyuttan somuta dönüştürecek ve yaratıcılıklarını kullanarak daha rahat
yazabileceklerdir. Bu tür yazma becerilerinin geliştirilmesinde yöntem ve öğretmen
tutumlarının yanı sıra bu alanda ders araç ve gereçlerini hazırlayanların da sorumluluk
üstlenmesi gerekmektedir. Hali hazırda var olan kitaplar incelendiğinde yazma becerilerine
yeterli önem verilmediği ve etkinliklerin üretimsel yazmadan ziyade alıştırma bazlı kaldığı
görülmektedir. Yazma etkinliklerinin öğrencinin kendi düşüncelerini daha iyi ortaya
koyabileceği yönlendirmelerin verilmesi gerekmektedir. Zira belirli bir alanda yazılması
istenen bir temanın sadece bir cümle içerisinde sunulması yerine öğrencinin bu alandaki söz
varlığının da verilerek metne dönüştürülmesi daha yararlı olacaktır. Örneğin, her ünitenin
sonunda hazırlanacak ünitenin temasına uygun öğrenci farklılıklarına göre tasarlanmış
seçmeli serbest yazma sayfalarının olması öğrencilerin özgün yazma çalışmaları yapmalarını
sağlayacak, kendilerinin öz değerlendirme yapmalarını ve yazdıkları ürünleri belirli yerde
bulundurma olanağı sağlayacaktır.
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ABSTRACT
Foreign language learning and teaching have emerged as a necessity when dealt within the scope of ongoing economic,
historical, cultural interaction and developments. Considering in this context, Arabic language teaching has been started in line
with emerging needs in various fields as a result of our country’s political, economic and cultural interactions. Throughout the
history, Arabic language, which is increasing in importance day by day, has been attempted to be acquired through numerous
methods appeared as a result of discussions about how to teach a language. Until the 1950s, foreign language was taught
through traditional grammar translation methods. Then, it has continued by diversified different methods. However, it is clear
that developed teaching methods and techniques have not achieved perfection yet. This creates a need to investigate factors
affecting language teaching or causing negative results. At this point, usage of mother tongue in foreign language education has
been a topic for discussion in research. In our study, it has been attempted to reveal to what extent and how often mother tongue
should be used in courses where Arabic has been taught as a foreign language. The study is a qualitative research and data was
collected through semi-structured interwiew questions. The study group of the research were composed of a total of 10 students
and 10 educators selected from Tevfik Fikret İleri İmam Hatip High school and Gazi University Arabic Language Education
Departmen in 2014-2015 academic year.
Keywords: Foreign language learning, usage of mother tongue, Arabic teaching

ÖZET
Yabancı dil öğrenimi ve öğretimi yıllardan beri süregelen tarihi, siyasi, ekonomik ve kültürel etkileşim ve gelişimler çerçevesinde
ele alındığında bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda düşünülecek olursa Arap dilinin öğretimine, ülkemizin
gerek siyasi ve ekonomik gerekse kültürel etkileşimlerinin bir sonucu olarak çeşitli alanlarda doğan ihtiyaçlar doğrultusunda
başlanmıştır. Öğrenimi gün geçtikçe artan Arap dili de, tarih boyunca yabancı dilin nasıl öğretileceği tartışmalarıyla ortaya çıkan
çeşitli yöntemler yoluyla edindirilmeye çalışılmaktadır. 1950’li yıllara kadar geleneksel dilbilgisi çeviri yöntemiyle öğretilen
yabancı dil, daha sonra çeşitlendirilen farklı yöntemlerle devam etmiştir. Ancak geliştirilen öğretim yöntem ve tekniklerinin
günümüzde mükemmelliğe ulaşmadığı açıktır. Bu da, dil öğretiminde etkili olan veya olumsuz sonuçlar doğuran unsurların
incelenmesi gerekliliğini doğurur. Bu noktada yabancı dil öğretiminde ana dil kullanımı araştırmalara konu edilmeye ve
tartışılmaya başlanmıştır. Çalışmamızda, yabancı dil olarak Arapçanın öğretildiği derslerde ana dilin ne ölçüde ve ne sıklıkla
kullanılması gerektiğini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Çalışma, nitel bir araştırma olup hazırlanan yarı yapılandırılmış
görüşme sorularıyla veriler toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ankara Tevfik İleri
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden ve Gazi Üniversitesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı’ndan seçilen toplam 10 öğrenci ve 10
eğitimci oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil öğretimi, ana dil kullanımı, Arapça öğretimi

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi ve
Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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3
Öğr., Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, e-posta: mkurtoglu78@gmail.com
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1. GİRİŞ
Bir iletişim aracı olarak dil, insanoğlunun doğduğu andan itibaren toplumsallaşma sürecinde
kullandığı sözlü ve yazılı bir araçtır. Dil edinimi ise, öncelikle o dilin yapısal ve anlamsal
kurallarını öğrenmekle gerçekleşir. “Böylece, çocuk ana dilinde özne, yüklem ve nesne ile
nasıl cümle kuracağını öğrenir. Daha sonra, yabancı dediğimiz yeni bir dil öğrenmeye
başladığında, artık onun için ikinci dilin işlevlerini öğrenmek daha kolaydır.” (Şavlı,
2009:180). “Dili kullanma yetisinin edimi de dilbilgisinin temel yasalarını öğrenmekle
gerçekleşecektir, zira dil sözcük dağarcığından ve bu sözcüklerin nasıl bir araya getirileceğine
dair kurallardan oluşan bir dizgedir” (İşeri, 1996:5). Kendi anadilini iyi kullanan bir kişinin
başka bir dili öğrenmesinin, kendi ana dilini bilmeyen birisine göre daha kolay olduğu
söylenebilir. Yabancı dil öğrenimi ve öğretimi, değişen ve gelişen şartlar buna ek olarak tarihi,
siyasi, ekonomik ve kültürel etkileşimler düşünüldüğünde neredeyse bir zorunluluk olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda yabancı dil olarak Arap dilini ele alırsak, bu dilin
öğretimine ve öğrenimine, ülkemizin gerek siyasi ve ekonomik gerekse kültürel
etkileşimlerinin bir sonucu olarak çeşitli alanlarda doğan ihtiyaçlar doğrultusunda
başlanması bir gereklilik haline gelmiştir. Öğrenimi gün geçtikçe artan Arap dili de diğer
yabancı diller gibi, tarih boyunca yabancı dilin nasıl öğretileceği ve öğrenileceği tartışmaları
sonucunda ortaya çıkan çeşitli yöntemler yoluyla edindirilmeye çalışılmaktadır. 1950’li
yıllara kadar geleneksel dilbilgisi çeviri yöntemiyle öğretilen yabancı dili öğrenmenin önemli
olduğu günümüzde yadsınamaz bir gerçeklik haline gelmiştir. Bu gereklilik ile birlikte
yabancı dil öğretim yöntemleri de çok çeşitlenmiştir. Bununla beraber, yabancı dil eğitimi bir
sektör haline gelmiş ve bu alanda ciddi yatırımlar yapılmıştır. Ayrıca hızla değişen ve gelişen
teknoloji, insanların bireysel ve toplumsal olarak yakın ilişkiler kurmalarına imkân vermiş,
böylece yabancı dil öğrenimi için geçmişten beri duyulan gereksinme eskiye oranla alışılmış
ölçülerin çok üstünde bir artış göstermiştir (Arslan, 2009). Sınırların etkisini yitirdiği
günümüzde, gelişmekte olan ülkemizde de yoğun bir dil eğitimi yapılmaktadır. Yabancı dil
dersleri, ilköğretimden başlamak üzere müfredatlara eklenmekte, hatta bazı üniversitelerin
ve bazı bölümlerin öğretim dilleri tamamen yabancı dilde olmaktadır. Ancak, bu kadar
öneme rağmen ikinci bir dili edinmekte zorlanılmaktadır. Bunun nedenleri çeşitli yöntemlerle
ortaya çıkarılmaya çalışılmakta ve devamlı olarak bu yönde araştırmalar yapılmaktadır. Bu
bağlamda sınıf içi ana dili kullanımı önemli bir tartışma konusu haline gelmiş ve birçok
araştırmacı bu konuya dair çalışmalar yapmıştır. Sınıf içinde ana dilin kullanılma sıklığı,
yabancı dil öğretiminde etkisi olduğu düşünülen bir etmendir ve yöntembilimde uzun süredir
tartışılmaktadır. “Yabancı dil sınıfında ana dilin yeri konusunu Prodromou, dolapta
sakladığımız ve sözünü etmekten kaçındığımız bir iskelete benzetirken (Prodromou’dan akt.
Gabrielatos, 2001), Gabrielatos (2001), bunun hep bir çekişme konusu olduğunu
belirtmektedir” (Şimşek, 2010:1). Günümüzde bunun gibi birçok görüş ışığında tartışılmaya
devam eden yabancı dil öğretiminde ana dili kullanılma sıklığı, öğretimde kullanılan birçok
yöntemin yanı sıra bazı soruları da beraberinde getirmiştir. Örneğin, yabancı dil öğretiminde
ana dile yer verilmeli mi, verilmemeli mi, ya da ne derece yer verilmelidir? Çünkü yabancı dil
öğretiminde ve öğreniminde ana dili önemli bir görev üstlenir. “Ne söylersek söyleyelim ve ne

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ANA DİLİN ETKİSİ: ARAPÇA ÖRNEĞİ

1127

yaparsak yapalım; görünse de görünmese de ana dili her zaman buradadır ve yabancı dil
eğitimi ve öğretiminde mevcuttur.” (Dabène’den aktaran Kalafat & Şavlı, 2014:1369).

1.1. Problem Durumu
Yabancı dil öğretimine başlandığı tarihten bugüne kadar, yabancı dil derslerinde ana dil
kullanımı çokça tartışılan bir konu olmuştur. Bu çalışmada da Arapçanın yabancı dil olarak
öğretildiği derslerde, sınıf içi ana dili kullanımına dair görüşler ortaya konulacaktır.
Dolayısıyla bu araştırmanın problem durumu, Arapça derslerinde ana dili olarak Türkçenin
sınıf içi kullanımına dair öğretim elemanları, öğretmenler ve öğrenci görüşlerini ortaya
çıkarmaktır.

1.2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Arapça öğretilen derslerde ana dili kullanımı
üzerine öğretim elemanlarının görüşlerine ulaşmak ve yabancı dil öğretiminde ana dilin
rolünü saptamaktır. Amaç, yabancı dil öğretiminde ana dilin gerekliliğini tartışmak değildir.
Çünkü her ne olursa olsun öğrencilerin sınıfta ana dillerini kullanacakları aşikârdır (Şimşek,
2010). Asıl sorun, “…ana dil kullanımını durdurup durdurmamamız gerektiğidir” (Harmer,
2001:132). Bu nedenle, öğretim elemanlarının görüşlerinden yola çıkarak, şu sorulara yanıt
aranacaktır:
1. Arapça derslerinde ana dil kullanılmalı mıdır?
2. Sınıf içinde hangi durumlarda ve ne sıklıkla ana dili kullanmak doğrudur?
3. Arapça derslerinde sürekli ana dil kullanımının öğrenciler açısından olumlu ve
olumsuz yönleri nelerdir?
4. Yabancı bir dil olarak Arapça, derslerde Arapça konuşarak mı ana dili konuşarak mı
daha iyi öğretilebilir?

1.3. Araştırmanın Önemi
Bu araştırma, geçmişten beri süregelen yabancı dil derslerinde ana dili kullanımına ilişkin
yapılan çalışmalara, Arapça örneği üzerinden bir katkı sağlaması açısından önem
taşımaktadır. Buna ek olarak, Arapça öğrenen ve öğretenlere, derslerde ana dili kullanımına
yönelik rehber niteliğinde bir çalışma olacağı düşünülmektedir. Ayrıca alanyazında Arapça
öğretimine dair birçok çalışma bulunmasına rağmen, yabancı dil olarak Arapça öğrenilen ve
öğretilen derslerde ana dili kullanımına dair bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu
araştırma, alandaki bir boşluğu doldurması açısından da mühimdir.
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2. YÖNTEM
2.1. Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu, Gazi Üniversitesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında görev
yapmakta olan 5 öğretim elemanı ve aynı bölümde öğrenim gören 5 son sınıf öğrencisi,
Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesinde görev yapmakta olan 5 Arapça öğretmeni ve aynı
okulda öğrenim gören 5 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.
2.2. Veri Toplama Aracı
Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, öncelikle alanyazın taranarak
birtakım teorik bilgilere ulaşılmış daha sonra yabancı dil olarak Arapça öğretilen derslerde
ana dili kullanımına ilişkin görüşlerden elde edilecek veriler, yarı yapılandırılmış olarak
hazırlanan görüşme formlarıyla ortaya konulmuştur. 2014-2015 eğitim öğretim bahar
döneminde yapılan görüşmeler, 4 sorudan oluşan görüşme sorularıyla katılımcılara
uygulanmıştır. Görüşmeler, Gazi Üniversitesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında görev
yapmakta olan 5 öğretim elemanı ve aynı bölümde öğrenim gören 5 öğrenci, Ankara Tevfik
İleri İmam Hatip Lisesinde görev yapmakta olan 5 Arapça öğretmeni ve aynı okulda öğrenim
gören 5 öğrenci ile yapılmıştır.
2.3. Verilerin Analizi
Bu çalışmada görüşme formları ile elde edilen veriler harmonik yöntem ile analiz edilmiştir.
Böylelikle görüşmeci ile görüşme sırasında oluşan tüm durumların birbirleriyle ilişkileri,
çelişkileri ve tutarlılıkları saptanmıştır. Bu analiz, büyük resmin ne olduğunun ortaya
konulmasıyla, küçük resimlerin ana tema ile ne ölçüde bağlantılı olduğunu ölçmektedir. Buna
ek olarak, içerik analizi yapılarak, yapılan görüşmelerden elde edilen veriler kodlama yoluyla
özetlenerek ana temaya ulaşılmıştır. Gerekli görülen kısımlarda doğrudan alıntılara yer
verilmiş olup, kodlamalar katılımcıların gerçek isimleriyle değil öğrenciler için A1, A2..
öğretim elemanları ve öğretmenler için B1, B2.. şeklinde yapılmıştır.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular alt başlıklar halinde sunularak verilmiştir. Çalışma
grubuna sorulan görüşme soruları aşağıda belirtilmiş, bulgular soruların cevaplarına yönelik
olarak maddeler halinde sunulmuştur. Öğretim elemanı, öğretmen ve öğrenci bulguları,
cevapların birbirleriyle orantılı ve birbirini destekleyici nitelikte olmasından dolayı ayrı ayrı
sunulmamıştır. Kodlama yapılarak ortak bulgulara ve sonuçlara ulaşılmıştır.
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3.1. Görüşme Soruları
1. Arapça öğretiminde ana dil kullanımı konusunda neler düşünüyorsunuz?
2. Sınıf içinde hangi durumlarda ve ne sıklıkla ana dil kullanılmalıdır?
3. Arapça öğretiminde sürekli ana dil kullanımının öğrenciler ve öğreticiler için olumlu ve
olumsuz tarafları nelerdir?
4. Yabancı bir dil olarak Arapça, öğrencinin ana dilinde mi yoksa hedef dil kullanılarak mı
daha iyi öğretilir?
3.2. Ana dil ne zaman kullanılmalıdır?
1. Kelime anlamlarının ve anlaşılması zor olan soyut kavramların açıklanmasında ana dil
kullanılmalıdır.
2. Dilbilgisi kurallarının öğretiminde ana dil kuralları ile kıyaslama yapmak amacıyla ana dil
kullanılmalıdır.
3. Karmaşık konular ve kavramlar anlatılırken ana dil kullanılmalıdır.
4. Dinleme ve okuma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanan derslerde öğrencinin anlama
seviyesini kontrol etmek amaçlı ana dil kullanılmalıdır.
5. Çeviri derslerinde öğrencinin kurduğu cümlelerin kontrol edilmesi gerektiğinde ana dil
kullanılmalıdır.
6. Başlangıç düzeyindeki öğrencileri hedef dile adapte etmek amacıyla ana dil zaman zaman
kullanılmalıdır. Çünkü Arapça eğitimi alan öğrencilerin çoğu Arapçayla ilk defa lise veya
üniversitede karşılaşmaktadır.
B1: “Yabancı dil öğretiminde ana dil, can yeleği gibi ihtiyaç anında kullanılmalıdır.”
B2: “Arapça öğretiminde ana dil kullanımı kaçınılmazdır. Örneğin dilbilgisi öğretiminde ve
yazma becerisi derslerinde kullanılmalıdır.”
B3: “Ders işlenişi esnasında öğrencilerin anlamakta zorlandığı soyut kavramları açıklamak için
ana dil kullanımı gereklidir.”
B4: “Başlangıç düzeyindeki öğrencileri dile alıştırmak için ana dil kullanımı gereklidir.”
A1: “Çeviri derslerinde ana dil kullanılmalıdır.”
A2: “Gramar derslerinde ana dil kullanılmalıdır. Bazen konuları anlamakta güçlük çekiyorum.”
A3: “Anlaşılması zor olan gramar konularında ana dil kullanılmalı. Bir de bazı kelimeleri tam
anlayabilmek için belki kullanılabilir.”
A4: “Bilinmeyen kelimeler eş anlamlıları, zıt anlamlıları veya başka türlü örneklerle
anlaşılmıyorsa son çare ana dil kullanımıdır. Bunun dışında dinleme, okuma, yazma ve konuşma
derslerinde bence ana dil kullanılmamalıdır.”
3.3. Ana dil kullanımının olumlu yönleri
1. Karmaşık konuların anlaşılmasını sağlar.
2. Zaman tasarrufu sağlar
3. Soyut kelime ve kavramları açıklığa kavuşturur.
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B1: “Bazı soyut kavramların açıklamasına yararlı olacaktır.”

B2: “Öğrenci, öğrenmekte olduğu yabancı dil ile kendi dili arasında karşılaştırma yaparak
yapıları daha net kavrar. Ayrıca ana dil çeviri yapmakta kolaylık sağlar.”
A1: “Sürekli ana dil kullanımının bence olumlu bir yönü olamaz. Ancak Arapça Türkçe’ye göre
çok farklı bir dil. Bu sebeple çok fazla anlaşılmaz konu var. Bu konuları ana dilde anlatmak
yarar sağlar.”
A2: “Ana dil kullanıldığında dersi daha çabuk işliyoruz ve konuları daha çabuk bitiriyoruz. Bu
açıdan iyi bence.”
3.4. Ana dil kullanımının olumsuz yönleri
1.
2.
3.
4.

Hedef dile olan hâkimiyeti azaltır.
Hedef dilin mantığıyla düşünmeyi engeller.
Hedef dile dair öğretilenlerin teorikte kalmasına neden olur.
Öğrenci dil öğrenimi sürecinde kendini devamlı bir çeviri sürecinde hissedebilir.

B1: ”Öğrenci dil edinim sürecinde kendini çeviri sürecinde hisseder. Bu durum dille etkileşime
girmesine ve oyunu hedef dilin kurallarıyla oynamasına engel olur.”
B2: “Öğrencinin öğrenmekte olduğu yabancı dilin mantığıyla düşünmesine engel olur ve hedef
dil hâkimiyetini azaltır.”
A1: “Hedef dili aktif kullanmamızı engeller, iletişime yönelik becerilerimiz gelişemez ve
öğrendiklerimiz sadece teoride kalır.”
A2: ”Genellikle derslerde ana dil kullanıldığından, Arapça konuşurken çok ürkek davranıyoruz.
Arap biriyle karşılaştığımızda rahat konuşamıyoruz.”
4. SONUÇ
Araştırmada, yabancı dil olarak Arapçanın öğretildiği derslerde ana dili kullanımına yönelik
öğretim elemanı, öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda ana dil kullanımının sıklığı,
olumlu ve olumsuz yönleri saptanmaya çalışılmıştır. Verilerin analizi esnasında yapılan
kodlamalarda ortak fikirlerin ortaya çıktığı görülmüş, daha sonra elde edilen veriler
doğrultusunda ortaya çıkan sonuçlar belirlenmiş ve öneriler sunulmuştur.
Bu çalışma doğtultusunda Arapça öğretiminin temel amacına yönelik olarak, bilinçli ve limitli
ana dil kullanımı olması, ana dil kullanımının tamamen reddedilmemesi, bilinçli olunmasının
ve belli durumlarda ana dilden yararlanmanın gerektiği ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak
ana dilin, hedef dildeki iletişim eksikliklerini gidermek amacıyla kullanılmasının fayda
sağladığı ve ana dil kullanımını tamamen yasaklayan metotların artık göz önünde
bulundurulmadığı da ortaya çıkmaktadır.
4.1. Öneriler
1. Arapça öğretiminde, soyut kavramları açıklamada ana dil kullanılabilir.
2. Dilbilgisi konularını anlatırken açıklanması gereken konularda ve ana dille kıyaslama
yapılması açısından ana dil kullanılabilir.
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3. Kültürel öğelerin yer aldığı durumlarda özellikle meseller ve tabirlerin açıklanmasında
ana dile yer verilebilir.
4. Arapça-Türkçe veya Türkçe-Arapça çeviri derslerinde, amaca daha rahat ulaşmak için ana
dile yer verilmelidir. Öğrenciler yanlışlarını daha net görüp, doğruyu öğrenmelidir.
5. Dil seviyelerinin yeterli olmadığı sınıfta öğrencilerin anlaması için hemen ana dile
dönmek yerine konular basite indirgenip anlatılabilir.
6. Kelimelerin anlamlarının da aynı şekilde eş anlamlı ya da zıt anlamlılarıyla verilerek ya da
bazı açıklamalar yapılarak anlaşılması sağlanabilir.
7. Dinleme ve anlama becerilerini geliştirmek amacıyla öğrencilerden dinletilen veya
okunan şeylerin yine hedef dilde anlatmaları istenebilir. Böylelikle anlama kabiliyetleri
ölçülmüş olur.
8. Daha önce işlenmiş olan konuların özeti yapılacaksa bu, ana dilde değil hedef dilde
yapılabilir.
9. Öğrencinin kulağı hedef dile aşina hale getirilirse, bir süre sonra öğrenci bu durumu
yadırgamayacak ve derste ana dil gerekliliğini devamlı hissetmeyecektir. Ancak sürekli
ana dil kullanımı veya sürekli hedef dil kullanımı, her ikisinin de kullanılmadığı anların
göze batmasına sebep olacaktır. Bu nedenle ölçülü bir kullanım gereklidir.
10. Derslerde ana dil kullanılmadığı durumlarda öğrencilerin hata yapmasının sorun
olmayacağı onlara hissettirilmelidir. Böylece öğrencinin hedef dile karşı tutumu
değişmeyecek, özgüveni de azalmayacaktır.
11. Edinilmesi istenen beceriye yönelik ana dil kullanımı sıklığı ve oranı ayarlanmalıdır.
Böylelikle konuşma becerisi dersinde öğrencinin ana dili kullanmasının daha az gerekli
olduğu, dilbilgisi derslerinde ise bu durumun daha farklı olacağı anlaşılacaktır.
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A STUDY ABOUT ASSESSING TRANSLATION COMPETENCE
ÇEVİRİ EDİNCİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA1
Gülhanım ÜNSAL 2
ABSTRACT
The functions of language and then text types defined as informative, expressive, operational and audio-medial can be found by
looking at the perception that ‘a language should be analysed within the varieties of its functions’. Our text is news which has
reference function, peculiar to informative text type, cognitive and objective features. It is rather important to translate news,
which is brief and to the point and clear by its nature, by using simple sentences influentially and to preserve its content more
than its form. The aim of the study is to assess translations of news from source language French to target language Turkish in
terms of translation competence by basing on the idea that ‘the most important presupposition for translation is the knowledge
of mother tongue’. Authentic news from the news source of International French Radio (RFI) was selected. A criterion was
prepared to assess translation competence. The translation as product was assessed out of 100, 60 of which is acceptable
threshold level, according to solutions suggested for the identified problems. Population compromised of the second grade
student-translators studying in the French Translation and Interpreting Department at Marmara University. As a result, it was
determined that 9 of the 15 students (% 60) in the population had acceptable translations according to assessment. It was found
that prospective translators is going to improve their translation competence by using their understanding and translation skills
with translation competence, the ability to identify problems with text competence, ability to solve problems and make
decisions with competency in specialized knowledge.
Key Words: text type, reference function, translation training, translation competence, assessment.

ÖZET
‘Dil işlevlerinin çeşitliliği içinde incelenmeli’ anlayışından yola çıkarak dilin işlevlerine, oradan da bilgilendirici, anlatımcı,
işlemsel ve çok-araçlı olarak nitelenen metin türlerine ulaşılır. Çalışmamıza konu olan metin bilgilendirici metin türüne ait
gönderge işlevi taşıyan, bilişsel ve nesnel özelliğe sahip bir haber metindir. Doğası gereği kısa, öz ve net olan haber metinlerinin
yalın tümcelerle etkili bir biçimde aktarılması ve çevirisinde bilginin niteliğini, biçiminden çok içeriğini koruyabilmesi oldukça
önemlidir. ‘Çevirmenlik için en önemli ön koşul sağlam bir anadil bilgisidir’ savından yola çıkarak, çalışmamızın amacını kaynak
dil Fransızcadan erek dil Türkçeye bir haber metni çevirisini çeviri edinci açısından değerlendirmek oluşturmaktadır. Bunun için
Uluslararası Fransız Radyosunun (RFI) haber kaynağından özgün bir haber metni seçilmiştir. Çeviri edincini ölçmek için bir
değerlendirme ölçütü hazırlanmıştır. Saptanan sorunlara sunulan çözüm önerilerine göre çeviri ürünü -kabul edilebilir eşik
düzeyi 60 puan olan- 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırma evrenini Marmara Üniversitesi Fransızca MütercimTercümanlık 2. sınıfta öğrenim gören çevirmen adayı öğrencileri oluşturmuştur. Sonuç olarak, yapılan ölçme-değerlendirmeye
göre, araştırma evrenini oluşturan çevirmen adayı 15 öğrenciden 9’unun (% 60) kabul edilebilir düzeyde bir çeviri yaptıkları
saptanmıştır. Değerlendirme sonucunda, çevirmen adayı öğrencilerin anlama ve aktarma becerileriyle aktarım yetilerini, sorun
saptama becerileriyle metin yetilerini, sorun çözme ve karar alma becerileriyle uzmanlık bilgisi yetilerini kullanarak çeviri
edincini geliştirme yolunda oldukları görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: metin türü, gönderge işlevi, çeviri eğitimi, çeviri edinci, değerlendirme.
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1. GİRİŞ
Ladmiral (1979: 28) amacı özgün metni okuma ayrıcalığı olan çeviriyi ‘dünyanın her yerinde
ve her dönemde gerekli evrensel bir etkinlik olarak tanımlar ve insanların günlük hayatta ve
kültürlerarası alış-verişte ihtiyaç duyduğu bir iletişim yolu, yabancı dilde bilgiye ulaşma aracı
olarak görür. Moulin (1963: 12)’e göre ise çeviri, kaynak dildeki en yakın, en doğal eşdeğerliği
önce anlamda, daha sonra biçemde erek dilde üretmeye dayanır.
Jakobson’un ‘dil işlevlerinin çeşitliliği içinde incelenmeli’ (Baylon & Fabre, 1990: 64)
anlayışından doğan dilin işlevleri gönderge ya da bildirme, anlatım, çağrı, ilişki, üst-dil ve
sanat işlevi olarak belirlenir (Kıran, 1996: 90). Söz konusu bu işlevinden hareketle Reiss’in
bilgilendirici, anlatımcı, işlemsel ve çok-araçlı olarak niteleyeceği metin türlerine ulaşabiliriz.
(Göktürk, 2010: 27; Durdureanu, I.I. http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/9808.pdf). Bir
metin türü birden fazla işleve sahip olabilir. Ancak ağırlıklı olarak bir işlev öne çıkar. Gazete,
dergi, makale gibi bilgilendirici metinlerde açığa çıkan gönderge işlevi bilişsel ve nesnel bir
özelliğe sahiptir (Kıran, 1996: 90). Bu tür metinlerin çevirisinde amaç, erek ekin okurunun
işine yarayan bir metin çıkarmaktır. Çevirmenden beklenen metnin öne çıkan işlevini
yansıtması, bir başka deyişle anlam odaklı bir çeviri yapmasıdır (Yazıcı, 2007: 56). Doğası
gereği kısa, öz ve net olan haber metinlerinin (Bulut, 2008: 76) yalın tümcelerle etkili bir
biçimde aktarılması, çevirisinde bilginin niteliğini, biçiminden çok içeriğini koruyabilmesi
oldukça önemlidir. Bunun için çevirmenin öncelikle metin çözümleme bilgisine sahip olması
gerekir. Çeviri amaçlı metin çözümlemesi yapabilmesi için metne türü, işlevi, bağlamı, biçemi,
amacı, okur kitlesi gibi bir takım sorular sorup yanıt araması gerekmektedir. Aldığı yanıtlar
erek metnin taşıyacağı özellikleri önceden saptamasına yardımcı olacaktır (Kurultay, 1995:
119).
Çalışmamıza konu olan metnin özelliklerini şu şekilde gösterebiliriz.
Metnin türü

işlevi

bağlamı biçemi

bilgilendirici gönderge/ RFI’in
bildirme
özgün
haber
metni

amacı

okur
kitlesi
kısa ve okuru
orta sınıf
öz, yalın bilgilendirmek gazete
tümceler
okuyucusu

çevirmenin
görevi
erek dilde
eşdeğer
metin
oluşturmak

Metinin özellikleri: tablo 1
Çeviri edinci ya da çeviri yetisi ise anadil yetisi, erek dil yetisi, kültür yetisi, çeviri kuramları
yetisi, metin yetisi, uzmanlık bilgisi yetisi, araştırma yöntemleri yetisi ve teknoloji yetisini
kapsar. Yazılı çeviri edincinin alt yapısını oluşturan bu yetiler sözlü çeviri edincine de zemin
hazırlar (Yazar, 2014: 89).
Hönig’in (aktaran: Akbulut, 2004: 37) ‘çevirmenlik için en önemli ön koşul sağlam bir anadil
bilgisidir’ savından yola çıkarak, çalışmamızın amacını kaynak dil Fransızcadan erek dil
Türkçeye bir haber metni çevirisini çeviri edinci açısından değerlendirmek oluşturmaktadır.
Bunun için Uluslararası Fransız Radyosunun (RFI) haber kaynağından özgün bir haber metni
seçilmiştir. Çeviri edincini ölçmek için bir değerlendirme ölçütü hazırlanmıştır. Saptanan
sorunlara sunulan çözüm önerilerine göre çeviri ürünü -kabul edilebilir eşik düzeyi 60 puan
olan- 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırma evrenini Marmara Üniversitesi
Fransızca Mütercim-Tercümanlık 2. sınıfta öğrenim gören çevirmen adayı öğrencileri
oluşturmuştur. Çalışmanın sonunda araştırma evrenimizde çeviri edincinin gelişip
gelişmediği tartışılmıştır.
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2. YÖNTEM
Çeviri edincinin değerlendirilmesinde izlenecek yol haritasını, öğrenim içerikli amaç tanımı;
görev açıklaması; öğrencinin çevireceği metin; ürün ölçütünün değerlendirilmesi ve
gözlemlerden oluşan 5 bileşenli bir model üzerine kurmayı denedik (Melis-Martínez, 2001:
242).
3. BULGU VE YORUMLAR
3.1.Öğrenim içerikli amaçlar
Çeviri edincinin ölçülmesinde ilk aşama olarak öğrenim içerikli amaçları yöntemsel, dilsel,
mesleki ve metinsel boyutuyla şu şekilde belirleyebiliriz:
Yöntemsel amaçlar

Dilsel amaçlar

Meslekî amaçlar

Metnin
bağlamını Noktalama işaretleri Hazırlık
anlamak için dikkatli bilgisini geliştirmek
yapmak
okumak
Sorunları saptamak

Metin
saptamak

çalışması Haber metinlerinin
çeviri
sorunlarını
saptamak

Sözcük
düzeyinde Çeviri yapmak
beceri kazanmak ve
bilgileri geliştirmek

türünü Dilbilgisi düzeyinde Çeviriyi
beceri kazanmak ve geçirmek
bilgileri geliştirmek

Metinsel amaçlar

Haber metinlerinin
çeviri
sorunlarını
çözmek
gözden

Metni
yeniden Tümcede
öğeleri
oluşturmak
için doğru sıraya koyma
strateji edinmek
becerisi kazanmak ve
bilgileri geliştirmek
Aktarımdan
Yazma
düzeyinde
kaçınmak
beceri kazanmak ve
bilgileri geliştirmek
Çeviriyi alıcı kitlesine Erek dilde ifade
uyarlamak
gücünü geliştirmek
Yaratıcılığı
geliştirmek

Dil-dışı
tanımak

öğeleri

Eleştirel düşünceyi
geliştirmek
Öğrenim içerikli amaçlar: tablo 2
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3.2. Görev açıklaması
-Tanım
Aşağıdaki ‘«Un message d'espoir » pour que d'autres murs tombent’ başlıklı metnin işlevini
koruyarak kaynak dil Fransızcadan erek dil Türkçeye çevirmeleri istenmiştir.
-Eğitsel bağlam
Bu görev, derste gerçekleştirilen düzenli çalışmayı içerir. Çeviri görevleri öğrenciyi doğrudan
yabancı dil ve anadil bilgisini hızlı ve yaratıcı bir şekilde seferber etmeye hazırlar. Anadilde
farklı söyleyiş biçimleri kazanarak aktarım edincini geliştirir. Anadilin noktalama işaretleri,
yazım kuralları, sözcük seçimi, zaman ve kip kullanımı, tümce diziliş sırası, yazma becerisine
karşı farkındalık geliştirmesine katkı sağlar. Öğrenci planlama, yeniden oluşturma, eleştirel
düşünme, kendini düzeltme gibi bilişsel ve üst bilişsel strateji ve yaratıcılığını geliştirme
imkânı bulur.
-Metin
Metin Uluslararası Fransız Radyosunun (RFI) 09-11-2014 tarihli haber metninden alınmıştır.
Özgün metnin çok uzun olması nedeniyle bazı tümceler çıkartılmıştır. Metin 261 sözcükten
oluşmaktadır. Burada amaç metnin işlevini bozmadan çevirmek, erek dilde aynı anlam ve
etkiyi sağlamak ve öğrenci seviyesinin elverdiği ölçüde çeviri ürünü elde etmektir.
-Değerlendirme ölçütleri
Metnin tamamı değerlendirilmeyecektir. Bir değerlendirme ölçütü hazırlanarak erek metin
çeviri edinci açısından değerlendirilecektir. Yabancı dil yetisi, anadil yetisi, metin yetisi ve
uzmanlık bilgisi yetisine göre değerlendirilecek çeviri edincinde anlama ve aktarma becerisi
ile sorun saptama ve sorun çözme becerileri göz önünde bulundurulacaktır. Değerlendirmede
not verme işlemi uygulanacaktır.
3.3. Metin
Çalışmamızın bu aşamasında öğrencilere çevrilecek bir haber metini sunulmuştur. Basılı bir
sözlük kullanabilecekleri ve sınav sürenin 90 dakika olduğu belirtilmiştir. Metnin tamamını
çevirmeleri istenmiştir.
Kaynak metin
« Un message d'espoir » pour que d'autres murs tombent
La célébration du 25e anniversaire de la chute du Mur de Berlin bat son plein dans la capitale
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allemande depuis hier matin. (…) Ce dimanche matin, la chancelière Angela Merkel a
participé à plusieurs cérémonies et cet après-midi elle reçoit Mikhaïl Gorbatchev, dernier
dirigeant de l'ex-URSS et père de la perestroïka qui avait ouvert la voie à la chute du Mur. Des
scènes tragiques se sont déroulées en 1961 lors de la construction du Mur lorsque des
personnes ont sauté par les fenêtres de leurs appartements pour gagner l’Ouest. La
chancelière a évoqué la portée actuelle de cet épisode historique, en montrant que les
citoyens pouvaient sortir du rôle de sujets, prendre leur destin en mains et faire changer les
choses. « Nous pouvons changer les choses et œuvrer pour le progrès, a déclaré la
chancelière. Tel est le message de la chute du Mur. Il s’adresse à nous Allemands mais aussi à
d’autres en Europe et dans le monde, spécialement aujourd’hui aux Ukrainiens, aux Syriens
ou aux Irakiens comme à bien d’autres pays de notre planète où la liberté et les droits de
l’homme sont menacés ou piétinés. C’est un message d’espoir pour qu’aujourd’hui et à
l’avenir d’autres murs tombent, les murs de la dictature, de la violence, des idéologies, de la
guerre. La chute du Mur de Berlin nous a montré que les rêves pouvaient devenir réalité. Rien
n’est immuable quelle que soit l’importance des obstacles à surmonter. Nous voulons
partager cette expérience avec nos partenaires dans le monde». (…) ALLEMAGNE - Publié le
09-11-2014 Modifié le 09-11-2014 à 15:11 -Par RFI
Önerilen çeviri metni
Diğer duvarlar düşsün diye «bir umut mesajı »
Dün sabahtan itibaren, Berlin Duvarının yıkılışının 25. yıldönümü Alman başkentinde doruk
noktasına ulaştı. Başbakan Angela Merkel Pazar sabahı birçok törene katıldı ve öğleden sonra
eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin son yöneticisi ve Duvarın yıkılması için
uğraşan yeniden yapılanmanın babası Mikhaïl Gorbatchev’u kabul edecek. 1961 yılında
Duvarın inşası sırasında, insanlar Batı tarafa geçmek için evlerinin pencerelerinden
atladığında çok acı olaylar meydana gelmişti. Başbakan vatandaşların özne rolünden
çıkabileceklerini, kendi kaderlerini ellerine alabileceklerini ve olayları değiştirebileceklerini
göstererek bu tarihi olay kesitinin bugün ulaştığı seviyeyi anımsattı. Başbakan « olayları
değiştirmeli ve ilerlemek için çalışmalıyız» dedi. Duvarın yıkılışının mesajı işte böyledir. Bu
mesaj biz Almanlara ama aynı zamanda Avrupa ve dünyadaki diğer vatandaşlara, özellikle
bugün Ukrayna, Suriye ve Iraklılara, özgürlüğün ve insan haklarının tehdit edildiği ve
çiğnendiği dünyamızın daha başka pek çok ülkesine de hitap ediyor. Bu mesaj, bugün ve
gelecekteki diğer duvarların, diktatörlük, şiddet, ideoloji, savaş duvarlarının düşmesi için bir
umut mesajdır. Berlin Duvarının yıkılışı bize hayallerin gerçek olabileceğini göstermiştir.
Üstesinden gelinecek engellerin büyüklüğü ne olursa olsun hiçbir şey değişmez değildir. Bu
deneyimi dünyadaki ortaklarımızla paylaşmak istiyoruz.
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3.4. Ürünün değerlendirilmesi
Değerlendirmek, bir ölçme aracı kullanarak, karar alma amacıyla bir değer yargısı getirmektir
(Rufin, 2004: 2, http://www.cadredesante.com/spip/IMG/pdf/doc-188.pdf). Bu görüşten
hareketle noktalama işaretleri, büyük harf, sözcük seçimi, dilbilgisi, tümcede öğelerin diziliş
sırası ve yazma becerilerini içeren dilsel ve dil-dışı birimlerden oluşan bir ürün ölçütü
çizelgesi hazırlanmıştır.
Ürün ölçütü
Dilsel birimler
noktalama işaretleri
büyük harf

sözcük

dilbilgisi

sıfat ve adılların yeri

Kaynak metin
«… »
25e
le Mur de Berlin
la capitale allemande
Allemands/ Ukrainiens/
Syriens / Irakiens
URSS
l’Ouest
la célébration
la chancelière
la perestroïka
lors de
pour gagner l’Ouest
sortir du rôle de sujets
prendre leur destin en mains
œuvrer pour le progrès
immuable
l’importance
bat son plein
cet après-midi elle reçoit
qui avait ouvert la voie à la
chute du Mur
en montrant
tel est le message de la
chute…
mais aussi
…sont menacés ou piétinés..
C’est…..pour que…
Rien ne
quelle que
25e anniversaire
la capitale allemande
dernier dirigeant
des scènes tragiques

Önerilen çeviri
«… »
25.
Berlin Duvarı
Alman başkenti
Almanlar/Ukranyalılar/
Suriyeliler/Iraklılar
SSCB
Batı
kutlama
Başbakan
yeni yapılanma
esnasında
Batıya geçmek için
özne rolünden çıkmak
ilerlemek için çalışmak
kendi kaderini eline almak
değişmez
büyüklüğü
doruk noktasına ulaştı.
öğleden sonra kabul edecek
Duvarın yıkılışına yol açan…
göstererek
…..işte böyledir
ama aynı zamanda
…tehdit
edildiği
çiğnendiği..
mesi…içindir
hiçbir şey
ne olursa olsun
25. yıldönümü
Almanya’nın başkenti
son yönetici
acı olaylar
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yazma
dil-dışı öğeler

la portée actuelle
cet épisode historique
l'ex-URSS
spécialement aujourd’hui
à bien d’autres pays
…a déclaré la chancelière
Angela Merkel
Mikhaïl Gorbatchev
URSS
le Mur de Berlin
Ürün ölçütü: tablo 3

bugünkü seviye
bu tarihi olay kesiti
eski SSCB
özellikle bugün
daha birçok ülkede
Başbakan bildirdi.
Angela Merkel
Mikhaïl Gorbatchev
Sovyet
Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği-SSCB
Berlin Duvarı

3.5. Gözlemler
Çalışmanın bu bölümünde sınavda öğrencilerin tutumu, görevin değerlendirilmesi,
gerçekleştirme ve sunma yönergeleri, değerlendirme ölçütleri ve bulgular üzerinde
gözlemlere yer verilmiştir.
-Sınavda öğrencilerin tutumu
Ara sınav Fakülte tarafından öngörülen yer ve zamanda yapılmıştır. Sınava 15 öğrenci
katılmıştır. Ancak, 15 öğrenciden 10’u dersi ikinci kez aldıkları için devam zorunluluğu
olmayan, dolayısıyla derse düzenli katılmayan öğrenci grubudur. Ancak tamamı ara sınava
girmiş ve metni çevirmiştir. 15 öğrenciden sadece 2’si sınav süresinin 1 saatini kullanırken,
13 öğrenci sınav bitimine kadar zamanı kullanmıştır. Sınav esnasında ve sonrasında hiçbir
olumsuz tepkiyle karşılaşılmamıştır.
-Görevin değerlendirilmesi
Öğrencilerden istenilen işlemlerin öğrenim düzeylerine denk geldiği görülmüştür. Metnin
işlevi üzerinde yoğunlaşarak öğrencilerin seviyelerinin elverdiği ölçüde çeviri ürünü elde
edilmiştir.
-Gerçekleştirme ve sunma yönergeleri
Görevi gerçekleştirmek amacıyla verilen zamanın değiştirilebilen tek yönerge olduğunu
düşünüyoruz. Ancak, 90 dakika olarak belirlenen sınav süresi yeterli gelmiş, ek süre isteyen
olmamış, öngörülen sürede görev tamamlanmıştır. Bu durum da metnin verilen zaman içinde
yapılabilir olduğunu göstermiştir.
-Değerlendirme ölçütleri
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Metin bütünüyle değerlendirilmemiştir. Saptanan sorunlar öğrencilerin düzeyine göre
seçilmiştir. Ölçmeye çalıştığımız çeviri edinci saptanan sorunlara sunulan çözüm önerileri
bakımından değerlendirilmiş ve not verme işlemine gidilmiştir.
-Bulgular
Görev tam olarak gerçekleştirilmiştir. Çeviri metni 100 puan üzerinden notlandırılmış,
araştırmacı tarafından kabul edilebilirlik eşik düzeyi 60 puan olarak belirlenmiştir.
Puan
aralığı
20-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

Öğrenci sayısı - puanı
1 - 20 puan
2 – 40/40 puan
2 – 50 / 46 puan
2 – 52/ 60 puan
3 – 62/ 63/70 puan
1 - 72 puan
3 – 83/ 83/ 84 puan
1 – 92 puan

Elde edilen verilere göre, 6 öğrenci kabul edilebilirlik eşik düzeyinin altında kalırken, 60 ve
üzeri alan 9 öğrenci kabul edilebilirlik eşik düzeyinin üstüne çıkmayı başarmıştır. Bu
seviyede sonuçlar tatmin edici bulunmuştur.
4. SONUÇ
Sonuç olarak, araştırma evrenimize katılan çevirmen adayı öğrencilerin aldıkları çeviri
eğitimi sonucunda yaptığımız değerlendirmeye göre 15 öğrenciden 9’unun (% 60) kabul
edilebilir düzeyde bir çeviri yaptıkları saptanmıştır. Değerlendirme sonucunda çevirmen
adayı öğrencilerin anlama ve aktarma becerileriyle aktarım yetilerini, sorun saptama
becerileriyle metin yetilerini, sorun çözme ve karar alma becerileriyle uzmanlık bilgisi
yetilerini kullanarak çeviri edincini geliştirme yolunda oldukları görülmüştür.
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CONTRIBUTION OF WEB IN MEASUREMENT AND EVALUATION IN
FOREIGN LANGUAGE TEACHING
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ABSTRACT
Foreign language teaching has always been a matter of discussion throughout the history and in this
field a lot of methods have been developed. Having students achieve their goals most quickly and easily
is the most important element in education. The reason for the emergence of methods in foreign
language teaching is generally current methods' being ineffective or insufficient. When trying to
overcome these insufficiencies, new methods have emerged and been developed. Hence, students have
been provided with conveniences in foreign language teaching and their success rates have been
increased. Since none of the methods used in this field alone have been successful so far in teaching a
language, new methods, different tools have been used in foreign language teaching. One of the most
effective and permanent tools used is web. In these years which we live the era of communication, as in
every field, in foreign language teaching, too, informatics occupies an important place and makes our
work easier. About where and how to use informatics in teaching Turkish to foreigners, a lot of
opinions have been put forward, a lot of studies have been made and these studies have become a
matter of discussion. In studies on this matter, the contribution of web in teaching Turkish to
foreigners cannot be denied. In text studies, in reading, listening and vocabulary studies, in studies
made to consolidate what is learned, in sentence analyses and in measurement and evaluation, we see
the contribution of web very frequently. Since we are living in the era of communication and using
informatics in almost every area, , we use the web in every area as well as in foreign language teaching.
There are not enough number of materials available in the web related to teaching Turkish to
foreigners and, unlike other languages, there are not many sites available. Despite this, the web
occupies a rather important place in making the methods which we use in language teaching reach
their objectives, increasing success in foreign language teaching and making what is learned
permanent. Here, we will mention about the contribution of the web in teaching Turkish to foreigners,
particularly in the measurement and evaluation. Through various social networking sites, the web
makes an important contribution in handing out homework assignments to many students at the same
time, evaluating these assignments, providing all students with correct answers at the same time,
creating discussion environments, correcting mistakes, having all students see corrections and
achieving permanent learning.

Key Words: Teaching Turkish to foreigners, use of web in foreign language teaching,
contribution of web in measurement and evaluation
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ÖZET
Yabancı dil öğretimi tarih boyunca hep tartışma konusu olmuş ve bu alanda pek çok yöntem
geliştirilmiştir. Öğrenciyi en çabuk ve en kolay şekilde amaca ulaştırmak eğitimde en önemli unsurdur.
Yabancı dil öğretiminde yöntemlerin ortaya çıkış nedeni genellikle kullanılan yöntemlerin etkisiz
kalması, ya da yetersiz olmasıdır. Bu eksikler tamamlanmaya çalışılırken yeni yöntemler ortaya çıkmış
ve geliştirilmiştir. Böylece öğrenciye yabancı dil öğretiminde kolaylıklar sağlanmış, başarı oranı
artırılmıştır. Şimdiye kadar bu alanda kullanılan yöntemlerin hiçbiri tek başına bir dili öğretmede
yeterli olmadığı için yabancı dil öğretiminde yeni yöntemlere, farklı araçlara başvurulmuştur.
Yararlanılan araçlar arasında en etkili ve kalıcı olanlardan biri de webdir. İletişim çağını yaşadığımız
bu yıllarda her alanda olduğu gibi yabancı dil öğretiminde de bilişim önemli bir yer tutmakta ve işimizi
oldukça kolaylaştırmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretiminde bilişimden nerede, nasıl yararlanılacağı
konusunda pek çok görüş ortaya konmuş, pek çok çalışma yapılmış ve bu çalışmalar tartışma konusu
olmuştur. Bu anlamda yapılan çalışmalarda yabancılara Türkçe öğretiminde webin katkısı yadsınamaz.
Metin çalışmasında, okumada,
dinleme çalışmalarında,
sözcük çalışmalarında,
bilgilerin
pekiştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, cümle analizlerinde ve ölçme değerlendirmede webin
katkısını oldukça fazla görmekteyiz. İletişim çağında olmamız ve bilişimle iç içe yaşamamız nedeniyle
webden her alanda yararlandığımız gibi yabancı dil öğretiminde de yararlanmaktayız. Yabancılara
Türkçe öğretimi ile ilgili webde yeterli sayıda materyal ve diğer dillerdeki kadar site bulunmamaktadır.
Buna rağmen dil öğretiminde kullandığımız yöntemlerin amacına ulaşmasında ve yabancı dil
öğretiminde başarının artırılmasında, bilgilerin kalıcı olmasında web oldukça önemli yer tutmaktadır..
Biz burada yabancılara Türkçe öğretiminde webin özellikle ve ölçme ve değerlendirmedeki
katkısından bahsedeceğiz. Çeşitli sosyal paylaşım ağları aracılığıyla aynı anda pek çok öğrenciye
ödevlerin ulaştırılmasında, ödevlerin yine buradan değerlendirilmesinde, doğru cevapların aynı anda
tüm öğrencilere ulaştırılmasında, tartışma ortamlarının yaratılmasında, yapılan yanlışların
düzeltilmesinde, bütün öğrencilerin doğruyu görmelerinin sağlanmasında, kalıcı öğrenmenin
amaçlanmasında webin önemli katkısı bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, webin yabancı dil öğretimine kullanılması, ölçme ve
değerlendirmede webin katkısı.

1. GİRİŞ
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kapsamında öğrencide geliştirmesini beklenen
kazanımlar; okuma, anlama, dinleme, konuşma, yazma ve bunun yanında dil bilgisi sözcük
öğrenme becerileridir. Bu becerilerin öğretimi kadar öğrencilerin öğrenmelerine yönelik
Avrupa Konseyi Dil Dosyası çerçevesinde amaç ve kazanımlara ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek
ve değerlendirmek çok önemli bir yere sahiptir. Sağlıklı yapılmayan ölçme değerlendirme
öğrencilerin Türkçeyi ne kadar öğrendiklerini ortaya koyamamaktadır. Bu durum
öğrencilerin bir üst seviyedeki öğrenmeleri gereken becerileri ve istenen kazanımları iyi
derecede öğrenemedikleri başarılarının daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu nedenle
Türkçe öğretiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri dili beceri düzeyine
ulaştırma ve bir dil bilinci oluşturmada son derece önemlidir.
Öğrenci başarısı ve gelişiminin sağlanması tüm öğretim programlarında genel amaçtır. Bu
nedenle istenilen kazanımların elde edilmesi için sürekli ölçme yapılmalıdır. Ölçme
uygulamalarında amaç ve kapsam ilk adımken ölçülecek davranışın belirlenmesi de ikinci
adımdır. Öğrenci açısından bakıldığında öğrencilerin istenilen niteliklere sahip duruma gelip
gelmediklerinin, bir başka söyleyişle istendik davranışların öğrenciler tarafından kazanılıp
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1144

Gülnaz Berberoğlu & Meral Güllülü

kazanılmadığının sürekli olarak test edilmesi, varsa eksikliklerinin belirlenerek bunların
giderilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi gereği vardır(Karslı,2003:233). Bütün
bunların uygulanması için farklı ölçme araçlarına ihtiyaç vardır. Ölçme araçları, öğretim
hedeflerine ne kadar ulaşıldığını ölçmeyi amaçlayan ve öğretim hedeflerine dayanak olan
araçlardır. Öğretim hedefleri davranış alanlarının hangisine hizmet ediyorsa, o alandaki
davranışları ölçmeye yarayacak bir ölçme aracı türü seçilmeli ve hazırlanmalıdır. Ölçme
araçları, konu, kapsamı ve görüş açılarından da geçerli olmalıdır. İyi bir planlama ile yapılan
ölçme ve değerlendirme uygulaması, öğrenci başarısını etkili ve hatasız olarak belirlemeyi
sağlar(Gözütok, 2006:233-236).
Yabancı öğrencinin dil öğrenimindeki eksiklikleri gidermesi ana dilde öğrenim gören
öğrencilere göre daha zordur. Yabancılara Türkçe öğretirken sınıftaki her öğrenciyi kapsayan
hızlı, çok yönlü ve etkili ölçümler yapılması gerekir. Bu zorlukları en aza indirmekte webin
katkısı önemli bir yere sahiptir.
Yabancı dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme de webin katkısına değinmeden önce ölçme
ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlara bir göz atalım.
Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar
Geniş anlamda ölçme; belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe/değişkene sahip
olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip gözlem sonuçlarının sayı ve sembollerle
ifade edilmesidir(Turgut,1986). Ölçme bir betimleme işlemidir aynı zamanda ölçme,
nesnelerin gözlemlenip, gözlem sonuçlarının sayı ve ya sembollerle ifade edilmesidir.
Ölçmenin ortaya çıkması için ölçülenler arasında “fark” olması gerekir. Fark kavramı
doğrudan ölçmeyi doğurmuştur. Eşitliğin olduğu yerde ölçme olmaz(Tekin, 2007). “Sami’nin
boyu 152 cm’dir.”, “Bu sabah okul bahçesindeki termometre 16 C gösteriyor.”, “Nermin tıp
fakültesine 18. sırada girdi.” ölçme örnekleridir. Ölçme ve değerlendirmenin işlevleri
şunlardır:
*Hedef ve davranışların ne düzeyde gerçekleştiğinin anlaşılması
*Öğrenme sürecinin etkinliğinin arttırılmasını sağlar.
*Öğrencinin gelişimi hakkında bilgi verir.
*Öğretmen performans düzeyi belirlenir
*Eğitim programının ne kadar başarılı olduğu belirlenir.
*Başarılı öğrencileri motive eder.
*Öğrenci hakkında verilecek kararlara dayanak oluşturur.
Ölçme ve değerlendirme öğrenci başarısını, eğitim programının başarısını, öğretmenin
başarısını ve eğitim etkinliği gibi unsurları ölçer ve değerlendirir.
Ölçme işleminin yapılabilmesi için ölçülecek özelliğin tanımlanması, ölçülecek özelliğe uygun
sayı ve semboller kümesinin belirlenmesi, ölçülecek özelliğe hangi sayı ve sembollerin
verileceğini gösteren kuralın belirlenmesi gerekir. Ölçme sonuçları her zaman sayılarla ifade
edilmez. Bazı ölçme sonuçlarını, büyük, küçük, iyi, orta, kötü vb. sembollerle de ifade
edilebilir.
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Ölçme Türleri:
1. Doğrudan(Temel)Ölçme: Ölçülen nitelik ile ölçmede kullanılan aracın niteliği aynı
ise(ağırlığı başka bir ağırlık, uzunluğu başka bir uzunluk ile ölçmek) bu ölçme türüne
doğrudan ölçme diyoruz(Yılmaz ve Sünbül, 2000). Doğrudan ölçme, ölçme konusu olan
özelliğin aynı ölçekle ölçülmesidir. Örneğin boy, kilo gibi özelliklerin ölçülmesini ele alalım.
Gözleyebildiğimiz özellikleri de doğrudan ölçebiliriz. Uzunluk, ağırlık gibi özellikler doğrudan
ölçülebilen özelliklerdir.
2. Dolaylı(Göstergeyle) Ölçme: Dolaylı ölçmede doğrudan gözlense bile yeterli duyarlıkta
ölçülemeyen özellikler, bu özelliklerle ilgili olduğu bilinen ya da sanılan başka bir özellik
gözlenerek dolaylı olarak ölçülürler(Karaca,2008). Örnek verecek olursak sıcaklık
termometre denen araçla ölçülür. Aslında sıcaklık ölçerken, gözlenen, tüp içindeki cıvanın
alçalıp yükselişidir. Biz sıcaklıkla, civanın yükselip düşüşü arasında kurulu bir ilişki
bulmuşuz. Sıcaklık artıkça cıva yükselecek, sıcaklık düştükçe cıva sütunu da düşecektir. Zekâ
ve başarının ölçülmesi de aynı biçimdedir. Zekâ ve başarıyı ölçmek için bireyin tepkide
bulunabileceği birtakım durumlar ya da koşullar oluşturuyoruz. Birey, ne denli çok soruya
doğru cevap verirse o denli zeki, ya da başarılı sayılıyor. Bir bakıma termometre içindeki
civanın sıcaklığın ölçülmesinde oynadığı rolün aynısını, testteki sorular, zekâ ya da başarının
ölçülmesinde oynuyor.
Eğitimdeki ölçmelerin genellikle dolaylı olması, eğitimdeki ölçme sonuçlarına daha çok hata
karışması olasılığını artırır. Çünkü dolaylı ölçmelerde, doğrudan ölçmeler için söz konusu
olan hata kaynaklarından (ölçücü, ölçme aracı, ölçülen özellik) başka, asıl ölçme konusu
davranış ile gerçekte gözlenen davranış arasında kurulan ilişki de bir hata kaynağı olabilir.
Ölçülen unsurun gerçek değeri ile gözlem ya da ölçme sonucu elde edilen değer arasındaki
farka ölçme hatası denir. Hatasız bir ölçüm yapılamaz ancak hata payını en aza indirgemeye
çalışılır.
Güvenirlilik: Hata payının nelerden kaynaklandığını belirleyerek bu unsurlardan
kaynaklanan hataları en aza indirme çabası güvenirliliği artıracaktır. Ölçme sonuçlarına etki
eden hata; ölçme aracından, ölçmenin yapıldığı ortamdan, ölçmeyi yapan kişiden, ölçme
yönteminden, ölçülen değişkenden kaynaklanabilir(Yurdabakan, 2008:40).
Geçerlilik: Eğitimde kullanılan ölçme araçlarının geçerliliği iki açıdan ele alınır. Birincisi
ölçme aracının ölçülmek istenen amaca uygun puanlar verip vermediği, ikincisi ise elde
edilen puanlara amaçlananın dışında başka etkilerin karışıp karışmadığıdır(Turgut,1995).
Genel olarak kapsam geçerliliği, geçerlik türlerini niteleyen iki temel kavramdır(Yılmaz ve
Sünbül,2000).
Ölçek: Dil öğretimi alanında ölçek kavramı farklı anlamları içerisinde genellikle nesnelere
verilen sayıların anlamlarını ya da nesnelere sayılar vermede ve nesnelere verilen sayıların
kullanılmasında uyulması gerekli kurallar ve kısaltmaları belirtmek için kullanılır.
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Değerlendirme: Ölçme sonuçlarının, aynı alana ait bir ölçüt ile kıyaslanarak bir değer
yargısına ve oradan da bir karara ulaşma sürecidir(Yılmaz ve Sünbül,2000). Değerlendirme
ise bir yargılama işidir ve iki şeyin karşılaştırılmasına dayanır, ölçümlerden bir anlam
çıkarmak ve ölçülen nesneler hakkında bir değer yargısına ulaşmaktır. Değerlendirme ölçme
sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak nesne hakkında karar vermeye, yargıda bulunmaya denir.
Değerlendirme yapılabilmesi için bir ölçme sonucunun, bir ölçütün, karşılaştırma ve yargıya
varılması gibi üç önemli unsurun bulunması gerekir.
Yılmaz ve Sünbül’e (2000:237) göre ölçme ve değerlendirme arasındaki ilişki şöyledir:
1. Değerlendirme, ölçmeyi de içine alan bir kavramdır. Bu yüzden ölçmeye göre daha
kapsamlıdır.
2. Ölçme ve değerlendirme sürecinde, önce ölçme işlemi sonra değerlendirme süreci gelir. Bu
sıra değişmez. Ölçme sonucuna dayanmayan bir değerlendirme olsa olsa bir önyargı ya da
temelsiz bir tahmin olur.
3. Ölçme daima nesnel(objektif) olmalıdır. Değerlendirme ise özneldir(sübjektiftir).
Ölçmede gözlem yapılır, değerlendirme de ise yorum ve yargıya varılır. Ölçme işlemi nicelik
belirlemeyi ifade eder, değerlendirme nitelik belirlemedir. Ölçme bir betimleme işidir. Bütün
değerlendirmeler ölçme sonuçlarına dayanmalıdır.
Değerlendirmenin amaca göre ve ölçüte göre değerlendirme olmak üzere iki türü vardır.
Amaca göre değerlendirme:
1. Tanıma ve yerleştirmeye yönelik (Diyagnostik değerlendirme)
2. Biçimlendirme ve yetiştirmeye yönelik (Formatif değerlendirme - öğrenme eksiklerinin
değerlendirilmesi)
3. Düzey belirlemeye yönelik (Summatif, değer biçmeye, durum muhasebesine, öğrenci
başarısının değerlendirilmesi)
Ölçüte göre değerlendirme:
1. Mutlak Değerlendirme (Hedefe dayalı değerlendirme): Mutlak ölçütlere (ölçütün önceden
belirlendiği) göre yapılan değerlendirmelerdir. Kriter (ölçüt) gruptan bağımsız olarak
belirlenmiştir. Mülakat sınavından en az 70 alanların başarılı olması mutlak değerlendirmeye
örnek verilebilir.
2. Bağıl değerlendirme (Norma bağlı değerlendirme): Bağıl kritere-ölçüte göre yapılır. Ölçüt
öğrencilerin performansı ve birbirleriyle ilişkisine göre belirlenerek yapılır. En yüksek puan
alanlar başarılı kabul edilir. Öğrencilerin başarıları birbirine bağlıdır. Kriter gruba göre
belirlenir, grubun düzeyi dikkate alınır. Tarih dersinden başarılı olabilmek için sınıf
ortalamasından yüksek puan almak buna örnek verilebilir.
Avrupa Konseyi Dil Dosyası Çerçevesinde Ölçme ve Değerlendirme
Avrupa Konseyi Dil Dosyasında öğrencilere kazandırılacak davranışlar, öğrencilerin
kazanması gereken dil yeterliklerinin neler olduğu ve bu yeterliklerin temel dil becerileri
bakımından nasıl olması gerektiği açıklanmıştır.
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Bu belgede yer alan içerik, öğretimin genel çerçevesini oluşturduğu gibi ölçme değerlendirme
çalışmalarında nelere dikkat edilmesi gerektiğini de ortaya koymuştur. Ölçme ve
değerlendirme çalışmaları müfredat programıyla uyumlu olmakla beraber bu çalışmalar
öğretimi yapılacak müfredatın sağlıklı bir biçimde işlenmesine ve bunun sonucunda
öğretimin değerlendirilmesine de uygun olmalıdır.
Yabancılar Türkçe Öğretiminde kullanılan ölçme araçları testler, yazılı sınavlar ve sözlü
sınavlardır.
Testler, kolay hazırlanışı, hızlı okunup değerlendirilmesi ve hata payının düşük ve güvenirliği
yüksek olması sebebiyle tercih edilen bir ölçme aracıdır. Doğru –yanlış testleri, çoktan
seçmeli testler, eşleştirmeli testler, tamamlamalı(boşluk doldurma) testleri gibi türleri vardır.
Yazılı sınavlar kolay hazırlanabilen ancak not vermedeki zorluklar sebebiyle güvenirliliğinin
düşük olduğu bir ölçme aracıdır. Değerlendirmedeki öznellik(sübjektiflik) sebebiyle
eleştirilen bir sınav şeklidir. Dilin kullanımını ölçmek açısından yabancılara Türkçe
öğretiminin vazgeçilmez ölçme aracıdır. Öğrencilerin düşünmelerini, düşündüklerini uygun
sözcüklerle ifade etmelerini, düşüncelerini bir bütünlük içinde dil kurallarını uygulayarak
sunabilmeleri yazılı sınavlarla ölçülebilmektedir.
Sözlü sınavlar öğrenciye sözlü olarak yöneltilen sorulara öğrencinin sözlü cevap vermesine
dayalı bir ölçme aracıdır. Yabancılara Türkçe öğretiminde konuşma becerilerinin
değerlendirilmesi sözlü sınavlarla yapılır.
İletişim çağının hayatın her alanında görülen etkisi ölçme ve değerlendirme alanında da
kendini hissettirmektedir. İnternetin yaygın olarak kullanılmaya başlaması, yabancılara
Türkçe öğretiminde de ön plana çıkmıştır. Bilgi miktarının hızla arttığı, bilginin hızla yayıldığı
ve bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı günümüzde eğitimcilerin öğrenme-öğretmenin yanında
bilgileri ölçmek ve değerlendirmekte webin kullanılması bu etkinlikleri kolaylaştırarak kısa
süre de öğrenciye ulaşabilmektedir.
1. ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırmanın amacı Uludağ Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde
Türkçe hazırlık gören 60 öğrencinin Türkçe derslerinde öğrendiklerini ölçme ve
değerlendirme de webin katkısı ile ilgili görüşlerini ve webi kullanma türü ve sıklığını
belirlemektir. Ankette 11 soru vardır. İlk 7 soru webi kullanıp kullanmaması ve web ile ilgili
genel eğilimler üzerinedir. Diğer 4 soru ise ölçme ve değerlendirmede webin katkısının olup
olmadığı ile ilgilidir. Bu çalışma yabancılara Türkçe öğretiminde önem kazanan webin
kullanımına ilişkin öğrencilerin tutumlarını ve webi kullanım düzeylerini ortaya çıkarması
açısından önem kazanmaktadır.
2. YÖNTEM
Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımının benimsenmesinin yanında anketten de
yararlanılmıştır. Bu araştırma tanımlayıcı nitelikte kesitsel bir araştırmadır. Araştırma
tarama modelinde yapılmıştır.
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2.1.Katılımcılar:
Bu araştırmaya Uludağ Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde(UDAM)
Türkçe hazırlık gören B2 ve C1 düzeyinde olan 60 öğrenci katılmıştır.
2.2.Veri toplama araçları
Verilerin elde edilmesinde Uludağ Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezinde Türkçe hazırlık gören öğrencilere yönelik geçerliliği uzman görüşü alınarak
geliştirilen anket uygulanmıştır. Bu soruların dışında karşılıklı görüşmelerle ve gözlemlerle
de yabancı dil öğretiminde ölçme ve değerlendirmede webin katkısı ölçülmeye çalışılmıştır.
2.3 Verilerin analizi
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Bu çalışmaya 32 ülkeden 60 öğrenci katılmıştır.

Araştırmaya katılan öğrencilerin 23’ü kadın, 37’si erkektir
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Araştırmaya katılan öğrencilerin 58’u 18-22, 2 tanesi 23-28 yaş aralığındadır.

2.4. Anket Bulguları
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UDAM facebook grubunda size verilmiş olan
çalışmalar Türkçe öğrenmenize yardımcı oluyor
mu?
B. HAYIR
13%

A. EVET
87%
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler ve teknikler değişmez ya da
değiştirilemez yöntemler değildir. Yabancı dil öğretiminde başarıya ulaşılabilmesi
için öğretmenin yöntemleri özümsemesi, öğrenen kişilerin seviyelerine ve amaçlarına
uygun bir şekilde yöntemleri uygulaması yararlı olacaktır.
Öğrencilerin derse daha etkin katılmalarını sağlamak için tekrar alıştırmaları, yazma
ödevleri, öğretilen konularla ilgili testlerin verilmesi gerekmektedir.
Her öğrencinin öğrenme, algılama, ilgi düzeyleri farklı olacağından, bireysel
farklılıkları dikkate alınarak ölçme gerçekleştirilmelidir.
Yabancılara Türkçe öğretiminde, öğrencilerin gereksinimlerine ve dil becerilerine
yönelik bir ölçme değerlendirme aracı geliştirildiğinde, hedeflenen başarının
ölçülmesi daha kolay olacaktır. Başarının saptanmasında ilk yolun ölçme
değerlendirme olduğu gerçeğinden yola çıkılırsa, bu konunun ne kadar önem arz
ettiği bir kez daha anlaşılmaktadır.
İyi bir ölçme aracı ile öğretimin başarısı, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, amacın ne
kadarının gerçekleştirildiği somut olarak değerlendirileceğinden her öğretim
programında olduğu gibi yabancı dil öğretiminde de bu alan üzerinde oldukça
ayrıntılı bir çalışmanın olması gerekliliği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Çünkü iyi bir
değerlendirme, öğrenciye davranışını nasıl değiştireceği hakkında bilgi verir.
1. Değerlendirme, yeterince başarılı olan öğrenciyi motive eder.
2. Değerlendirme, öğrenci hakkında verilecek kararlara dayanak olur.
3. Değerlendirme, öğretmenin kendi öğretiminin ne derecede etkili olduğunu
kestirmesine yardım eder.
4. Değerlendirme, yöneticilere ve diğer ilgililere bilgi verir.
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Yabancılara Türkçe öğretimindeki değerlendirme aşamasında da yeni yaklaşımlara
uygun ölçümler yapmak ve gözlemlerle birlikte sonuca varmak çok önemlidir. Bu
nedenle yabancılara Türkçe öğretirken sınıftaki her öğrenciyi kapsayan hızlı, çok
yönlü ve etkili ölçümler yapılması gerekir. Bu da ancak web sayesinde gerçekleşebilir.
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DISCOVERY LEARNING OF SYNTAX BY “ÜŞENGEÇ” SHORT STORY
SÖZ DİZİMİNİ SEZDİRMEDE “ÜŞENGEÇ” HİKÂYESİ 1
Gülşah DURMUŞ 2

ABSTRACT
Child stories with its fun elements, which were formed aiming at primary school students under the scope of child literature
have property to encounter students with their own reality, are important texts to be used for allowing students to love and
perceive the basic concepts of language. Considering special and unique text and literate text which are adopted by constructivist
approach for text selection aiming at mother language teaching the “Üşengeç” piece of art of Mavisel Yener gains more
importance. The aim of this study is to resolute the sentences of child story written by Mavisel Yener (who writes literate books
in child literature field) named “Üşengeç” in terms of syntax within the frame of Türkçede Söz Dizimi/ Syntax in Turkish book
written by Prof. Dr. Leylâ Karahan and to make suggestions to Turkish teachers aiming at text based syntax education by
acknowledgement from the analytical data obtained from this resolution. The study was limited with “Üşengeç” story of Mavisel
Yener and syntax resolution method used in Türkçede Söz Dizimi/ Syntax in Turkish book of Leylâ Karahan. The main problems
of the study were expressed as follows: What are the properties of sentences and word groups in the “Üşengeç” story of Mavisel
Yener? What are the suggestions related with syntax education by acknowledgement method aiming at secondary school
students (especially 8th grade) based on the data obtained from syntax resolution? Is it possible to establish a connection
between the elements of the sentence in the syntax resolution and basic elements of story texts (such as time and adverb of
time, location and adverb of place, individuals and subject, course of events and verb)?
Key Words: Mavisel Yener, Üşengeç short story, syntax, constructivist approach, discovery learning.

ÖZET
Çocuk edebiyatı kapsamında ilköğretim öğrencilerine yönelik oluşturulmuş mizahî ögelerle yüklü çocuk hikâyeleri, öğrencileri
kendi gerçeklikleri ile karşı karşıya getirebilme özellikleriyle birlikte taşıdıkları gülmece ve eğlence unsurlarıyla dili sevdirme ve
dilin temel özelliklerini sezdirme maksadıyla dil öğretim sürecinde kullanılabilecek önemli metinlerdir. Yapılandırmacı
yaklaşımın ana dili öğretimi için metin seçimi konusunda benimsediği “özel ve özgün metin” ile “edebî metin” dikkate
alındığında Mavisel Yener’in “Üşengeç” eseri daha bir anlam kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, çocuk edebiyatı alanında farklı
edebî türlerde eserler kaleme alan bir yazar olan Mavisel Yener’in “Üşengeç” adlı çocuk hikâyesinde yer alan cümleleri, Prof. Dr.
Leylâ Karahan’ın Türkçede Söz Dizimi kitabı çerçevesinde söz dizimi açısından çözümlemek ve bu çözümlemeden elde edilen
analitik verilerden hareketle Türkçe öğretmenlerine sezdirme yoluyla metin merkezli söz dizimi öğretimine yönelik önerilerde
bulunmaktır. Çalışma, Mavisel Yener’in “Üşengeç” adlı hikâyesi ve Leyla Karahan’ın Türkçede Söz Dizimi adlı kitabında kullanılan
söz dizimi çözümleme yöntemi ile sınırlandırılmıştır. Çalışmanın temel problemleri şu şekilde ifade edilmiştir: Mavisel Yener’in
“Üşengeç” adlı hikâyesinde yer alan cümlelerin ve kelime gruplarının özellikleri nelerdir? Söz dizimi çözümlemesinden elde
edilen verilerden hareketle ortaokul öğrencileri için (özellikle 8. sınıf öğrencileri için) sezdirme yoluyla söz dizimi/ dil bilgisi
öğretimine yönelik öneriler nelerdir? Söz dizimi çözümlemesinde yer alan cümlenin ögeleri ile hikâye metinlerinin temel
unsurları (zarf tümleci ile zaman, yer tamlayıcısı ile mekân, özne ile kişiler, yüklem ile olay örgüsü, … gibi) arasında bir
eşleştirme yapmak, bağ kurmak mümkün müdür?
Anahtar Kelimeler: Mavisel Yener, Üşengeç hikâyesi, söz dizimi, yapılandırmacı yaklaşım, sezdirme yöntemi.
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1. GİRİŞ
Tarihsel gelişim süreci içerisinde dil bilgisi öğretim süreci ve modelleri dönemin hâkim dil
öğretim yaklaşımına paralel olarak art zamanlı bir aşamalılık göstermiştir. Davranışçı
yaklaşımla birlikte öğretme- öğrenme sürecinde uyarıcı- tepki bağına odaklanılan bu süreç,
bilişsel dil yaklaşımı ile birlikte insan beynini bilgisayara benzeten ve öğrenme sürecini bu
çerçevede evrensel bir donanım ve dil bilgisi ile açıklayan bir yapılanışa evrilir.
Yapılandırmacı yaklaşım açısından bakıldığında ise aynı süreç, anlamak ve anlamı aktarmak
amacıyla gerçekleştirilen, hem zihinsel hem gelişimsel hem de etkileşimsel bir bütün olarak
değerlendirilmektedir. Davranışçı ve bilişsel dil yaklaşımlarından hareketle geliştirilmiş
geleneksel modeller; parçadan bütüne ve bütünden parçaya öğretim modelleri iken dil bilgisi
öğretimini sesten başlatıp oradan kelime ve kelime gruplarına daha sonra da cümleye doğru
ilerleyen bir yapılanışla açıklayan yapılandırmacı yaklaşımın uygulamaya koyduğu dil
modelleri ise gelişimsel ve beceri geliştirme modelleridir. Bu yaklaşıma göre düzenlenen yeni
Türkçe öğretim programları da dil bilgisi dâhil bütün öğrenme alanlarıyla birlikte sarmal bir
yapılanış sergilemektedir (Güneş, 2013a: 273- 282).
Türkçe öğretiminde dil becerilerini geliştirmek için çeşitli metinler kullanılmaktadır. Bu
metinlerin özelliklerini bilmek, yapılarını keşfetmek, öğrenme ve öğretme sürecini
etkilemektedir. (….) Metinler dil öğretiminde kullanımına göre edebî, üretilmiş, özgün ya da
otantik olarak gruplandırılmaktadır. (….) Tarihsel süreç içerisinde hâkim olan [d]il öğretim
yaklaşımları –temel dil becerilerini geliştirme süreçlerinde dil bilgisi öğretim süreci ve
modellerinin kullanım biçimlerindeki değişim ve dönüşümlere benzer biçimde- öğretim
sürecinde kullanılan metinleri de etkilemiş ve her yaklaşım kendine özgü bir metin anlayışı
oluşturmuştur. Böylece dil öğretiminde önceleri, geleneksel yaklaşımların hâkim olduğu
dönemlerde, “edebî metinler”e önem verilmiş; ardından, öğrencinin iletişim ihtiyacına uygun
olmadığı ve yaratıcılığını karşılamadığı gerekçesiyle davranışçı yaklaşım tarafından
eleştirilen edebî metinlerin yerini öğrenci, öğretmen ve kitap yazarı tarafından “üretilmiş
metinler” almış; bilişsel yaklaşımla birlikte ise dil öğretiminde “özgün metinler ve etkinlikler”
kullanılmaya başla[n]mıştır. 1970’li yılların başından itibaren gelişen iletişimsel yaklaşımla
birlikte dil öğretiminde “edebî metinler” yeniden gündeme gelmiş, yardımcı ders malzemesi
olarak kullanılan özgün dokümanlardan biri olarak kabul edilen bu metinler, okul
kitaplarında tekrar yer almaya başlamıştır. Son yıllarda dil öğretimi kitaplarında
uygulanmaya başlanan, öğrencinin yeni bilgileri ön bilgileri ışığında incelemesi, sorgulaması
ve ön bilgileriyle birleştirerek zihninde yapılandırmasını ön gören öğrenci merkezli
yapılandırmacı yaklaşımda ise metinler, amaç değil öğrencilerin dil, zihinsel, sosyal ve
zihinsel bağımsızlık becerilerini geliştirmeye odaklanılmış birer araçtır. Etkinliklere ağırlık
verilen bu yaklaşımda dil öğretimi sürecinde hem “özgün” hem de “özel” metinlere yer
verilmektedir. Özgün metinler, dil öğretmeden çok iletişim amacıyla kullanılmak üzere
hazırlanan ve seçilen metinlerdir. Bu metinler basitleştirme ve düzeltme gibi işlemlerden
geçmemiş bir yapılanış gösterebileceği gibi derecelendirilmiş ve/ veya düzeltilmiş de
olabilirler. Özel metinler ise dil öğretiminde kullanılmak için hazırlanmış metinlerdir.
Yapılandırmacı yaklaşımla birlikte dil öğretim sürecinde görülmeye başlanan bir diğer
değişim ve dönüşüm ise metin öğretiminden metinle öğrenmeye geçilmiş olmasıdır. Metin
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öğretiminde öğretim sürecinde metin merkeze alınmış, derinlemesine incelenmiş, içindeki
bilgiler öğrencilere ezberletilmiş, öğrencilere dil yerine dille ilgili çeşitli bilgiler öğretilmiştir.
Metinle öğrenmede ise metinlerden araç olarak yararlanılmakta; öğrenciler anlamaya,
kavramaya, dil ve zihinsel becerilerini geliştirmeye, metne dayalı ilginç görev ve etkinlikler
yapmaya yönlendirilmektedir (Güneş, 2013a: 249, 251-262).
Dil bilgisi öğretimindeki başarısızlığın en büyük sebeplerinden birisinin öğretimin geleneksel
yöntemlerle devam ettirilmesinden kaynaklandığını, öğretim ilkelerine göre öğrencilerin
ancak yaparak, uygulayarak öğrendiklerinin kalıcı olabildiğini vurgulayan Temizkan’a göre
dil bilgisi öğretiminin –artık en küçük dil birimi kabul edilen- metin temelli- sezdirmeye
dayalı gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü ana dili öğrenimi aşamasında çocuk,
doğuştan bir dil düzeneğine ve bu düzeneği oluşturan sezgisel dil bilgisine sahiptir. Dil bilgisi
öğretimi, içselleştirilmiş bu bilgiyi bilinçlendirme görevini görmelidir. Temizkan “Metin
temelli dil bilgisi öğretimi niçin gereklidir?” sorusuna 1. “Öğrencilerin, [geleneksel] dil bilgisi
öğretimine karşı olumsuz tutumla yaklaşmaları”, 2. “Dil bilgisi öğretiminin ayrı ders
saatlerinde yapılması”: Dil bilgisi bağımsız bir ders olarak değil, okuma- anlama etkinliği ile
birlikte yürütülmelidir. 3. “Öğretmenlerin, dil bilgisi öğretimi konusunda yeni yöntemleri
benimsememiş olmaları”, 4. “Dil bilgisi öğretiminin Türkçe dersleri için bir araç olmak yerine
amaç olarak algılanması” maddeleri ile cevap aramıştır (2012: 133- 134, 139- 141).
Metin temelli dil bilgisi öğretimine ciddi bir şekilde yer veren ilk program 1949 Türkçe
programıdır (Temizkan, 2012: 143). İlköğretim 6- 8. sınıflar için hazırlanan son öğretim
programı, 30 Haziran 2005 tarihinde Talim ve Terbiye Kurulunda kabul edilmiş ve pilot
uygulama sonrasında 2006- 2007 öğretim yılında 6. sınıflardan itibaren kullanılmaya
başlanmıştır. Yapılandırmacı yaklaşımın benimsendiği bu programda dil bilgisi; dinleme,
konuşma, okuma ve yazmanın yanında beşinci öğrenme alanı olarak belirlenmiştir. Programa
göre dil bilgisi, diğer öğrenme alanları ile sıkı bir ilişki içerisindedir ve dil öğretimi sürecinde
öğrencilere kuramsal bilgi verilmesi yerine onların Türkçeyi doğru, güzel ve etkili
kullanmalarını sağlamayı gerekli kılmaktadır. Konu öğretim sıralamasının sesten cümleye
doğru ilerlemesi ve sınıflara göre farklı konu başlıklarının belirlenmesi ile önceki
programlardan ayrılan 2006 öğretim programında “Cümleyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama
ve Uygulama” amacına yönelik kazanımlar, “Fiilimsiler ile İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve
Uygulama” ve “Anlatım Bozukluklarını Belirleme ve Düzeltme” amaçlarına yönelik
kazanımlar ile birlikte 8. sınıf dil bilgisi konuları arasında yer almaktadır. Programın
sonunda “Ders İşlenişi ile İlgili Açıklamalar” bölümünde ders işleme sürecinde dil bilgisi
konularının işlenmesinde metinden hareket edileceği uyarısının yapıldığı görülmektedir
(MEB, 2006: 258; Balcı, 2012: 38- 42).
Güneş’e göre günümüzde metin öğretiminden metinle öğretime geçen dil bilgisi öğretimi
süreci, Yapılandırmacı Yaklaşım, Tümevarım Modeli, Sezdirme Yöntemi kullanılarak
gerçekleştirilmektedir. Sezdirme yöntemiyle aktif öğrenme süreci de altı basamaktan oluşan
bir yapılanış sergilemektedir: Olayı gözlemleme, örnekleri değiştirme ve hipotez oluşturma,
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hipotezleri doğrulama, kural oluşturma, alıştırma yapma ve uygulamayı aktarma (2013b: 7192).
“Üşengeç” adlı yapıtıyla BU Yayınevi Çocuk Edebiyatı Mizah Öyküleri Yarışması Üçüncülük
Ödülü (2001) ile Samim Kocagöz Öykü Birincilik Ödülünü (2002) kazanan Mavisel Yener şiir,
öykü, masal ve roman türlerinde eserler kaleme almıştır (Öncü, 2011: 24- 27).
Yazarın şiir kitapları; Kar Sesi [Aytül AKAL ile (2004)], Kuş Uçtu Şiir Kaldı [Aytül AKAL ile
(2004)], Mavi Ay [Aytül AKAL ile (2004)], Şiirimi Kedi Kaptı [Aytül AKAL ile (2004)], Denizin
Büyüsü [Aytül AKAL ile (2005)], Şiir Saldım Gökyüzüne [Aytül AKAL ile (2006)], Ay Kaç
Yaşında [Aytül AKAL ile (2006)], Kırmızı Şemsiye [Aytül AKAL ile (2007)], Komik Şiirler
(2010) (7+), Gezmeyi Seven Şiirler [Aytül AKAL ile (2011)]; hikâye kitapları; Çikolata
Zamanı (2002), Çorap Canavarı (2001), Derin Yırtmaç (2004), Dinozorla Kahvaltı (2009),
Güneş Hep Orada mıydı? (2002), Kızlar Sünnet Olur mu? (2001), Uzaylılar Bize Geldi (2001),
Üşengeç (2001), Zeki’nin Zekâsı Kaçtı (2002), Vampirin Öyküsü (2005), Zaman Torbası
(2007), Öğretmen Neden Çıldırdı? (2009); masal kitapları; Beyaz Yunusun Gizemi (2004),
Dipsiz Göl (2004), Düş Sandığı (2004), Evinden Kaçan Masal (2005), Köpeğim Âşık Oldu
(2004), Köpek Okulu (2004), Masalcının Mektubu (2004), Mavi Orman (2004), Ödev
Makinesi (2004), Tırtıl Teyze (2004), Uçan Goril (2004), Sihirli Masallar (derleme) (2009);
romanları; Mustafa Kemal ‘in Kayıp Seslerinin İzinde (2007) (+12), Mavi Zamanlar (2003),
Önce Çocuklar Düşledi (2004), Sırsayar (2008), Mavi Elma (2005), Kayıp Kitaplıktaki İskelet
(2011), Dolunay Dedektifleri 1 – İz Peşinde (2004), Dolunay Dedektifleri 2 – Dehşet
Mektupları (2007), Dolunay Dedektifleri 3 – Mumya Dükkânı (2008), Dolunay dedektifleri 4 Korkunç Satranç (2009), Dolunay dedektifleri 5 - Ölüler Ormanı (2010).
Yazarın, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı’nda dört
yazısı bulunmaktadır:
1.
Sarp Yüceyılmaz (12 yaşında, İzmir Özel Kent Koleji öğrencisi) ile Söyleşi: Aşk ile İlgili
Kitaplar Sıkıcı (2014a: 108- 109).
2.
Okur Yoksa Yazar da, Yayıncı da, Kitap da, Eleştiri de Yok! (2014b: 134- 136).
3.
Umudu Gerçeğe Dönüştürmek (2014c: 351- 352).
4.
Çocuk Şiiri Üzerinden Çocuk Edebiyatının Olanaklarını Yeniden Düşünmek (2014ç:
503- 507).
Yazarın sanatçı kişiliği ve eserleri üzerine iki yüksek lisans tezi hazırlanmıştır: Aydemir,
2010; Öncü, 2011. Yüksek lisans tezinde bir çocuk edebiyatı yazarı olarak Mavisel Yener’in
eserlerini değerlendiren Aydemir’e göre bir beceri dersi olan Türkçe eğitiminde dil- kültürkişilik gelişimi boyutu düşünüldüğünde, dil öğretiminin metinlerle yapılması gerekliliği
ortaya çıkmaktadır. Mavisel Yener’in eserleri, hitap ettiği yaş grubu içerisindeki çocukların
macera, merak, heyecan duygularını besleme özellikleri bakımından okumaya karşı ilgisini
çekebilir. Belirtilen özelliklerin, kitapları sadece eğlenceli olmaktan çıkardığı ve kitapların,
okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırdığı söylenebilir (2010: Önsöz). Yazarın romanları da
“çocuk” ve “eğitim” teması bağlamda ele alınmıştır (Öncü, 2011).
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2. YÖNTEM
Metin merkezli bir yaklaşımla gerçekleştirilen çalışma, betimsel bir araştırma olduğu için
çalışmada nicel ve nitel araştırmalarda kullanılmak amacıyla geliştirilmiş hazır bir veri
toplama aracı kullanılmamış ve yeni bir veri toplama aracı geliştirilmemiştir. Mavisel
Yener’in “Üşengeç” adlı hikâyesinde yer alan bütün cümleler Prof. Dr. Leyla Karahan’ın
Türkçede Söz Dizimi isimli kitabı esas alınarak söz dizimi açısından çözümlenmiştir.
Gerçekleştirilen bu çözümleme, Prof. Dr. Leyla Karahan tarafından kontrol edilmiştir.
Metnin, hikâye unsurları açısından çözümlenmesinde hikâye haritası yöntemi ile betimsel
taramaya başvurulmuştur. Betimsel tarama, “geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarına verilen isim”dir (Karasar,
2010: 77).
Cümlelerin Analizi
Bu çalışmada Leyla Karahan’ın Türkçede Söz Dizimi adlı kitabında ortaya konulan sözdizimsel
çözümleme yöntemi esas alınarak “Üşengeç” adlı hikâyede yer alan bütün cümleler (186
cümleler topluluğu),
1. Yüklemin Türüne Göre: İsim cümlesi, fiil cümlesi,
2. Yüklemin Yerine Göre: Kurallı (düz) cümle, devrik cümle,
3. Cümlenin Anlamına Göre: Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi olmak üzere üç
ana başlıkta değerlendirilmiştir.
Metinde yer alan bütün cümlelerin bu üç açıdan değerlendirilmesinin ardından her cümlenin
yüklemi, öznesi, nesnesi, yer tamlayıcısı, zarfı ve cümle dışı ögeleri (ünlem, ünlem grupları,
hitaplar, bağlama edatları) tespit edilmiştir.
Tespit edilen her öge, kendisini oluşturan kelime gruplarına ayrılarak kelime gruplarından
kelimeye doğru adım adım ilerleyen ayrıntılı bir çözümlemeye tabi tutulmuştur.
Cümle çözümlemesinde deyimler parçalanmadığı için köşeli parantez içinde gösterilmiştir.
Söz dizimi çözümlemesinde Leyla Karahan’ın Türkçede Söz Dizimi adlı kitabında uygulanan
çözümleme yönteminin tercih edilmesinde kitapta kelime grupları ve söz dizimi çözümlemesi
öğretiminde edebî metin merkezli bir yaklaşımın benimsenmiş olması etkili olmuştur.
Örnek Cümle Çözümlemesi
1
Sabah saat yedi olunca/ Seyit Amca dükkânını açar/ okula giden çocukların kırtasiye
gereksinimlerini/ karşılardı.
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Yükleminin Türüne Göre: Fiil cümlesi
Yükleminin Yerine Göre: Kurallı (Düz) cümle
Anlamına Göre: Olumlu cümle
Burada iki cümle söz konusudur. Bu iki cümle birbirine ortak zarf (sabah yedi olunca), ortak
özne (Seyit Amca) ve ortak kip ve şahıs ekiyle [açar(dı), karşılardı] bağlanmıştır.
1.1.

Sabah saat yedi olunca/ Seyit Amca dükkânını açar

Cümlenin Ögeleri
açar(dı): yüklem
dükkânını: belirtili nesne
Seyit Amca: özne
Sabah yedi olunca: zarf
Kelime Grupları
Seyit (i)/ Amca (u): Unvan grubu
Sabah yedi (i)/ ol- (yf): Birleşik fiil
Sabah yedi: takısız isim tamlaması
1.2.
(Sabah saat yedi olunca)/ (Seyit Amca) okula giden çocukların kırtasiye
gereksinimlerini/ karşılardı.
Cümlenin Ögeleri
karşılardı: yüklem
okula giden çocukların kırtasiye gereksinimlerini: belirtili nesne
Kelime Grupları
okula giden çocukların/ kırtasiye gereksinimleri: belirtili isim tamlaması
kırtasiye gereksinimleri: belirtisiz isim tamlaması
okula giden/ çocuklar: sıfat tamlaması
okula (yt)/ giden (y): sıfat-fiil grubu

3. BULGU VE YORUMLAR
Bilgilendirici metinler söz dizimi konusunda öğrencilere teknik bilgiler sunarken özgün
metinler çocukları söz diziminin özü ile baş başa bırakarak onlarda dil psikolojisi
oluştururlar. Tıp bilimi ile analoji kurularak düşünüldüğünde kuralları art arda sıralayarak
gerçekleştirilen söz dizimi öğretimi, vitamin ihtiyacı olan birine prospektüs okutmaya,
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sezdirme yoluyla gerçekleştirilecek metinle söz dizimi öğretimi ise bu kişiyi vitamin dolu bir
meyve tabağıyla baş başa bırakmaya benzetilebilir.
Çocuğun sosyal hayatıyla benzer izler taşıyarak onu kendi gerçekliği ile baş başa bırakan,
gülmece unsurları ile de iç içe örülmüş özgün hikâye metinleri, söz diziminin sezdirilecek
öğretilebilmesinde kullanılabilecek ideal metinlerdir.
Çalışmanın bu bölümünde metnin öğrenci düzeyine uygunluğunun tespit edilebilmesi
amacıyla okunabilirlik düzeyi hesaplanmış, 6- 8. sınıf öğretim programına uygunluğu
üzerinde durulmuş, bu bölümün esasını teşkil eden söz dizimine yönelik çözümlemelerden
elde edilen verilerin analiz edildiği bölümde ise söz dizimi ile hikâye unsurları arasındaki
benzerliklerden hareketle yorumlar yapılmıştır.
Hikâye edici metinler tipik bir şekilde, çoğunlukla hikâye grameri adı verilen, tek bir yapısal
örneğe sahiptirler (Williams, 2005: 7; Garner ve Bochna, 2004: 70’ten Aktaran: Yazıcı, 2006:
232). Hikâye yapısı, hikâyede geçen önemli ilişkilerin anlaşılması için bir iskelet işlevi görür
(Gardill ve Jitendra, 1999: 2’den Aktaran: Yazıcı, 2006: 232). Hikâye edici metinlerin
çözümlenmesinde kullanılabilecek stratejilerden bazıları, hikâye piramidi, hikâye haritası
(Akyol, 1999) ve hikâyenin yüzüdür (Yazıcı, 2006: 233). Çalışmada metnin, hikâye
gramerinin tespit edilmesi amacıyla hikâye haritası yöntemine başvurulmuştur.
Metnin Okunabilirlik Düzeyi
Metnin 8. sınıf öğrencilerinin seviyesine uygun olup olmadığının tespit edilebilmesi amacıyla
Ateşman (1997: 171- 174) okunabilirlik formülü ile ona göre daha kapsamlı bir okunabilirlik
formülü olan Uzun- Çetinkaya (Çetinkaya, 2010: 88, 92- 94) okunabilirlik formülü
kullanılarak metnin okunabilirlik düzeyi hesaplanmıştır.
x1/ Hece olarak ortalama kelime uzunluğu: 2.66
x2/ Kelime olarak ortalama cümle uzunluğu: 5.882 olmak üzere;
a.
Ateşman Okunabilirlik Formülüne Göre
Okunabilirlik Sayısı: 198.825- (40.175.x1)- (2.610.x2)
Sonuç: 76. 60748
Kolay bir metin (Ateşman, 1997: 171- 174).
b.
Uzun- Çetinkaya Okunabilirlik Formülüne Göre
Okunabilirlik Puanı: 118.823- (25.987.x1)- (0.971.x2)
Sonuç: 43. 986158
Okunabilirlik Düzeyi: Eğitsel okuma (Çetinkaya, 2010: 88).
Eğitim Düzeyi: 8 ve 9. sınıf (Çetinkaya, 2010: 88).
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İlköğretim 6- 8. sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programında cümle bilgisi ile ilgili amaç ve
kazanımlara 8. sınıfta yer verildiği dikkate alındığında Üşengeç hikâyesinin, 8. sınıf
öğrencilerine cümle bilgisi amaç ve kazanımlarının sezdirilmesinde kullanılabilecek uygun
bir metin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Metnin 2006 Türkçe Dersi (6- 8. Sınıflar) Öğretim Programı’na Uygunluğu
Hikâye türünün 2006 Türkçe Dersi (6- 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda her üç sınıfta
mutlaka yer verilmesi gereken türlerden biri olması dikkate değerdir (2006: 57).
Metin, “öğrenci seviyesine uygun olmak”, “millî değerlere uygun olmak”, “sosyal, zihinsel,
psikolojik gelişimi olumsuz yönde etkileyecek cinsellik, karamsarlık, şiddet vb. ögeler
içermemek”, “ahlâkî değerlere uygun olmak”, “ilgi çekici olmak”, “Türkçenin anlatım
zenginliklerini ve güzelliklerini yansıtmak”, “eleştirel bakış açısı kazandırmak”, “Türk Millî
Eğitimi’nin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olmak”, “dersin amaç ve
kazanımlarına uygun olmak”, “evrensel (insanî) değerlere uygun olmak”, “öğrencilerin duygu
hayal ve düşünce dünyalarını zenginleştirmek”, “tutarlılık ve bütünlük”, “dil bilinci
kazandırmak”, “kişisel gelişime katkıda bulunmak”, “okuma sevgisi ve alışkanlığı
kazandıracak nitelikte olmak”, “söz varlığını zenginleştirecek nitelikte olmak”, “siyasi,
ideolojik ifadeler içermemek”, “türünün güzel örneklerinden biri olmak” bağlamında 2006
Türkçe Dersi (6- 8. Sınıflar) Öğretim Programı’na uygun bir metindir (2006: 55- 61).
Metnin Hikâye Unsurlarına Göre Çözümlenmesi
Kişiler
Tip diye nitelenen kişi, toplumsal kimliği ile ‘temsilî’ bir nitelik taşımaktadır. O, kendinin
dışında kalan değerlerin temsilcisidir (Tekin, 2011: 99). Metinde yer alan kişiler, gerçek
hayatta karşılaşılabilecek biçimde inandırıcı ve gerçekçidir. Şule, “üşengeç”, Şeyda “hasta
kardeş”; Burak, Nurkan, Yeşim ve Özcan “öğrenci”; Şule ile Şeyda’nın anne- babası, “anne” ve
“baba”, Seyit Amca, “kırtasiyeci”, Hasan Efendi, “kapıcı”, Sefer, “servis şoförü” tipinin
metindeki yansımalarıdır. Anne- baba genel adı, bütün anne- babaları karşılaması dolayısıyla;
özel isimler ise kendine mahsus özelliği olanları gösterir.
Seyit Amca: Mahallenin kırtasiyecisidir. Sabah erkenden dükkânını açmakta, zaman zaman
çocuklara takılmakta ve çocuklar okula gitmek için servise bindikten sonra kahvaltısını
yapmaktadır.
Kapıcı Hasan Efendi: Pazartesi günleri Seyit Amca ile gazetelerdeki spor yorumlarını tartışan
kapıcıdır.
Yeşim: Şule ve Şeyda’nın servis arkadaşları, Fenerbahçe taraftarıdır.
Özcan: Şule ve Şeyda’nın servis arkadaşları, Galatasaray taraftarıdır.
Nurkan: Şule ve Şeyda’nın servis arkadaşları, Beşiktaş taraftarıdır.
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Servisçi Sefer: Şule ve Şeyda’nın okul servisinin şoförü. Servisi hızlı sürmekte ve ani fren
yapmaktadır.
Şule ve Şeyda’nın annesi: Hasta kızı Şeyda’yı evde yalnız bırakıp işi olduğu için dışarı
çıkmıştır. Kızı Şule ile iletişimi onu soru bombardımanına tutma şeklinde gelişmektedir. Cep
telefonunu deprem olursa dış dünya ile iletişim kurabilmek için taşımaktadır. Cep telefonu
sürekli kapalıdır çünkü “ulaşılamaz” olmak ona garip bir keyif vermektedir. Dil konusundaki
hassasiyeti metne “elektronik mektup” ifadesini “e-mail”e tercih etmesiyle taşınmıştır. Anne,
Türkçeleşmiş dil yapılanışlarını, bu yapılanışların yabancı dildeki okunuşlarına tercih etme
tavrı ile metin vasıtasıyla öğrencilere dil bilinci farkındalığı kazandırılmasında dikkate değer
bir konumda bulunmaktadır.
Şule ile Şeyda’nın babası: İletişim ve iletişim araçları konusunda konferans verecek
yetkinlikte bir akademisyendir.
Şule: Buyurgan, şımarık, tembel, üşengeç, arkadaşları ve kardeşine karşı bencil, iletişim
araçlarının (diyafon, faks, telefon, elektronik mektup, internet sitesi) fonksiyonel kullanımı
konusunda bilgisi yetersiz.
Şeyda: Şule’nin, hasta olduğu için okula bir gün gidemeyen kız kardeşi.
Burak: Şeyda’nın değer verdiği okul arkadaşlarından biri.

Tablo 1: Hikâyedeki kişiler
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Zaman
Metin, sabahın erken saatlerinde çocukların servis bekleme sahnesiyle başlamakta ve aynı
günün gecesinde Şule’nin komşu Melahat Teyze için bakkala ekmek almaya gitmesiyle son
bulmaktadır. Metinde olayların geçtiği zaman dilimi yaklaşık bir günlük bir süreçtir. Metinde
zaman, kronolojik olarak akmıştır.
Mekân
Metnin başlangıcı çocukların servis durağında, devam eden bölümü ise Şule ile Şeyda’nın
evinde geçmektedir.
Bakış Açısı ve Anlatıcı
Bakış açısı, anlatma esasına bağlı metinlerde vaka zincirinin ve bu zincirin meydana
gelmesinde kullanılan mekân, zaman, şahıs kadrosu gibi unsurların kim tarafından
görüldüğü, idrak edildiği ve kim tarafından kime nakledilmekte olduğu sorularına verilen
cevaptır (Aktaş, 1991: 84).
Metinde hâkim bakış açısı ve yazar- anlatıcı tekniği kullanılmıştır. Yazarın, üzerinde
yaşa[nılan] gerçek dünyaya ait bir varlık, anlatıcının ise itibarî âleme ait bir unsur olduğunu
önemle vurgulayan Aktaş’a göre hâkim bakış açısından hareketle yazılmış eserlerdeki
anlatıcıya yazar- anlatıcı adı verilebilir (1991: 84, 96).
Olay Örgüsü
Eserin vakası, tek bir zincir hâlinde nakledilmiştir. Eserde birbirine zincirleme bağlanmış
metin halkaları tek bir vakanın parçaları durumundadır. Eser, bu özelliği ile Şerif Aktaş’ın
(1991: 75- 77) edebî eserde metin halkalarının birbirine bağlanış biçimlerini esas alan vaka
sınıflandırmasının birincisine dâhil edilebilir:
1.
Metin halkası: Şule’nin patenlerini almayı unuttuğunu fark etmesinden okula
patensiz gitmeye karar vermesine kadar süren metin halkası.
2.
Metin halkası: Şule’nin resim dersi için kırmızı karton almayı unuttuğunu fark
etmesinden İnternet üzerinden www.zigrop.com adresine girerek karton siparişi vermesine
kadar süren metin halkası.
3.
Metin halkası: Şule’nin babasının şehir dışında verdiği konferanstan dönüşünden
komşu Melahat teyzenin Şule’den bakkala gidip bir ekmek almasını istemesine kadar süren
metin halkası.
Metin, Kırtasiyeci Seyit Amca’yı tanıtan bir girişle başlamıştır. Buradan edinilen bilgiye göre
Seyit Amca, sabah yedide dükkânı açarak çocukların kırtasiye gereksinimlerini karşılamakta
ve kahvaltısını onlar okula gidince yapmaktadır. Pazartesi günleri gazetelerden okuduğu maç
yorumlarını kapıcı Hasan Efendi ile tartışmaktadır.
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Çocuklar, bir sabah okul servisi beklerken Seyit Amca’dan hiçbir şey satın almazlar. Bunun
üzerine öğrencilere takılan Seyit Amca, onlara o gün güzel çıkartmalar geleceğini haber
vererek onlardan okul çıkışı dükkânına uğramalarını ister. Bunun üzerine Yeşim, Özcan ve
Nurkan arasında sözlü bir takım (Fenerbahçe- Galatasaray- Beşiktaş çıkartmaları üzerine)
kavgası çıkar.
Seyit Amca, tartışmayı bitirmek için araya girerek onların zamanında servislerin olmadığını,
bu nedenle köyden okula her gün bir saat yürümek zorunda kaldıklarını belirterek şimdiki
öğrencileri şanslı bulduğunu vurgular. Böylece onlara sahip oldukları imkânlar konusunda
farkındalık kazandırmayı amaçlar. Ancak bu konuda işinin çok zor olduğunu Yeşim’in “Ay
Seyit Amca, sen de patenlerini takıp gitseydin okuluna, yorulmazdın” cümlesi ile fark eder.
Yeşim’in bu cümlesi ile patenlerini evde unuttuğunu fark eden Şule, evlerinin ziline basar.
Annesinden patenlerini önce aşağı indirmesini, annesi kabul etmeyince de balkondan aşağı
atmasını isteyen Şule, tekrar reddedilince bu defa servis arkadaşı Nurkan’dan evlerine gidip
patenlerini getirmesini ister. Nurkan tarafından da reddedilen Şule, okula patensiz gitmeye
razı olur.
Metnin bu bölümünde önemle üzerinde durulması gereken nokta, Şule’nin apartman
diyafonuna yüklediği, bir gülmece ögesi olarak değerlendirilebilecek, yanlış işlevdir. Şule’nin
Seyit Amca’ya belirttiğine göre diyafonlar “aşağı indiğinde evden almayı unuttuğun bir şey
varsa evdekilerden istemek için” apartman girişine konulmuştur.
Şule akşam okuldan eve döndüğünde hasta olduğu için o gün okula gidemeyen kardeşi Şeyda
ile konuşmaya başlar. Bu konuşma esnasında resim ödevini yapmak için gerekli olan kırmızı
kartonu almayı unuttuğunu fark eder.
Önce hasta kardeşi Şeyda’yı Seyit Amca’nın kırtasiye dükkânına göndermek ister ancak
Şeyda, onu reddeder.
Annesinin cep telefon numarasını çevirir ancak telefon kapalıdır. Babasını iş yerinden arar ve
telesekreter ile karşılaşır. Babasını cep telefonundan arar ancak telefon kapsama alanı
dışındadır. Babasını araç telefonundan aramayı dener ancak bu numaradan da babasına
ulaşamaz.
Pes etmemeye kararlı olan Şule, bu defa bir dosya kâğıdına “Baba gelirken iki tabaka kırmızı
karton getir. Şule” yazarak babasının işyerine fakslamaya çalışır. Ancak sürekli hata iletisi
alır. Şeyda’yı tekrar ikna etmeye çalışan Şule, bunu başaramayınca bu kez babasına
elektronik mektup göndermeye karar verir. Bir saat uğraşıp internete bağlandıktan sonra
babasına “Baba gelirken iki tabaka kırmızı karton getirir misin?” yazarak postalar.
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Zil çalar ve eve gelen anne, Şule’yi soru bombardımanına tutar. Hava iyice kararmıştır.
Annesine, babasına e- mail gönderdiğini söyleyen Şule, ondan babasının şehir dışında
olduğunu öğrenir.
Şule internetin başına geçer ve sanal marketten (www.zigrop.com) karton ısmarlamaya karar
verir.
Babası eve çok geç gelmiştir. Öğleden sonra şehir dışında verdiği “İletişim çağının iletişim
araçları” konulu konferans onu çok yormuştur.
Midesi rahatsız olan baba, Şule’den bakkala giderek kendisine soda almasını ister. Şule
bakkala gittiğinde gözü Seyit Amca’nın çoktan kapattığı dükkânına takılır.
Asansöre binip üçüncü kattaki evlerine çıktığında komşu Melahat Teyze, Şule’yi çağırır ve
ondan bir koşu bakkala giderek bir ekmek almasını ister.
Metinde dikkat çeken noktaların ilki Şule’nin, kardeşinin hasta olmasını dikkate almaksızın
onu kırtasiyeye göndermek istemesidir. Dileğinin gerçekleşmesi için önce Burak’ın Şeyda
hakkında söylediklerini kullanarak kardeşini meraklandıran Şule, bu tavrı işe yaramayınca
ona harçlığının yarısını teklif eder. Ancak tekrar ret cevabı alır ve savunma
mekanizmalarından yansıtmaya başvurarak kardeşine “şımarık”, “tembel”, “üşengeç”
demekten kendini alamaz. Şule’nin bu buyurgan tavrı, metnin başında Nurkan’dan evlerine
giderek patenlerini getirmesini istemesi sırasında da kendini hissettirmiştir. Metnin kardeşlik
ve arkadaşlık ilişkilerinde bencil ve emredici olunmaması konusunda okura gülmece yoluyla
farkındalık kazandırması önemlidir.
Dikkat edilmesi gereken ikinci nokta iletişim araçlarının fonksiyonel kullanılmayışıdır. Şule,
asansöre binip üç kat inerek kırtasiyeden kartonları satın almak yerine cep telefonu, ev
telefonu, faks ve elektronik mektup yoluyla anne ve babasına ulaşmaya çalışmış, başarılı
olamayınca da Zigrop marketin internet sitesinden karton siparişi vermiştir. Metin iletişim
araçlarının fonksiyonel kullanıldığı takdirde insan hayatını kolaylaştırdığını ancak bu
kolaylığın insanı tembelliğe sürüklememesi gerektiğini vurgulaması bakımından önemlidir.
Şule ve Şeyda’nın annesini merkeze alan dikkate değer üçüncü nokta annenin cep telefonu
kullanma gerekçesi ile Şule’nin “e-mail” ifadesini kullanması karşısındaki tavrında
gizlenmiştir.
Anne, cep telefonunu deprem olur, enkaz altında kalırsa dış dünya ile irtibat kurabilmek için
kullanmaktadır. Ayrıca “ulaşılmaz” olmak anneye garip bir keyif vermektedir.
Dil konusunda duyarlı olduğu hissedilen anne için “elektronik mektup” ifadesini kullanmak
“e- mail” demekten daha iyidir.
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Şule ve Şeyda’nın babasının, “İletişim çağının iletişim araçları” konusunda konferans
verebilecek yetkinlikte bir akademisyen olması da metnin içeriği ile uyumlu ve dikkate değer
bir ayrıntıdır.
Metin, ironi ağıyla örülmüş bir yapılanış sergilemektedir. Çünkü Şule için kırtasiyeye gidip
karton satın almak aslında karton yokluğuna çare aramaktan çok daha kolaydır. Ayrıca
Şule’nin babasının iletişim konulu konferanslar verebilecek düzeyde bir akademisyen olması
da metin yapısına ironiyi davet eden bir diğer unsurdur. Bu unsur, okura “mum dibine ışık
vermez” atasözünü çağrıştırmaktadır. Yazar, ironi yoluyla mizaha başvurmuş böylelikle
yaptığı eleştirinin kabulünü kolaylaştırmıştır.
Söz Dizimini Sezdirmede Hikâye Unsurlarından Yararlanma
Öğretmen tarafından öğrencilerden öncelikle metnin tamamının cümleler ve cümleler
topluluğundan kurulu büyük bir cümle kabul edilip edilemeyeceğini tartışmaları istenir. Buna
yönelik sorular yöneltilir.
Öğrencilere metnin, kim tarafından anlatıldığı sorulur. Alınan yanıtın ardından metindeki
anlatıcı ile söz dizimi çözümlemesinde cümlenin ögelerinden hangisi arasında bir benzerlik
kurulabileceği sorgulanır. Alınan yanıtlardan hareketle öğretmen tarafından metnin anlatıcısı
ile cümle ögelerinden özne arasındaki benzerliklere dikkat çekilir.
Metinde yer alan hikâye kişileri ile cümlenin ögelerinden özne arasında nasıl bir bağlantı
kurulabileceği de tartışılır.
Hikâye anlatıcısının ne anlattığını sorgulayan öğretmen, anlatıcı tarafından hâkim bakış
açısıyla okura sunulan metnin, cümlenin ögelerinden hangisine denk geldiğini sorgular ve
nesne yanıtını alıncaya kadar öğrencileri sorularıyla yönlendirir.
Metinde yer alan olaylar art arda sıralanarak metnin eylem boyutunu yansıtan bir iskelet
oluşturulur. Tahtada şemalaştırılan bu olaylar dizisi iskeleti ile cümlenin ögelerinden yüklem
arasında nasıl bir bağlantı kurulabileceği tartışılır. Sürece isim- fiil, sıfat- fiil ve zarf- fiiller de
dâhil edilir.
Öğrencilerle metindeki olayların ne zaman ve hangi mekânlarda gerçekleştiği tartışılır.
Olayların gerçekleştiği zaman ile mekânın, söz dizimi çözümlemesinde cümle ögelerinden
hangisine karşılık gelebileceği sorgulanır.
Sezdirme yöntemi ile söz dizimi öğretimi sürecini şekillendiren bu soruların ardından dersin
sonunda aşağıdaki tablo tahtaya çizilerek öğrencilerle birlikte yorumlanır:

Özne → Anlatıcı ve metin kişileri.
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Nesne→ Metnin kendisi ve metin kişilerinin eylemlerinden etkilenenler.
Zarf Tümleci→ Olay dizisinin gerçekleşme zamanı, biçimi, tarzı, niteliği, durumu, miktarı.
Yer Tamlayıcısı→ Metinde olay dizisinin geçtiği mekânlar.
Yüklem ve Fiilimsiler→ Metinde yer alan olay örgüsünün eş zamanlı ve/ya art zamanlı
kronolojik ya/da geriye bakışlı/ geriye dönüşlü yapılanışı.
Hikâye Unsurlarının Kavranması Açısından Metnin Hikâye Haritası Yöntemi ile
Çözümlenmesi
Çalışmanın bu bölümünde metin, Akyol (1999) tarafından “çocuğun hangi bilginin önemli
hangisinin önemsiz olduğunu anlamasına yardımcı ol”duğu önemle vurgulanan hikâye
haritası yöntemine göre çözümlenmiştir. Bu yöntem vasıtasıyla metinlerin daha etkili bir
şekilde öğretilebilmesi ve çocuğun dikkatinin önemli detaylara çekilmesi mümkündür.

Tablo 2: Metnin hikâye haritası yöntemine göre çözümlemesi.
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Hikâyede biri yardımcı, diğeri ana iki problem durumu ve bir sonuç olmak üzere toplam üç
metin halkası bulunmaktadır. Bu üç metin halkasını birleştiren temel unsur, “üşengeçlik”tir.
Buradan hareketle metinde anlatılanları üç cümleye dönüştürerek ifade etmek mümkündür:
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Tablo 3: Hikâyenin yardımcı problemini içeren ilk metin halkasının cümleye
dönüştürülmesi.

2.
Resi
m
dersi
için
kırmı
zı
karto
n
alma
yı
unutt
uğun
u
fark
eden
Şule,
ÖZN
E

CÜMLE

hasta
karde
şi
Şeyda’
dan

kırta
siyey
e
gidip

kar
ton
alm
ası
nı

iste
miş

ret
ce
va
bı
alı
nc
a

annes
ini
cep
telefo
nunda
n
arama
yı

babas
ını iş,
cep ve
araç
telefo
nunda
n
arama
yı

den
emi
ş

ikisin
e de
ulaşa
mayın
ca

babas
ına

faks
çek
miş

elekt
roni
k
mekt
up
gönd
ermi
ş

İnte
rnet
üzer
inde
n
Zigr
op
Mar
ket’i
tıkla
yara
k

kar
ton
sip
ari
şi

ver
mişt
ir.

YER
TAML
AYICI
SI

ZAR
F

NE
SN
E

YÜ
KLE
M

ZA
RF

NESN
E

NESN
E

YÜ
KLE
M

ZARF

YER
TAML
AYICI
SI

YÜ
KLE
M

YÜK
LEM

ZAR
F

NE
SN
E

YÜK
LEM

Tablo 4: Hikâyenin ana problemini içeren ikinci metin halkasının cümleye
dönüştürülmesi.
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Tablo 5: Hikâyenin sonucunu içeren üçüncü metin halkasının cümleye
dönüştürülmesi.
Söz Dizimine Yönelik Bulgular ve Yorum
Metinde toplam 186 cümle/ cümleler topluluğu bulunmaktadır. Bu yapılanışların yüzdelik
(%) dağılımı şöyledir:
1.
Yüklemin türüne göre
Metinde yer alan cümle/ cümleler topluluğu kuruluşundaki yapılanışların % 97.3’ü fiil
cümlesi, % 2.7’si ise isim cümlesidir. Bu durum metnin hareket ağırlıklı bir yapılanış
sergilediğinin somut göstergesi kabul edilebilir.
2.
Yüklemin yerine göre
Metinde yer alan cümle/ cümleler topluluğu kuruluşundaki yapılanışların, % 84.7’si kurallı/
düz cümle, % 15.3’ü ise devrik cümledir. Bu durum, metnin genel anlamda sistematik ve
düzenli bir yapılanış sergilemekle birlikte monotonluğu devrik cümlelerle kırılmaya çalışılmış
ahenkli bir yapılanış gösterdiğinin somut göstergesidir.
Metinde yer alan devrik cümleler, somut işlemler döneminden soyut işlemler dönemine geçiş
süreci yaşayan 8. sınıf öğrencilerinin estetik ihtiyacına cevap vermesi bakımından dikkate
değerdir.
3.
Anlamına göre
Metinde yer alan cümle/ cümleler topluluğu kuruluşundaki yapılanışların, % 78’i olumlu
cümle, % 13’ü olumsuz cümle, % 9’u ise soru cümlesidir. Bu durum metnin genel anlamda
olumlu bir yaklaşım sergilediğinin, dilin olumsuz yargı bildirme özelliğini ihmal etmediğinin
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ve soru cümleleri vasıtasıyla da öğrencilerde merak duygusunu pekiştirdiğinin somut bir
göstergesidir.
Metinde bu yapılanışlara ek olarak üç ünlem cümlesinin ve bir de ünlem işareti ile
vurgulanmış soru cümlesinin yer aldığı belirtilmelidir. Böylelikle öğrenciler, yaşanan hayatın
bir parçası olan korku, heyecan ve duyguda yoğunlaşma ifade eden ünlem cümleleri ile de
metin vasıtasıyla karşı karşıya getirilebilir.
4.
Cümlenin Ögeleri
Öğrenciler, bu metin vasıtasıyla farklı yapılanışlar sergileyen
193 özne (Seyit Amca, Kahvaltı zamanı, O, öğretmen, ben, mahallenin çocukları, hiçbiri,
kimse, Yeşim, Özcan, sevişler vb.),
137 zarf (sabah yedi olunca, o zaman, çok istiyorsan, yukarıya çıkıp, niye, diyafona elinin
tersiyle vurarak, aşağı indiğinde evden almayı unuttuğun bir şey varsa evdekilerden istemek
için, “Emin misin Şule?” diye, gözlerini kısarak, Nurkan’a dönüp vb.),
71 yer tamlayıcısı (gazetelerden, Zigrop Market’te, Seyit Amca’dan, çocuklara, okula giden
beylere hanımlara, ona, uykulu gözlerden, köyden, okula, apartmanın kapısına vb.),
43 belirtisiz nesne (paten maten, “Emin değilim canım, Şule’yim”, “Seyit Amca bunları buraya
neden koymuşlar sanıyorsun ha?”, bir şey, bir yumruk, karamsarlık duygusu, bir dosya kâğıdı,
iki tabaka kırmızı karton, hata iletisi, elektronik mektup vb.),
58 belirtili nesne (babasının elektronik posta adresini, havanın iyice karardığını, Şule’yi,
derslerini, Şeyda’nın ödevlerini, Babasının bilgisayardaki notu alıp almadığını, babanı, bunu,
ayakkabılarını, kartonları vb.) ve
15 bağlama edatı (da, de, bir de, hem) ile karşı karşıya getirilebilir.
5.
Kelime Grupları
Öğrenciler, bu metin vasıtasıyla farklı yapılanışlar sergileyen
52 zarf- fiil grubu (resim dersi deyince, omuzlarını silkerek, asansöre binip vb.),
18 isim- fiil grubu (Şeyda’yı kıskandırmak, öğretmenin verdiği ödevi yapmak vb.),
18 sıfat- fiil grubu (Öğretmenin verdiği ödevi yapmak için gereken vb.),
Metnin yapılanışının hareketlendirilmesinde fiilimsilere sıklıkla başvurulması etkili olmuştur.
15 unvan grubu (Seyit Amca, Melahat Teyze, Hasan Efendi vb.),
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Öğrenci, metin vasıtasıyla sosyal hayatta etrafındaki kişilere hitap ederken kullandığı unvan
grupları ve birleşik isimlerle kendi sosyal hayatı ile çok benzeşen bir biçimde karşı karşıya
getirilmiştir.
98 belirtili isim tamlaması (çocukların okuldan dönüş saati, alışverişin en bereketli zamanı,
mahallenin çocukları vb.),
39 belirtisiz isim tamlaması
değerlendirmesi vb.),

(kırtasiye

gereksinimleri,

kahvaltı

zamanı,

durum

2 takısız isim tamlaması (sabah yedi, Zigrop Market vb.),
125 sıfat tamlaması (bu numara, o karton, almaçtan gelen ses, kocaman harfler vb.),
Kullanılan sıfatlar vasıtasıyla öğrencinin metinde karşı karşıya geldiği nesneler belirgin
kılınarak zihinde canlandırılabilir bir konuma getirilmiştir.
33 birleşik fiil (razı edebil--, bulama--, deprem ol--, arayabil--, pes ettireme—vb.),
46 cümle dışı unsur (ha, canım, haydi, yok yaaa, şekerim vb.),
8 tekrar grubu (beyler hanımlar, sabah sabah, uzun uzun, paten maten vb.),
35 edat grubu (öğleden sonra, “Şuleee” diye, evin kapısına ulaşmak için),
1 bağlama grubu (elektronik ve mektup),
6 birleşik isim (kapıcı Hasan Efendi, Servisçi Sefer vb.) ve
17 kısaltma grubu (bizim ev, ilgi grubu; senin hakkında neler, bulunma grubu; e- mail
demekten iyi, uzaklaşma grubu; gerisi kolay, isnat grubu; uykulu gözlerle, internetle vasıta
grubu) ile karşı karşıya getirilebilir.
4. SONUÇ
Temizkan (2012: 144- 145) tarafından belirtilen “dil bilgisi öğretimi için seçilen metinlerde
bulunması gereken özellikler”, söz dizimi öğretimine uyarlandığında üzerinde durulması
gereken ilk özellik, “metinlerin dil ve düşünce yönünden öğrencilerin ilgilerini çekmesi”dir.
“Üşengeç” hikâyesi taşıdığı gülmece unsurları ve öğrenciyi kendi gerçekliği ile baş başa
bırakması ile bu özelliği taşımaktadır.
Metinlerde bulunması gereken ikinci önemli özellik, “metinlerin mutlaka öğretilmesi gereken
konularla bağlantılı olması ve bunların örneklerini bolca içermeleri”dir. “Üşengeç” hikâyesi,
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yükleminin yeri ve türü ile taşıdığı anlam bakımından birbirinden farklı pek çok cümle türü
ve bu cümleleri oluşturan farklı pek çok kelime grubundan oluşmaktadır. Bu metin vasıtasıyla
ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin farklı cümle türleri ve kelime gruplarıyla karşılaşmaları
mümkündür.
Metinlerin taşıması gereken üçüncü temel nitelik, “Türkçe’nin özenli kullanıldığı, dil ve
anlatım açısından doğru, noktalama ve yazım kuralları açısından yerinde olması”dır. Çünkü
Türkçe’nin özensiz kullanıldığı metinler, öğrencilere ana dili sevgisi kazandırmaktan uzaktır.
“Üşengeç” hikâyesi, anlatım bozuklukları ile yazım ve noktalama kusurlarından
arındırılmışmış yapılanışıyla bu açıdan dikkate değer bir metindir.
Metinlerin, “öğrencilerin gelişim/ anlama- kavrama düzeylerine uygun olmaları”, taşımaları
gereken dördüncü temel niteliği oluşturmaktadır. Bu niteliğin tespiti için metne okunabilirlik
formülleri uygulanmış, Ateşman’ın formülüne göre metnin kolay bir metin olduğu, UzunÇetinkaya formülüne göre ise eğitsel okuma/ 8- 9. sınıf düzeyine uygun bir metin olduğu
tespit edilmiştir. Söz dizimine yönelik amaç ve kazanımlara 2006 Türkçe Dersi (6- 8. Sınıflar)
Öğretim Programı’nda 8. sınıfta yer veriliyor olması ile hikâye türünün her üç sınıfta mutlaka
yer verilmesi gereken türlerden biri olması bu açıdan dikkate değerdir.
Metinlerde bulunması gereken beşinci önemli özellik, “öğrencilerin millî ve manevi
duygularını geliştirmeyi amaçlamaları”dır. “Üşengeç” hikâyesi, anne- baba- çocuk- kardeş ve
arkadaşlarla iletişim/ etkileşim süreci, iletişim araçlarının fonksiyonel kullanılması, ana dilini
yabancı unsurlardan koruma ve tembellikten arınma mesajları ile öğrencileri hem evrensel
hem millî değerlerden haberdar etmekte, bu bağlamda onların millî ve manevî duygularını
geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Metin, öğrencilere eleştirel düşünme becerisi kazandırabilecek, gülmece yoluyla öz eleştiri
imkânı da sunabilecek bir metindir.
Buradan hareketle metnin, 8. sınıf öğrencilerine söz diziminin sezdirilmesi amacıyla ders
etkinliği olarak düzenlenebilecek bir metin olduğu sonucuna ulaşılabilir.
Edebî metin merkezli gerçekleştirilecek bu söz dizimi öğretimi sürecinde öğrencilere, kendi
gerçekliklerinden izler taşıyan bir hikâye metni vasıtasıyla -kural öğrenmenin ötesindeTürkçenin söz dizimi yapısına ve kelime gruplarına yönelik bir farkındalık kazandırılabilir.
Bu metnin işleniş sürecinde gerçekleştirilecek etkinlikler vasıtasıyla öğrencilerin hikâyenin
temel unsurları (kişiler, yer, zaman, mekân, olay örgüsü) ile cümlenin ögeleri arasında bir
ilişki olup olmadığını sorgulamaları sağlanabilir.
Hikâye metninde yer alan anlatıcı ile metin kişilerinin, cümlenin ögelerinden özneye;
olayların cereyan ettiği mekânların yer tamlayıcısına; olayın geçtiği zaman dilimi ile olaya
dair temel niteleyicilerin zarf ve zarf- fiillere ve bir bütün olarak adım adım ilerleyen olay
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örgüsünün, yüklem (fiil) ve fiilimselere karşılık gelip gelmeyeceği sorgulanarak ilköğretim 8.
sınıf öğrencilerine söz dizimi ve kelime gruplarına yönelik farkındalık kazandırma süreci
tahkiyeye dayalı metin işleniş sürecinin her aşamasıyla iç içe ilerletilebilir.
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ABSTRACT
In the founding years of Republic of Turkey, one of the main goals of Republican ideology has been to
build a new and modern society. The revolutions which were made in this period have been tried to
come down to commons and to assimilate by common; for this purpose many projects have been put
into practice. One of the most notable among them is People’s Houses which opened in the various
parts of Anatolia, particularly in Istanbul on February 19, 1932. People’s Houses which are carrying
out their activities through their branches have been an active role between the years of 1932-1951;
have been a pioneer function in the development of society in many areas. Especially with the alphabet
reform in the year of 1928 the orbit of People’s Houses have been expanded, It was tried to increase
the community’s literacy rate by organizing literacy courses in Turkish with Public classroom and
Courses branch.
In this study tries to touch on activities and importance of literacy courses in Turkish carrying out by
People’s Houses in Urfa and its zone. In this context datas and documents which are taken part
especially in the archieves of Republic are planned to utilize in the study by using the model of
literature review. Thus, the course play the role of education and training the Turkish with the
importance of cultural development of society will be examined.
Key Words: Urfa, Urfa People’s Houses, Turkish, education of Turkish, training of Turkish.
ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında, Cumhuriyet ideolojisinin temel hedeflerinden biri yeni ve
modern bir toplum inşa etmek olmuştur. Bu süreçte yapılan devrimlerin halk tabanına indirgenmesi ve
halk tarafından benimsenmesine gayret gösterilmiş; bu amaçla birçok proje uygulamaya koyulmuştur.
Bunların arasında en dikkat çekenlerden biri 19 Şubat 1932 tarihinde başta İstanbul olmak üzere
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde açılan Halkevleridir. Çalışmalarını şubeleri aracılığıyla yürüten
Halkevleri 1932-1951 yılları arasında aktif olarak faaliyet göstermiş; toplumun birçok alanda
kalkınmasında öncü bir işlev görmüştür. Özellikle 1928 yılındaki Harf Devrimi’yle birlikte
Halkevleri’nin faaliyet sahası genişlemiş, Halk Dershaneleri ve Kurslar şubesi aracılığıyla Türkçe
okuma yazma kursları düzenlenerek toplumun okuryazarlık oranının arttırılmasına çalışılmıştır.
Bu çalışmada Urfa ve yöresindeki Halkevleri tarafından yürütülen Türkçe okuma yazma kurslarının
faaliyetlerine ve önemine değinilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda literatür tarama modeli kullanılarak
özellikle Cumhuriyet Arşivleri’nde yer alan bilgi ve belgelerden çalışmada yararlanılması
planlanmıştır. Böylelikle bu kursların Türkçe’nin eğitimi ve öğretiminde oynadığı rol ile toplumun
kültürel kalkınmasındaki önemi irdelenmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Urfa, Urfa Halkevi, Türkçe, Türkçe’nin eğitimi, Türkçe’nin öğretimi.
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1. GİRİŞ
Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun yüzyılı olarak nitelendirilen XIX. yüzyılda (Ortaylı, 2003)
modernleşme olgusu çerçevesinde tartışılanlar arasında harf ve dil konuları dikkati
çekmektedir. Tartışmaların Tanzimat dönemi ve öncesine kadar uzandığı (Budak, 2002, s.
589) ve Meşrutiyet dönemiyle birlikte canlandığı süreçte konunun üç farklı görüş etrafında
şekillendiği söylenebilir. Bunlar; Arap yazısının Türk fonetiğine uyacak bir biçimde ıslah
edilmesi, doğrudan doğruya Latin harflerinin alınması ve Orhun ya da Uygur yazısının
kullanılmasıdır (Berkes, 2006, s. 548).
Arap harflerinin ıslah edilmesini savunan aydınların öncüsü olarak Antepli Münif Paşa
gösterilebilir. 13 Zilkade 1278’de (11 Mayıs 1862) kurucusu bulunduğu Cemiyet-i İlmiyye-i
Osmaniye’de verdiği bir konferansta alfabe konusunu ele alarak Arap harflerine yeni bir şekil
verilmesi, bunların ıslahı cihetine gidilmesi, harflerin yazılış ve okunuşunun kolaylaştırılması
gerektiği düşüncesini ortaya atmıştır. Münif Paşa verdiği konferansta Latin harflerinin
kolayca okunup yazılmasının faydalarını da belirtmiştir (Ülkütaşır, 2000, s. 17).
II. Meşrutiyet döneminde ve sonrasında ise harflerin ıslahı yerine Latin harflerinin kabul
edilmesi görüşü daha çok yaygınlık kazanmış ve buna dayanan yeni bir alfabe
oluşturulmasını savunan Osmanlı aydınları arasında Hüseyin Cahid (Yalçın), Dr. Abdullah
Cevdet, Celal Nuri (İleri), Kılıçzâde Hakkı Bey gibi isimler yer almıştır (Ülkütaşır, 2000, s. 17).
Bu dönemdeki dil tartışmalarının genel olarak “maarifin terakkisi” ya da “halkın cehaletten
kurtulması” bağlamında şekillendiği anlaşılmaktadır (Katırcı, 2006, s. 11). Konuyla ilgili ciddi
teşebbüslerden de kaçınılmamıştır. Örneğin, 1909 yılında bir İmla Komisyonu’nun kurulması
yazı sorununu çözmek için ilk resmi girişim olarak kayıtlara geçmiştir. Yine de siyasi ortamın
elverişsiziliği, araya giren savaşlar v.b. nedenlerden dolayı Osmanlı’nın son döneminde bu
konunun çözümlenemediği dikkati çekmektedir.
Cumhuriyet’in kuruluş döneminde ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde
yetişmeleri hasebiyle mevcut tartışmaların tamamen farkında olan Mustafa Kemal ve
Cumhuriyet’i kuran kadronun henüz Milli Mücadele yıllarıyla başlayarak dil ve yazı
sorunlarına bir çözüm getirmek istedikleri anlaşılmaktadır. Bu nedenledir ki, Mustafa Kemal
daha Erzurum Kongresi’nde Mazhar Müfid Kansu’ya (1872-1948) yeni harflerin kabulüne
yönelik düşüncelerini söylemiştir. Yine 1923 yılında düzenlenen İktisat Kongresi’nde yeni
alfabenin kabulü için bir önerge verilmiştir (Demirtaş, 2008, s. 161-162). Ancak bu önerge,
Kazım Karabekir Paşa (1882-1948) tarafından konunun daha çok maarifi ilgilendirdiği ve
Latin harflerinin İslam birliğini bozacağı gerekçeleriyle reddedilmiştir. Karabekir, daha sonra
“Latin Harflerini Kabul Edemeyiz” başlığı altında basına bir demeç vermiş ve görüşlerini
açıklamıştır. Ne var ki, Paşa’nın demeci alfabe tartışmalarını yeniden başlatmıştır (Tongul,
2004, s. 112; Ülkütaşır 2000, s. 42-43). Niyazi Berkes’e göre de, böyle bir önerinin yapılmış
olması şiddetli tepkiyle karşılanmıştır. Bunun İslam dünyasının Türkiye’ye arka çevirmesine
yol açacağı, Latin harflerinin Türkçe’ye uymadığı, yüzyılların ürünü olan yazı yapıtlarının yok
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olacağı, toplumda anarşiye ve belki de iç savaşa yol açağı gibi büyük gerekçeler gösterilmiştir
(Berkes, 2006, s. 549). İlerleyen süreçte de alfabe tartışmaları hızla devam etmiş, Latin
harflerini savunan aydınlar gerekçelerini şu bağlamlarda ortaya koymuştur (Tongul, 2004, s.
115):
1. Halka okuma-yazmayı daha kolay bir şekilde öğretecek bir yazı sistemini almak.
2. Türkçe’nin hem zenginliğini hem de canlılığını daha iyi ortaya koyup gelişmesini
sağlamak.
3. Uygar milletlerle iletişim sağlamak.
1926 yılına gelindiğinde Mustafa Necati Bey’in Maarif Vekilliği döneminde (1925-1929), 789
Sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanun’un kabul edildiği ve bu kanunun 1. maddesinde şu
ifadelerin yer aldığı göze çarpmaktadır: “Türk dili ve buna müteallik [bununla ilgili] bilcümle
ilmi meseleler ile iştigal etmek [uğraşmak] üzere Maarif Vekâleti’nde bir ‘Dil Heyeti’ teşkil
edilmiştir. Heyet azalarının ne suretle tayin edilecekleri, vazifelerinin hududu, İcra Vekilleri
Heyeti [Bakanlar Kurulu]’nce yapılacak talimatname ile gösterilir.” (Altunya, 2009, s. 83). Bu
düzenleme ile hem dilin zenginleştirilmesi ve araştırılması hem de yeni Türk harflerinin
kabulü hedeflenmiştir. Hatta Mustafa Necati Bey tarafından 20 Ekim 1928 tarihinde
Hakimiyet-i Milliye gazetesine verilen demeçte Harf Devrimi’nin hedefleri şu dört ana başlık
etrafında toplanmıştır (Altunya, 2009, s. 83-85):
1.
2.
3.
4.

Dilin geliştirilmesi,
Eğitimin yeni harflerle yapılması,
Yeni harflerle baskı yapılacak bir matbaanın kurulması,
Yetişkin halkın yeni harflerle okuryazar hale getirilmesi.

Bu demecin ardından henüz iki hafta geçmeden, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Kasım
1928’de TBMM’nin açılışında yaptığı konuşmayla Harf Devrimini gündeme sokmuştur. Aynı
gün kabul edilen 1353 Sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’un önerisi
hükümetten gelmiş ve tasarı tez elden yasalaşmıştır (Altunya, 2009, s. 85-86). Esasen,
Cumhuriyet döneminde yeni ve modern bir toplum inşa edebilmek ya da bir başka ifadeyle
“Yeni Türkiye”yi oluşturabilmek adına art arda birçok devrimin gerçekleştirildiği ya/ya da
yasalaştırıldığı bilinmektedir. Ancak bunlar arasında Harf Devrimi ayrı bir öneme sahiptir.
Tamamen köktenci olan bu devrim, salt eğitimle ya da halkın okuryazar hale getirilmesi ve
eğitilmesiyle ilgili olmayıp aynı zamanda genç Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal, sosyal ve
kültürel alandaki kalkınma hamlelerinin önemli bir örneğini oluşturmaktadır. En temel
gereksinimlerden biri olan okuma yazmanın yeni harflerle ve daha kolay bir şekilde
öğretilmesiyle birlikte eğitimli ve bilinçli vatandaş profili oluşturulmaya çalışılmıştır. Böyle
bir profil Cumhuriyet’in eğitim ideolojisinin hedefleri arasında yer almakla birlikte
devrimlerin halk tabanına yayılmasına da katkı sağlayacaktır. Harf Devrimi’nin diğer bir
önemi ise neredeyse Tanzimat dönemi öncesinden beri dillendirilen yeni bir alfabenin kabul
edilmesi ya da gereksizliği üzerine yapılan tartışmaların son bulmasıdır. (Cumhuriyet
Ansiklopedisi, 2005, s. 110) Ayrıca Türkiye bu devrimle birlikte yönünü Batı’ya çevirdiğini de
hissettirmiştir.
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Harf ve Dil Devrimleri’nin ardından asıl mesele, hedeflenen okuryazar kitlesinin kısa bir süre
içerisinde hangi kurumlar aracılığıyla ve nasıl yetiştirileceği meselesidir. Bu dönemde halka
okuma yazma öğretmek amacıyla çeşitli eğitim kurumları açılmıştır. Bunlara ilk açılışında
Halk Dershaneleri, sonra Millet Mektepleri ve en son olarak da Ulus Okulları denilmiştir
(Ergin, 1977, s. 2142; Akyüz, 2014, s. 405). Bu eğitim kurumlarından 1928-1950 arasında 1.5
milyondan fazla vatandaş belge almıştır. Özellikle 1930’lardan itibaren köylerde yetişkinlere
okuma yazma öğretmek amacıyla Halk Okuma Odaları açılmıştır. Şubat 1932’de
Halkevleri’nin kurulmasıyla birlikte devrimleri halka daha iyi anlatma ve halkı geliştirme
işlevi de büyük oranda bu kurumlara düşmüş ve memleket çapındaki Türkçe okuma yazma
kursları aynı zamanda Halkevleri bünyesinde yürütülmüştür.
Türkçe okuma yazma kurslarını bünyesinde yürüten Halkevleri’nden biri de 1934 yılında
açılan Urfa Halkevi’dir. Bu araştırmanın temel amaçlarından biri, Urfa Halkevi’nde Türkçe’nin
eğitimi ve öğretimi adına/amacıyla hangi çalışmaların yapıldığını, özellikle de Halk
Dershaneleri ve Kurslar şubesi aracılığıyla Türkçe okuma yazma kurslarının ne şekilde
faaliyet gösterdiğini ortaya koyabilmektir.
2. YÖNTEM
Bu araştırmada yöntem olarak, literatür ve arşiv taraması kullanılmıştır. Tarama sonucunda,
1935-36 yıllarına ait bir yıllık iş sayımı dışında, müstakil ve özgün olarak Urfa Halkevi’ni
konu alan herhangi bir kitap, makale ya da tez çalışmasına rastlanılamamıştır. Bu nedenle
Urfa Halkevi ile ilgili genel bilgiler Halkevlerini konu alan birincil ve ikincil kaynaklardan elde
edilmeye çalışılmıştır. Buradan elde edilen bilgiler, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nden elde
edilen belgeler ve Urfa’nın yerel basınında çıkan haber ve yazılarla desteklenmiştir.
3. BULGU ve YORUMLAR
Cumhuriyet döneminde eğitim ve öğretim, Maarif Vekâleti’ne bağlı kurumlar tarafından ve
okul yaşı dikkate alınarak yürütülmüştür. Okul çağı dışında kalan vatandaşlara ise okuma
yazma öğretmek amacıyla gerek Halkevleri gerekse Halkodaları tarafından Türkçe okuma
yazma kursları düzenlenmiştir (Özer, 2010, s. 342). Bu kurslarla vatandaşların hayatlarını
kolaylaştırmak, işlerinde ve hayatın çeşitli alanlarında daha verimli olmalarını sağlamak
amaçlanmıştır (Toksoy, 2007, s. 438). Bu bağlamda, Halkevleri’nin kültür faaliyetlerinin
temelinin okuma yazma öğreten Türkçe kursları olduğunu belirtmek gerekir (C.H.P.
Halkevleri ve Halkodaları 1943, 1944, s. 11). Bu kurslarla ilgili olaraksa şu ifadeler dikkat
çekicidir (C.H.P. 1946 Yılında Halkevleri ve Halkodaları, 1947, s. 14):
“Türkçe okuyup yazma kursları ile pratik bilgiler ve el sanatları kursları büyük bir ehemmiyet
taşımaktadır. İlk öğretim yaşının üstünde genç vatandaşlara okuma ve yazma öğretmek ve
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kadın erkek hevesli yurttaşları pratik bilgiler ve el meharetleri ile teçhiz etmek işi, şüphesiz, millî
kalkınma hareketimize mühim bir yardım teşkil etmektedir. Yaymaya çalıştığımız yeni fikirlerin
geniş halk tabakalarının derinliklerine doğru girebilmesi ve orada yerleşebilmesi bu suretle
kabil olacaktır.”
Halkevleri’nde düzenlenen kurslarla ilgili olarak, 1938-1939 ders yılında açılan dershane
sayısı 87 ve devam eden öğrenci sayısı 5034 iken; 1939-1940 ders yılında 118 Halkevi
tarafından 239 dershane açıldığı ve bunlara 13.747 vatandaşın devam ettiği dikkati
çekmektedir (C.H.P. Halkevleri ve Halkodaları’nın 1940 Çalışmaları, 1941, s. 63).
1942 yılının altı aylık raporlarında kurs ve halk dershaneleri faaliyeti gösteren 126
Halkevinde 314 A Dershanesi (İlk alıştırma ve yetiştirme dershanesi) yer almıştır. Bu 314
kursun 109’u Türkçe okuma yazma kursudur ve kursların %34.71’ini kapsayarak en çok
açılan kurs olmuştur. Bu kurslara devam eden öğrenci sayısı ise 11.633’tür (C.H.P Halkevleri
ve Halkodaları 1943, 1944, s. 11). 1944 yılında 103 Halkevinde kurs açılmış iken, 1945’te bu
sayı 150’yi bulmuştur. 1944’te kurslara kayıtlı öğrenci sayısı 8281 iken bu sayı 1945’te
10.000’i aşmıştır (C.H.P. 1945 Yılında Halkevleri ve Halkodaları, 1946, s. 19).
Halkevleri açılmadan önce de, açıldıktan sonra da Türkçe okuma yazma kurslarının en önemli
işlevlerden birini gördüğü söylenebilir. Henüz Halkevleri açılmadan basında konuyla ilgili
geniş bilgi yer almaya başlamış, örneğin Cumhuriyet’te yer alan bir yazıda Halkevleri ve
şubeleri, özellikle de Halk dershaneleri ve kurslar şubesi tanıtılmıştır. Buna göre bu şubenin
işlevleri arasında halkın seviyesini yükseltecek okutma, yazdırma ve yetiştirme hareketleri
yer alacaktır (Cumhuriyet, 14 Şubat 1932, s. 7).
Urfa Halkevi’nde Türkçe Okuma Yazma Kursları
1934 yılında açılan Urfa Halkevi birçok şubesiyle faaliyet göstermiş (Orak, 2015, s. 46-47);
özellikle de Halk Dershaneleri ve Kurslar şubesi ile Urfa halkının sosyo-kültürel açıdan
gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Urfa Halkevi’nde bu şube aracılığıyla başta Türkçe
okuma yazma kursları olmak üzere İngilizce, Almanca Fransızca, matematik, müzik v.b.
birçok kurs düzenlenmiştir (Urfa, 25 Mart 1947, s. 1; Urfa, 15 Nisan 1947, s. 1; 23 Nisan
1947, s. 1).
Urfa’da 1945 yılı öncesi açılan Türkçe okuma yazma kurslarına ilişkin herhangi bir bilgi
edinilememekle birlikte, 1945’te açılması hedeflenen 80 Türkçe okuma yazma kursunun
açılacağı yerler arasında Urfa, Siverek ve Viranşehir’in de yer aldığı bilinmektedir (C.H.P.
1945 Yılında Halkevleri ve Halkodaları, 1946, s. 19; Toksoy, 2007, s. 467). 1946 yılında
özellikle Halk dershaneleri ve kurslar konusunda başarılı bulunan Halkevleri arasında Urfa
Halkevi de vardır (Toksoy, 2007, s. 468).
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği tarafından CHP Urfa İl İdare Kurulu Başkanlığı’na
gönderilen 10.12.1946 tarihli yazıda, okul çağını geçirmiş çocuklara ve gençlere mahsus ve
01.01.1947’de işe başlamak üzere Urfa’da 2 yerde Türkçe okuma yazma kursunun açılacağı
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bildirilmiştir. Bu yazıda kursun, Halkevi ya da Halkodasında uygun bir oda veya salonda açılıp
idare olunması ve kursu vermek üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tecrübeli ve başarılı
birer öğretmenin seçilmesi gereği belirtilmiştir. Birinci kurs için beş aylık bir sürenin
ardından bir aylık bir ara planmış; aranın sona ermesiyle tekrar beş ay sürecek olan ikinci
devrenin başlamasına karar verilmiştir. İkinci devrenin sonunda kursa gelenlerin sınava tabi
tutulmaları ve sınavdan sonra tekrar bir ay ara vermeleri uygun görülmüştür. Öğretim usulü
olarak ise Halkevi başkanlarına gönderilen Türkçe Okuma ve Yazma Kılavuzu’nda yazılı olan
kural ve tavsiyelere uyulması istenilmiştir. Öğretmenlerin maaşları ise tatil ayları da dahil
olmak üzere ayda 25 lira olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra kursların gerekli yerlerde
ısıtma ve ışıtma [aydınlatma] giderleri ile ders malzemesi, yoksul talebeye verilecek kitap,
defter ve kalem paraları karşılığı olarak her beş aylık kurs için Parti tarafından 50 lira ödenek
verileceği de belirtilenler arasındadır. Türkçe okuma yazma kurslarının açılacağı yerler ise
Urfa, Birecik, Siverek, Suruç, Viranşehir Halkevleri ile Bozova, Akçakoca, Hilvan, Gülmen
(Akziyaret), Halfeti, Kanlıavşar ve Resulayn Halkodaları’dır (BCA, 490.01/1059.1068.1).
Bu yazının gönderilişinden dört gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği
tarafından CHP Urfa İl İdare Kurulu Başkanlığı’na gönderilen 16.12.1946 tarihli yazıda
Türkçe okuma yazma kurslarının yılbaşında (1947) mutlaka açılması gerektiği belirtilmiştir.
03.01.1947 tarihinde Mitat Kürkçüoğlu tarafından CHP Genel Sekreterliği’ne gönderilen
telgrafta ise kursların yılbaşında açılarak derslere başlandığı bildirilmiştir (BCA,
490.01/1059.1068.1). 1947 yılının Nisan ayında Türkçe okuma yazma kursu İnönü Okulu
Başöğretmeni İhsan Özdemir tarafından Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri olmak üzere
19.00-20.00 saatlerinde verilmiştir (Urfa, 23 Nisan 1947, s. 2).
Aynı yılın Eylül ayının birinci günü açılması gereken 11 Türkçe okuma yazma kursunun ise
öğretmenlerin tatilde olmaları nedeni ve daha verimli olması amacıyla 15.10.1947’den
itibaren açılması istenilmiştir. Urfa Halkevi bünyesinde açılacak olan kurs, derslerin
verileceği odanın elverişsiz olmasından dolayı açılamamıştır. Bunun yanı sıra yıl içerisinde
bir sonuç alınamaması ve verimsiz olmaları nedenleriyle Akçakale Merkez kursunun Kısas
Köyü Halkodasında, Bozova’nın Kanlıavşar Halkodasındaki kursun Sırrın Köyü Halkodasında,
aynı şekilde Viranşehir’in Ceylanpınar kursunun da Urfa Merkez Cezaevi’nde açılması CHP
Urfa İl İdare Kurulu Başkanlığı tarafından talep edilmiştir. CHP Genel Sekreterliği de bu
yazıya cevaben kursların talep edilen yerlerde açılabileceğini bununla birlikte açılış tarihi
olarak 15 Ekim’in geç bir tarih olduğu, kursların Ekim ayının ilk haftasında açılması
gerektiğini bildirmiştir (BCA, 490.01/1059.1068.1). Esasen cezevinde kurs açılması,
cezaevlerinde oldukları müddetçe okumadan mahrum kalan vatandaşlara kurs yoluyla
okuma yazmanın öğretilmesi ve devrimin ilkelerinin toplumun en kapalı kurumlarına kadar
götürülmesi önemli bir gelişmedir.
Arşiv belgelerinden elde edilen bir kanaatle, cezaevinde kurs açma uygulamasının Urfa’da
birkaç yıl daha devam ettiği dikkati çekmektedir. Örneğin, Yedek Subay Okulu’nda görev
yapmakta olan Urfa Merkez Atatürk İlkokulu Öğretmeni Sami Can, CHP Genel Sekreterliği’ne
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yazdığı 03.12.1949 tarihli dilekçesinde (BCA, 490.01/1059.1068.1), Urfa Cezaevi’nde
22.01.1949’da başlayıp 30.04.1949’da son bulan Türkçe okuma yazma kursunda öğretmenlik
yaptığını ve aylık 25 liradan üç aylık ücret tutarı olan 75 lirayı alamadığını belirtmiştir. Bu
dilekçeye cevaben CHP İl İdare Kurulu Başkanlığı’na gönderilen yazıda Sami Can’ın
ödeneğinin 08.02.1949 tarih ve 7/18466 sayılı yazı ile gönderildiği ve istihkak sahibinin
ücretinin tez elden ödenmesi hususu belirtilmiştir (BCA, 490.01/1059.1068.1).
Bir diğer husus kurs çalışmalarının takip edilmesidir. CHP Genel Sekreterliği tarafından
25.08.1948 tarihinde CHP Urfa İl İdare Kurulu Başkanlığı’na gönderilen yazıda 1948 yılı I.
Devre Türkçe okuma yazma kurslarının çalışma sonuçlarının hala bildirilmediği, Eylül
devresine ait kurs paralarının gönderilebilmesi için bu hususlarda bilgi verilmesi gereği dile
getirilmiştir. 10.12.1948 tarihli bir başka belgede de, 1947 yılında açılan kursların ilk iki
devresinde güzel çalışıldığı, son iki devrede ise açılan kurs adedinin yavaş yavaş azaldığı
belirtilerek kursların durumlarının artık kurs öğretmeni vasıtasıyla Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından da takip edilmesi hususunun altı çizilmiştir (BCA, 490.01/1059.1068.1).
1950 yılına gelindiğinde ise Urfa Halkevi’nde hazırlıklar tamamlanarak 20.01.1950
tarihinden itibaren kurs açılmıştır. İlk ders, Vali Halis Bilaloğlu tarafından teftiş edilmiş ve
Vali bu derste öğrencilerle konuşmuştur. Kurs öğretmeni Nadir Polat’tır ve kursa 50 öğrenci
devam etmiştir (BCA, 490.01/1059.1068.1). Ne var ki, alınan yeni kararlar üzerine Türkçe
okuma yazma kursları 1950 yılından itibaren tek devreye indirilmiş, kursun çalışma süresi de
ihtiyaca göre üç ya da dört ay olarak belirlenmiştir (BCA, 490.01/1059.1068.1).
4. SONUÇ
Cumhuriyet döneminde toplumun sosyo-kültürel açıdan kalkınmasında manivela görevi
gören Halkevleri, bu işlevini en temel kültürel gereksinim olan okuma yazmanın öğretimini
omuzlarına alarak perçinleştirmiştir. Böylelikle Cumhuriyet’in hedeflediği eğitimli, kültürlü
ve bilinçli vatandaş profilinin oluşturulmasında aracı bir rol oynamıştır. Bu dönemde
devrimlerin, kalkınmanın ve eğitimin Türkiye’nin doğusundan batısına, merkezinden en ücra
köşesine kadar götürülmek istenmesi Halkevleri ve halkodalarının ön plana çıkmasına neden
olmuştur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çeken
Urfa’da bu işlevi Urfa Halkevi yerine getirmiştir.
Urfa Halkevi’nin Halk Dershaneleri ve Kurslar şubesi aracılığıyla düzenlediği Türkçe okuma
yazma kurslarına ilişkin 1945 yılı öncesine dair ayrıntılı bir bilgi edinilememekle birlikte,
1945 ve sonrasında bu kursların faal olarak düzenlendiği dikkati çekmektedir. Urfa’da okul
yaşı dışında kalan vatandaşlara Türkçe okuma ve yazmayı öğretmede öncü bir kurum olan
Halkevi sadece Türkçe kursları düzenlemekle kalmamış; İngilizce, Almanca ve Fransızca gibi
yabancı dil kursları da düzenleyerek halkın kültür seviyesinin arttılmasına önemli oranda
etki etmiştir. Bütün bu çalışmalarıyla aynı zamanda Tek Parti ideolojisine uygun olarak
devrimin ilkelerini de halk tabanına yaymaya çalışmıştır.
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Etkin olarak işlev gördüğü 1934-1951 yılları arasında Urfa Halkevi, düzenlediği Türkçe
okuma yazma kursları vasıtasıyla birçok vatandaşın okuryazar olmasında aracı olmuş; üstelik
bu işlevini cezaevinde yatan vatandaşlar da dahil olmak üzere toplumun her kesimine hitap
edecek nitelikte gerçekleştirmiştir.
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ABSTRACT
Foreign language learners’ beliefs on English language learning are important in language education. Recent studies conducted
in relation to the language learning have indicated that learners’ beliefs about foreign language learning show variations
depending on some variables. Taking into consideration of these variables, this study aims to highlight the relationship between
Turkish EFL learners’ beliefs about language learning according to gender, self-reported academic achievement, type of high
school that they graduated from and year at the faculty. For this purpose, the students were questioned about their beliefs. The
data collected through closed and open-ended questionnaires (BALLI) were analysed quantitatively. This study reports the
beliefs about language learning of almost 180 Turkish undergraduate students studying at the departments of English Language
and Literature and English Language Teaching at a state university in Turkey. The findings revealed a dynamic relationship
between learners’ beliefs and the variables such as gender, self-reported academic achievement and type of high school. These
results may be used in the future to inform pedagogy and as such the outcomes from this research are important for a country
where the learning of English is an important educational requirement for academic career.
Key Words: Beliefs, language learning, foreign language education.

1. INTRODUCTION
There has been a growing interest into the learners’ individual characteristics which can
influence the language learners’ success in learning a language in recent years. Beliefs about
language learning have been one of the interests in the field of foreign language acquisition.
Foreign language learners develop many beliefs, assumptions and preconceived ideas about
language learning on the basis of their own experiences and what they have been exposed to
in formal and informal teaching/learning environments (Ellis, 1995; Horwitz, 1987; Wenden,
1987). Beliefs about language learning have been described as complex related constructs
that are relational and context specific. Wenden (1998) described beliefs about language
learning as “a system of related ideas” that are “a part of a learner’s store of acquired
knowledge”. Pajares (1992) provides an extensive list of words like attitude, values,
judgments, opinions, ideology, perceptions, conceptual systems, preconceptions, dispositions,
perspectives, repertories of understanding, and social strategy. Peacock’s (2001) operational
definition of beliefs, is “psychologically held understandings, premises, or propositions about
the world that are felt to be true”.
This study was presented as oral paper at the I. International Symposium on Language Education and
Teaching.
2
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Beliefs are a central construct in every discipline which deals with human behaviour and
learning. Even in psychology, we can find a rich body of theoretical and empirical work on
beliefs. In cognitive psychology, beliefs about learning are viewed as a component of
metacognitive knowledge (Wenden, 1998b). Flavell (1987), for example, views beliefs as a
part of self-knowledge, which includes all that individuals understand about themselves as
learners and thinkers, including their learning goals and needs. In social psychology, a
prominent view of beliefs is that they are understandings which arise from an individual's life
history and educational experiences and are the basis for value judgments (Dole and Sinatra,
1994). Collectively, these views, along with the constructivist notion that individuals actively
construct and attempt to validate their understandings (Paris and Byrnes, 1989) recognize
that beliefs are both outcomes of format and informal learning experiences and determinants
of subsequent learning (Ryan, 1984, Schommer, 1990).
Cotterall (1995) identifies six major belief dimensions based on students’ responses to her
questionnaire as; the role of the teachers, the role of feedback, learner independence, learner
confidence in study ability, experience of language learning, approach to studying. He also
adds that the beliefs and attitudes the learners hold have an important influence on their
learning behaviour. They may either contribute to or impede the development of learning
process (Cotterall 1995).
Similarly, Horwitz, Cope, (1986) and Peacock (2001), claims that some beliefs may be
facilitative or detrimental to language learning. Beliefs about one’s own motivation and
values of English learning, ability, and learning and communication strategies can be seen as
facilitative beliefs. Within the BALLI framework, some beliefs about foreign language
aptitude, the role of vocabulary and grammar, self-efficacy in speaking English can be
detrimental to learners’ language learning. Thus, it is important to understand learner beliefs
because successful learners develop insightful beliefs about language learning processes and
their own abilities, which have a facilitative effect on learning.
Horwitz referred to “beliefs” using the terms such as preconceptions, preconceived ideas, and
preconceived notions. According to Horwitz (1988), there were five main types of beliefs of
foreign language learners as suggested in "Horwitz's Beliefs about Language Learning
Inventory":
1. The difficulty of L2 learning in general and the difficulty of learning the target
language.
2. The role of language aptitude.
3.The nature of language learning.
4. Learning and communication strategies.
5.Motivation and expectations.
Foreign language learners come to the language class with some preconceived ideas or beliefs
about language learning and these can show what expectations the learners have and what
actions in their language learning they will take (Abraham and Vann, 1987; Holec, 1987;
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Horwitz, 1987; Wenden, 1987). Hence, the beliefs of learners about language learning and the
factors that affect their beliefs have been investigated in order to find ways to help learners
adjust their beliefs to facilitate their language learning. Vibulphol (2004) suggested some
ideas taking into consideration the complexity of beliefs about language learning. He
suggested that the combination of multiple sources of data should be employed in studies on
beliefs. Horwitz (1999) reviewed representative studies including American learners of
French, Spanish, German, and Japanese, US university instructors of French, and Korean,
Taiwanese, and Turkish heritage English as a Foreign Language (EFL) students using the
"Beliefs about Language Learning Inventory (BALLI)'' to identify similarities and differences
across cultural groups and stated that it was entirely possible that age, stage of life, or
language learning context could also be important sources of within-group variation in
learner beliefs.
The BALLI proved very useful in the identification of learner beliefs about language learning
which in turn may be connected to other important factors such as motivation, anxiety about
language learning, and learner strategies. At the end of the study, there appeared two
important results: Although there was some tendency among group members to share a
particular belief, all populations contained minority groups of learners, often encompassing
reasonably large numbers, who endorsed beliefs counter to the majority of learners in their
group and the large amount of commonality across the beliefs could not be ignored. Ariogul,
et.al (2009) studied the differences and similarities among English, German, and French
language groups’ beliefs about language learning. A null hypothesis, that there is no language
learning belief differences among foreign language groups, was also tested. As there have
been differences in beliefs among language groups in four categories, the null hypothesis was
rejected. All three groups’ beliefs have been found slightly different from each other and for
some of the items; the students’ responses have been strikingly contrastive. Some of the
Turkish foreign language students’ responses were also compared to Horwitz’s (1988) study
conducted with American foreign language students and were found to be similar. For
example, both studies underlined the language learning difficulty hierarchy in which French
learners rated the language they learned as the most difficult one. However, in terms of
learning motivation, Turkish students appeared to be more motivated to learn a foreign
language than their American peers as they considered it as an opportunity to improve their
future career prospects. Aktaş (2012) aimed at uncovering the beliefs EFL learners have
about a second foreign language at a university in Turkey. The primary purpose of the study
was to investigate participants’ beliefs about three second foreign languages (German, Italian
and French) in general and to explore the reasons why they chose one over the others. He
concluded that the belief of the learners do not change as they make progress in learning the
language. Mori (1999) examined the structure of language learners’ beliefs about learning in
general and beliefs specifically about language learning and explored the relationship
between the 2 belief domains. A belief questionnaire was administered to 187 college
students learning Japanese as a foreign language. The findings of this study suggested that
learner beliefs might be modifiable. First, the differences in beliefs between beginning and
advanced language learners suggested that the amount of instruction received could
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influence learner beliefs. Sakui and Gaies (1998) also discussed research methods for
studying learner beliefs and state, “We believe that research in this area will be served well
by aiming for the greatest possible conceptual, methodological and psychometric rigor”.
Coterall (1995) has reported on a study which provides empirical support for the
identification of six factors underlying learners' beliefs about language learning. These factors
were; role of the teacher, role of feedback, learner independence, learner confidence in study
ability, experience of language learning and approach to studying. It has also examined the
claims made in the language learning literature about each of these factors.
By exploring the beliefs identified in this paper, learners and teachers can hope to construct a
shared understanding of the language learning process and of the part they play in it. This
awareness is an essential foundation of discovering the language teaching and learning
process. For this purpose, the research focused on the following research questions:
Research Questions:
1. What types of beliefs do pre-service English teachers have about English language
learning?
2. Do students’ foreign language beliefs differ significantly depending on gender, self
reported academic achievement, type of school that they graduated from, and
year at the faculty?
2. METHOD
Research Design
The current study aims to measure beliefs of pre-service English teachers and possible effects
of some individual factors on it. A quantitative research methodology was followed and a
descriptive survey study was conducted.
Subjects:
The study included all prospective English teachers from different years of English Language
Teaching and English Language and Literature Programs at the university. The subjects were
informed verbally that their participation in the study was completely voluntary and would
not influence their grade in the courses. Totally 210 students participated in the study and
194 of them were involved in the analysis. Of the 194 students, 50 were male (25.8%) and
144 were female (74.2%). According to the statements of the students, 151 (80.7%) of them
preferred the EFL departments on their own and only 36 (19.3%) of them made their
decision about the department under the influence of others such as family members, friends
or teachers. The age of the participants ranged from 18 to 31 with the mean of 21±2.1. Of the
participants, 48 (24.7%) were freshmen, 53 (27.3%) were sophomores, 45 (23.2%) were
juniors, and 48 (24.6%) were seniors. Most of the participants 96 (50%) graduated from
Anatolian High Schools, 78(40.6%) of them graduated from Regular High Schools, and 12
(6.3%) of them graduated from Vocational High Schools and 6 (3.1%) of them were graduate
of Private High Schools. Participants were categorized into successful and unsuccessful
groups on the basis of students’ self-ratings based on their own perceptions as suggested by
Hsieh and Schallert (2008), since the perception of success vary according to the expectations
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of the learners. According to their statements, 84 (43.5%) of them rated themselves as
successful whereas 109 (56.5%) reported they were not.
Instruments:
In accordance with the purpose of the study, a scale was conducted in the participants’ native
language in order to obtain data. The “Beliefs about Language Learning Inventory” (BALLI)
was administered to gather data on language learners’ beliefs in the EFL context. BALLI was
developed by Horwitz (1987) to assess students’ beliefs about language learning in five areas:
1) foreign language aptitude (9 items), 2) the difficulty of language learning (6 items), 3) the
nature of language learning (6 items), 4) learning and communication strategies (8 items)
and 5) motivations and expectations (5 items). For the current sample, Cronbach’s Alpha of
BALLI was 0.,79 which is quite satisfying since the minimum level is recommended to be 0.,70
by Pallant.
Data Analysis:
In the study, the SPSS software package was used to compute calculations and conduct
analyses. Quantitative analysis involving descriptive statistics, Pearson correlations analysis
and ANOVA was conducted to determine the relationships between the variables.
3.FINDINGS AND DISCUSSION
Findings of the research will be presented under the subtitles in accordance with the
research questions.
Pre-service English Teachers’ Beliefs about Learning English as a Foreign Language
Tables 2 through 6 illustrate the frequency of student responses in percentages and means in
each area of learner beliefs about language learning. As can be seen there are some beliefs
with which students readily agreed or strongly agreed and others with which they disagreed.
Table 2: Pre-service teachers' responses about English language aptitude
Items
Str.
Disagr
Not
Agr
Str
Dis
Sure
Agree
1. It is easier for children than adults to
learn a foreign language.
2. Some people have a special ability for
learning foreign languages.
6. People from my country are good at
learning foreign languages.
10. It is easier for someone who already
speaks a foreign language to learn another
one.
11. People who are good at mathematics
or science are not good at learning foreign

F (%)

F (%)

F (%)

F (%)

F (%)

Mean

3.6

2.1

9.8

24.4

60.1

4.35

6.7

1.5

13.9

33.0

44.8

4.07

11.4

18.1

43.0

20.2

7.3

2.93

5.7

6.2

18.6

39.7

29.9

3.81

26.3

29.4

18.6

11.3

14.4

2.58
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languages.
16. I have a special ability for learning
foreign languages.
19. Women are better than men at
learning foreign languages.
30. People who speak more than one
language are very intelligent
33. Everyone can learn to speak a foreign
language.

6.7

13.5

29.0

34.2

16.6

3.40

14.5

14.5

26.9

24.9

19.2

3.19

10.9

13.0

23.3

22.8

30.1

3.48

4.2

8.3

19.8

29.2

38.5

3.48

In the “Foreign Language Aptitude” category, 84,5% of the students most strongly believed
that it is easier for children than adults to learn a foreign language, with a mean of 4,35. These
student teachers’ beliefs about children’s success in English learning appear to be compatible
with the literature as suggested by Brown, 2000; Cook, 1996; Moon, 2000; Vale & Feunteun,
2003. They seem to have the belief that starting learning English as early as possible helps
children to develop English easier and faster. Whereas a huge amount of students (77,8%)
hold a strong belief that some people have a special ability for learning foreign languages,
only half of them 55,7% believe that they have a special ability for learning foreign languages.
However, this result may indicate that around 30% percent of the students believe that a
special ability by birth is needed to learn foreign languages but they don’t possess it.
Fortunately, of the students, 67,7% believe that everyone can learn to speak a foreign
language and this belief is expected to counterbalance the negative effect of belief related to
their lack of special ability for language learning. Pre-service teachers seem to believe that
there is such a thing as foreign language aptitude and some people are gifted but this is not a
real requirement and this can be overcome. This result was in line with previous research
showing that Turkish EFL learners endorsed the concept of language aptitude (Öz, 2007).
Almost half of the students (43%) reported that they were not sure whether Turkish people
were good at learning foreign languages whereas 27,5% agreed that Turkish people were
successful language learners and 29% agreed that they weren’t good language learners at all.
It seems that most students are not optimistic about the success of Turkish language learners
which is a disadvantage for a language teacher. About the effect of gender on language
learning, the responses to the statement “Women are better than men at learning foreign
languages” were varied. About 44% of the participants agreed, 29% disagreed, and the rest
were neutral.

Table 3: Pre-service teachers' responses about the difficulty of English language learning
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Items

3. Some languages are easier to
learn than others.
4. English is ………
5. I believe that I will learn to
speak English well.
15. If someone spent one hour a
day learning a language, how
long would it take them to speak
the language very well.
25. It is easier to speak than
understand a foreign language.
34. It is easier to read and write
English than to speak and
understand it.

Strongly Disagree
Disagree

Not
Sure

Agree

Strongly
Agree

F (%)

F (%)

F (%)

F (%)

F (%)

Mean

5,8

7,3

14,7

32,5

39,8

3,93

(a) 1,6
5,2

(b) 17,1
3,6

(e) 9,8
40,7

3,26
4,03

(a)
15,5

(b)
39,4

(c)
20,2

(d)
8,3

(e)
16,6

2,70

22,2

21,6

23,7

20,1

12,4

2,78

4,7

13,5

21,8

30,6

29,5

3,66

(c)44,0 (d)27,5
14,9
35,6

(a): A very difficult language (b) A difficult language (c) A language of medium difficulty (d)An easy language (e)A very easy
language
(a): Less than a year (b) 1-2 years (c) 3-5 years (d) 5-10 years (e) You can't learn a language in one hour a day

The findings in the category of the difficulty of language learning revealed that a majority of
the pre-service EFL teachers (72,3%) in the present study agreed that certain languages are
easier to learn. As to their own potential in learning English, most participants seem to be
optimistic about themselves and 76,3% reported that they would ultimately speak English
very well. However, 14% of pre-service teachers are neutral about this statement and 8,8% of
the participants disagreed with the statement. For the items addressing the relative difficulty
of language skills, the responses were varied. About half of the participants rejected that it
was easier to speak than to understand English (43,8%), while 32,5% of them found speaking
easier than understanding. Similarly, more than half of the students (60,1%) agreed that
reading and writing was easier than speaking and listening.
When asked about the difficulty of English, about half of the participants 44,0% rated it as “a
language of medium difficulty.” The percentage of the participants believing that English was
“a very difficult or difficult language” was 18,7% and the other 37,3% percent thought
English as “a very easy and easy language.” As for the question, how long it would take one to
speak the language fluently if someone spent one hour a day learning a language, most
students (39,4%) believed that it was possible to learn the language within one to two years.
Of the participants, 15,5% believed that it would take “less than a year”; 20,2% “3-5 years”;
and 8,3% “5-10 years.” The rest, almost one-fifth of the participants, believed that no one can
learn to speak English well if he or she only spent one hour a day learning it.
Table 4: Pre-service teachers' responses about the nature of language learning
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Items

Strongly Disagree
Disagree
F (%)

8. It is necessary to know about
English-speaking cultures in order
to speak English.
12. It is best to learn English in an
English-speaking country.
17.The most important part of
learning a foreign language is
learning vocabulary words.
23.The most important part of
learning a foreign language is
learning the grammar.
27. Learning a foreign language is
different than learning other
academic subjects.
28. The most important part of
learning English is learning how to
translate from my native language.

F (%)

Not
Sure

Agree Strongly
Agree
F (%)
21,2

18,1

3,05

14,0

24,4

F
(%)
22,3

F (%)

Mean

6,7

6,2

5,2

21,6

60,3

4,22

2,6

7,2

22,7

37,6

29,9

3,85

16,6

28,0

26,4

21,8

7,3

2,75

3,1

5,2

9,8

28,9

53,1

4,23

7,8

12,0

32,3

30,7

17,2

3,37

The third group items of the questionnaire concern beliefs about the roles of vocabulary
learning, grammar instruction, translation, and the role of culture in learning the target
language, namely English. Results indicated that almost half (44,6%) of the students
recognized that learning a foreign language is not just a matter of learning grammar whereas
almost one third (29%) still believe grammar is an important issue and the rest (26,4%) is
not sure about it. As for learning vocabulary words, most of the students (67,5%) believe that
the most important part of learning a foreign language is learning vocabulary words; 22,7%
of them were neutral. The role of translation in English learning was not clearly supported by
the participants. Though more than half of the participants (47,9%) agreed with the
statement “The most important part of learning English is learning how to translate from my
native language,” about one third of the participants (32,3%)were either neutral (31%) or
disagreed (19,8%) with the statement. In the area of culture learning, few participants felt it
necessary to know about the foreign cultures in order to speak the language well (39,4%), yet
38,3% of the participants did not agree about culture learning at all and 22,2% of them
reported that they were neutral. However, 82% of the participants believed that it was better
to learn the language in the foreign country and just 12% of the participants did not agree
with them.

Table 5: Pre-service teachers' responses about learning and communication strategies
Items
Strongl Disagr Not Agre Strongl
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7. It is important to speak English with an
excellent pronunciation.
9. You shouldn’t say anything in English
until you can say it correctly.
13. I enjoy practicing English with the native
speakers of English I meet.
14. It’s o.k. to guess if you don’t know a word
in English.
18. It is important to repeat and practice a
lot.
21. I feel timid speaking English with other
people.
22. If beginning students are permitted to
make errors in English, it will be difficult for
them to speak correctly later on.
26. It is important to practice with audio
materials.

y
Disagr
ee
F (%)

ee

Sure

e

y
Agree

F (%)
8,2

F
(%)
30,4

F (%)

5,7

F
(%)
14,9

40,7

Mea
n
3,92

56,5

21,2

5,7

7,3

9,3

1,91

3,6

2,6

8,8

26,8

58,2

4,33

1,6

10,4

19,2

35,8

33,2

3,88

4,6

2,6

4,6

23,7

64,4

4,40

26,8

21,6

13,4

23,2

14,9

2,77

34,0

17,5

21,6

13,4

13,4

2,54

3,6

4,7

9,3

33,2

49,2

4,19

Regarding the “Learning and Communication Strategies” category 88,1% of the students
believed that it was important to repeat and practice extensively, with 82,4% of them
endorsing the belief that it was important to practice with audio materials. Very small
percentages (7,2% and 8,3%) disagreed with these two statements. The results of both
items indicate that students give value to hard work and emphasize the importance of effort
in foreign language learning. Consistent with the overwhelming agreement about the
importance of practice, majority of participants (85,1%) endorsed the statement “I enjoy
practicing English with the foreigners I meet.” Approximately 6% confessed that they did not
like practicing English with an English speaker and 8,8% of the participants responded that
they neither supported nor disapproved of the concept.
The responses to the items concerning communication strategies showed varying opinions.
Quite a large number of students (71,1%) believed that it is important to speak a foreign
language with an excellent accent but 77,7% of the students also held enabling beliefs such as
disagreeing that they should not say anything in the foreign language until they can say it
correctly. Even though the participants agreed with some basic concepts of the
communicative approach, they were still concerned about accuracy and lacked confidence in
using English. The majority of the participants endorsed the use of guessing as a
communication strategy (68,9%). More than half of the participants (51,5%) rejected the
concept of “immediate correction”. One fourth of the (26,8%) participants believed that if one
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is allowed to make mistakes in the beginning, it will be hard to get rid of them later on. In
regard to their confidence in using English, more than one third of the participants (38,1%)
did not think that they were timid speaking English, but almost half (48,5%) of the
participants did.
Table 6: Pre-service teachers' responses about motivation and expectation
Items
Strongl Disagr Not Agre
y
ee
Sure
e
Disagr
ee
F (%)
F (%)
F
F
(%)
(%)
20. People in my country feel that it is
6,2
14,4
12,9 36,1
important to speak English.
24. I would like to learn English so that I can
8,8
10,3
20,1 33,0
get to know native speakers of English
better.
29. If I learn English very well, I will have
3,1
4,1
9,3
22,8
better opportunities for a good job.
31. I want to learn to speak English well.
3,6
3,1
16,6
32. I would like to have friends whose native
2,6
1,6
8,8
22,3
language is English.

Strongl
y
Agree
F (%)

Mean

30,4

3,70

27,8

3,60

60,6

4,33

76,7
64,8

4,62
4,45

The items in the area of “Motivation and Expectations” indicated that students have high
motivation and expectations related to their language studies. Firstly, the majority of the
students (93.3%) want to learn to speak English very well. Most participants (83.4%)
believed that if they spoke the language well, they would have many opportunities to use it
such as getting a good job (83.4%), having friends from other countries (87%), the
importance given by Turkish people (66.5%) and learning about people from the countries
where English is spoken (60.8). In regard to the reasons why they wanted to learn English, it
was clear that they had both integrative (having friends from other countries and learning
about people from the countries where English is spoken) as well as instrumental motivation
(the importance given to speaking English by Turkish people and getting a good job). On the
other hand, highly endorsed items in this category also indicate that pre-service teachers
mostly want to learn English for communicative purposes.
Students’ beliefs depending on gender, type of school that they graduated from,
year at the faculty, and self reported academic achievement
Since the study is designed to examine the effect of gender, academic achievement, year at
school, and type of high school that the participants graduated from, in addition to the
common beliefs held by pre-service EFL teachers, independent sample t test and ANOVA
were performed. Firstly, the effect of gender was analyzed and found out that there was a
significant effect of gender only on the beliefs related to the “the difficulty of language
learning”. Males’ scores were higher than those of females (Table 7). It contradicts with the
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findings of a study by Tercanlıoğlu (2001) in which no significant differences were reported
with regard to gender effect on Turkish pre-service EFL teachers’ beliefs. Since gender is a
social variable (Ellis 1994; Özyurt 1994), the findings might be regarded as representative of
socio-cultural effect on pre-service teachers’ self-conceptions; the males tend to rate their
abilities higher than the females, as it was reported by Siebert (2003) from a study
concerning learner beliefs.
Secondly, the effect of academic achievement was analyzed and a significant effect of
academic achievement was determined on the beliefs held by the pre-service teachers related
to the “foreign language aptitude, the difficulty of language learning, and motivations and
expectations” (Table 7). Consistent with the previous literature (Tanaka & Ellis, 2003;
Asbjornson, 1999), successful students seem to have more positive feelings about the
existence of language aptitude and more importantly, they believe that they have the ability
of learning a foreign language, in addition to having higher motivation and expectations about
English studies. They also have strong beliefs about the difficulty of language learning.
Obviously, the students who qualified themselves as high achievers held stronger beliefs that
they had greater potential to learn English and possibly had superior abilities in learning
English than those who qualified themselves as low achievers, as various researchers
indicated (Nation & McLaughlin, 1986; Nayak, et al., 1990; Bialystok, 2001, Suwanarak,
2012). Participants who considered themselves as high achieving in English learning also
seems to be more motivated and have higher expectations as well as holding the beliefs that
they have been dealing with a difficult issue.
Considering the suggestions in previous studies indicating that some beliefs may be
facilitative and some may be detrimental to language learning (Abraham and Vann, 1987;
Horwitz, Horwitz, & Cope, 1986; Mori, 1999; Peacock, 2001; Truitt; 1995; Yang, 1999), it can
be said that, students perceiving themselves as successful language learners may be under
the influence of facilitative effect of language learning beliefs whereas the students perceiving
themselves unsuccessful may be under the influence of detrimental effects. Turkish preservice EFL teachers who consider themselves as successful, in the present study believe that
there is such a thing as foreign language aptitude and they have this special ability which
seems to increase their motivation and expectations as well. As for the difficulty of language
learning category, students qualifying themselves as successful language learners differ
significantly from the students qualifying themselves as unsuccessful, believing that English is
a difficult language to learn. Consistently, Horwitz (1987) indicated that students’ judgments
about the difficulty of language learning are important in the students’ commitment to
language learning. Contrary to the findings of this research, she explained that if learners
underestimate the task difficulty, they can get frustrated easily and give up studies. Since selfreported successful students seem to have higher motivation and expectation in spite of their
beliefs towards the difficulty of English language learning, it can be said that they do not
underestimate the task of learning English and committed to study. Students who consider
themselves as unsuccessful seem to have weaker beliefs about the foreign language aptitude,
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the difficulty of language learning and motivations and expectations. This does not
necessarily mean that they are under the influence of detrimental effects of those beliefs.
Table 7: Pre-Service Teachers’ Beliefs in terms of Gender and Academic Achievement
Beliefs
Gender
Academic Achievement
Descriptiv Male
Female
Successfu Unsuccessfu
es
l
l
Foreign
T
-0.927
2.589
Language
P
0.355
0.010*
Aptitude
M±SE
3.46
4.54
3.64
3.44
N
48
140
82
105
The Difficulty T
2.210
3.103
of Language P
0.028*
0.002*
Learning
M±SE
3.53
3.34
3.52
3.28
N
49
139
82
105
The Nature of T
0.361
1.235
Language
P
0.719
0.218
Learning
M±SE
3.61
3.58
3.65
3.54
N
49
141
82
107
Learning and T
-0.242
1.013
Communicati P
0.809
0.312
on Strategies
M±SE
3.48
3.50
3.53
3.46
N
47
144
84
106
Motivations
T
-1.15
1.882
and
P
0.251
0.041*
Expectations
M±SE
4.04
0.86
4.25
4.05
N
50
143
83
109
Thirdly, type of high school that they graduated from was analyzed and he results of the
ANOVA indicated a significant difference between the high school types in terms of the
“difficulty of language learning” category as presented in Table 8. Post HOC Tukey HSD
analysis was carried out to find out which group created the difference and was determined
that there was a difference between “Vocational High School” and “Regular High School”
students. Vocational High School students hold stronger beliefs than “Regular High School”
students about the difficulty of language learning. In other words, they find learning English
more difficult. This result was also consistent with previous research showing that type of
educational institution as a factor of past learning experience plays a role in shaping learner's
beliefs (Rifkin, 2000). Experience of learning a foreign language in different settings such as
classroom or schools is known to lead to the differences in learners’ existing beliefs or
formation the new ones (Tanaka & Ellis, 2003). Beliefs are also reported to change over time
as a product of new situational experiences (Sakui and Gaies, 1999; Zhong, 2008). Thus, the
results of this research, confirms the findings of above mentioned ones. Since Vocational and
Regular High Schools In Turkey completely varies in their curricula providing different
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language learning experiences, it was not surprising to find out the differences in language
learning beliefs of the graduates from those schools in this research.
Finally, when the effect of year at the teacher training program is analyzed, it is found out that
there was not a significant effect of year at the faculty on the beliefs held by the pre- service
teachers. Fortunately, the findings here contradict with the findings of Peacock’s study as
there were no significant changes in pre-service EFL teachers’ mistaken beliefs during their
preparation programme. Yet, this result is consistent with the research findings previously
conducted in Turkish EFL context (Han, et. al 2011).
Table 8: Pre-Service Teachers’ Beliefs in terms of “School Type” and “Year at the Faculty”
TYPE OF HIGH SCHOOL
BELIEFS
Foreign
Language
Aptitude

F
P
M

SE
The Difficulty F
of Language P
Learning
M
SE

AHS

RHS

3.56

1.02
0.381
3.45 3.61

0.47

VHS

0.68 0.18
2.65
0.049*
3.30 3.72
0.67 0.16

PHS

3.70
0.17

YEAR AT SCHOOL
FR

SOPH

JR

0.86
0.462
3.49
3.54

SR

3.61

3.45
0.07 0.06

0.09
0.07
1.98
0.117
3.42
3.19
3.42
3.41 3.22
3.48
0.04
0.19
0.07
0.06
0.08 0.07
The Nature of F
1.74
2.42
Language
P
0.159
0.067
Learning
M
3.58 3.54 3.96
3.50 3.61
3.41
3.64
3.71
SE
0.05 0.07 0.13 0.22 0.08
0.08
0.08
0.08
Learning and F
0.36
1.99
Communicati P
0.778
0.116
on Strategies
M
3.51 3.45 3.58 3.54 3.53
3.42
3.41
3.61
SE
0.04 0.05 0.16 0.10 0.06
0.07
0.06
0.06
Motivations
F
0.42
1.91
and
P
0.736
0.128
Expectations
M
4.20 4.09 4.06 4.00 4.34
3.98
4.15
4.11
SE
0.06 0.09 0.25 0.19 0.09
0.10
0.12
0.10
*The difference was determined between Vocational High School and Regular High School

4. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
In conclusion, the findings of this study enhanced our understanding of the Turkish preservice EFL teachers’ beliefs about foreign language learning. The findings show that the preInternational Journal of Languages’ Education and Teaching
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service EFL teachers in Turkey reported possessing some beliefs about language learning that
are common among EFL learners in previous studies and some that are different. First of all,
the pre-service teachers held beliefs about the existence of foreign language aptitude but this
belief did not seem to have negative effects on their learning since they also had strong
beliefs that everyone can learn foreign languages and they had the ability of learning
languages. Secondly, the pre-service teachers in this study are determined language learners
and also likely to do well in learning English since majority of them have realistic ideas about
the difficulty of English learning and they hold the belief that they will eventually learn
English. Moreover, this positive belief about their ability and the statement about enjoying
practicing the foreign language seem to enhance their motivation and determination in their
studies as well. Thirdly, their beliefs reflect the fact that in foreign language learning contexts,
the role of authentic materials is viewed as a crucial aspect of successful language learning.
Finally, it was also concluded that that pre-service EFL teachers had both integrative and
instrumental motivation.
However, some of their beliefs such as accepting foreign language learning mainly as a matter
of grammar, vocabulary and translation are still of concerns that may have negative effects on
the pre-service EFL teachers despite their belief in the importance of studying English for
communicative purposes. In addition, some beliefs such as correct pronunciation, excellent
accent, immediate correction and lack of self-confidence while speaking with the foreigners
may still seem to have an undermining effect of pre-service EFL teachers’ studies by raising
their anxiety.
With regard to the effect of different variables, it was seen that the male and vocational high
school graduate pre-service teachers had stronger beliefs about the difficulty of language
learning category than females and Regular High School graduates. It is worth underlining
here that pre-service EFL teachers’ beliefs were affected by their past educational
experiences and gender also has a socio-cultural effect on the beliefs of foreign language
learners. Besides, the pre-service EFL teachers who considered themselves as successful had
stronger beliefs than the ones who considered themselves as unsuccessful in terms of foreign
language aptitude, the difficulty of foreign language learning and motivation and
expectations. Students qualifying themselves as successful hold the belief that there is such a
thing as language aptitude and they themselves have this ability, they are capable of dealing
with their language studies even if it was not an easy job and also had higher levels of
motivation and expectations. When all those beliefs were evaluated altogether, the foreign
language beliefs of pre-service teachers who qualified themselves as successful had might not
have a detrimental effect on their language studies and motivation.
Learners´ beliefs about language learning demand further exploration. It may be of interest
for future researchers to the sources, development, or changes in pre-service teachers’
beliefs, or how teachers teach under the influence of their own beliefs. The findings of the
study also strongly suggest that teacher education programmes should encourage
prospective EFL teachers to find out about their beliefs and be aware of the negative effects of
their misconceptions or erroneous beliefs.
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ABSTRACT
Reading is an activity which, as a result of eye-brain coordination, occurs via giving meanings to written symbols seen by
eyes. Reading having different aims such as reaching and understanding available knowledge in written sources,
improving vocabulary, reinforcement of expressing performance and reaching self-pleasure is important for both first
language and second language teaching. Reading skill teaching accepted one of four main skills - reading, writing,
speaking and listening - and interrelated with them is an activity which has been proceeded for centuries. Reading
specifically selected texts has privileged to comprehend the nubs of foreign language. In our country, Arabic is taught at
many private schools, departments of Arabic Literature, faculties of theology and imam-hatip schools. Ability of reading
Arabic texts, of course, has an importance for teaching Arabic because an Arabic learner may easily find opportunities to
improve reading rather than speaking and writing.
Some reasons such as different alphabet, the problem of how
words are articulated on its own due to being composed of consonants, how the last character is pronounced in different
situations and having sounds which are not exist in other languages cause some problems in teaching Arabic reading. In
this study, problems in teaching Arabic reading as a foreign language, solutions of these problems and how reading
comprehension process can be conducted truly are argued.
Key Words: Reading, Arabic, teaching reading.

ÖZET
Okuma, göz-zihin koordinasyonu sonucu gözler sayesinde görülen yazılı sembollerin zihin tarafından
anlamlandırılmasıyla ortaya çıkan bir etkinliktir. Yazılı kaynaklarda mevcut bilgilere ulaşmak ve anlamak, sözcük
haznesini zenginleştirmek, anlatım gücünü pekiştirmek, kişisel hazza ulaşmak gibi farklı amaçlarla yapılan okumanın
sadece ana dil öğretiminde değil; yabancı dil öğretiminde de önemli bir yeri vardır. Yabancı dil öğretiminde temel dört
beceriden biri kabul edilen, dinleme, konuşma ve yazma becerileriyle iç içe geçmiş olan okuma becerisinin öğretimi
yüzyıllardır süregelen bir etkinliktir. Öğrenilecek yabancı dilin inceliklerinin daha iyi kavranması için seçili metinlerin
okunması önemli bir önceliktir. Ülkemizde, Arapça başta imam hatip liseleri, imam hatip ortaokulları, ilahiyat fakülteleri,
Arap dil ve edebiyatı bölümleri ile birçok özel kursta öğretilmektedir. Arapça okuma becerisinin ise Arapça öğretiminde
özel bir yeri vardır. Çünkü Arapça öğrenen bir kişinin konuşma ve yazma becerilerinden ziyade okuma becerisini
geliştirecek alan bulma olasılığı daha fazladır. Arapçanın alfabe farklılığı, sessiz harflerden oluşması nedeniyle öncelikli
olarak her kelimenin tek başına ve nasıl okunacağı sorunu, kelimenin son harfinin değişik biçimlerde seslendirmesinin
nasıl yapılacağı, başka dillerde olmayan seslere sahip olması gibi bazı nedenler Arapça okuma öğretiminde bir takım
sorunlara sebep olmaktadır. Bu çalışmada, bir yabancı dil olarak Arapça okuma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve bu
sorunlara ne gibi çözümler bulunabileceği, başarılı bir okuma-anlama sürecinin nasıl sağlanabileceği tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Okuma, Arapça, okuma öğretimi.
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1. GİRİŞ
Dil, en basit anlamda insana bahşedilen bir bildirim aracıdır. Bir duygunun, bilginin, düşüncenin bir
zihinden başka bir zihne aktarılmasıdır. Okuma eylemi de dilin günlük hayatta ortaya çıkan en
somut yansımalarından biridir (Kaçar, 2012; 167).
Okumanın sadece ana dilde değil; yabancı dil öğretiminde de önemli bir yeri vardır. Her ne kadar
dil bir bütün olsa da yabancı dil öğretiminde dinleme, konuşma, okuma ve yazma olarak dört temel
beceriye ayrılmıştır. Konuşma ve yazma becerilerinin çok büyük ölçüde dinleme ve okuma
becerilerine bağlı olması, toplumumuzda okumaya verilen önem, Müslümanlara inen ilk ilahi
mesajın “( – ”إقرأOku) olması, okuma becerisinin önemini göstermektedir.
2. YÖNTEM
Bir yabancı dil olarak Arapça okuma öğretiminde karşılaşılan sorunları belirleyip, bu sorunlara
çözüm önerileri sunmak amacıyla hazırlanmış bu çalışma tarama modelinde betimsel bir
çalışmadır. Veriler; yabancı dil öğretimi, okuma öğretimi, okuma konularındaki yerli ve yabancı
bilimsel yayınlardan yararlanılarak elde edilmiştir.
Veri kaynakları incelenerek ve sınıf içi deneyimlerden yararlanılarak, Arapça okuma öğretiminde
karşılaşılan sorunların neler olduğu konusunda bir çerçeve oluşturulmuş, daha sonra da bu
çerçeveye uygun bir anlayışla çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.
3. BULGU VE YORUMLAR
Okumanın Tanımı, Amacı
Okumanın birçok farklı tanımı yapılmıştır. Demirel (2014), “okumanın bilişsel ve psikomotor
becerilerin ortak çalışmasıyla yazılı sembollerden anlam çıkarma etkinliği” (s. 109) olduğunu
söylerken; Yıldız ve Ceviz (2007), “okumanın bir etkileşim süreci olduğunu, bu süreçte okuyucunun,
okuduğu metnin başlık ve konusu hakkında sahip olduğu bilgi ile yazarın yazdığı arasında bir bağ
kurduğunu” (s. 15) belirtmiştir.
Doğan (2011), ise okumanın tanımını yaparken, bu beceriyi “toplumun ses ve şekilleri üzerinde
anlaştıkları yazılı semboller olan harflerin telaffuzu için ilgili organların aktif katılımıyla sesli ya da
sessiz olarak metinlerin anlamlara çevrilerek gerçekleştiren zihinsel, anlamsal ve fizyolojik bir
iletişim” (s. 206) şekli olarak nitelendirmiştir.
Okuma eylemine ruhbilim penceresinden bakanlar, okuma sırasında bilginin algılayış ve
yorumlanışının bellekte ön bellek, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek olmak üzere üç aşamalı
bir süreçte gerçekleştirildiğini ifade etmektedir. Ön bellek okunacak kelimeleri bir fotoğraf gibi
görsel olarak algılar ve küçük bir ön elemeden geçirdikten sonra kısa süreli belleğe yollar. En fazla 7
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farklı bilgiyi 20-30 saniye depolama kapasitesi olan kısa süreli bellekte algılananlara bir anlam
yüklenir ve burada ya uzun süreli belleğe yollanır ya da silinir. Uzun süreli bellekte toplanan bilgiler
de okunan yazılı metnin genel anlamını içeren bir özeti haline gelerek okuyan kişinin bilgilenme
yapısını oluşturur (Er, 2005, s. 210).
Okuma hiç şüphe yok ki yorumlama, değerlendirme, hüküm verme, çözümleme gibi karmaşık
zihinsel eylemleri de içeren bir etkinliktir.
Okuma eyleminin elbette belli bir amacı vardır. Kişi, okuma becerisini geliştirmek, kelime haznesini
zenginleştirmek, kişisel anlatım gücünü artırmak, bilgi edinmek gibi amaçlarla okuyabilir.
Okumanın amaçları; araştırma amaçlı, özet amaçlı, haber verme amaçlı, sınav amaçlı, zevk amaçlı ve
ibadet amaçlı olmak üzere 6 kategoriye ayrılır (el-Hûlî, 1986, s.112-113). Demirel (2014),
“okumada esas amacın yazarın vermeye çalıştığı mesajın ne olduğunu anlama olduğunu” (s. 110)
vurgulamıştır.
Yabancı dil öğretiminde okuma öğretimi yüzyıllardır süregelen bir etkinliktir. Er (2005),
“öğrenilecek yabancı dilin inceliklerinin daha iyi kavranması için seçili metinlerin okunması önemli
bir önceliktir” (s. 211) diyerek okuma öğretiminin önceliğini vurgulamıştır.
Okuma eyleminde en öne çıkan amacın bilgiye ulaşmak olduğunu söyleyebiliriz. Bilgiye ulaşmak
için de okunan metinden bir anlam çıkarmak gerekir. Aksi halde yapılan eylem metinde geçen
kelimelerin doğru telaffuz edilmesinden başka bir şey olmayacaktır (Kaçar, 2012; 169).
Okuma Türleri
Okuma amaçlarına uygun olarak çeşitli okuma türleri bulunmaktadır. Bu okuma türlerinin her
birinin kazanılması ve uygulanması gerekmektedir.
Yoğun Okuma
Bir metni inceleme veya kavrama amacıyla dikkatli bir şekilde yapılan, okuma becerilerini
geliştiren, dil birikimini artıran okuma türüdür. Bu okuma türü, sınıfta ders kitaplarıyla öğretmen
kontrolünde, sesli ya da sessiz yapılan bir etkinliktir.
Yaygın Okuma
Öğrencinin okuma becerisini geliştirmek amacıyla yapılan hızlı okuma etkinliğidir. Yaygın okumada
öğrencilerin ders kitapları dışında kalan, ilgi ve zihinsel gelişimlerine uygun yayınlar seçilmelidir.
Sesli Okuma
Öğrencilerin okumayı öğrenmeleri için gerekli olan bir öğretim etkinliğidir. Sesli okumada
öğrencilerin yabancı dilde kelimeleri doğru telaffuz etmeleri, vurgu ve tonlamaya dikkat
etmelerinin öğretilmesi amaçlanır.
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Sessiz Okuma
Okuyucunun metni anlamaya yönelik, telaffuz yapmadan, göz yoluyla yaptığı okuma türüdür.
Yabancı dil öğretiminde sessiz okuma becerisinin kazanılması önemlidir.
Sessiz okuma, sessiz, dudakları hareket ettirmeden hatta okuyucunun gırtlağında ses telleri bile
titremeden, yalnızca bakarak gerçekleşir. Yazılı kelimeler seslendirme aşamasına ulaşmadan
okuyucunun zihninde anlam kazanır (aktaran Akçay, 2000, s. 90).
Arapça Okuma Öğretimi
Yüzlerce belki de binlerce dilin konuşulduğu dünyamızda, yabancı dil öğrenimi ve öğretimi günden
güne önem kazanmaktadır. Her ne kadar yabancı dil denilince akla ilk gelen İngilizce, Almanca,
Fransızca gibi diller olsa da özellikle son yıllarda ülkemizde Arapçaya karşı olan ilgi günden güne
artmaktadır (Dağbaşı, 2007, s.41). Ülkemiz üniversitelerinde açılan ilahiyat fakültelerinin, Arap dili
ve edebiyatı bölümlerinin sayısının çoğalması, Ortadoğu ülkeleriyle gelişen ekonomik, ticari ve
kültürel ilişkilerimizin artması Arapçanın sadece bir ibadet dili olmadığını ayrıca diğer diller gibi
günlük hayatta kullanılan bir dil olduğunu insanların zihnine iyice yerleştirmektedir.
Ülkemizde Arapça öğretimi başta imam-hatip ortaokulları ile liseleri, ilahiyat ve İslami ilimler
fakülteleri, Arap dili ve edebiyatı ile Arapça öğretmenliği bölümlerinin dışında birçok özel kursta ve
dernekte de yapılmaktadır. ÖSYM’nin 2014 –YDS İlkbahar dönemine ilişkin bilgilerine baktığımızda
Arapçanın İngilizce’ den sonra en çok adayın sınava girdiği dil olduğunu görmekteyiz.
Dört temel dil becerisinden biri olan okuma becerisinin Arapça öğretiminde önemli bir yeri vardır.
Özellikle de konuşma ve yazma becerileriyle karşılaştırıldığında, Arapça öğrenen bir kişi, bu
becerilerini etkin bir şekilde kullanacak alanlar bulamayabilir, ancak bu durum okuma becerisi için
farklıdır. Çünkü okunabilecek Arapça bir metin bulabilme olasılığı Arapça konuşan birini
bulmaktan kat kat fazladır. Belki de bu sebepten dolayı batıda Latincenin doğuda Arapçanın
öğretiminde uzun yıllardır kullanılan yöntem Dilbilgisi-Çeviri yöntemi olmuş ve bu yöntemde
öğrenenlere okutulan metinlerdeki dilbilgisi kurallarına öncelik veren bir yol seçilmiştir (Memiş ve
Erdem, 2013, s. 300).
Doğan’ın (2011) da bahsettiği gibi “Arapça okuma öğretimi uzun yıllar boyunca klasik metotlara
bağlı, tek düze bir şekilde yapılmıştır” (s. 208). Öğrenenin, okuduğunu anlayıp anlamadığına
bakmaktan ziyade, Arapça harfleri kurallarına uygun bir şekilde seslendirip seslendirmediğine,
harflerin mahreçlerinden doğru çıkarılıp çıkarılmadığına odaklanılmıştır.
Özellikle imam-hatip liselerinde ve ilahiyat fakültelerinde okuma öğretimi Arapça sanki bir yabancı
dil değilmiş gibi dini metinler ekseninde, öğretmen merkezli yürütülmüştür. Öğretmen metni
yüksek sesle okurken, öğrenciler içeriğe değil de şekle odaklanarak metni harekelemekle meşgul
olmaktadır. Daha sonra da okunan metin genelde öğretmen tarafından çevrilmekte pasif
durumdaki öğrenciler de not almaktadır. Kelimelerin bağlam içindeki örgüsüne dikkat
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edilmemekte, öğrenci aynı kelimeyi her gördüğünde sanki ilk kez görüyormuş gibi algılayıp bir
türlü kendine mal edememektedir (Kaçar, 2012, s. 170). Günümüzde ise yavaş yavaş da olsa Arapça
okuma öğretiminde öğretmen merkezli okuma öğretimi anlayışı terk edilmekte, okuyucu ile metin
arasındaki etkileşimin okuma becerisinin kazanılmasındaki önemin farkına varılmaktadır. Arapça
okuma eylemi şüphe yok ki kompleks bir eylemdir, öncelikle yazılı olarak görülen semboller
tanınmakta, daha sonra doğru seslendirme yapılıp, sembol ile anlam arasında oluşan birlik
anlaşılmaya çalışılmaktadır (Doğan, 2011, s. 210). Yani hem yazılı sembolü okuma hem de okunan
sembolü anlamlandırma olmak üzere iki işlem yapılmaktadır.
Nasıl ki sadece sayfada yazılı harfleri Arapçanın kendine has fonetiğine göre seslendirmek uygun
bir Arapça okuma şekli değilse, fonetiği bir kenara bırakıp okunan metnin anlamına odaklanmak da
doğru değildir. İyi bir okuma için uygun süre içinde sembolleri doğru telaffuz gibi tüm mekanik
ayrıntılar tam olarak gerçekleştirilmeli, diğer yandan da zihne ulaşan anlamların doğruluğu
eleştirici bir bakışla incelenmelidir.
Arapça Okuma Yöntemleri
Arapça okuma öğretimi alanında birçok görüş ve yöntem vardır. Bu yöntemlerden bazıları
şunlardır:
Harf Yöntemi
Bu yöntemde öğretmen alfabe harflerini birbiri ardınca öğrenciye öğretmeye başlar. Öğrenci, ( اelif),
( بbe), ( تte)…harflerini sırasıyla öğrenir. Burada öğrenci harfi yazılı olarak gördüğünde onu
okumayı öğrenir. Bundan sonra harflerin yazımını, daha sonra da hecelerin ve kelimelerin
okunuşunu öğrenir.
Bu yöntem öğretmen için kolaydır. Ayrıca bazı anne-babaların bildiği bir yöntemdir. Bu yönü
itibariyle bu yöntem desteklenmektedir. Bu yönteme birçok eleştiri de yöneltilmektedir.
Öğrencinin okuma hızını yavaşlattığı gerekçesiyle eleştireler vardır. Çünkü bu yöntemle öğrenen
öğrenci kelimenin tümünü kavramak yerine, onu harf harf okumaya yatkındır.
Ses Yöntemi
Bu yöntem harflerden hecelere, hecelerden kelimelere intikal etmesi bakımından harf metoduna
benzer; fakat harfin öğretim yöntemi bakımından ayrılır. Harf metodunda harfe bir isim verilir.
Örneğin  صharfi ‘sâd’ olarak öğretilir. Oysa ses yönteminde  صharfi ‘s’ olarak öğretilir.
Bu yönteme göre harfler örneğin; ب
َ ، َ ت، َ ز،س
َ gibi önce fethalı, sonra dammeli, sonra kesreli, sonra
da sakin olarak öğretilir. Daha sonra harflerin fetha ile tenvinli, damme ile tenvinli, kesre ile tenvinli
okunması öğretilir. Ardından harflerin fetha, damme ve kesre ile şeddeli hallerinin okunması ve bu
harflerin şeddeli hallerinin tenvinli olarak okunması öğretilir (el-Hûlî, 1986, s. 109).
Hece Yöntemi
Bu yönteme göre öğrenci öncelikle heceleri, daha sonra hecelerden oluşan kelimeleri öğrenir.
Ancak hecelerin öğretilebilmesi için öncelikle uzun ünlülerin öğretilmesi şarttır. Öğrenci önce  ي، و،ا
uzun ünlülerini öğrenir, sonra da  سي، سو، ساgibi uzun ünlülerle yazılan kısa heceleri öğrenir. Daha
sonra da  راسي، سوري، ساراgibi hecelerden oluşmuş kelimeleri öğrenir.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA OKUMA ÖĞRETİMİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1207

Bu metot harf ve ses metodundan daha iyi olabilir. Zira tek bir harf veya bir sesten daha büyük
birimlerle başlar. Adı geçen üç yönteme parçalı veya oluşumsal (tümevarım) yöntem de denir.
Çünkü öncelikle parçadan başlar sonra bütüne intikal eder. Bunun yanında tümdengelim ya da
çözümlemeli yöntemler adı verilen tam tersi durumun geçerli olduğu yöntemler de bulunmaktadır
(aktaran Akçay, 2000, s. 85).
Kelime Yöntemi
Kelime yöntemi tümdengelim yöntemlerinden biridir, öğrenci önce kelimeyi sonra kelimeyi
oluşturan harfleri öğrenir. El-Hûlî (1986), “kelime metodunun öğrencinin önce bütünü sonra
bütünü oluşturan parçaları idrak etmeye başladığı varsayımına dayanan psikolojik bir temeli
vardır. Yani kelime metodu insanın kavrama karakteriyle bağdaşmaktadır” (s. 110) demektedir.
Kelime metodunun uygulanmasında öğretmen kelimeyi ve kelimeyle ilgili resmi birlikte verir.
Öğretmen kelimeyi birkaç kez okur, onun ardından öğrenciler aynısını tekrar ederler. Daha sonra
öğretmen kelimeyi resimsiz olarak verir ve öğrencilerden kelimeyi tanımalarını ve okumalarını
ister. Öğrenciler kelimeyi okuyabildikten sonra öğretmen kelimeyi oluşturan harfleri tahlil etmeye
başlar.
Cümle Yöntemi
Bu yöntemle okuma öğretimi, öğretmenin tahta ya da kart üzerinde kısa bir cümle vermesiyle
yapılır. Sonra öğretmen cümleyi okur, öğrenciler de ardından birkaç kere cümleyi tekrar ederler.
Daha sonra öğretmen cümleye bir kelime ekler sonra bunu okur ve öğrenciler de yeni cümleyi
tekrar ederler. Daha sonra da iki cümle arasında ortak ve ortak olmayan kelimeleri tanımak
amacıyla karşılaştırma yapılır. Ardından öğretmen kelimenin harflerini tahlil etmeye başlar (elHûlî, 1986, s. 111). Böylece cümle yöntemi cümleden, kelimeye ve harfe doğru seyreder.
Derlemeli Yöntem
Bu yöntem her yöntemin iyi ve kötü yönleri olduğunu kabul eder. Bundan dolayı da, bu yönteme
göre en doğru olanı, bir metoda bağlı kalmadan bütün metotlardan yararlanmaktır.
Arapça Okuma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar
Arapça okuma öğretiminde her zaman birtakım problemlerle karşılaşılır. Çalışmamızın bu
bölümünde Arapça okuma öğretiminde genel olarak karşılaşılan sorunlar belirlenip daha sonra da
bu sorunlara çözüm önerileri sunulacaktır.
1. Arapçanın Sağdan Sola Okunması
Arapça gerek alfabe gerekse yazılış şekli bakımından Türkçeden farklıdır ve sağdan sola doğru
yazılır ve okunur. Bu durum öğrenciler için yeni karşılaşılan ve alışık olunmayan bir durumdur.
Özellikle de ilerleyen yaşlarda Arapça öğrenenler yıllarca soldan sağa doğru okumaya alışmış
oldukları için göz-zihin koordinasyonu kurmakta zorluk yaşayabilirler.
Türkçe okuyuş:
Öğrencilerin Arapça okumada karşılaştıkları sorunlar.
Arapça okuyuş:
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.المشاكل التي يوجهها الدارسون في قراءة اللغة العربية
2. Arapçada Sesli Harf Olmaması
Arap dilinin karakteristik özelliklerinden birisi de sesli harfe sahip olmayışıdır. Bu duruma çözüm
olarak ‘hareke’ denilen semboller kullanılmaktadır. Ancak günümüzde birçok kitapta veya yazılı
metinlerde hareke bulunmamaktadır. “(”نَ َعمevet), “( ” ِن َعمnimetler), “( ”نِع َمne kadar güzel), “( ”نَع َِمrahat
bir hayatı olmak), “( ”نَعُ َمpürüzsüz olmak), “( ”نَعَّ َمyumuşatmak, toz haline getirmek), “( ”نَ َعمmal, koyun)
gibi anlamlara gelir. Yani hareke olmasa aynı harflerle yazılmış bu kelime 7 farklı şekilde
okunabilir. Bu durumda hareke kullanılmaması okuma esnasında büyük sıkıntıya sebep olmaktadır.
3. Bazı Harflerdeki Mahreç Sıkıntısı
“ غ، ع، ض، خ، ح، ”ثgibi Türkçede ses olarak karşılığı bulunmayan harflerin telaffuzu okuma
esnasında sorunlara yol açabilir. “ ”اثمkelimesindeki “peltek se” sesi veren ‘ ’ثharfini Türkçedeki ‘s’
harfi gibi “ ”اسمşeklinde telaffuz edildiğinde kelimenin anlamında değişiklik meydana gelir ki bu
durum istenmeyen, hatalı bir okuma şeklidir. Aynı durumu “ ”ألمile “”علم, “ ”حلقile “ ”خلقgibi
kelimelerde de görürüz.
4. Arapça Harflerin Kelimedeki Konumuna Göre Şeklinin Değişmesi
Türkçe, İngilizce, Fransızca gibi dillerde harflerin tek yazılış hali varken Arapça bir harf üç farklı
şekilde yazılabilir. Örneğin “ ”ﻫharfi;
bir kelimenin başındayken “ ”ﻫ: ﻫؤالء
bir kelimenin ortasındayken “ ”ه: مهم
bir kelimenin sonundayken “ ”ﮫ:  كتابﮫşeklinde yazılmaktadır.
Bu durum öğrencinin öğrenmesi gereken harf sayısını doğal olarak üç katına çıkarmakta, özellikle
okumayı yeni öğrenenlerde zihin karışıklığına sebep olup okumada yavaşlamaya veya hataya yol
açmaktadır.
5. Şekil Olarak Birbirine Benzeyen Harflerin Aynı Kelimede Bulunması
Bazı harflerin şekil açısından birbirine benzemesi okumada karışıklığa sebep olabilmektedir. “ ،ت،ب
 ي، ن، ”ثya da “ خ، ح، ”جgibi şekil olarak birbirine benzeyen harflerin bir arada bulunması “ ، كتبتنا،ننتبﮫ
 ”تثبيتكkelimelerinde olduğu gibi okumada duraksamaya veya harflerin yerlerinin karıştırılıp yanlış
okunmasına sebep olabilmektedir.
6. Çeşitli Yazı Stillerinin Bulunması
Arapçada özellikle de güzel yazı yazma adına oluşturulmuş sülüs, nesih, rik’a gibi yazı stillerinde
harflerin yazımı büyük oranda farklılıklar göstermektedir. Bu da sürekli aynı stilde yazılmış
metinleri okuyan biri için Arapça okumada sorunlara sebep olmaktadır.
7. Uzun Ünlülelerin Kısa Ünlülerle Karıştırılması
Uzun ünlülerin ( ي، و، ) اkısa ünlülerle yani harekelerle karıştırılması ya da tam tersi ya da uzun
ünlülerin hiç okunmaması Arapça okuma öğretiminde karşılaşılan sorunlardan biridir. Bu durum
özellikle hızlı okuma esnasında karşılaşılan bir durumdur.
Örneğin; “( ”جمالcemâl) kelimesi, “( ” َج َملcemel) şeklinde okunduğunda okuma yanlışının yanında
anlamda da değişiklik meydana gelmektedir ki bu istenmeyen bir durumdur.
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8. Bazı Kelimelerin Yazıldıkları Gibi Okunmaması
Arapça genel anlamda yazıldığı gibi okunan bir dildir. Ancak bazı kelimeler yazıldıkları gibi
okunmazlar, bu durum da okumada sorun oluşturmaktadır.
“ ”أناkelimesi, Arapçanın kurallarına göre “enâ” şeklinde okunmalıyken, “ene” şeklinde okunur. Aynı
durumu “ ﻫؤالء، ﻫذا، ”أولئكgibi kelimelerde de görürüz.
9. Zamirlerin Çokluğu
Arapça gerek fiil çekimi gerekse zamir bakımından zengin bir dildir. Türkçede altı şahıs zamiri
bulunurken Arapçada bu sayı on beştir. Aynı durum iyelik zamirleri için de geçerlidir. Bu husus
özellikle mahreci zor kelimelerle zamirler buluştuğunda telaffuzda sıkıntı oluşturabilir. Örneğin;
َ
طريقُ ُك َّن
:  كن+ طريق
ُعكم
ُ  شوار:  كم+شوارع
kelimelerinde zamirlerle birleşen ve telaffuzları zor olan “ ”ق, “ ”كve “ ”عharfleri yan yana gelerek
okumada duraksamaya sebep olabilmektedir.
10. Öğrencinin Sadece Okulda Arapça Metin Okuması
Arapça öğrenimi boyunca sadece okulda eğitim-öğretim için hazırlanmış materyalleri okuyan bir
kişi günlük hayatta bir dergi, gazete okuduğunda okuma güçlüğüyle karşılaşabilir.
11. Yeterli Dilbilgisine Sahip Olamamak
Bir yabancı dil öğrenirken dilbilgisini öğrenmek kaçınılmazdır. Konu Arapça olunca bu durum daha
fazla önem kazanmaktadır. Türkçeyi öğrenen bir kişi fiil, özne, nesne gibi dilbilgisine dâhil olan
hususları bilmese de doğru okuyabilir. Ancak Arapçada bu durum biraz farklıdır.
Mühendis geldi.
المهندس
جاء
ُ
ُرأيت
Mühendisi gördüm.
المهندس
َ
Mühendise selam verdim. المهندس
على
سلمت
ِ
Yukarıdaki cümlelere baktığımızda Arapçada bir kelimenin son harekesinin cümle içindeki
konumuna göre (özne, nesne, câr-mecrur vb.) değiştiğini görürüz. Eğer öğrencinin önündeki metnin
tamamı harekeli değilse öğrenci bir kelimeyi okurken önce o kelimenin cümle içinde özne mi, nesne
mi vb. olduğunu anlamak ve ona göre kelimenin son harfini seslendirmek zorundadır. Aksi halde
yanlış okuma yapması ve okuma hızının düşmesi büyük bir olasılıktır.
Benzer bir durumu Arapçada belirlilik takısı olan ve “harfu’t-ta’rîf” olarak isimlendirilen “”ال
takısının kullanımında da görülebilir. Kameri harfler sınıfına giren bir harfle “ ”الtakısı bir araya
geldiğinde bir sorun yokken şemsi harfler sınıfına giren bir harfle “ ”الtakısı yan yana gelince
okumada değişiklik olur.
(el-kitâbu) ُ الكتاب: (kitâbun) كتاب
َّ  ال: (şemsun) شمس
(eş-şemsu) مس
ُ ش
İlk örnekte okumada herhangi bir değişiklik olmazken ikinci örnekte öğrenci eğer gerekli dilbilgisi
kuralını bilmiyorsa düz mantıkla “eş-şemsu” yerine “el-şemsu” okuma hatası yapabilir.
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12. Bazı Harflerin Yazıldığı Halde Okunmaması
Bu tür kelimeler Arapçada çok fazla olmamasına rağmen, bazı kelimelerdeki harfler yazıldıkları
halde okunmazlar. Bu özelliği bilmeyen bir okuyucu bu tür kelimelerle karşılaştığında o harfleri
okumaya çalışıp sorun yaşayabilir. Örneğin; “ ”عمروkelimesinde “”و, “ ”ذﻫبواkelimesinde “”ا
yazıldıkları halde okunmazlar.
13. Doğru Okumadan Ziyade Hızlı Okumaya Çalışmak
Önceki maddelerde zikrettiğimiz gibi Arapça kendine has özelliklerinden dolayı doğru okunması
çok da kolay olmayan bir dildir. Bu sebeple öğrenci özellikle harekesiz metinleri bir an önce okuyup
bitirmek için doğru okumaktan ziyade hızlı okumaya çalışabilir ve bu durum okumada problem
oluşturabilir.
Çözüm Önerileri
1. Her dilin kendi içinde bir yazma ve okuma sistemi olduğu iyice vurgulandıktan sonra
Arapçanın sağdan sola doğru okunup yazıldığına dikkat çekilmeli, öğrencilerin bu duruma
alışması ve daha sonra Arapçayı sağdan sola doğru, akıcı okuyabilmesi için gerekli olan
alıştırmalar yapılmalıdır.
2. Arapçada doğru ve akıcı okumayı sağlayabilmek adına “harekeleme sistemi” öğrenenlere
iyice izah edilmeli, ilk başta tüm kelimelerin her harfi harekeli olan metinler seçilmeli,
dilbilgisi kurallarıyla desteklenme düzeyi arttıkça harekeler azaltılmalı, son aşamada ise
tamamen harekesiz metinler üzerinden okuma öğretimi yapılmalıdır.
3. Özellikle Türkçede bulunmayan “ غ، ع، ض، ذ، خ، ”ثgibi harflerin sesletimine özen
gösterilmeli, harflerin hem yalın halde hem de kelime içindeki sesletimleri toplu, grup ve
bireysel alıştırmalarla pekiştirilmelidir.
4. Harflerin başta, ortada, sonda halleri iyice kavratılmalı, özellikle okuma öğretiminin başında
her harfin üç şeklinin de olduğu kelimeler/cümleler okutulmalıdır.
5. Standart stille yazılmış Arapça metinleri okuyabilen öğrencilere sülüs, nesih, rik’a gibi farklı
hatlarla yazılmış metinler üzerinde aşinalık kazandırılmalıdır.
6. Arapçada yazıldığı gibi okunmayan kelimeler olduğu vurgusu, o tarz kelimeler geldikçe
yapılmalı ve öğrencilerin zihnine yerleşmesi için sıkça tekrarlanmalı, bu konuda öğrenciler
tarafından yapılan hatalar asla göz ardı edilmemelidir.
7. Okuma öğretimi sadece okulla, okuldaki okuma materyalleriyle sınırlı kalmamalı; gazete,
dergi gibi günlük hayatta sıkça kullanılan yayınlarla desteklenmelidir.
8. Doğru, akıcı bir okuma-anlama becerisi kazandırmak için mutlak suretle yerine göre
dilbilgisi kuralları da öğretilmelidir.
9. Okuma parçaları, öğrencilerin seviyelerine, okuma öğretiminin amacına uygun olmalı ve
bıkkınlık yaratmayacak alıştırmalarla pekiştirilmelidir.
10. Okuma öğretimi sırasında öğrencilere okuma seviyeleri, başarısızlık sebepleri gibi
hususlarda geri bildirimde bulunulmalıdır.
11. Okuma becerisinin geliştirmenin en kolay ve etkili yolunun süreklilik dâhilinde çeşitli
metinlerin okunması olduğu duygusu aşılanmalıdır.
12. Okuma sırasında bilinçli veya bilinçsiz yapılan okuma hatalarının doğrudan veya dolaylı
olarak anlamı etkilediği öğretilmeli, hatasız bir okuma-anlama becerisinin kazanılması
hedeflenmelidir.
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13. Okuma öğretimi, salt olarak doğru telaffuz, tonlama, vurgu gibi hususlarda
sınırlandırılmamalı aynı zamanda okunan metnin doğru anlanması da hedeflenmelidir.
14. Okuma öğretimi becerisi, alanında uzman kişilerce, uygun ortamlarda, doğru materyallerle
amaçları gerçekleştirmeye hizmet edecek bir plan dâhilinde yapılmalıdır.
4. SONUÇ
Birçok farklı amaç için gerçekleştirilebilecek beceri olan okuma ana dil öğretiminde olduğu gibi
yabancı dil öğretiminde de önemli bir yer tutar. Okuma öğretiminde amaç sadece yazılı sembolleri
çözmek, seslendirmek değil; aynı zamanda okunan sembollerin zihinsel süreçlerden geçirerek
doğru anlamlandırmaktır.
Birçok kurumda çok geniş bir yelpazede büyük bir kitleye yabancı dil olarak öğretilen okuma
öğretiminde bazı problemler ortaya çıkmaktadır. Bazen dilbilgisinden, bazen fonetikten bazen de
yazımdan (alfabe farklılığından) kaynaklanan bu sorunlar Arapça öğretiminde verim düşüklüğüne,
öğrencide hayal kırıklığına, okumada anlamı değiştirecek ölçüde hatalara sebep olmaktadır. Diğer
dillerde olduğu gibi Arapça okuma öğretiminde de farklı yöntemler vardır. Öğretici belirli bir plan
dâhilinde doğru materyallerle, öğrencilerin seviyelerine uygun, belirlenen hedeflerle örtüşen bir
okuma öğretimi yapmak için bu yöntemlerin birinden ya da birkaçından yararlanabilir.
Okuma öğretiminde karşılaşılan sorunlara doğru çözümler bulmak Arapça öğreticisinin en temel
görevlerinden biridir. Bu sorunları ortadan kaldırmak veya en aza indirgemek öğreneni ve öğreteni
rahatlatıp sağlıklı bir okuma-anlama sürecinin oluşmasında başat rol oynayacaktır.
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LEARNING TURKISH IN ITALY: A SURVEY STUDY OF MOTIVATION 1
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ABSTRACT
Foreign/second language (L2) learning and teaching is a complex process in which among many other
variables, motivation stands out as one of the most important factors influencing L2 acquisition.
Various sources of motivation decide the individual’s success in learning an L2. For this reason, it is
important to unfurl what motivates L2 learners and make use of the motivational prompts to take into
consideration when designing materials and developing curricula. The research was conducted to
understand the initial motives for choosing to study Turkish as a foreign language (TFL). A
questionnaire of 25 items assessing motivation types of a total of 50 first-year university students who
were studying (TFL) at the Ca’ Foscari University of Venice in Italy was designed and administered.
Because of the qualitative nature of the research, descriptive data analysis methods were applied to
examine the data. The findings suggest that integrative, instrumental/extrinsic and intrinsic
motivation types were responsible for undertaking the study of Turkish language in different
proportions, yet in an inseparable way. The results are of importance for promoting TFL in countries
like Italy, where natural contact with native speakers is limited and creating the ground for material
design and pedagogical implications.
Keywords: Turkish as a foreign language, intrinsic motivation, extrinsic motivation, integrative
motivation, instrumental motivation, Italy.
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1. INTRODUCTION
People have learnt additional languages in accordance with the changing requirements of
time throughout history. One such language requirement of the increasing groups of
immigrants in Europe around 1970s marked the introduction of Communicative Language
Teaching (Savignon, 1991). The emphasis on communication in the new approach pushed the
teacher back and put the learner in the center of learning. This caused a shift of attention
from the teacher to the learner, which yielded insights into learner motivation.
Foreign/second language (L2) learning and teaching is a complex process in which among
many other variables, motivation stands out as one of the most important factors influencing
L2 learning. Due to the fact that there is not a widely accepted L2 learning motivation
definition (Oxford and Shearin, 1994), it is defined by many scholars in the most operational
terms for their studies. According to Gardner (1985) motivation comprises four aspects
which he termed as a goal, an effortful behaviour, a desire to reach the goal and positive
attitudes towards the goal. However, Heckhausen, Kuhl and their associates3 (Dornyei, 2000)
argue that without the temporal dimension, the definition of motivation is not further than
desire to do something; ignoring “its actual implementation and successful completion”
(Heckhausen, 1991; cited in Dornyei 2000). In essence, motivation is the term used to refer
“why people decide to do something, how long they are willing to sustain the activity and how
hard they are going to pursue it” (Dornyei and Skehan, 2003).
Research in L2 motivation can be characterized by three periods4: The social psychological
period (1959 - 1990), the cognitive-situated period (1990s) and the process-oriented period
(2000s) (Dornyei, 2005). Acclaimed researchers of the first period Gardner and Lambert
(1972) introduced integrative (a positive attitude towards the culture of the L2 and its
speakers) and instrumental (pragmatic reasons such as a better future career) motivations.
The need for further explanations on learner’s immediate learning situation rather than
socially bound environments led to the second period which is noted by Deci and Ryan
(1985; cited in Ryan and Deci, 2000) who introduced intrinsic (as a matter of nature choosing
to do something interesting or enjoyable) and extrinsic (doing something for the sake of
approval or reward) motivations. The third period was born as a result of the switched focus
from society to learning situation. The unstable nature of motivation in the course of the
learning process brought a temporal dimension in L2 motivation research. In this period,
Dornyei and Otto (1998) propounded three phrases of L2 motivation which are pre-actional
(generating motivation like setting goals, having intentions), actional (maintaining
motivation) and post-actional (evaluating the learning process).
3

Heckhausen, 1991; Heckhausen and Kuhl, 1985; Gollwitzer, 1990; Kuhl, 1985, 1986, 1987, 1992; Kuhl and
Beckmann, 1994.
4
Although a forth period called socio-dynamic (current) was proposed by Ushioda and Dornyei (2012), the
research in this field was considered as immature by the researcher. For this reason it was omitted from the
present study.
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Due to the fact that motivation is a determining factor in L2 language learning, it is not a
surprise that L2 motivation research has captured the attention of scholars that much. It is
“the primary impetus to initiate learning the L2 and later the driving force to sustain the long
and often tedious learning process” (Dornyei, 1998). According to Spolsky (1990; cited in
Wimolmas, 2013) motivated students take active roles in their learning and learn more
quickly. Bernaus and Gardner (2008) stated that integrativeness, motivation and
instrumental orientation (clusters of reasons for learning an L2 (MacIntyre, MacMaster and
Baker, 2001)) were significantly related to the achievement of the target language (English)
mentioned in the study. Several studies with similar results emphasize the importance of
motivation in L2 learning.
Besides affecting the level of achievement in L2 learning, motivation also supplies inferences
to improve and revise pedagogical implementations in the L2 teaching field, giving rise to
suggestions for L2 teachers, strategies, curricula and syllabi which regard motivation as one
of their principles (eg. Dornyei and Csizer, 1998).
The aim of the research
It is an obvious fact that technological advancements have shrunk the world. Today speaking
a foreign language has become a necessity; a skill to have rather than a privilege (Göçer,
2011). In this concept, teaching and learning Turkish as a foreign language (TFL) emerges as
a new field in which the need for research on the adaptability of teaching methods and
materials of more widely spoken foreign languages and devising a broad range of teaching
materials is awaiting to be met. In order to provide learners of TFL with appropriate learning
situations and materials, it is highly important to understand why they choose to study TFL
when presented with other options (i.e. other languages), especially in contexts where
Turkish is a foreign language rather than a second. For this reason, the present study aims to
shed light on the motivations of young adult learners of TFL in Italy, ignoring the relationship
between motivation and language achievement. To reach this aim, the following research
questions were asked:
1.
What are the reasons of first-year university students for choosing to study TFL in
Italy?
2.
Which types of motivation do the first-year university students studying TFL in Italy
have?
2. METHOD
2. 1. Participants
The present study was carried out in Italy at the Ca’ Foscari University of Venice. The
participants were the first-year university students studying Turkish Module 1 (Beginner) in
the Department of Asian and North African Studies in the 2014-2015 academic year. The
students in this department should master at least two languages presented in couples to
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them in order to graduate. Therefore, the participants in this study were free in their choices
to some extend as the couples of the languages did not cover all the combinations of the
languages offered by the department. Yet, they could still study other languages as optional
lessons. For the study, a total of 56 students were reached. 50 of them returned the
questionnaires conducted. Except for two students aging 39 and 57, the average age5 of the
students was 20. Only 8% of the students claimed that they had prior attempts to study TFL
and for the rest it was the first time to study it. Finally, except for one student who did not
mention about his/her sex, the participants were made up of 76% female and 24% male
students.
2.2. Context of the research
The research was carried out in Venice, Italy where the Turkish language was taught at the
university mentioned above during the academic year 2014-2015. The language learning
took place in a foreign language learning context in which the learners had a very limited
contact with native speakers of the language except for their instructors and professors.
When the questionnaire was delivered, the students had been studying TFL for
approximately two months (September – October 2014).
2. 3. Instrument
Before deciding the instrument, various questionnaires designed to measure motivation, the
factors affecting motivation, the relationship between motivation and achievement, and
motivation and strategies were examined (Dornyei, 1990; Bacon and Finneman, 1990; Noels,
Pelletier and Vallerand, 2000; Schmidt and Watanabe, 2001; Syed, 2001; Ushioda, 2001; Acat
and Demiral, 2002; Masgoret and Gardner 2003; Guilloteaux and Dornyei, 2008; Bernaus,
Wilson and Gardner 2009; Yılmaz and Arslan, 2014). It was observed that the majority of the
questionnaires were designed in likert scale format (response options ranging from
descriptors like “strongly agree” and “strongly disagree”). Moreover, in the L2 motivation
research literature, Gardner’s (1985) likert scale type Attitude/Motivation Test Battery
(AMTB) is extensively referred. However, Dornyei (2001) points out that although the
traditional L2 motivation research apply mostly to the rating scales which require typically
quantitative analysis processes, an increasing number of research make use of qualitative
research methodologies for the sake of the rich and multidimensional information they
supply. In order to reach the aim of the research, a new questionnaire (see Appendix 1 in the
original language - Italian) of one categorical, one multiple choice and twenty-three open
ended items were formed to collect as many diverse responses as possible instead of
modifying any already established questionnaires. This kind of a new questionnaire made
qualitative analysis possible. Likert scale and listing items were deliberately avoided in order
not to direct the participants with the already given options. After piloting, an improved
version of the questionnaire was developed and conducted.

5

The numbers and percentages were rounded up to the nearest number for an easier reading.
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2.4. Data analysis
In pursuance of a more complete understanding of motivation, four types of motivation
described by Gardner and Lambert (1972) and Deci and Ryan (1985) were chosen as the
categorization criteria for the responses. However, as the behaviours of extrinsically and
instrumentally motivated people are presented with the same examples in many studies (e.g.
Dornyei, 1994; Noels 2001), these two kinds of motivations were combined in this research.
The final categorization of the motivation types and their extents can be seen in Table 1.
Temporal dimension of motivation was omitted as it is irrelevant to the aim of the research;
yet, comments regarding maintaining motivation can still be found under the Results and
Discussion section.
Type
motivation
Integrative

of Description
Positive disposition toward
the L2 group and the desire
to interact with and even
become similar to valued
members
of
that
6
community.

Intrinsic

Instrumental/
Extrinsic

Inherent
pleasure
and
interest in the activity as well
as
the
spontaneous
satisfaction that is associated
with it.7
The potential pragmatic
gains of L2 proficiency.8

Keywords regarding characteristic
behaviours, thoughts and beliefs
- Feeling affinity and interest to the L2
culture and the speakers of the L2
- Desire to communicate with the rest of
the society
- Family relationships, social relationships
- Respect to the L2 culture and its
speakers
- Choosing an activity voluntarily
- Mastering a difficult task
- Delight in the sound, melody
- Curiosity
- Fun
- Feeling obliged for purposes like passing
exams, career opportunities, higher salary
-Traveling (involuntary, usually for
business)

Table 1: Categorization of Motivation Types
The data collected were the participants’ responses in forms of short phrases and sentences
as well as paragraphs varying in length. To group the similar responses given to each single
item, the items were analyzed one at a time. The items without any response were omitted
and the remaining responses were used to refer the whole group. For each group of the
similar responses keywords were either extracted from the responses or appointed by the
author. The frequency and percentage of these keywords were calculated with respect to the

6

The description was derived from the study of Dornyei (1994).
The description was derived from the study of Noels (2001).
8
The description was derived from the study of Dornyei (1994).
7
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total number of the responses given to a single item. Then, these keywords and their
percentages were interpreted according to the previously formed categories (Table 1).
3. RESULTS AND DISCUSSION
The first four items of the questionnaire were designed to describe the participants in terms
of age, sex, hometown and languages they spoke. The participants of the study formed a
group of young adult learners with the average age of 20, which is not surprising as the
university students are usually young adults. There were two participants aging 39 and 57
who could be called as adult learners. These two participants were included in the data
analysis; however, a specific comment on their motivations for choosing to study TFL can be
found at the end of this section. Except for one student who skipped the item asking for sex,
almost a quarter of the participants was male (24%) and the rest was female (76%). It seems
that Turkish was more appealing to the female students. The hometowns of the students who
said that they were from Italy (94%) can be seen in the Figure 1 in forms of dots. The rest 6%
was from other countries (Montenegro, Macedonia and Poland). There may be two reasons
for such a clustered picture of the hometowns: the physical distance between the hometown
of the student and the city the university is found and the quality of language education of the
university. Finally, none of the participants spoke Turkish except for one student who
expressed that she was born to a Turkish family in Italy, therefore she could partly
understand Turkish but could not speak.

Figure 1: Hometowns of the students
The rest of the items were designed to understand what made participants study TFL. To
start with, a very general item (number (no.) 5) asking about how the students’ interest
arouse towards Turkish was asked. The responses showed that 48% of the students became
interested in Turkish for integrative, 45% for instrumental/extrinsic and only 7% for
intrinsic motivation. The item is important to understand how the initial interest towards
TFL formed. In the responses, the most repeated keywords were Turkish culture (32%) and
Turkish history (16%). These students were interested in knowing Turkish culture and
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curious about Turkish history. It is interesting that only 7% of the responses were referring
to the language and its features as the reasons to be interested in Turkish. Moreover, more
than half of the students with instrumental/extrinsic motivation said that their interest
started mainly because they had to choose a second foreign language to study (19%), and the
rest gave reasons varying between job opportunities (18%) and advices (8%) they got
regarding a possible future job. Finally, from the responses of the students who expressed
that their interests rooted from instrumental/extrinsic reasons it could be deduced that after
starting to study TFL, they started to enjoy it. Thus, it is possible to say that although they
were interested in Turkish because of job opportunities and advices of other people, later
they became intrinsically motivated. This item is a good indicator of the reasons and source
of criteria for the authorities to revise the existing teaching materials and even create newer
ones covering Turkish culture and history with possible job contexts. Finally, it is worth
noting that in the responses films and books were given as reasons to be interested in
Turkish as well. Inserting them in curricula may keep the attention of the students during the
course of studying.
The next item (no. 6) was asking if the students had ever studied Turkish. All the students
responded and 92% of the responses were “no”. There was only 8% of the responses which
was referring learnt basic greetings during trips in Turkey and taking a two-week course in
Poland. This item clearly shows that the majority of the students did not know much about
Turkish before choosing to study it. And the ones who claimed to have studied did so mainly
casually (trips and holidays) for communication purposes with the native speakers, rather
than as a medium among speakers of other languages. In other words, integrative motivation
seems to be responsible for their learning. In fact, these few responses show the present
situation the Turkish language is in. It is learnt to communicate and/or work with native
Turkish speakers and not to use it as a lingua franca yet. Teaching material designers should
consider this fact especially when creating advanced listening materials. For example,
Turkish speakers know well that except for formal situations, the Turkish tend to modify
particular suffixes and sounds by lengthening the vowel before that suffix or sound (“bunu
okuyacaktın” becomes “bunu okuucaktın”) or simply by avoiding that suffix or sound
(“yapacağım” becomes “yapcam”) when speaking. Such variations can be significant to avoid
not only misunderstanding, but also not-understanding anything in informal situations like a
coffee break with Turkish colleagues or shopping at a market in Turkey. Therefore, the
advanced listening material should be representative of the most common use of Turkish also
in informal situations.
The seventh item was asking if the students knew any Turkish people and if yes in which way
they affected their interests towards Turkish. Although 68% of the responses were negative,
the rest (32%) was positive. Except for two, all of the students who answered as “yes”
explained that these people had a positive effect on their interests. They further explained
that they learnt primarily cultural and traditional aspects of the Turkish from these people
and as a result their interests in the language arouse. It can be seen that thanks to the Turkish
people the students knew, they were integratively motivated. It is meaningful that out of 16
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students who responded positively to the item, 14 of them said that they were affected
positively from these Turkish people. From this item, it should be understood that in order to
promote TFL, university authorities and administrators of courses should give importance to
launch student exchange programmes, tandem learning opportunities (even distant, via
internet) and international cultural exchange projects.
The next item (no. 8) was enquiring if the students had ever been to Turkey and if yes, how it
influenced their choice of studying Turkish. 72% of the responses showed that they had
never been to Turkey and the rest (28%) had visited Turkey at least once. The students who
expressed that they had been to Turkey also explained that experiencing and learning about
the culture there motivated them and arouse their interest towards Turkish. Moreover,
although it was not required, almost a quarter (20 %) of the students who had never been to
Turkey stated that they would love to visit it. As a result, it can be interpreted that visiting the
country of the target language may help learners be motivated integratively to undertake
studying the language, in this case, Turkish. It is notable that culture again plays an important
role as a reason to be motivated to study TFL.
The item no. 9 was asking if the students were influenced by the attitudes of the people
around them towards Turkish. Interestingly, 86% of the responses demonstrated that the
students were not influenced at all, and the rest (14%) showed that they were influenced.
The item also revealed that although the students (71%) who claimed that they were
influenced heard negative comments like “Turkish being useless and unknown, littleappreciated”, they ignored them and also added responses defending their choices with
utterances like “I am happy with my choice”, “what they believe does not interest me”, and “I
always try to study a language from an impersonal point of view”. 29% of the responses
stating to be influenced showed that the students were negatively affected from the attitudes
of the people. From these comments and the responses to the item, it can be inferred that the
majority of the students was intrinsically motivated to study Turkish, either because they
were not influenced or because they ignored the negative comments of the people.
The tenth item was asking where and why Turkish would be useful for the students. It was an
item asking for the future plans of the students. Except for two students, all responded the
item. An overwhelming majority (75%) of the responses showed that the students were
studying Turkish for future job opportunities, while 17% of them stood for cultural interests
(travelling, knowing Turkey, cultural relationships). 4% of them referred academic purposes
for studying TFL and another 4% referred to personal development. As it is clear, a greater
part of the students were instrumentally/extrinsically motivated to study TFL, while 17% of
them can be regarded as integratively motivated leaving the rest intrinsically motivated. This
item again highlights the importance of job as a motivational factor for the future plans of the
students to study Turkish. In order to meet such a language requirement of the learners of
TFL, it is needed to characterize the linguistic features of possible jobs the learners of TFL
intend to and can do. These features can be used to devise materials and also courses
teaching Turkish for specific purposes.
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The following two items (no. 11 and no. 12) can be said to have a link between each other.
The first was asking the students’ initial reasons for choosing to study TFL and the second
was asking the changes in their reasons after studying it (for two months). For this reason,
the two items were analyzed together. For the first item, after omitting the questionnaires
without any response, it was seen that the number of the responses related with integrative
motivation (48%) surpassed any other motivation type. Yet, instrumental/extrinsic (24%)
and intrinsic (16%) motivation traits were found as well. The students preferred to study
TFL, firstly because they were “fascinated” by the culture (38 %), secondly to find a job (20%)
and thirdly to satisfy their curiosity about the Turkish language and literature (16%).
Moreover 10% of the responses showed that the students were curious about the country
(i.e. Turkey) and a small number of the students (4%) started to study Turkish for academic
purposes. Finally, uninformative yet valuable responses such as “a lot” (4%), “a few” (4%)
and “nothing special” (4%) were also observed. Although these responses do not provide any
specific information about the characteristics of the students’ motivations, they are useful to
see to what extent they were motivated to study TFL at the beginning. The latter item
demonstrated that changes occurred in the reasons for studying TFL during the course of the
study, but not enough to change much the motivation types of the students. Before the
calculation of the frequencies, a response reading “it is different than what I thought” was
considered to be uninformative and consequently eliminated. The grouping of the responses
showed that many of the students were integratively motivated (30%). Strangely enough,
when it came to the instrumental/extrinsic (27%) and intrinsic motivations (23%), the
number of the responses were very close to each other. As it can be noticed, integrative
motivation still overwhelms the other types of motivation even after starting to study the
language. As for the detailed reasons for each motivation type, similar results with the
previous items were found being in the first place the interest in the culture (30%) followed
by job opportunities (23%) and in the last place academic purposes (4%). Yet, in spite of the
fact that the responses can still be grouped under similar types of motivations for both items,
it is observable that the responses were more specific and various to the latter item. It is not
surprising to see such changes in only two-month study, because as it was discussed above,
the students chose to study TFL for cultural interest and job opportunities and without
knowing almost anything about the Turkish language. This explains why “musicality” (15%)
emerges for the first time as a reason to study Turkish as well as “in-depth understanding of
the language and its literature” (8%). Finally, it is worth to mention that 9% of the responses
presented that the students’ motivation remained “the same” in their words, while 7%
indicated that it “increased”. Finally 4% of the responses revealed that the students’
motivation was “unfortunately” decreased because of the examinations they had to take.
From the preference of using the adverb “unfortunately” and the explanation it can be
inferred that these students would have still been interested in studying TFL, but because of
external responsibilities, they were not. All in all, these two items indicate that the integrative
motivation is the trigger for the majority of the students to undertake the study of TFL and
also to continue with the study. Besides the integrative motivation, instrumental/extrinsic
and intrinsic motivations are also influential in before and while studying TFL. What is more,
this item together with no. 10 clearly shows that in the Italian context the students study
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Turkish primarily to use it as a tool to learn about the culture and in a possible future job,
rather than for academic studies. Therefore, material designers and curricula developers
should adopt a holistic approach when creating new materials and also language
programmes covering mainly Turkish culture, stimulating the curiosity about the language
and inserting tips and linguistic features useful for future jobs requiring Turkish.
The thirteenth item was asking if the students liked the Turkish language and why or why
not. All of the students answered the item and all the responses were positive. Except for
28% of the responses without any explanation, the most frequent reason for students’ liking
it was “the sound” (54%) and “clear grammar together with the sound” (18%) of the
language. It is obvious that the students enjoyed the melody originating mainly from vowel
harmony in Turkish. Materials designed by making use of this melodic feature can guarantee
maintaining the intrinsic motivation the learners of TFL have while studying.
The item no. 14 was about the reactions the students got when they said that they studied
Turkish. All except for one student responded the item and the grouping of the responses
was done under three headings: positive, negative and neutral opinions. According to the
responses, 45% of the people expressed positive thoughts about studying TFL. The students
reported that the people were “amazed” and “surprised positively” when they heard that the
students were studying Turkish. However, a significant number of the reactions (35%) was
negative and people were “discouraging” and “surprised negatively”. Moreover, some of the
responses contained opinions like “Turkish being useless”. Finally, a substantial number of
the people (20%) had neutral opinions as regards Turkish and according to the responses
they repeated words like “kebab” and “Muslim” they associated with Turkish and asked
questions regarding how difficult the language was and what alphabet Turkish had. The table
the analysis of this item provides should be interpreted as plenty of people were positive
about leaning Turkish not only because almost the half of the reactions were positive, but
also because the people with neutral opinions could be regarded as having a slight tendency
towards being positive since they were curious to know more. As for the people with negative
opinions, they thought so because it is understood from the responses that they thought it
was “useless” in terms of job. It is clear that these people were not aware of the opportunities
speaking Turkish may have today. Therefore, more events, collaborations and meetings
should be promoted between two countries to overcome the prejudice and the ignorance.
The fifteenth item was formed for the same purposes as the tenth item with a subtle
reference to the future. The responses showed that the students were consistent with their
instrumental/extrinsic motivation to study Turkish as they (72%) stated that they studied it
because they thought speaking Turkish would help them find a job. Yet, it was also clear that
the students (16%) would benefit speaking Turkish to know Turkish culture. Finally, the 12%
of the responses could not be grouped under any specific motivation type as they were the
responses like “a lot” (75%) and “I do not know” (25%). The obvious fact that can be drawn
from this item with reference to the whole questionnaire is that most of the students were
intrinsically and also integratively motivated to study Turkish at that moment. However,
when they were prompted to think about their future plans of using Turkish, it is nonInternational Journal of Languages’ Education and Teaching
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negligible that their motivation in general turned to be instrumental/extrinsic because of job
worries. Thus, the motivation types of the students of TFL in the Italian context cannot be
considered separately.
The item no.16 was asking what they found interesting in Turkish. Although the item was
enquiring about the language, it was observed that the students’ responses were generic
thoughts about Turkey, the Turkish and the Turkish language. After examining all the
responses, the keywords were extracted and calculated according to their frequency. Turkish
culture (23%), Turkish literature (21%), Turkish songs (19%), sound of the language (16%),
the grammar (14 %) and food (7 %) were found to be the repeating keywords in the
responses. As it can be concluded, the intrinsic motivation type plays a great role in students’
being interested in the Turkish language as well as the Turkish and Turkey. The
interpretation of the item indicates that inserting literary works and songs in curricula, which
would inform the students about the culture as well, may let students find what they are
interested in their TFL studies.
The following item (no.17) was the only multiple choice item asking if the students had
chosen studying TFL autonomously or motivated by someone or something and if their
answer was the latter, a second subitem was asking if they thought they had done well or bad
then. 74% of the students declared that they had chosen to study TFL autonomously, while
26% claimed that they had chosen TFL to study motivated by someone or something. As
regards the subitem, all the students marked “I did well”. From the numbers, it can be noticed
that almost three quarters of the students gave their decisions on their own, voluntarily. The
second group shows that although they were influenced in their decisions to start studying
TFL, their personal reflections, in other words their preferences of the option “I did well”,
were clear indicators of how they internalized their decisions. Despite the fact that doing
something autonomously recalls intrinsic motivation, in this case, it would not be appropriate
to label the students with it. A student may start studying an L2 autonomously out of
curiosity about the traditions of that L2. Hence, the most suitable types of motivation those
three quarters of the students had were intrinsic and/or integrative. For the rest,
instrumental/extrinsic motivation appears to be the motivation type they had. Nonetheless,
because of their thoughts of having done well by choosing to study TFL, it would not be
wrong to say that instrumental/extrinsic motivation turned to be intrinsic motivation during
the course.
The item no. 18 was asking if the students felt obliged to continue studying TFL and why or
why not. After the calculation of the responses, it was seen that the class was divided into two
in their opinions as to their feelings of being obliged (49%) and not (51%) to continue
studying TFL. The students who expressed that they felt obliged to study also stated that they
felt so, because they wanted to learn it well (35%) and thought it would be useful in the
future (26%). Moreover, it was found that the students felt the necessity to continue with
their Turkish studies because of its being difficult (22%) and interesting (17%). The other
group of the students who answered negatively expressed that they did not feel obliged to
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continue studying Turkish, because they did it for their personal interests (45%) and they
simply liked the language (30%). Yet, it is worth paying attention to the other two responses:
finding it interesting (18%) and choosing it autonomously (7%). It is particularly surprising
to be presented with the response “interesting” by both of the groups of the students. It
means that being interesting can be both an external and an internal force for the students to
continue studying Turkish. From this item, it should be deduced that both
instrumental/extrinsic motivation and intrinsic motivation have almost the same importance
for the students to pursue their TFL studies.
The nineteenth item was asking if studying Turkish was appealing and why or why not.
Except for one, all the students answered, and they all asserted that it was appealing. This
item was similar to the no. 13. Yet, the no. 13 was asking about the interest in the language
and this, the no. 19 was asking about the interest in studying Turkish. The reasons for liking a
language may not necessarily be the same for studying that language. For this reason, it is not
surprising that the keyword sound of the language (12%) comes later in the frequency scale
of other keywords which are the culture (27%), the language (37%), and the utility of
language (in terms of job) (22%). Finally 2% of the responses demonstrated that the students
were appealed studying Turkish, because they found it as a “challenge”. The students
reported that they were attracted firstly because the language was different than any other
languages they learnt and for this reason they found it interesting in a positive meaning.
Secondly, they considered studying Turkish and its culture as a whole regarding Turkish as “a
tool to understand Turkish culture”. The responses to this item revealed also that according
to the students studying Turkish would be advantageous as it was not spoken by many as a
foreign language; thus they might have more opportunities to find a job. As it was mentioned
above, all the motivation types work together for the TFL students in Italy.
The item no. 20 was formed to have some specific information about the students’ future
plans in which they thought of using Turkish. The half of the responses (50%) was job and
the other common response (23%) was traveling and job together. The rest of the responses
were as varied as the following: building relationships with immigrants (4%), living in
Turkey (4%) and academic studies (2%). 17% of the responses could not be categorized as it
was not clear what the students referred by their answers. It is not surprising that
instrumental/extrinsic motivation prevails for future plans of the students, since, except for
rare cases, people enroll at universities to improve themselves in a field from which they will
benefit in the future to get a job.
The item no. 21 was asking why the students thought studying Turkish was important. After
eliminating two irrelevant responses and four unanswered questionnaires, the most common
responses were found to be the culture (41%) and the job (41%) like many other responses
to the items in the questionnaire. It was observable that “education” (9%) emerged to
describe the importance of studying Turkish for academic purposes to the students.
Moreover, the rest (9%) of the responses showed that studying Turkish was important for
students to expand their minds. Due to the fact that they did not provide any further
explanation for mind expansion response, the whole questionnaire was taken into
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consideration to interpret it. As a consequence, it can be inferred that they might have
thought so firstly because they reported that Turkish was not like any other languages they
were familiar with; therefore, they might have had to acquire a different approach to learn it
and secondly because through studying Turkish they learnt about a new culture. With this
item it was revealed for another time that the worries regarding future job and the interest in
the culture were responsible for integrative and also the instrumental/extrinsic motivation.
The rest three items were asking the opinions of the students about the Turkish language, the
Turkish population and Turkey. The responses were examined and the most frequent
keywords for each item were detected.
The item no. 22 was asking the students’ personal opinions on the Turkish language. The 3%
of the responses were ignored as they were uninformative like “I like” and “bridge”. It was
found that the students’ perception of the Turkish language repeated what was already
discussed above. That is, they found it mostly “musical” (34%). 27% of the responses
demonstrated that Turkish was difficult in terms of its grammatical structure, while 14% of
the responses showed that it was easy and logical. A significant number of the responses
(20%) also revealed that the students found Turkish interesting. The last keyword should be
interpreted well, as it is not clear what they meant by interesting. Yet, from the general
reading of the responses, it can be inferred that they found Turkish interesting in a positive
way. Finally 2% of the responses attributed Turkish as being close to Latin and German.
The item no. 23 was asking the students’ personal opinions on the Turkish population. The
responses revealed that almost half of the students (48%) felt incapable of commenting on
the Turkish population saying that they did not know any Turkish person. Nonetheless, the
other responses referred the Turkish as friendly (16%), sincere (11%), helpful (9%) and
ethnically diverse (9%). Except for the rest of the responses (7%) which described the
Turkish population as cold, all the adjectives had positive meanings.
The next item (no. 24) was asking the students’ personal opinions on Turkey. 20% of the
responses showed that the students did not know Turkey well enough to have an opinion
about it. Therefore, they wrote “no idea” or “I don’t know” as responses to this item. The rest
of the responses clustered around “beautiful country” (22%), “rich culture” (20%), “little
known” (11%), “recent appearance in the economy and politics” (9%), “has a lot to offer”
(7%), “with interesting history” (5%) “natural bridge between the east and the west” (2%),
“anguished” (2%), and “close-minded” (2%). As it is clear from the percentages of the
responses, most of the students started studying TFL without knowing much about the
Turkish language, the Turkish population and Turkey. It is probable that what they referred
as culture were some narratives of the people around them and found on internet, since most
of them had never been to Turkey and did not have any Turkish acquaintances. They
delighted the sound of Turkish and found it interesting, but this does not explain why they
chose -in their terms- a difficult language to study at university on their own. Therefore,
although it is not seen explicitly in the responses to these three items, it is inevitable to
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deduce that there were other reasons providing instrumental/extrinsic motivation to study
TFL like the responses they provided for the previous items.
The last item of the questionnaire was actually a four-lined space provided for students to
write if they wanted to add other thoughts. Only five students commented and from their
comments those relevant to the study presented that the Turkish cuisine and the desire to
read Turkish authors and poets in Turkish fuelled their interest in Turkish.
Lastly, the questionnaires of two students aged 39 and 57 were examined as a whole. The
student aged 39 was learning Turkish in order to find a job in the field of archeology; thus she
was instrumentally/extrinsically motivated. The other student aged 57 was learning Turkish
in order to communicate with his daughter’s husband and his family; therefore he was
integratively motivated. These two students were good examples of how diverse the reasons
and also the ages for learning TFL can be.

4. CONCLUSION
L2 motivation research has been expanding in the last four decades and each research in the
field has added to our understanding of the motivation, how it is formed and maintained.
Learning and teaching TFL is an emerging field in which the research only started around
1950s. There is a strong need to test and research the adaptability of foreign language
teaching methods and materials to the TFL teaching and learning. Moreover, the same is
required to be done for the existing TFL teaching materials. The present study showed that in
order to understand how the learners of TFL are motivated, it is not enough to hold on a
single aspect of motivation. A combination of motivation types was found to be working for
the learners of TFL in the Italian context, being the integrative and instrumental/extrinsic
motivation types prevalent together with the intrinsic motivation. It was also found that the
interest in Turkish culture caused the students to be integratively motivated, while worries
about a possible future job rather than high marks were found to be the reasons for
instrumentally/extrinsically motivated students. Finally, intrinsic motivation was formed
mostly because of the melodic feature of the Turkish language and the interest in both its
linguistic features and literature. The result to be drawn from this study is that TFL teaching
material designers and curricula and syllabus developers should take these motivation types
into consideration, because only in this way the learners will be able to find what they look
for in their studies. Ultimately, elaborated materials and curricula will be beneficial for the
maintenance of motivation during studying.
Having examined the reasons for undertaking the study of TFL in detail, now further research
should be done to gain a deeper understanding of what speakers of other languages refer as
Turkish culture and what it actually is. Moreover, research is needed to understand what
Turkish culture to teach in the classroom, how to exploit it to teach Turkish and how to insert
it in teaching programmes and materials. Likewise, a careful study of possible jobs that TFL
speakers can do should be carried out and examined to frame the linguistic features and skills
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for each job, and consequently they should be covered in the materials or used to inform
Turkish for specific purposes materials. Finally, similar research studies should be conducted
to understand if the results of this research are representative for other countries where
Turkish is learnt as a foreign language.
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Appendix 1
Questo questionario è stato elaborato per mostrare le motivazioni degli studenti che studiano
la lingua Turca presso l’Università Ca Foscari. Grazie per la partecipazione.
H. Nilay Suludere; Ottobre 2014
1. Scrivi la tua età..................................................................................................................................................
2. Uomo / Donna
3. Scrivi la tua città/paese d’origine............................................................................................................
4. Quante lingue conosci? Elencale..............................................................................................................
5. Come è cominciato il tuo interesse nei confronti della lingua Turca?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
6. Hai mai provato in passato a studiare la lingua Turca? Se si, puoi spiegare dove,
quando, in che ambito?...........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
7. Hai un conoscente di nazionalità Turca? Se si, pensi che la sua figura abbia avuto un
impatto importante nel tuo interessamento nei confronti della lingua Turca? In quale
modo?
....................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
8. Sei mai stato/a in Turchia? Se si, pensi ti abbia influenzato/a nella tua scelta di
studiare la lingua Turca? In che modo?..................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
9. L’atteggiamento delle persone nei confronti della lingua Turca ti influenza nei tuoi
studi? Se si, in che modo?.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
10. Sto studiando la lingua Turca perchè potrà essere utile in…………………………………………..
....................................................................................................................................................................................
11. Prima di cominciare a studiare la lingua Turca, le motivazioni che mi spingevano al suo
apprendimento erano...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
12. Dopo questo primo approccio alla lingua Turca, le motivazioni al suo apprendimento
sono......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
13. La lingua Turca mi piace / non mi piace perchè………………………………………………………..
....................................................................................................................................................................................
14. Quando dico che sto studiando la lingua Turca, la reazione delle persone è………………
....................................................................................................................................................................................
15. Sapere la lingua Turca mi servirà………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................................................
16. ..................................................................... in Turco mi interessa/interessano molto.
17. Ho scelto di studiare la lingua Turca all’università autonomamente / motivato/a da
qualcuno o qualcosa.
(Se la tua risposta è qualcuno/qualcosa: Ora penso di aver fatto bene / male)
18. Mi sento / Non mi sento obbligato/a a proseguire gli studi di lingua Turca perchè
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
19. Mi attira /Non mi attira studiare la lingua Turca perchè…………………………………
................................................................................................................................................................................…
20. Uno dei miei piani per il futuro è usare la lingua Turca per…………………………………
...................................................................................................................................................................................
21. Studiare la lingua Turca è importante per……………………………………………………….
..................................................................................................................................................................................
22. Qual è la tua personale opinione della lingua Turca?.................................................................
...................................................................................................................................................................................
23. Qual è la tua personale opinione sulla popolazione Turca?........................................................
...................................................................................................................................................................................
24. Qual è la tua personale opinione sulla Turchia?...................................................................................
....................................................................................................................................................................................
25. Altri pensieri........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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ABSTRACT
Seeing the reality that proves the national oneness in language forces all countries around the world to start new language plans
one way or another. Working on alphabet and writing is seen as typical internal practises (Sadoğlu, 2003). November 1st 1928 is
the date in Turkish history when Latin alphabet has been introduced in writing from then on. The main reason why the alphabet
changed from Arabic to Latin alphabet was the difficulty in writing and reading in Arabic alphabet in terms of the structure of
Turkish language (Aksan, 2007). Taking the subject as reading and writing theories, tone-letter collocation plays an important
role in language learning. (Ehri, 2000, 2005; Jorm, Share, Maclean ve Matthews, 1984). Aydın ‘s research in 2012 proves the fact
that in using Arabic alphabet; collocation from one tone to another letter is only %21,14 whereas %95,33 in Latin alphabet.
Teaching Arabic letters, replacing them into Latin alphabet has been widely spoken lately and we are concerned about this and
done this research.
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ÖZET
Ulusal çapta bir dil birliği sağlamanın zorunlu olduğu gerçeğinden hareketle dünyadaki tüm ülkeler bir biçimde dil planlaması
kapsamına girecek uygulamalar yapmak durumunda kalmıştır. Alfabe ve yazımla ilgili gerçekleştirilen uygulamalar tipik bir içsel
dil planlaması olarak görülür (Bkz. Sadoğlu, 2003). 1 Kasım 1928 tarihinde yeni Türk yazısının kabulü ile birlikte Türkçenin
yazılması artık Latin harfleriyle gerçekleştirilecektir. Arap harflerinin Türkçenin ses ve yapı özelliklerine uymamasından
kaynaklanan nedenler yeni harflere geçilmenin gerekli olduğunu ortaya koyan dilbilimsel gerekçelerdir (Aksan, 2007). Konuya
okuma kuramları açısından bakıldığı zaman da harf ses eşleşmesinin okuma-yazma eğitiminde ne denli önemli olduğu
geliştirilen kuramlarda açıkça görünmektedir (Bkz. Ehri, 2000, 2005; Jorm, Share, Maclean ve Matthews, 1984). Aydın’ın (2012)
çalışmasında Arap yazı sisteminin kullanılması durumunda bir ses bir harf eşleşmesinin %21,14; Latin yazı sisteminin
kullanılması durumunda ise %95.33 olduğunu bulgulamıştır. Son dönemde yeniden gündeme getirilen Arap harflerinin
öğretilmesi tartışmaları nedeniyle böyle bir çalışmaya yönelme gereği duyulmuştur.
Anahtar Kelimeler: yazı devrimi, okuryazarlık, dil planlaması.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, e-posta: hakanulper@gmail.com
3
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, e-posta: kirazege@hotmail.com
1

1232

Hakan ÜLPER & Ege KİRAZ

1. GİRİŞ
Ulusal çapta bir dil birliği sağlamanın zorunlu olduğu gerçeğinde hareketle dünyadaki tüm
ülkeler bir biçimde dil planlaması kapsamına girecek uygulamalar yapmak durumunda
kalmıştır. Dil planlaması genellikle maddi planlama ve statü planlaması adlarıyla ya da içsel
planlama ve dışsal planlama adlarıyla anılan iki farklı ana ulama ayrılarak tanımlanmaktadır.
İçsel planlama daha çok bir dilin iletişim yönüne odaklanır ve dışarıdan sistematik bir
müdahale ile gerçekleştirilir (Bkz. Sadoğlu, 2003). Bu bağlamda alfabe ve yazımla ilgili
gerçekleştirilen uygulamalar tipik bir içsel dil planlaması olarak görülür. Bu çerçeveden
bakınca ülkemizde gerçekleştirilen Yazı Devrimi ile ilgili gelişmeler son derece doğal
gelişmelerdir. Çünkü önceden yazıya geçirilmemiş bir dilin ölçünleştirilmesi için yapılacak ilk
iş o dilin yapısına uygun bir yazı dizgesinin seçilmesi ve yazım ve noktalama kurallarının bir
uzlaşım içerisinde belirlenmesidir (İmer, 1998; 56).
Dönemin koşulları içinde devlet yazışmaları ve aydınlar için ayrı bir dil, halk için ise ayrı bir
dil düşünülemezdi. Böyle bir ikili ortamda eğitim yapmanın zorluğu ortadaydı. Tanzimat’tan
beri süren tartışmalar ve çabalar da sorunu kökten çözmekte yetersiz kalmıştı. Bunun
yanında İmparatorluk dağılmış ve geriye sadece Türkler kalmıştı. Böyle bir durumda Türkçe
ve milli bir eğitim anlayışı temel kavramlar durumuna geliyordu. Bu durum aynı zamanda
Cumhuriyetin ilkeleri olan halkçılık ve milliyetçilik ilkeleri bakımından da zorunluydu
(Kavcar, 1981). Bu bağlamda atılan adımlardan biri de yazı devrimidir. 1 Kasım 1928
tarihinde yeni Türk yazısının kabulü ile birlikte Türkçenin yazılması artık Latin harfleriyle
gerçekleştirilecektir.
Dönemin toplumsal ve siyasi koşulları yanında; Arap harflerinin Türkçenin ses ve yapı
özelliklerine uymaması, Arapçada sadece üç temel ünlünün bulunması buna karşın Türkçede
sekiz ünlünün bulunması, Arap yazısının Türkçeye uygulanması durumunda bir tek harfin
(elif) yerine göre bütün ünlüleri karşılaması, bir tek ünsüzün (ayın) ve Arap harflerinin
sözcük başında ortasında ve sonunda ayrı yazılmaları gibi nedenler vardı. Bunların yanında
Arap yazısında /p/,/ç/,/j/,/g/ seslerini karşılayacak harfler yoktu. Buna karşın /t/sesi için
iki, /h/ sesi için üç, /s/ sesi için üç, /z/ sesi için dört harf bulunmaktadır. Örneğin “zat, zabit,
zalim, zait” sözcüklerinin başlarındaki /z/lerin her biri ayrı harfle yazılırdı. Tüm bunlar yeni
harflere geçilmenin gerekli olduğunu ortaya koyan dilbilimsel gerekçelerdir (Aksan, 2007;
Kavcar, 1981).
Bu gerekçelerin okuma-yazma eğitimi açısından yaratacağı zorluklar da ortadadır. Aydın
(2012) tarafından belirtildiği gibi 1928 yılında Latin harflerinin kabulüne kadar yoğun olarak
süren, sonrasında da kısmen devam eden tartışmalarda, Arap harflerinin öğretilmesindeki
zorluk dile getirilmiş, bu zorluğun nedeni olarak da sesbirimlerle, sesbirimleri gösteren harf
ya da harf bileşiminden oluşan yazıbirimler arasındaki uyumsuzluğa vurgu yapılmıştır.
Konuya okuma kuramları açısından bakıldığı zaman da harf ses eşleşmesinin okuma-yazma
eğitiminde ne denli önemli olduğu geliştirilen kuramlarda açıkça görünmektedir (Bkz. Ehri,
2000, 2005; Jorm, Share, Maclean ve Matthews, 1984). Bu bağlamda harf-ses eşleşmesi
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bakımından saydam olan dillerde, okuma yazma öğrenmenin kolay olduğu ve buna bağlı
olarak da çabuk gerçekleştiği araştırmalarla ortaya konmuş durumdadır (Ziegler & Goswami,
2005; bkz. Seymour, Aro & Erskine, 2003). Güneş de (2013) Türkçenin taşıdığı saydamlık
özelliğinin ilk okuma-yazma öğretimi, okuma, yazma ve klavye kullanımı açısından yarattığı
üstünlüğe dikkat çekmektedir. Güneş’e göre Türkçedeki ses-harf ilişkisi okuma sürecinde
sözcük tanımayı kolaylaştırmakta, seslerle harfler arasındaki düzenli ilişkiler sözcüklerin
zihinde tutulmasını kolaylaştırmakta karşılaştıkları 4-5 harfli sözcüklerin otomatik bir
biçimde tanınmasını sağlamaktadır. Böylece hem akıcı bir okuma sağlanmakta hem de ilk kez
karşılaşılan sözcükler bile daha kolay okunmaktadır.
Aydın’ın (2012) Türkçenin Arap yazı sitemi ve Latin yazı sistemi ile yazılması durumunda
saydamlık açısından nasıl bir görünümün ortaya çıkacağını incelediği çalışmasında Arap yazı
sisteminin kullanılması durumunda bir ses bir harf eşleşmesinin %21,14; Latin yazı
sisteminin kullanılması durumunda ise %95.33 olduğunu bulgulanmıştır. Diğer yandan
Güneş’e (2013) göre okuma sürecinde harflerin seslendirilme oranı İngilizcede %48;
Fransızcada %94’tür. Oysa Latin harflerine geçilirken bu ha rfler Türkçeye uyarlanarak
alınmıştır. Batı dillerinde olduğu gibi ch, sh, sch gibi bir sesi iki ya da daha çok harf
karşılamamaktadır. (Kavcar, 1981).
Arap abecesini oluşturan harfleri temel alarak bir değerlendirme yapılınca karşılaşılan
yukarıdaki sorunlar yanında, harflerin öbeklenişiyle ilgili sesletim aksaklıklarına ilişkin
sorunlar da görülmektedir. Arap abecesindeki birtakım harflerin sözcüğün başında, ortasında
ve sonunda ayrı yazılış özelliklerine sahip olduğu bilinmektedir. Bu gerçek, öğretimsel açıdan
bir başka güçlük yaratmaktadır. Bir yazılı metni okurken okurun güçlük yaşamaması için her
bir harfin ya matbaa yazısında olduğu gibi birbirinden ayrı bir biçimde tek tek gösterilmesi ya
da el yazısında olduğu gibi bitişik yazılması gerekir. Bazı harflerin ayrı, bazı harflerin bitişik
yazılması tutarsız bir durumun ortaya çıkmasına yol açar. Ortaya çıkan bu tutarsız durum ise
doğal heceleme düzeni ile çatışır ve okuma ediminin gereksiz bir biçimde güçleşmesine
neden olur. Ses ve seslem ile ilgili belirtilen bu aksaklıklar, bir sözcüğün doğru
okunabilmesini sözcüğün yer aldığı bağlama bağlı/zorunlu kılar. Dolayısıyla bir birey okuma
sürecinde metni anlamlandırmaya yoğunlaşmaktan çok, okuduğu metnin yazı dizgesini
sökebilmeye yoğunlaşmak durumunda kalır (Başkan, 2006).
Otomatik bilgi işlemleme kuramına göre sözcük okuma edimi iki aşamalı bir süreçte
gerçekleşir. Birinci aşamada yazılı sözcüğün kodu çözülür, ikinci aşamada ise kodu çözülen
sözcüğün anlamı kavranmalıdır. Başlangıç aşamasındaki okurların dikkatleri bu iki aşama
arasında gider gelir. Eğer okur dikkatini yani zihinsel enerjisini kod çözmeye odaklarsa
kavrama için yeterli zihinsel enerjisi kalmayacaktır, bunun sonucunda da kavrama sorunu
yaşanacaktır. Buna karşın sözcüklerin kodunu otomatik bir biçimde çözebilen yani sözcüğü
tanımak için bağlama başvurmak zorunda kalmayan yine aynı yazım biçimine sahip diğer
sözcükler arasından seçme yapma zorunda olmayan okur, kod çözme için dikkatinin çok azını

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1234

Hakan ÜLPER & Ege KİRAZ

kullanır; çünkü onlar artık otomatik bir biçimde kod çözme işini yapar duruma gelmiştir.
Böylelikle dikkatini kavramaya odaklayabilir (Tracey, Morrow, 2006).
Kuramsal olarak ve ilgili araştırmalarla ortaya konan bu gerçeklik okuryazarlıkla ilgili
istatistiklere de yansımıştır. 1897 tarihli Osmanlı İstatistik Yıllığına göre, bu tarihte
okuryazarlık %10.5 oranındayken 1927‘de yapılan nüfus sayımında bu oranın çok fazla
değişmediği, %10.7 oranında kaldığı görülmektedir. 1928 yılında gerçekleştirilen harf
devriminden sonra okuryazarlık oranı %19.25‘e yükselmiştir. Kısacası 1897 ile 1927
arasında Arap yazı sisteminin kullanıldığı 30 yıl boyunca %0.2 oranında artan okuryazarlık,
Latin harflerinin kabul edildiği 1928‘den sonraki yedi yıl içinde %19.25 oranında artmıştır
(Bkz. Aydın, 2012).
Aslında bu gerçeklik yeni fark edilmiş bir gerçeklik değildir. Diğer bir değişle Osmanlı harfte
değişikliğe gitmek için konuyu ele almış ancak başarılı olamamıştır. Bu konu ilk kez 1862
yılında Münif Efendi tarafından ele alınmıştır. 1863 yılında yeni harflere geçmeyi ilk kez
resmi olarak 1863 yılında Mirza Feth Ali Ahunzade dile getirmiştir. 1869 yılında Latin
harflerinin okuma yazmayı kolaylaştırdığı üzerine tartışmalar yapılmıştır. II. Meşrutiyet‘in
ilanıyla birlikte, tartışmalar yoğunlaşmıştır. Bu dönemde Hüseyin Cahit (Yalçın), Celal Nuri
(İleri), Abdullah Cevdet gibi aydınların açıkça Latin harflerine geçmek gerektiği düşüncesinde
oldukları dikkat çekmektedir. Cumhuriyet‘in ilanından birkaç ay önce İzmir‘de toplanan Milli
İktisat Kongresinde, işçi delegelerden İzmirli Nazmi ve iki arkadaşı tarafından Latin
harflerinin kabulü hakkında bir önerge verilmiştir. Daha sonra Maarif Vekili olacak İzmir
Milletvekili Şükrü Saraçoğlu, 1924 yılı bütçesi görüşmelerinde eğitim bütçesinin kabarıklığına
karşın halkın hâlâ okuma yazma bilmediğinden yakınmış, bu konudaki önemli bir etmenin de
doğrudan doğruya Arap harfleri olduğunu ileri sürmüştür. Latin harflerinin kabulüne doğru
giden süreç çok genel hatlarıyla böyle özetlenebilir (Aydın, 2012; Doğaner, 2005; Kavcar,
1981).
Bu bakımdan gerçekleştirilen bu yazı devriminin, bir abecenin bırakılıp başka bir abeceye
geçilmesi olarak algılanması büyük bir yanılgıdır. Asıl olan gerçek ise tarihinde ilk kez halk
için ve Türkçenin kendi ses dizgesine uyan bir abece yapılmış olmasıdır. Bu bağlamda Yazı
Devriminin anlamı, Türkçenin kendi ses dizimine uyan, çabuk ve kolay bir biçimde
öğrenilebilecek bir abece yapılarak toplum yaşamında uygulamaya sokulmasıdır (Demircan,
2000).
Bu gerçekliklere karşın son dönemde yeniden Osmanlıca öğretmek adı altında Arap
harflerinin tüm Milli Eğitime bağlı okullarda zorunlu olarak öğretilmesine dönük gelişmelerin
yaşandığına tanık olunmaktadır. 19. Milli Eğitim Şurâsı’nda tartışılan konular ve alınan
kararlarla birlikte bu konunun gündemdeki sıcaklığını koruyor olması ve Dil Devrimine ve
dolayısıyla da Yazı Devrimine ilişkin olumsuz görüşlerin öne sürülmeye başlanmasıyla
birlikte böyle bir çalışmaya yönelme gereği duyulmuştur.
Alan yazında Yazı Devrimi ile ilgili çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmaların önemli bir kısmı
Yazı Devrimine giden tarihi süreci açıklamak ve farklı bakış açılarıyla değerlendirmek
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amacıyla gerçekleştirilmiştir (Örn. Tongul, 2004; Tunca, 2006). Bazı çalışmalar tarihsel süreci
daha özel bir alan üzerinden ele almaya çalışmıştır. Örneğin Acar (2011) ve Sarı, Gedik
(2014) Yazı Devriminin gazetelere nasıl yansıdığını araştırarak tarihi süreci gazeteler
üzerinden ele alıp değerlendirme yoluna gitmişlerdir. Diğer yandan bazı çalışmalar da Yazı
Devrimini toplumsal ve siyasal açıdan ele almışlardır (Örn. Akdoğan, 2010). Buraya dek sözü
edilen araştırmaların doğrudan ya da dolaylı bir biçimde dil eğitimi ve öğretimi ile ilişkisini
kurabilmek olanaksızdır. Ancak dil eğitimi ve öğretimiyle ilişkisi kurulabilecek çalışmalar da
vardır. Öztürk’ün (2008) çalışması bu bağlamda sözü edilecek çalışmalardan birisidir. Öztürk
çalışmasında Dil Devriminin Türkçe sözvarlığına etkilerinin araştırmıştır. Aydın (2012) ise
araştırmasıyla Yazı Devriminin hem okuma hem de yazma eğitimi açısından ne denli önemli
olduğunu Arap yazı sistemiyle karşılaştırmalı bir biçimde inceleyip ortaya koymuştur. Bu
çalışma, Türkçe eğitimi açısından yazı devriminin önemini ortaya koyan son derece önemli
bir çalışmadır. Tüm bu çalışmalara bakıldığı zaman Yazı Devriminin toplumda nasıl
algılandığını; kişilerin Yazı Devrimine nasıl baktığını ortaya koyan bir çalışmanın olmayışı
önemli bir eksiklik olarak dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı da alanyazındaki bu
önemli boşluğu doldurmaktır.
Bu bağlamda aşağıdaki araştırma sorularının yanıtı aranacaktır:
1.
Öğrencilerin Yazı Devrimine ilişkin görüşleri nasıldır?
2.
Öğrencilerin Yazı Devrimine ilişkin görüşleri lise türlerine göre nasıl bir görünüm
sunmaktadır?

2. YÖNTEM
Araştırma Grubu
Bu araştırma ulaşılabilirliğe bağlı olarak Türkiye’nin farklı şehirlerindeki farklı liselerden
1000 öğrenci üzerinde uygulanması tasarlanmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından bir anket geliştirilmiştir. Bu anket beşli
Likert tipinde on üç soru yanında bir açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Anket geliştirme
sürecinde ilk aşamada 25 sorudan oluşan bir anket tasarlanmıştır. Bu anket alan
uzmanlarının önerisiyle 13 soruya indirilmiştir. Sonrasında bu sorularla anket bir ön
uygulamaya sokulmuştur. Anket soruları aynı alana dönük algıyı ölçmeyi amaçladığı için bu
ön uygulamadan toplanan verilerin geçerlik ve güvenirliklerini saptamak için istatistik
işlemler yapılmıştır.
Geçerlik ve Güvenirlik
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Geçerlik için uzman görüşü alınmıştır. Uzmanlardan her bir madde için görüşleri uygun
düzeltilmeli ve uygun değil ölçütlerinden birine göre belirlemeleri istenmiştir. 3’ü dil eğitimi
alanından 2’si ise ölçme alanından toplam 5 uzmanın görüşlerine göre hazırlanmış olan 13
soru da uygun bulunmuştur. Böylelikle anketin kapsam geçerliliği sağlanmıştır. Ardından
yapı geçerliği için faktör analizi yapılmıştır. Çünkü faktör analizi, ölçülmek istenen yapı ya da
kavrama ilişkin faktörler üretir. Analiz sonuçlarına göre maddeler araçtan çıkarılır analiz
tekrar edilir. Araca yeni madde eklenmesi gerekiyorsa, madde eklenir ve yeniden veri
toplanıp analiz tekrar edilir. Bu süreç, araştırmacının, ölçülecek alanı ölçmede yeterli sayıda
madde içeren uygun bir çözüme ulaşılıncaya kadar devam eder. Bu süreçte faktör analizi yapı
geçerliliğine ilişkin, "Bu testten elde edilen puanlar, testin ölçtüğünü varsaydığı şeyi ölçüyor
mu?" sorusuna cevap arar. Bu anlamda, faktör analizi test/ölçek puanlarının yapı
geçerliliğinin değerlendirilmesine önemli katkı sağlar (aktaran, Büyüköztürk 2002).
Bu bağlamda lise öğrencilerinin yazı devriminin kazanımları hakkındaki görüşlerini
belirlemek için 626 öğrenci üzerinde uygulanan 13 maddelik ölçme aracının yapı geçerliliğini
belirlemek için yapılan faktör analizi sonuçları şöyledir: Ölçme aracında yer alan 13
maddenin arasındaki ilişkilere bakıldığı zaman tamamının arasındaki ilişkinin (r .30) kabul
edilebilir olduğu, KMO değerinin .959 ve Bartlett’s testi sonucunun .000 olduğu
görünmektedir. Bu nedenle tüm maddelerle birlikte ölçeğin faktör analizi yapmaya uygun
olduğu gözükmektedir. Ölçme aracının faktör yük değerleri .893-.695 arasındadır. Ölçek öz
değeri 1’den büyük tek faktörlü bir yapıya sahiptir ve bu faktör toplam varyansın %68.78’ini
açıklamaktadır. Ölçme aracının güvenirlik hesaplaması için ise Cronbach's Alpha katsayısı
hesaplanmış ve güvenirlik .962 olarak bulunmuştur. Bu aracın veri toplamak amacıyla
uygulanmasından elde edilen güvenirlik katsayısı ise .950 olarak bulunmuştur. Bu veriler
ölçme aracının geçerli ve güvenilir olduğuna işaret etmektedir.
Açık uçlu sorunun geçerlik ve güvenirliği için şunlar yapılmıştır: Kategoriler yeterince
tanımlanmaya çalışılarak içerik çözümlemesinde geçerlik için kullanılan en yaygın yöntem
olan yüzey geçerliği sağlanmıştır (Bkz. Atabek, Atabek 2007). Kodlamalar yapılırken iki
kodlayıcı da tüm anahtar sözcüklerin ve üst kategorilerin belirlenmesinde %100 uyum
sağlamışlardır.
Verilerin Çözümlenmesi
Likert tipi sorular SPSS programına işlenerek her soru için hesaplanan ortalamalarına göre
çözümlenecektir. Açık uçlu soruya verilen yazılı yanıtlar ise içerik çözümlemesi yoluyla
çözümlenerek sunulacaktır. İçerik çözümlemesinde yer alan çözümleme birimlerinden biri de
kitap gazete vb birimlerin çözümlemesidir. Bu tür bir çözümlemede çözümleme birimi sözcük
veya bir tema olabilir (Bkz. Atabek, Atabek 2007).
İçerik çözümlemesi yapılırken araştırmacı toplanan betimsel bilgilere aşina olur ve yeni
kategoriler ortaya çıkabilir. İçerik analizi yapılırken açık kodlama yanında gizli kodlama da
yapılabilir. Açık kodlama metinde açıkça geçen ifadelerin saptanması iken gizli kodlama
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metinde örtük olarak geçen ifadelerin saptanmasıdır (Öztürk vd. 2008). Bu bağlamda
öğrencilerin yazılı metinlerindeki ifadeleri gizli kodlama ilkesine uygun bir biçiminde anahtar
sözcükler olarak kodlanmıştır. Daha sonra bunlar üst kategoriler altında toplanmıştır. Son
aşamada ise sıklık ve toplam değerleri yazılarak tablolar halinde sunulmuştur.

3. BULGU VE YORUMLAR
“Öğrencilerin Yazı Devrimine ilişkin görüşleri nasıldır?” araştırma sorusuna ilişkin bulgular
Tablo 1 ve Tablo 2’de sunulmaktadır.
Tablo 1. Öğrenci görüşlerini yansıtan betimsel görünüm
N

Minimum Maksimum Ortalama

Std. Sapma

soru1

626

1,00

5,00

3,93

1,19445

soru2

626

1,00

5,00

3,93

1,12610

soru3

626

1,00

5,00

4,10

1,14085

soru4

626

1,00

5,00

3,85

1,12085

soru5

626

1,00

5,00

3,92

1,14263

soru6

626

1,00

5,00

3,82

1,14260

soru7

626

1,00

5,00

3,69

1,25340

soru8

626

1,00

5,00

3,80

1,13802

soru9

626

1,00

5,00

3,76

1,15096

soru10

626

1,00

5,00

3,77

1,16267

soru11

626

1,00

5,00

3,71

1,19127

soru12

626

1,00

5,00

3,90

1,15061

soru13

626

1,00

5,00

3,94

1,14631

Ortalama

3,85
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Tablo 2. Öğrenci görüşlerini yansıtan içerik çözümlemesi sonuçları
Olumlu görüşler
Okuma-yazma öğrenme kolaylığı
İletişimin kolaylaşması
Çağdaşlaşma
Okuryazarlığın artması
Ulusal birliğin sağlanması
Türkçeleşme
Toplum yararı
Eşitliğin sağlanması
Faydalı bir devrim
Toplam

Sıklık
Olumsuz görüşler
103 Gereksiz olması
67
Cahil kalmak
Geçmişle bağın kopması/din
56
öğretimi
Yabancı dillerin boyunduruğundan
40
kurtulamamak
37
Aydın halk çatışması
21
Toplam
20
20
14
378

Sıklık
16
14
14
8
1
53

“Öğrencilerin Yazı Devrimine ilişkin görüşleri lise türlerine göre nasıl bir görünüm
sunmaktadır.” Araştırma sorusuna ilişkin bulgular Tablo 3’te sunulmaktadır.
Tablo 3. Descriptive Statistics
Okul Türü

N

Minimum Maksimum

Ort.

Std. Sapma

soru1

329

1,00

5,00

4,0669

1,14568

soru2

329

1,00

5,00

4,0912

1,03486

soru3

329

1,00

5,00

4,2553

1,02492

soru4

329

1,00

5,00

3,9757

1,03859

soru5

329

1,00

5,00

4,1398

,98087

soru6

329

1,00

5,00

3,9453

1,03154

soru7

329

1,00

5,00

3,8085

1,21843

soru8

329

1,00

5,00

3,9119

1,08263

soru9

329

1,00

5,00

3,9027

1,07761

soru10

329

1,00

5,00

3,8936

1,09221

Anadolu Lisesi
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soru11

329

1,00

5,00

3,8632

1,11372

soru12

329

1,00

5,00

4,0395

1,02779

soru13

329

1,00

5,00

4,0365

1,07856

Ortalama

329

soru1

61

1,00

5,00

4,1639

,98624

soru2

61

1,00

5,00

4,0328

,96553

soru3

61

1,00

5,00

4,1475

1,03015

soru4

61

1,00

5,00

4,2131

,93300

soru5

61

1,00

5,00

3,7541

1,13513

soru6

61

1,00

5,00

3,7869

1,18483

soru7

61

1,00

5,00

3,7541

1,19242

soru8

61

1,00

5,00

3,9672

1,09495

soru9

61

1,00

5,00

3,9016

,92565

soru10

61

1,00

5,00

3,8197

1,07251

soru11

61

1,00

5,00

3,5246

1,17766

soru12

61

1,00

5,00

3,8525

1,16671

soru13

61

1,00

5,00

4,1475

,89137

Ortalama

61

soru1

99

1,00

5,00

4,2222

,85184

soru2

99

1,00

5,00

4,1818

,92982

soru3

99

1,00

5,00

4,3939

,87852

soru4

99

1,00

5,00

4,1212

1,00278

soru5

99

1,00

5,00

4,1818

,97273

3,98

Fen Lisesi

Anadolu Öğretmen Lisesi

3,92
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soru6

99

1,00

5,00

4,0404

1,02936

soru7

99

1,00

5,00

3,8889

1,23626

soru8

99

1,00

5,00

4,0202

1,02996

soru9

99

1,00

5,00

3,9798

1,07836

soru10

99

1,00

5,00

4,1313

,93292

soru11

99

1,00

5,00

3,9596

1,18597

soru12

99

1,00

5,00

4,3333

,90351

soru13

99

1,00

5,00

4,2525

1,02363

Ortalama

99

soru1

49

1,00

5,00

3,0408

1,32223

soru2

49

1,00

5,00

3,0204

1,29887

soru3

49

1,00

5,00

2,9796

1,31482

soru4

49

1,00

4,00

2,5714

,95743

soru5

49

1,00

5,00

2,9184

1,39697

soru6

49

1,00

5,00

2,7551

1,21673

soru7

49

1,00

5,00

2,6327

1,18487

soru8

49

1,00

5,00

2,8776

1,25221

soru9

49

1,00

5,00

2,8163

1,30182

soru10

49

1,00

5,00

2,9388

1,21464

soru11

49

1,00

5,00

2,8571

1,32288

soru12

49

1,00

5,00

2,9592

1,27409

soru13

49

1,00

5,00

2,8571

1,20761

Ortalama

49

soru1

61

4,12

İmam Hatip Lisesi

Meslek Lisesi

2,85
1,00

5,00

3,7705
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Spor Lisesi
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soru2

61

1,00

5,00

3,6557

1,40101

soru3

61

1,00

5,00

3,8852

1,30510

soru4

61

1,00

5,00

3,6230

1,21331

soru5

61

1,00

5,00

3,5738

1,33490

soru6

61

1,00

5,00

3,8361

1,19973

soru7

61

1,00

5,00

3,7705

1,14591

soru8

61

1,00

5,00

3,6885

1,16248

soru9

61

1,00

5,00

3,5246

1,32422

soru10

61

1,00

5,00

3,3934

1,40569

soru11

61

1,00

5,00

3,5902

1,21624

soru12

61

1,00

5,00

3,6557

1,32772

soru13

61

1,00

5,00

3,8361

1,22720

Ortalama

61

soru1

27

1,00

5,00

2,8519

1,16697

soru2

27

1,00

5,00

3,2593

1,05948

soru3

27

1,00

5,00

3,5926

1,47438

soru4

27

1,00

5,00

3,3704

1,21365

soru5

27

1,00

5,00

3,2593

1,19591

soru6

27

1,00

5,00

3,4815

1,42425

soru7

27

1,00

5,00

3,1111

1,25064

soru8

27

1,00

5,00

3,2222

1,08604

soru9

27

1,00

5,00

3,2963

1,06752

3,67
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soru10

27

1,00

5,00

3,1852

1,24150

soru11

27

1,00

5,00

3,3333

1,07417

soru12

27

1,00

5,00

3,1111

1,33973

soru13

27

1,00

5,00

3,5185

1,39698

Ortalama

27

3,27

4. SONUÇ
Anket sorularının tamamında imam hatip lisesinde eğitim almakta olan öğrencilerin yazı
devrimine karşı olan tutumlarının olumsuz yönde olduğu, buna karşın anadolu öğretmen
lisesinde eğitim almakta olan öğrencilerin tam zıttı yönde düşünce belirttikleri
bulgulanmıştır.
Bu araştırma ile; üzerinden 87 yıl geçmiş olsa da yazı devriminin genç nesil tarafından
unutulmadığı, günümüzde de olumlu düşüncelerle karşılandığı sonucuna ulaşmaktayız.
Arap ve Fars abecesinin zor ve karmaşık yapısı nedeniyle, öğrenmede, okumada, okuduğunu
anlamlandırmada büyük problemler doğurduğu gerçeğinden hareketle, ülke genelinde Latin
abecesi tercihinin doğruluğu günden güne daha iyi anlaşılmaktadır.
17-18 yaşındaki genç neslin büyük bir kısmının yazı devriminin varlığına olumlu yaklaşıyor
olması da Türk dilinin geleceği açısından umut verici bir gelişme olarak yorumlanabilir.
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ANGST UND SPRACHPROBLEM IM WERK “ALLES” VON INGEBORG
BACHMANN
INGEBORG BACHMANN’IN “HER ŞEY” ADLI ÖYKÜSÜNDE KORKU VE DİL
SORUNU1
Halime YEŞİLYURT 2 & Özge Sinem İMRAĞ 3
ZUSAMMENFASSUNG
Sprache ist ein Mittel, durch die man seine Empfindungen und Gedanken vermittelt. Sie ist notwendig
für die Kontinuität der Kommunikation. Auch wenn man die Sprache zumeist so einfach definiert, hat
sie eigentlich eine komplexe Seite. Ingeborg Bachmann hat das in ihrem Werk „Alles" präzisiert. Durch
die Sprache kann man seine eigenen charakteristischen Eigenschaften aufdecken. Deshalb ist die
Sprache nicht nur im Zusammenhang von Syntax und Semantik in die Hand genommene Regelreihe.
Bachmann, die einer der wichtigsten Namen der österreichischen Literatur ist, konzentriert sich auf die
Philosophien von Heidegger und Wittgenstein. Sie lässt die Leser die Existenzphilosophie spüren, damit
sie die Geisteszustände der Helden in den Werken ausführlich beschreibt. Bachmann hat diese
Geschichte auf der Grundlage der Existenzphilosophie abgefasst. Dadurch wollte sie es zum Ausdruck
bringen, dass die Sprache kein nach den Regeln gespielt zu habenden übliches Spiel ist. Laut Bachmann
ist es möglich eine Welt zu schaffen, deren Grenze der Mensch selbst bestimmen kann und auch in der
er seine eigene Wirklichkeit und Fähigkeiten wahrnehmen und seine eigene Sprache bilden kann. In
dieser Arbeit werden die Spuren der Existenzphilosophie durch die Helden aufgetaucht und die Begriffe
wie „Sprachproblem", Angst" und „Subjektivität" aufgrund der literarisch-philosophischen
Untersuchungsmethode in die Hand genommen.
Schlüsselwörter: Existenzphilosophie, Subjektivität, Angst, Sprache, Heidegger, Lacan

ÖZET
Dil, duygu ve düşünceleri aktarmaya yarayan bir araçtır. İletişimin sürekliliği için dilin varlığı gereklidir.
Dilin çoğu zaman basit bir şekilde tanımı yapılsa da aslında karmaşık bir yönü de bulunmaktadır.
Ingeborg Bachmann, "Her Şey" isimli öyküsünde bunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Kişi, dil
sayesinde sahip olduğu farklı yönlerini ortaya çıkarabilmektedir. Bu yüzden dil sadece sentaks ve
semantik bağlamda ele alınan bir kurallar dizisi değildir. Avusturya edebiyatının önemli isimlerinden
olan Bachmann, çalışmalarını Heidegger ve Wittgenstein felsefeleri üzerine yoğunlaştırmıştır.
Eserlerinde kahramanlarının ruhsal durumlarını ayrıntılı bir şekilde tasvir ederek varoluşçu felsefeyi
okuyucuya satır aralarında hissettirmektedir. Heidegger felsefesinden etkilenen isimlerden biri Fransız
psikanalist Jacques Lacan'dır. İnsanın, kendisine sorulmadan bu dünyaya fırlatıldığını düşünen
Heidegger gibi, Lacan da insanın, haberi olmaksızın simgesel düzen içerisine girdiğini savunur. Bu
bakımdan, Bachmann'ın bu eserinde varoluşçu felsefenin yanı sıra Lacancı izler yakalamak da
mümkündür. Bachmann bu öykü sayesinde dilin, aslında kuralına göre oynanması gereken basmakalıp
bir oyun olmadığını ifade etmek istemiştir. Ona göre kişinin kendi gerçekliğinin ve yeteneklerinin
farkına vararak kendi dilini oluşturabilmesi ve sınırlarını bizzat belirleyebileceği bir dünyanın varlığı
mümkündür. Bu çalışmada varoluşçu felsefenin izleri kahramanlar sayesinde ortaya çıkarılmış ve
sürekli vurgulanan "dil sorunu", "korku" ve "öznellik savunusu" gibi kavramlar edebi felsefeye dayalı
inceleme yöntemi ile ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Varlık felsefesi, öznellik savunusu, korku, dil, Heidegger, Lacan
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Ingeborg Bachmann'ın bu öyküsünün başlığı ilk bakışta okuyucu için çok
genel bir anlam ifade eder. "Her Şey" kavramı bünyesinde bir belirsizlik
barındırır. Yazar burada öyküye bu adı vermekle öncelikle okuyucunun
ilgisini çekmeyi başarmış ve söz konusu bu "Her Şey"den ne kastedildiğini
anlamaya çalışmasını sağlamıştır. Böylelikle yapıtın içeriğine yönelik bir
giriş yapılmıştır; çünkü yazınsal yapıtların adları kurmaca dünyaya uzanan
birer giriş kapısıdır. (Bkz.: Tepebaşılı 2012: 20)
1. Olay Örgüsü
Ingeborg Bachmann'ın "Her Şey" adlı öyküsünde adı verilmeyen baba,
yaşananları ben-anlatıcı olarak ifade eder. Öykü, babanın oğlunun
doğmasından önceki gelgitli heyecanı, çocuk doğduktan sonra ortaya
çıkacak olası belirsizliklerle sorunlardan dolayı endişesi ve beklentilerine
yanıt vermeyen oğluna karşı öfkesi üzerine kuruludur. Baba, oğlunun
herkesten farklı olmasını ister; ancak çocuk -yani Fipps- diğer tüm çocuklar
gibi davranarak babanın beklentilerinin tam tersi yönde ilerleme gösterir
ve bu durum babayı sinirlendirir.
Öyküdeki anne ise babanın aksine şefkatli, sevecen ve çocuğunu olduğu gibi
kabullenen biridir. Öykünün sonunda Fipps okul gezisi sırasında bir
uçurumdan düşer. Fipps'in ölmeden önceki son isteği eve gitmek olur.
Aslında ölüm nedeni bu düşüş değil, kafasında oluşan bir kisttir. Onun
ölümünden sonra annesi Hanna yıkılır ve bir daha eski haline dönemez.
Böylece baba, oğluna karşı haksızlık yaptığını anlar ve pişman olur.
Edebi olaylar felsefi akımlardan etkilenmişlerdir. Hatta bazen bir felsefi
akım, bir edebi etkinlikten ibaret kalabilir. Varoluşçuluk felsefesi buna bir
örnektir. Bu felsefe doğrultusunda yapıt oluşturan yazarların yapıtları bu
felsefi görüşün öğretileriyle değerlendirilmelidir. Aksi takdirde yapılan
değerlendirmeler yanıltıcı olabilir. Yapıtı değerli kılan yalnızca edebiyata
katkısı değil, aynı zamanda felsefeye getirdiği genişliktir. (Bkz. Tekşan,
2011: 262) Bachmann’ın bu öyküsü varoluşçu felsefe izleri taşıdığı için,
yapıtı felsefeye dayalı inceleme yöntemiyle inceleyeceğiz.
2. Kişiler
Kişiler, Lacan'ın görüşleri ve varoluşçu felsefeden yola çıkarak
çözümleneceği için bu çalışmada önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle
çalışmamızın bu kısmında öyküdeki kişilere değinmekte yarar görüyoruz:
2.1. Baba
Öyküde ben anlatıcı olan baba kendini henüz baba olmaya hazır
hissetmemektedir. Hanna ve kendisinden olan "bu yeni doğan" için bir
ortam oluşacak, her şey onun için değişecektir. Bu durum da onu tedirgin
etmektedir.
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Baba çocuk doğduğunda, onun acınacak, buruşuk bir şey olduğunu düşünür
ve kendini ona bir ad bile vermek zorunda hissetmez. Hanna ile birlikte ona
üç isim bulurlar, fakat bunlar yerine en sonunda "Fipps" diye anlamsız bir
isim uydururlar.
Baba, çocuğunun onlardan ve diğer bütün insanlardan tamamen farklı
olmasını beklemektedir. Ama çocuk diğer bütün çocuklar gibi normal bir
gelişim süreci geçirmekte, olaylara ve kişilere diğer bütün çocukların
göstermiş olduğu tepkileri vermektedir. Çocuk büyüdükçe ve özellikle de
konuşmayı öğrendikçe baba ona daha az hoşgörü gösterir.
2.2. Anne
Öyküde adı Hanna olan anne, ben-anlatıcı babanın tersine, çocuğu olduğu
gibi kabullenen sevecen biridir. Fipps ağlayıp kendini yerlere attığında,
baba bu durumu çocuğun içinde büyük bir kötülüğün varlığına bağlarken,
Hanna bunu ufak tefek şımarıklıklar olarak değerlendirir. Fipps'in
bakışlarından, konuşmasından ve masumca yaptığı her şeyden büyülenir.
Baba, ailesine karşı iyice ilgisizleştiği bir dönemde başka bir kadınla
görüşmeye başlar. Hanna, babadan Fipps'in hatırı için bu kadından
ayrılmasını ister, bunun üzerine baba bir daha o kadınla görüşmez. Hanna,
çocuğu için, kendini aldatan biriyle bile bir arada yaşayabilecek bir
kadındır. Çocuğunun bir okul gezisinde ölmesi ile Hanna birden bire yıkılır.
2.3. Çocuk
Öyküdeki çocuk, baba tarafından, dünyaya geldiğinde ailenin tüm hayatını
değiştirecek, düzeni bozacak, anne babasının arkadaşlarını görmesine
engel olacak ya da onları oturdukları evi değiştirmek zorunda bırakacak bir
şey olarak nitelendirilir. Babanın bu büyük beklentilerinin tersine çocuk
gayet sıradan, normal bir gelişim gösterir.
Diğer bütün çocuklar gibi Fipps de korktuğunda, uyumadan önce ya da biri
onu tutup kaldırdığında ağlamakta, bazen evdeki eşyaları kırıp dökmekte,
kitapları yırtmaktadır; ama zaten bütün bu haller, doğal bir gelişim süreci
geçiren tüm küçük çocukların ortak yönleridir.
3. Korku ve Öznellik Savunusu
Varlık felsefesinde korku kavramına değişik açılardan bakılabilmektedir.
Korkunun nedenleri ve ortaya çıkış koşulları çok farklı olabilir. Korku
faktörünün oluşması için her zaman somut bir durumun ortaya çıkmış
olması gerekmez. Bazen yaşanan belirsizlikler de tehdit unsuru olmaktadır.
Varlık ve Zaman adlı kitabında Heidegger bu durumu şöyle ifade eder:
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Fena olan, bir tehdit aşamasındayken bile henüz hakim olunacak
yakınlıkta değilse dahi bazen bize yanaşan niteliğe sahiptir. Böylesi bir
yanaşma içinde fenalık intişar eder ve tehdit karakterine burada sahip
olunur… Yanaşma sırasında söz konusu "olabilir de, olamaz da" hali iyice
belirir. Bu çok korkunç, deriz artık. Bunda şu yatar: Yakında olanın
yanaşması olarak fenalık, vaki olmama ile geçip gitmenin meydana vurulan
imkanını beraberinde taşır ki, bu, korkmayı ne azaltır, ne bitirir, aksine onu
daha da arttırır. (Heidegger, 2006: 148)
Hanna'nın hamile olduğunu öğrenmesinden Fipps'in doğuşuna kadar geçen
süreç, baba için bir sürü belirsizliği beraberinde getirmiştir. Çocuğun
doğumu için evde yapılan her şey, babanın aklına öylesine düşünceler
getirir ki, baba tamamen tedirginliğe kapılır. Bu tedirginlik, zaman zaman iç
daralması, heyecan, düşüncelere dalma, ürperti ya da titreme şeklinde
ortaya çıkmakta ve içten içe yerini korkuya bırakmaktadır.
Belirsizlik ve gerçekleşmek üzere olan değişikliklerin ardında aslında
babanın oğlunun var olan düzene boyun eğmek zorunda kalacağı korkusu
vardır. Bu korkuyu, babanın şu ifadelerinde sezmek mümkündür:
Ama madem bir kez böyle güvenle çoğalıyoruz, sanırım duruma rıza
göstermek zorundayız. Oyun için oyuncular gerekiyor. (Yoksa oyuncular için
oyun mu?) Ben de nihayet öyle güvenle dünyaya getirilmiştim, ve şimdi
kendim bir çocuk dünyaya getiriyordum. Daha bunu düşünmek bile
titretiyordu beni.(Bachmann, 2012: 130)
Baba, oğlunun bu düzene boyun eğmesini istememektedir çünkü insan,
diğer canlılardan farklı olarak, özgür iradesini kullanarak kendini
biçimlendirebilme yetisine sahip bir varlıktır. Varoluşçu felsefeye göre
insan, var olduktan sonra bir şey olur. Yani kendini nasıl yaparsa öyle olur.
Bu, varoluşçuluğun temel ilkesidir ve "öznellik" olarak adlandırılır. (Bkz.
Sartre, 2015: 39, 40.) Bu kavramın izlerine varoluşçu yazarların
yapıtlarında sıkça rastlamak mümkündür. Bu yazarlar bir taraftan insanın
bırakılmışlığını, ümitsizliğini ve güvensizliğini belirtirler; diğer taraftan ise
kişinin kendi benliğini kazanmasını, özünü yaratmasını ve baskıdan
kurtulmasını isteyip insanın kişiliğini silen düzene karşı koyarlar. Bu
nedenle de öznelliğe büyük önem verirler. (Bkz. Sartre, 2015: 11)
Öznelliğin olmadığı bir kitlede, insanların kişiliği yoktur ve bu durumda
insanı birey yapan özelliklerden biri eksik olacağı için bireylerin varoluşu
tehlikededir. Babanın buradaki korkusu da işte bu tehlikedir.
Öznellik savunusu, adından da anlaşılacağı üzere bireyin tekliğini ve
biricikliğini savunur. Yani birey, çevresinde bulunan herkesten farklıdır ve
biriciktir. Onu biricik yapan diğer insanlara benzemez oluşudur. Ancak,
Bachmann'ın öyküsündeki Fipps normalden hiçbir şekilde farklılık
göstermemektedir. Buna sinirlenen babası bu durumu şöyle ifade eder:
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Fipps, okul çağına kadar olan yılları oyunla geçirdi. Sözcüğün tam
anlamıyla oyunlarla harcadı bunları. Oyunu kendisine çok gördüğüm yoktu,
ama onu ilerideki oyunlara hazırlayacak bu saklambaç oyunlarını, sayışma
oyunlarını, hırsız polis oyunlarını değil. Onun bambaşka oyunlar oynamasını,
bilinenlerden değişik masallar dinlemesini istiyordum. Ama aklıma da bir şey
gelmiyordu; onunsa işi gücü özenmekti. (Bachmann, 2012: 137)
Baba başlangıçta oğluna her şeyi öğretmek isterken, zamanla bu
düşüncesinden vazgeçer; çünkü oğlunun kendi öznelliğinin farkına varıp
ona göre davranmasını, hayat denilen oyunu kuralına göre oynamak yerine,
kendi kurallarını koymasını ve böylelikle de herkesten farklı olup,
biricikliğini ortaya koymasını beklemektedir. İşte babanın asıl korkusu ise
oğlunun, bunu başaramayıp, öznellik savunusunu gerçekleştirememesidir.
4. Dil Sorunu
Dil sorunu, Bachmann'ın "Her Şey" isimli öyküsünün özünü
oluşturmaktadır. Çalışmamızda, bu sorunu Heidegger ve Lacan'ın bakış
açılarıyla inceleyeceğiz:
4. 1. Heidegger Felsefesi Işığında Dil Sorunu
Dil sorunsalı ile de yakından ilgilenen Heidegger, insanın dünyaya
"fırlatılmış" olduğunu iddia eder. (Bkz. Steiner, 2003: 122) Bize
sorulmadan ve farkında olmadan fırlatıldığımız bu âlem içinde, yine
farkında olmadan dil evrenine adım atarız. Bachmann’ın öyküsündeki baba,
Fipps doğduğunda ona bütün nesnelerin adını öğretmek istediği halde,
zamanla bu düşüncesinden vazgeçer; çünkü onu, kendisinin, Hanna’nın ya
da dil evreni içine girmiş olan diğer insanların geçmişten beri içinde
bulunduğu kalıbın içine sokmak istemez. Başka bir deyişle baba, oğlunu,
bilen, inanan, sevinen veya üzülen bir insan kalıbına sokmak
istememektedir. Dil, kurumların sürekli yinelenen, bağımlı, değişmez
yaklaşımlarıyla aktarılan dünya görüşlerinin, düşüncelerinin, değerlerinin,
inançlarının kendisi farkına varmaksızın bireye akmasına yol açarak
bireylerin tek tipleşmesine neden olmaktadır. (Oraliş, 2012: 78)
Heidegger dile ilişkin deneyimin, bizim bir bütünlüğe ait olduğumuzu
gösterdiğini, bu bütünlük içinde insana verilen özgün bir rolün olduğunu,
bu rolü üstlenmenin kendi doğamızın bütünlüğünde ikamet etmek
anlamına geldiğini ve bu rolün "konuşma" olduğunu ileri sürer. (Bkz.
Johnson, 2013: 115,116) Eserdeki baba ve eşi Hanna da diğer insanlar gibi
oyunun bir parçasıdırlar ve zamanı geldiğinde kendilerine biçilen rol ne ise
oynayıp görevlerini tamamlamaktadırlar. Hâlbuki Fipps için 'her şey' yeni
başlamaktadır, o bütün diğer insanlar gibi kendisi için önceden örülmüş
olan kalın duvarların arasında kalmamalı ve farklı olduğunu kanıtlamalıdır.
Dünyayı çırılçıplak, anlamsız boş bir levha gibi bulmalı, kendi doğrularını
ve yanlışlarını bu levhaya bizzat yerleştirmelidir, ancak bu sayede şimdiye
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kadar oyunu hep kuralına göre oynamak zorunda kalan insanlardan farklı
olacaktır.
Ancak, oyunu kuralına göre oynamamak beraberinde bazı sorunları
getirecektir. Heidegger’e göre varlık, dünya içinde, başkalarıyla birlikte
vardır. (Bkz. Çüçen, 2012: 72) Başkalarıyla birlikte var olmak, iletişim
gerektirir ve insanlar arasındaki birincil iletişim yolu dildir. Eserdeki baba,
dünyayı bir deney olarak görür ve bu deneyin hep aynı sonuçla
tekrarlanmasından sıkılmıştır. Bu nedenle oğluna gölgelerin, dağların,
suların dilini öğretmeye çalışır.
Öykü boyunca varoluş ile dil arasındaki bağlantıya bazen çok açık bir
şekilde okuyucunun dikkati çekilirken, bazen de satır aralarında ona
sezdirilmektedir. Heidegger'e göre dil insanın var oluşundan önce gelir,
basit bir iletişim aracı ve sadece fikirleri ifade etmeye yarayan tali bir aygıt
değildir. Ona göre dil her zaman özneden önce vardır ve insan yaşamı bu
dil alanı içinde hareket eder. Böylece insana özgü anlamda dünya var olur
(Eagleton, 2011: 77).
Öyküdeki baba ise, oğlunun yeni bir dil kurup varlığın onunla başlaması
gerektiğini düşünmektedir. Hâlbuki Fipps'in bunu başarabilmesi mümkün
değildir, çünkü o bir öznedir ve dil, söz konusu bu özneden önce zaten
vardır. Ona düşen ise aslında kendinden önceki bütün özneler gibi bu dil
alanı içinde yaşamını sürdürmektir. Bu noktada babanın, çocuğun kendine
yeni bir dil kurması düşüncesi, aslında baştan itibaren boş bir beklentidir.
4.2.Lacancı Bir Yaklaşımla Dil Sorunu
Buradaki dil sorununu aynı zamanda Lacancı bir yaklaşımla da incelemek
mümkündür. Jacques Marie Emile Lacan Fransız bir psikanalist ve
psikiyatrdır. Heidegger felsefesinden etkilenmesine rağmen, "Bilim
düşünmez." diyen Heidegger'in aksine Lacan bilimin yolunu tutmuştur.
(Bkz. Badiou/ Roudinesco, 2013: 22, 23) Öznenin, haberi olmaksızın,
simgesel bir düzen içinde, yani dil içinde oluştuğu düşüncesini savunur.
İnsan öznesinde, özne konuşmaya başlar başlamaz onun artık önceki gibi
olmadığı izlenimini bırakan birtakım konum değişmeleri meydana gelir.
(Nasio, 2008: 368) Yapıttaki baba, oğlundaki bu değişimlere tanık olmaya
katlanamaz.
Lacan'a göre insan asla salt gerçeği (Gerçek) bilememekte, onu simgesel
düzende algıladığı biçimde var edebilmektedir. Çünkü imgesel evrenden
simgesel düzene adım atmakla insan Gerçek ile birebir bağını koparmış
olur. (Balkaya, 2013: 49) Burada bahsedilen imgesel evren insanın henüz
konuşmaya başlamadığı dönemde içinde bulunduğu evrendir. Simgesel
düzenle kastedilen ise dili kullanmaya, yani konuşmaya başladıktan sonra
adım atılan düzendir.
Kısacası, babanın, çocuğa karşı ilgisiz kalmasının en büyük nedeni aslında
dil sorunudur. Baba, oğluna kendi dilini öğretmek istemez ve bu durumu
şöyle ifade eder:
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Her şey bir dil sorunu, ve bu sorun dünyayı bir karmaşa içine sürüklemek
için öteki dillerle birlikte Babil'de yaratılan Alman dilinin bir sorunu değil
yalnız. Çünkü bunun altında için için yanan bir başka dil var ki, jestler ve
bakışlara, düşünce ve duygulara kadar uzanıyor, ve bütün mutsuzluğumuz
da buradan kaynaklanıyor. Acaba kendisi yeni bir dil kurup yeni bir çağı
başlatıncaya dek, çocuğu bizim dilimizden koruyabilecek miydim? Bütün iş
buradaydı. (Bachmann, 2012: 133)
Oysaki çocukla ilgili bu tasarısında çok ileri gittiğini kendisi de anlayıp
yapıtın sonunda bunu itiraf eder. Babanın bu isteği, gerçekleşmesi
olanaksız bir şeydir; çünkü simgesel düzene geçiş süreci tamamen
bilinçdışı gerçekleşir ve birinin buna müdahale etmesi olanaksızdır. Lacan
bu durumu şu şekilde anlatır:
Benim içine katılarak onunla bir bütün oluşturduğum şey dairenin
söylemidir. Ben onun halkalarından biriyim. Örneğin o, babam, benim taklit
etmemin yasak olduğu hatalar yaptığı müddetçe, benim babamın söylemidir.
Bunları taklit etmem yasaklanmıştır, çünkü onun bana miras olarak bıraktığı
söylemi taşımaya mecburum; sadece oğlu olduğum için değil, bir kimse
söylem zincirini kıramayacağı için ve onu, sapkın formu içinde bir başkasına
nakletmek, görevim tam olarak bu. (Aktaran: Homer, 2013: 67)
Lacan'a göre çocuğu annesiyle simbiyoz yaşamdan ayıran kişi olarak baba
büyük Ötekini, toplumu ve dili temsil eder. Yapıttaki babanın oğlunun
herkesten farklı olmasını istemesi aslında onun kendi bilinçdışının
yansıması olarak yorumlanabilir. Kendisi, zamanında kendi babasının
mirasını devralmıştır, şimdi ise oğlu üzerinde tek güç, tek söz sahibi olmak
istemektedir. Yani babanın isteği aslında kadir-i mutlak olmaktır.
Kendisinin başaramadığı şeyleri oğlunun başarmasını ve bu toplumsal ve
de simgesel düzen içerisinde farklı bir konumda olmasını arzulamakta,
insanlara biçilen toplumsal rolü reddetmektedir.
Çocuğun doğumundan konuşmaya başlamasına kadar geçen sürede baba,
çocuğa karşı daha sevgi dolu bir tutum sergilerken, çocuğun konuşmaya
başlamasıyla birlikte hemen kötü bir tutum içine girer. Hatta bu durumu o
kadar çok ileri götürür ki ondan nefret ettiğini bile dile getirmekten
çekinmez. Ancak, çocuğun ölmesiyle birlikte babanın ona karşı tutumu
birdenbire tam tersine döner:
Çılgın evladım! Canım benim! Onu sırtıma alıp taşımaya hazırım şimdi;
ona mavi bir balon alacağıma söz veriyorum; eski Tuna üzerinde kayıkla
dolaşacağız, sana pul bulacağım, diyorum. Dizini bir yere vurdu mu,
üflüyorum; bir hesap ödevi olunca, kendisine yardım ediyorum. Onu bu
yoldan diriltemezsem bile, gene de şöyle düşünmek için vakit geç değil henüz:
Evet, bağrıma bastım bu oğlu; ona güler yüz gösteremedim, çünkü onunla
ilgili tasarımlarımda çok ileri gittim. (Bachmann, 2012: 146)
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Lacan, bizleri meydana getiren şeyin başkalık olduğunu yadsıyan her tür
kimlik kapanmasına, insanı doğal haline, biyolojik varlığına, bedenine ve
beynine indirgeyen davranışçılığa ve bilişselciliğe karşı çıkmıştır. (Badiou/
Roudinesco, 2013: 39) Bachmann'ın öyküsündeki baba da bu konuda
benzer bir tutum sergileyerek oğlunun diğer insanlardan farklı olmasını ve
kendi deyimiyle "ilk insan" olmasını istemektedir.
Sonuç
Heideggerci felsefe, insanın üç özelliğinden biri olan olay özelliğini, terk
edilmişliğini ve bu dünyaya gelişinde ona hiç danışılmadığını savunur.
Buna göre kişi, dünya içinde bir varlıktır, doğmadan önce ona hiçbir surette
danışılmamış ve seçme şansı verilmemiştir. Bu yüzden o, içine düşürüldüğü
durum ve şartlara göre yaşamak zorunda bırakılmıştır. Sahip olduğu
olanakları deneyerek öğrenmek durumundadır.
Eserdeki baba ise Fipps'in dünya içinde bir varlık olduğunu kabul etmek
istememektedir. Onun diğer insanlar gibi kendi önüne sunulan olanakları
denemesini ve kurulu düzenin bir parçası olmasını asla istemez. Ona göre
Fipps, ancak kendi dilini oluşturarak dünya denilen deney alanının dışına
taşabilecek ve hep aynı sonuçları veren deneylerin farklı sonlara
kavuşmasını sağlayacaktır. Böylece dünyaya terk edilmişliğin ya da
fırlatılmışlığın doğal bir sonucu olan, önceden bir durumun içine atılmış ve
onu yaşamak zorunda bırakılmış olmaktan kurtulacaktır. Ancak Fipps de
nihayetinde diğer bütün çocuklar gibi bir insandır ve babasının bu sıra dışı
beklentisine cevap veremez.
Kısacası babanın, Fipps'i ilk insan olarak görüp, onun herkesten farklı
olmasını beklemesi Heideggerci bakış açısıyla, kendisine hiç danışılmadan
fırlatılmış olduğu bu düzene boyun eğmesini istememesi şeklinde, Lacancı
bakış açısıyla ise toplumsal rollerin nesilden nesile aktarıldığı düzende
kendi babasına boyun eğmiş biri olarak, çocuğunun kendisine
benzememesini ve bu düzen içinde farklı bir konumda yer almasını
istemesi şeklinde yorumlanabilir.
Eserde de belirtildiği gibi her şey aslında bir dil sorunudur. Mademki insanı
insan yapan en önemli özellik dildir, o zaman insanı diğer bütün
insanlardan farklı kılacak olan şey de yine dil olacaktır. Fipps, dili herkes
gibi bu düzene boyun eğerek öğrenmemeli, kendi dilini oluşturup ilk insan
olmalıdır. Ancak bu dil, genel anlamda kullanılan dillerden farklı olmalı,
onun bir birey ve bir özne olarak kendi öznelliğini kanıtlayabileceği bir dil
olmalıdır. Babanın en büyük korkusu, oğlunun bunu başaramaması ve
kendisinin de içinde bulunduğu bu kurulu düzene yenik düşmesidir.
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PREFIXING VERBS IN TEACHING RUSSIAN AS SECOND LANGUAGE TO INDIVIDUALS
WHOSE MOTHER LANGUAGE IS TURKISH
ANADİLİ TÜRKÇE OLAN YETİŞKİN BİREYLERE İKİNCİ DİL OLARAK RUSÇA
ÖĞRETİMİNDE ÖN EKLİ FİİLLER 1
Hanife ÇAYLAK2

ABSTRACT
Prefixes that are morphemes being added to the verbs, constitute one of the most difficult subjects of verb category that can be
described as vertebral column of Russian Grammar to individuals whose mother language is Turkish and who learn Russian as
second language. In the profession field named Russian РКИ (Русский как иностранный-Russkiy kak inostrannıy) and means
“Russian for Foreign People”, in view of the fact that in recent years the difficulties of the students whose mother language is not
Russian, -on the contrary to past examples- some people have started to write text books about prefixes. Reasons of these
difficulties are arisen from the variety of the prefixes. For example, same prefix both can specify the direction of the action when
added to the verb and it can change the mean of the verb. In addition to these, there can be a figurative meaning of the same
prefix and this makes it harder to understand these prefixes for foreign people. Although “Russian for Foreign People” is a deeprooted profession field, studies being made about prefixes in this language have not been very much. Even though different
Russian linguistic scientists distributed the prefixes in various groups, they could not make a consensus on the classification of
the prefixes. From these classifications, Turkish students can learn easily the prefixes with the groups which determined as
“lexical” and grammatical”. In this study, I defend the opinion of teaching prefixes in specified sequence and also this sequence
that is productive in teaching has been detailed. In the” findings” part of the study, standard mistakes made by Turkish students
have been determined for students to make out and solution recommendations have been put forward in the “result” part of the
study for contributing the language learning.
Key Words: Verb, category, prefix, appearance, verbs of motion, reflexive verbs.

ÖZET
Fiillere getirilen morfemler olan önekler, yabancı dil olarak Rusça öğrenen, ana dilleri Türkçe olan bireyler için bu dilin
gramerinin bel kemiği olarak nitelendirilebilecek fiil kategorisinin en zor konularından birini teşkil etmektedir. Rusçada РКИ
(Русский как иностранный-Russkiy kak inostrannıy) olarak adlandırılan ve Yabancılar için Rusça anlamına gelen uzmanlık
alanında son yıllarda ana dili Rusça olmayan öğrencilerin karşılaştıkları güçlükler göz önünde bulundurularak ön ekli fiillerle
ilgili ders kitapları yazılmaya başlanmıştır. Söz konusu güçlükler ön eklerin çeşitliliğinden, aynı ön ekin hem görünüş
oluşturması hem hareket fiillerine getirildiğinde hareketin yönünü belirtmesi hem de geldiği fiilin anlamını değiştirmesinden
ileri gelmektedir. Aynı ön ekin saydığımız bütün bu işlevlerinin yanısıra bir de mecaz anlamda kullanımının bulunması
yabancıların bu ekleri kavramasını daha da zorlaştırmaktadır. Yabancılar için Rusça köklü bir uzmanlık alanı olmasına karşın
Rusçadaki fiillerin büyük bir kısmını oluşturan ön ekli fiillerle ilgili yapılan sistemli çalışmalar sınırlıdır. Farklı Rus dilbilimcileri,
fiillere getirilen ön ekleri değişik gruplara ayırmışlarsa da eklerin tasnifi hususunda ortak bir görüşe varamamışlardır. Bu
tasniflerden ön eklerin dilbilgisel ve sözlüksel olarak ayrıldığı sınıflandırmanın Rusçayı öğrenen Türk öğrencileri için daha
faydalı olduğu tecrübe edilmiştir. Çalışmada ön eklerin belirli bir silsile izlenerek öğretilmesi gerektiği görüşü savunulmuş ve
verim alınan bu silsile detaylandırılmıştır. Tespit ve bulgular kısmında öğrenci ve öğreticinin fark etmesi için Türk öğrencilerin
konuyla ilgili yaptıkları tipik hatalar tespit edilip dil öğrenim sürecine katkı sağlaması hedeflenerek sonuç kısmında çözüm
önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fiil, kategori, ön ek, görünüş, hareket fiilleri, dönüşlü fiiller.
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1. GİRİŞ
Fiillere getirilen morfemler olan önekler, yabancı dil olarak Rusça öğrenen, ana dilleri Türkçe
olan bireyler için bu dilin gramerinin bel kemiği olarak nitelendirilebilecek fiil kategorisinin
en zor konularından birini teşkil etmektedir. Rusça’da РКИ (Русский как иностранный)
olarak adlandırılan ve Yabancılar için Rusça uzmanlık alanında son yıllarda ana dili Rusça
olmayan öğrencilerin karşılaştıkları güçlükler göz önünde bulundurularak ön ekli fiillerle
ilgili ders kitapları yazılmaya başlanmıştır. (Antonoviç, N. T., Zub J. A., Kalivo İ. V., Русские
глаголы движения с приставками (Ön ekli Hareket Fiilleri))
Ön eklerle ilgili söz konusu zorlukların bazı nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
 Öneklerin zenginliği,
 Rusçada ayrı bir dilbilgisi konusu olarak ele alınan hareket fiillerine gelmesiyle
anlamı değiştirmesi,
 Görünüş oluşturması,
 Bir önekin birden fazla anlama gelmesi,
 Farklı bağlamlarda mecazi anlam içermesi
Ünlü Rus profesörlerinden A. N. Tihonov’un Rus Dili Türetme Sözlüğü adlı çalışmasındaki
verilere göre 2413 fiilden 55.962 fiil oluşturulmuştur, diğer bir deyişle 1 fiilden yaklaşık 23
fiil türetilmiştir (Tihonov 1990). Bunların çoğunluğunu ön eklerle türetilen fiiller
oluşturmaktadır.
Rusçadaki ön ekleri, Vinogradov (1952) şu şekilde sıralamıştır: в- (во-), вз- (взо-, вс-),воз(возо-, вос-), вы-, до-, за-, из-(изо-,ис-), на-, над-(надо-), недо-, низ-(низо-,нис-), о-(об-,обо),обез-(обес-), от-(ото-),пере-,пре-, при-, по-, под- (подо-), пред- (предо-), про-, раз- (разо-,
рас-), с-(со-), у-, де-, дез-, дис-, ре-, экс-, ин- (Akt. Bondaletov ve Andreyeva, 2012: 219). Bu
eklerden fiillere getirilen en yaygın ön eklerin sayısı yirmiyi bulmaktadır: в-, вз- (взо-, вс-,
вос-), вы-, за-, из- (ис-), до-, на-, над- (надо-), об- (обо-), от- (ото-), пере-, по-, под(подо-), при-, пре-, пред-, про-, с- (со-), раз- (разо-, рас-), у- (Volohina, Popova, 1994).
Örneğin бежать (koşmak) fiilinden в-, вы-, из-, за-, о-, от-, пере-, по-, при-, с- ön
ekleriyle 10 ayrı fiil türetilmiştir:
вбежать (koşarak içeri girmek) ,
выбежать (uğramak, koşarak dışarı çıkmak, kendini dışarı atmak),
избежать (kaçmak, kaçınmak, çekinmek, kurtulmak, atlatmak),
забежать (uğramak, koşmaya başlamak, koşarak önüne çıkmak),
обежать (etrafını dolaşıvermek),
отбежать (koşarak uzaklaşmak, koşarak çekilmek),
перебежать (koşarak geçmek, düşman tarafına geçmek),
побежать (koşmak, kaçmak, sıvışmak),
прибежать (koşarak gelmek, varmak),
сбежать (koşarak inmek, kaçmak, firar etmek, taşmak).
Rusçada ön ekli fiillerle ilgili günümüze kadar oluşturulan dilbilim literatürü incelendiğinde
ön eklerin farklı dilbilimcilerce değişik gruplandırıldıkları gözlenmektedir:
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 Bu sınıflandırmada ön ekli fiiller sadece tamamlanmamış (порыгивать,
припевать vb. fiiller) grubuna giren fiiller ve sadece tamamlanmış (заиграть,
застучать, заторопиться) gurubuna giren fiiller olarak ikiye ayrılmıştır.
 Görünüş anlamına sahip ön ekli fiiller ve ön ekleri görünüş anlamı içermeyen veya
yalnızca görünüş anlamı içermeyen fiiller.
 Farklı basamaklarla türetilmiş ön ekli fiiller, diğer bir deyişle birden fazla ön eke
sahip fiiller (вытолкнуить и повыталкивать) (Boguslavski, 2001:7).

Kimi Rus dilbilimciler ise ön eklerin fiilin geçişliliğini de belirlediğini belirtmişlerdir. Bu
durum ön eklerin fiillerin geçişliliğini etkileyen ve fiillerin geçişliliğine bir etkisi olmayan ön
ekler olarak karşıtlanmasını sağlamıştır.
Bütün bu gruplandırmaların haricinde ön ekleri gramer, sözlüksel ve türetme anlamlarına
göre sınıflandırma çabaları da gözlemlenmiştir. Ön ekli fiillerle ilgili dilbilgisi sorunlarının bir
çözümü olarak az da olsa ön eklerin anlam yakınlığına göre sınıflandırıldığı çalışmalara
rastlanmıştır. Rus dilbilimciler, fiillere getirilen ön eklerin tanımı ve sınıflandırılması
konusunda farklı yaklaşımlara sahiptir. Bireylerin farklı dilbilgisi konularında karşısına çıkan
ön ekli fiiler erek dil ediniminde bireylerin kavramada güçlük çektiği konulardan bir
tanesidir. Bu güçlüğün başlıca sebeplerinden biri aynı ön ekin birden fazla işleve sahip
olmasıdır. Örneğin aşag ıdaki o rneklerde про- o n eki do rt farklı go revde kullanılmıştır:

 За три года я прочитала триста книг. (Üç yıl içinde üç yüz kitap okudum).
 Машина проехала по ноге мужчины, полиция ищет свидетелей. (Araba adamın

ayağının üzerinden geçti, polis görgü tanıklarını arıyor).
 Почему ты опоздал на занятия? (Derse neden geç kaldın?) – Во-первых, я проспал,
во-вторых, проехал свою остановку. (İlk olarak uyuyakaldım, ikincisi ineceğim durağı
geçtim/kaçırdım).
 Мой брат прошёл конкурс и был принят в университет. (Kardeşim yarışmayı
kazandı ve üniversiteye kabul edildi).
Про- o n eki I lk o rnekte tamamlanmış go ru nu ş oluşturmaktadır. Okuma eylemi
tamamlanmıştır. I kinci o rnekte ise hareket fiilinin o nu ne gelerek hareketin yo nu ifade
edilmiştir. Ехать fiili araçla gitmek/gelmek anlamına gelmektedir. Başına про- eki
geldig inde “araçla u zerinden geçmek” anlamını vermektedir. Про- ekinin o nu ne geldig i
hareket fiillerine kattıg ı farklı anlamlar da mevcuttur. Ü çu ncu o rnekte ise eklendig i
fiilin anlamını deg iştirmiştir. Yanlışlıkla yapılan bir bir eylem ve bu eylemin beraberinde
getirdig i zarar, hasar, ziyan anlamını içermektedir. Son o rnekte ise bu o n ekin mecaz
anlamda kullanılışı verilmiştir.
Bu çalışmanın amacı, Rusça’yı yabancı dil olarak öğrenen bireylere dil öğretimi için yararlı
olabilecek genel çıkarımlar elde etmek, bu çıkarımlar ışığında dil öğretimini kolaylaştıracak
prensipli, ispata dayalı yaklaşımlar geliştirmektir. Buradan hareketle Rusça’yı yabancı dil
olarak öğrenen bireylerin konuyu daha rahat kavrayabilmeleri açısından izlenmesi gereken
silsilenin tespit edilmesi ve derslerde edinilen tecrübenin aktarılmasıdır.
Çalışmanın evrenini Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rusça dersini seçmeli alan öğrenciler
ve Rusçayı filoloji amaçlı öğrenmeyen kursiyerler oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin Rusçayı
öğrenme süreçlerinde konunun kavranmasında karşılaştıkları güçlük derslerde gözlemlenip,
söz konusu zorlukların tespiti ve giderilmesi için geliştirilen yöntemde başarı sağlandığı
gözlemlenmiştir.
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Bu çalışmada ön ekli fiillerin başarılı bir şekilde edinimini sağladığını tecrübe ettiğimiz konu
izlencesini ele almaya çalışacağız. İzlence sırasıyla şu şekildedir:
1234-

Görünüş Oluşturan Ön ekler,
Ön ekli Hareket Fiilleri,
Ön ekli Dönüşlü Fiiller,
Fiilin Anlamını Değiştiren Diğer ön ekli Fiiller.

Görünüş Oluşturan Ön Ekler
“Zamansal kategorilerden olan ve Slav türü görünüş olarak bilinen Вид (vid) Türkçede
“görünüş” anlamına gelmektedir. Batı dillerindeki aspect/aspekt, daha 1829 yılında
Gretsch’nin bir yıl önce yazdığı Rusça eserinin Fransızca tercümesinde Rusçadaki vid
teriminin karşılığı olarak kullanılmış ve terim Fransızcadan diğer Batı dillerine geçmiştir
(bkz. Plungyan 2003:292 akt. Bacanlı, 2009:45). Rus dilbilim çevreleri o tarihten beri vid ve
aspekt terimlerini genellikle eşanlamlı olarak kullanmışlardır. Bununla birlikte modern
dilbiliminde aspekt teriminin vid’i de içine alacak şekilde daha geniş bir kavramsal zenginliğe
ulaştığı belirtilmelidir. Batı dillerinde aspect veya Türkçede görünüş adı verilen gramer
kategorisi Rus dilbiliminde genellikle aynı terimle ifade edilmektedir (bkz. Bondarko vd.
1987; Nasilov 1989; Şelyakin 2007 akt. Bacanlı, 2009: 45). Bununla birlikte önde gelen diğer
dilcilerden Melçuk ve Plungyan gibi Batı geleneğine daha yakın olan bilginler aspekt terimini
geniş anlamlı olarak kullanır ve vid’i “evrensel aspektin özel bir türü” olarak nitelerler. (bkz.
Melçuk 1998: 92; Plungyan 2003:293 akt. Bacanlı, 2009:45). Türkiyedeki araştırmalarda ise,
aspekt için terimin kendisi, “bakış, görüş noktası, görme tarzı” anlamına gelmesine rağmen
görünüş terimi genel kabul görmüştür.” (Bacanlı, 2009: 45). Tablo 1’deki tamamlanmış
terimi İngilizcedeki perfective ve Rusçadaki soverşennıy terimi için kullanılmıştır.
Görünüş Rusçada soverşennıy vid (tamamlanmış görünüş) ve nesoverşennıy vid
(tamamlanmamış görünüş) olmak üzere ikiye ayrılır. Rusçadaki vid yani görünüş konusu ana
dili Türkçe olan bireyler için bu dilin en karmaşk konularından birini teşkil etmektedir. Bu
görünüşlerden tamamlanmamış görünüşün kavranması yalnızca ana dili Türkçe olan bireyler
için değil Rusçayı yabancı dil olarak öğrenen bütün bireyler için güçtür. (Arhipova, L. V.,
Gubanova T. V 2010: 1).
Tablo 1 Tamamlanmış ve tamamlanmamış fiillerin sahip olduğu özellikler:
I.GRUP FİİLLER
НСВ (несовершенный вид)
Tamamlanmamış fiiller

II. GRUP FİİLLER
СВ (совершенный вид)
Tamamlanmış fiiller

1. Genel gerçek, eylemin adı:
1. Belirli bir olay: Eylemin sona
Yapılan eylem ya da eylemlerin
ermesi, bitişi.
adını belirtmek isterken kullanılır.
Burada eylemin bitip bitmediği ya Örnek: Вечером я посмотрела новый
фильм, приготовила ужин и выучила
da kaç kez yapıldığının bir önemi
новые слова.
yoktur.
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Örnek: Вчера я была занята: смотрела
фильм, готовила ужин, учила новые
слова. (Dün meşguldüm. Film izledim,
akşam yemeği hazırladım, yeni kelimeler
öğrendim).
2. Süreç: Eylem belirli bir süre
boyunca yapılmaktadır. (весь
вечер-akşam boyunca; целый
год- yıl boyu; долго- uzun
zamandır vs. gibi göstergelerle
belirtilmektedir.
Örnek: Вчера я целый день готовила
проект. ( Dün bütün gün proje
hazırladım.)
3. Eylemin sürekliliği (Tekrar
eden eylemler söz konusudur).

2. Eylemin sınırları (bitiş-başlangıç)
Örnek: Вчера я приготовила проект и
пошла гулять. (Dün projeyi hazırladım,
dolaşmaya çıktım. )
Приготовила (hazırladım)eylemin bitişi,
пошла (çıktım)diğer eylemin başlangıcıdır.
3. Eylemin süreklilik arz etmemesi,
bir kereliğine yapılmış olması.
Genellikle быстро-(hızlıca, çabuk), сразу(hemen), вдруг-(birdenbire), наконец(nihayet),
неожиданно-(ansızın)
vb.
zarflarla birlikte kullanılır.

(Genellikle
Обычно-genellikle, Örnek: Вчера я быстро прочитала
всегда-her zaman, часто-sık sık, статью. (Dün makaleyi hızlıca okudum).
редко-nadiren,
иногда-bazen
никогда-hiçbir zaman vb. sıklık
zarflarıyla birlikte belirtilirler.).
Örnek: Я каждый день хожу в спортзал.
(Her gün spor salonuna giderim).
Tamamlanmış ve tamamlanmamış fiil çiftleri biçimsel açıdan değişiklikler göstermektedir,
diğer bir deyişle tamamlanmış fiiller sadece aşağıdaki ön ekler vasıtasıyla oluşmamakta, fiilin
farklı yerlerindeki harf değişiklikleri ile de (исполнять- нсв/ исполнить- св; потрясатьнсв/ потрясти- св) meydana gelmektedir. Seyrek görülmekle birlikte birbirine şekilsel
açıdan benzemeyen tamamlanmış/tamamlanmamış fiil çiftleri de (Брать-нсв  взять-св /
говорить-нсв  сказать-св / класть-нсв  положить-св)bulunmaktadır. Aşağıdaki
tabloda tamamlanmış görünüş oluşturan ön ekler yer almaktadır. Ön eklerin öğreniminde
görünüş oluşturan eklerden başlanması, tamamlanmış ve tamamlanmamış fiil gruplarının
ezberlenmesinin ardından bu ön eklerin, diğer ön eklerle karıştırılmasını önlemektedir. Zira
tablodaki görünüş oluşturan ön ekler, değişik fiil gövdelerine gelerek fiilin anlamını
değiştirmekte, diğer bir değişle aynı ön ekler hem görünüş oluşturmakta, hem hareketin
yönünü belirtebilmektedir.
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Tablo 2 Görünüş Oluşturan Ön ekler
I.GRUP FİİLLER
НСВ
Tamamlanmamış fiiller

Делать
Писать
Читать
Учить
Смотреть
Видеть
Готовить
платить

II. GRUP FİİLLER
СВ
Tamamlanmış fiiller

Сделать
Написать
Прочитать
Выучить
Посмотреть
Увидеть
Приготовить
заплатить

Приставки
Görünüş
ekler

oluşturan

ön

СНаПроВыПоУПриЗа-

Ön ekli Hareket Fiilleri
Hareket fiilleri Rusçada bir noktadan başka bir noktaya gerçekleştirilen hareketi belirten,
altısı geçişli, sekizi geçişsiz ve dördü dönüşlü olmak üzere 18 çift fiilden oluşan fiil
grubunun adıdır. Aşağıdaki tabloda ön eksiz hareket fiilleri yer almaktadır.
Tablo 3 Ön eksiz Hareket Fiilleri
I.GRUP FİİLLER
идти
Tek Yönlü

Geçişsiz
Fiiller

Geçişli
Fiiller

II. GRUP FİİLLER
ходить
Çok Yönlü

TÜRKÇE ANLAMLARI

Идти
ехать
бежать
лететь
плыть
лезть
брести
ползти

ходить
ездить
бегать
летать
плавать
лазить
бродить
ползать

yürüyerek gitmek
taşıtla gitmek
koşmak
uçmak, uçarak gitmek
yüzmek
tırmanmak, çıkmak
ağr ağır yürümek
sürünmek

нести
вести
везти
гнать
катить
тащить

носить
водить
возить
гонять
катать
таскать

taşımak
götürmek
araçla götürmek
ardından/peşinden
koşmak
yuvarlamak
çekmek, sürüklemek
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нестись
гнаться
катиться
тащиться

носиться
гоняться
кататься
–

koşuşmak, uçuşmak
kovalamak
yuvarlanmak
sürüklenmek

I. Gruba dâhil fiiller hareketin tek bir yöne doğru gerçekleştiği fiillerdir ve tek bir yöne
yapılan hareketler söz konusu olduğu durumlarda kulanılır.
Örnek: - Куда ты едешь? (Nereye gidiyorsun?)
-Я еду в библиотеку. (Kütüphaneye gidiyorum).
 Yakın bir zamanda tek yöne gerçekleştirilecek eylemler söz konusu olduğunda da
bu grup fiiller kullanılır.
Örnek: Завтра мы летим в Измир. (Yarın İzmir’e uçuyoruz).
II. Gruba dahil fiillerin kullanım alanları daha geniştir.
 Hareketin değişik yönlere gerçekleştiğini gösterir.
Örnek: Дети ходят по улицам. (Çocuklar sokaklarda yürüyor).
Птицы летают над морем. (Kuşlar denizin üzerinde uçuşuyor).
 Rutin yapılan hareketleri belirtirken kullanılır.
Örnek: Мы часто бродим по магазинам. (Sık sık dükkanları gezeriz).
 Bir yeti söz konusunda olduğunda kullanılır.
Örnek: Лощадь бегает прекрасно. (At mükemmel koşuyor).
 Mastar halde cümlenin öznesi ya da yüklemi durumunda kullanılır.
Örnek: Плавать полезно для здоровья. (Yüzmek sağlık için yararlıdır).
Я люблю ездить на машине. (Arabayla gezmeyi severim).
 Bir noktaya gerçekleştirilen gidiş gelişi belirtir.
Örnek: Каждое лето я езжу в Анталию . (Her yaz Antalya’ya giderim
[arabayla]).
Tablo 3’te fiillerin anlamları, eylemlerin kaç yöne gerçekleştirildiği, geçişlilik\geçişsizlik
durumları örnekler ve görsel materyallerle kavratıldıktan sonra hareket fiillerinin ön ekli
halleri konusunun işlenmesi, bu ön ekli fiil grubunun diğer ön enkli fiil gruplarıyla
karıştırılmamasını ve konunun daha da pekişmesini sağlamaktadır.
Ön eksiz fiil grubunun başlarına değişik ön eklerin gelmesiyle hareketin gerçekleştiği yön
ifade edilmektedir. Türkçede ayrı bir gramer konusu teşkil etmeyen hareket fiilleri ve ön ekli
hareket fiilleri belirli bir izlence olmaksızın öğretildiğinde öğrenciye daha karmaşık gelmekte,
verimli sonuçlar elde edilememektedir.
Aşağıda yer alan tablo 4’te hareket fiillerine getirilen ön ekler, bu eklere yöneltilebilecek
sorular, eklerin birlikte kullanıldığı edatlar ve haller örneklerle birlikte sunulmuştur. Rusça
fiil sisteminde eylemin tamlayıcılarından olan adlar, cümlenin diğer ögeleriyle olan ilişkilerini
son ekler ve kimi zaman da edatlar yardımıyla sağlarlar. Rusçadaki fiil tabanının istemleri
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

ANADİLİ TÜRKÇE OLAN YETİŞKİN BİREYLERE İKİNCİ DİL OLARAK RUSÇA

1261

ÖĞRETİMİNDE ÖN EKLİ FİİLLER

Türk dilindekinden farklı olduğu için her fiilin tamlayıcılarının gerektirdiği durum eklerini
ezberlemek Türk öğrenciler için oldukça zorlayıcı bir konudur. Bu alanda diller arası girişime
fazlaca rastlanmaktadır. Rusça öğrenmekte olan öğrencilerin bir fiili ezberlerken bu fiilin
gerektirdiği ad durumlarını ve edatları de beraberinde ezberlemesi öğrenim sürecini
hızlandıracaktır. (Öksüz, 2014: 851)
İsmin hali başlıklı sütunda yer alan kısaltmalar (в. п.- ismin -i hali; д. п.- e hali; р. п. –
ayrılma/çıkma hali) Rusçadaki hallerin kısaltılmış biçimidir. Fiil tabanının istemi olan edat ve
ismin halleri bir tablo içinde düzenli bir biçimde gösterildiğinde bu dili öğrenen bireylerin
hafızasında daha kolay yer etmektedir.
Tablo 4 Ön ekli Hareket Fiilleri ve Birlikte Kullanıldıkları Edatlar
№

Ön ek

Soru

1.

в- (во-)

куда?
куда? к кому?

2.

вы-

Edat

İsmin
hali
в (во) / В. п.
на
к (ко)
Д. п.

откуда?

из (изо) Р. п.
/ с (со)

откуда?
от кого?

от (ото)

Р. п.

3.

при-

откуда? от
кого?
куда? к кому?
(см. 1, 2)

в (во) /
на
к (ко)
из (изо)
/
с (со)
от (ото)

В. п.
Д. п.
Р. п.
Р. п.

4.

у-

откуда? от
кого?
куда? к кому?
(см. 1, 2)

в (во) /
на
к (ко)
из (изо)
/
с (со)
от (ото)

В. п.
Д. п.
Р. п.
Р. п.

Örnek
Студент вошёл в аудиторию.
Поезд въехал в депо.
Я вошел в палату к больному
отцу.
Самолет после рейса въехал к
нам в ангар.
Доктор вышел из кабинета в
полночь.
Профессора выехали со встречи
на следующий день.
Друзья вышли от нас только
утром.
Автобус выезжает от нас по
утрам.
Мои приятели пришли из кино
в общежитие.
Пастухи принесли с гор свежее
молоко.
Самолет прилетел из Минска в
Москву.
Моя подруга приехала от
родителей к мужу.
Друзья ушли из клуба йоги
через два часа.
Мы все вместе улетели из
холодной Москвы на солнечную
Майорку.
Академик в тот же день ушел с
симпозиума.
Пойманная рыба уплыла от нас
в море.
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5.

под(подо)

куда?
к кому?
чему?

6.

от- (ото- от кого? от от (ото)
)
чего?

к

куда?

7.

до-

8.

пере-

9.

про-

10.

за-

к (ко)

Д. п.

Р. п.

в (во) / В. п.
на

куда?
до
до кого? до
чего?

Р. п.

куда? к кому?

к (ко)

Д. п.

куда? за что?

за

В. п.

Вам стоит подойти поближе к
таблице.
Саомолет
подлетает
к
Симферополю.
Вам необходимо отойти от края
платформы.
Мы сегодня отплывем от
пристани в пять.

Они отнесли продукты обратно
в магазин.
Отец отвёл детей на занятия.

Моя дочь доехала до станции и
села в поезд.
Я дошёл пешком до самого
моря.
Солдаты добежали до части.
через
что? через
В. п.
Автомобиль
очень
быстро
откуда? куда? из (изо)… Р. п. … переехал реку через мост.
в (во)
В. п.
Воздушный шар перелетел
с (со)… на
через Альпы.
Мы переплыли через море на
маленькой лодке.
Библиотеку перенесли из одной
аудитории в другую.
где?
Я прошел мимо своего родного
мимо
кого? мимо
Р. п.
дома.
чего?
через
В. п.
Нарушитель,
не
глядя,
через
кого?
пробежал мимо полицейского.
что?
Лайнер
проплыл
через
длинный пролив.
куда?
в (во) / В. п.
на
Нам стоит зайти на кафедру.
После работы я зайду в аптеку.
Дети каждые выходные заходят
к родителям.
Мы забежали к приятелям в
перерыве.
Профессор зашел за высокую
кафедру.
Кошка забежала за перегородку.
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11.

12.

о- (об-, кого? что?
обо-)

по-

–

В. п.

Лектор обошёл аудиторию по
кругу.
Бизнесмен намерен объехать с
деловыми визитами всю страну.
Чтобы понять архитектуру дома,
нужно обойти его со всех сторон.
Братья Райт на своём аппарате
хотели облететь весь земной
шар.

вокруг кого? вокруг
вокруг чего?

Р. п.

откуда?
от
кого?
куда? к кому?
(см. 1, 2)

В. п.
Д. п.
Р. п.
Р. п.

Я обошел вокруг здания в
поисках кошелька.
Мошенники обвели нас вокруг
пальца.
Мои родители после свадьбы
поехали в медовый месяц.
Мы пошли на концерт любимой
группы.
С занятий профессор пошел на
прием к врачу.
От адвоката мой друг сразу
пошел в полицию.

в (во) / на
к (ко)
из (изо) /
с (со)
от (ото)

Ön eklerin hareket fiillerine kattığı anlamın öğretimindeki en etkin yollardan biri de ön
eklerin zıtlık üzerinden görsel materyallerle sunulmasıdır. Örneğin при- ön eki у-; в- (во-)
ön eki вы- ; под- (подо-) ön eki от- (ото-) ön ekleriyle zıt anlam meydana getirmektedir.
Tablo 5 Zıt Anlam Oluşturan Ön ekler
приМы приехали на
станцию утром.
Моя мама придет тебя
навестить.

укуда?
Поезд уехал два часа откуда? из / с Р.
в / на + В.п. назад.
п.
Я ушел со службы в 22
куда? к кому? года.
откуда? от кого?
к + Д. п.
от + Р. п.

в- (во-)

выМой муж выехал из
Автобус въехал
страны два года назад.
гараж.
Грузчики вынесли из
Мы с трудом внесли куда? к кому? дома все тяжелые
фортепиано
в к + Д. п.
вещи.
квартиру.
под- (подо-)
от- (ото-)
Мы подбежали к куда? к кому / Люди
отбежали
профессору поближе, чему?
подальше от огня.
чтобы лучше слышать. к + Д. п.
Троллейбус отъехал
Трамвай подъехал к
от магазина.
остановке.
куда?
в в / на + В. п.

откуда? из / с Р.
п.
откуда? от кого?
от + Р. п

откуда? от кого /
чего?
от + Р. п.
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Ön Ekli Dönüşlü Fiiller
Rus dili morfolojisi ve türetme teorisinde fiil gövdesine getirilen ön ek ve son ek olmak üzere
iki kısımdan oluşan fakat bir bütün olarak fonksiyon gösteren ekler конфикс (konfiks)
olarak adlandırılmaktadır. (Plungyan, 2000: 95-97). Günümüzde birçok araştırmacı konfiks
konusunun diğer ön eklerden bağımsız olarak ele alınması görüşünü savunmaktadır.
(Zaliznyak, 1995: 150; Guiraud-Weber, 1988: 34-35). Rusçada diğer adı циркумфикс
(tsirkumfiks) olan konfikslerin sayısı on yedidir: в- -ся, вз- - ся, вы- - ся, до- - ся, за- - ся,
из- - ся, на- - ся, о- -ся, об- - ся, от- - ся, под- - ся, пере- - ся, при- - ся, про- - ся, раз- ся, с- -ся, у- - ся. (Yu Çul Çjon, 2002: 24)
Her bir konfiks en az birkaç anlama sahiptir, bu çalışmada hepsine detaylıca
eğilemeyeceğimizden На (ön ek) глагол (fiil) ся (do nu şlu lu k yapan son ek)
postfiksinin birkaç anlamına deg inelim:
 Eylemi yapan kişinin eylemi istediği kadar yaptığı daha fazla yapmak istemediği
anlamı katmaktadır.
Örnek:  Нет голубушка, книжки в сторону: довольно начиталась, очень
довольно, пора, матушка, за дело приниматься (Герцен). (Hayır canım, kitapları
bir kenara koyalım, yeterince okudum, oldukça fazla, işe koyulma zamanı).
 Eylemi olumsuz sonuçlar doğuracak oranda fazla gerçekleştirmek anlamı
vermektedir.
Örnek:  Она насмотрелась американских триллеров и теперь не может
заснуть. O kadar Amerikan gerilim filmi izledi ki şimdi uyuyamıyor.)
 Eylemin çok fazla yapıldığı anlamını içermektedir, bu gruba genellikle ıstırap, eziyet
anlamı içeren fiiller dâhildir.
Örnek:  Никакое перо не напишет, сколько настрадалась я за это время. (O
süreçte ne kadar acı çektiğimi hiçbir kalem yazamaz. )
Fiilin Anlamını Değiştiren Diğer Ön ekli Fiiller
Çalışmada ilk u ç başlık altında go sterilen o n ekli fiil gruplarının ardından dig er o n
ekli fiillerin, bir fiil seçilip, so z konusu fiilin bu eyleme getirilen bu tu n o n eklerle
birlikte bir bu tu n olarak o g retilmesi fiillerin anlamlarının daha da berraklaşmasını
sag layacaktır. Zira o g renci aynı fiile getirilen deg işik o n eklerden meydana gelen fiillerle
yazılı veya so zlu farklı metinlerde karşılaştıg ında o n ekin eyleme kattıg ı anlamı hemen
çıkaramayabilmektedir. Tablo 4’te go sterilen hareket fiillerine getirilen o n ekler
dışında kalan o n eklerin sayısı hayli fazladır. Bu sebeple konuyu, konuşmak, demek
anlamlarına gelen говорить (govorit’) o n eksiz fiiline getirilen o n eklerin bu eyleme
kattıg ı anlamlar u zerinden o rneklerle açıklamakla yetineceg iz:
говорить (govorit’) fiilinine раз- o n ekinin getirilmesiyle oluşan
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Разговаривать (нсв) fiili, с кем? (kiminle?), О ком? (kim hakkında?), О чём?
(ne hakkında?) Как? (nasıl?) sorularına yanıt vererek, sohbet etmek, konuşmak,
bahsetmek anlamlarına gelmektedir.
Выговаривать (нсв) /выговорить (св) что? (ne?), как? (nasıl?):
1- Telaffuz etmek. Будучи иностранцем, он не мог выговорить имена и
отчества своих коллег. (Yabancı olduğu için meslektaşlarının isimlerini ve soy isimlerini
telaffuz edemiyordu.)
2. Paylamak, azarlamak. Ирина выговаривала соседскому ребенку за шум в
подъезде. (İrina avluda çıkardığı gürültüden ötürü komşunun çocuğunu payladı.)
3. Hakkını garantilemek. Иван Петрович чувствовал себя уставшим, но
довольным, ведь после длительных переговоров ему удалось выговорить особые
условия для компании. (İvan Petroviç uzun süren müzakerelerin ardından şirketi yararına
özel şartlar sağlayabildiği için kendisini yorgun ama memnun hissediyordu.)
Проговаривать (нсв) /проговорить (св) что? (ne?), как? (nasıl?):
1. So ylemek, telaffuz etmek. Секретарь скороговоркой проговорила фамилии
студентов, допущенных к экзамену. (Sekreter sınava girmesi müsaade edilen öğrencilerin
isimlerini hızlıca söylemişti.)
2. Bir şeyi mu zakere ederek, sohbet ederek belirli bir zaman dilimi (subjektif
olarak deg işiklik go steren) geçirmek. После столь долгой разлуки друзья никак не могли
разойтись и проговорили за столом до рассвета. (Üzunca bir ayrılığın ardından
arkadaşlar bir türlü birbirinden ayrılamamış sabahın ilk ışıklarına kadar sohbet etmişlerdi.)
Заговаривать (нсв) /заговорить (св) с кем? (kiminle?), О ком? (kim
hakkında?), О чём? (ne hakkında?) Как? (nasıl?)
1. Konuşmaya başlamak. После секундного замешательства все разом
заговорили, перебивая друг друга. (Bir anlık şaşkınlığın ardından herkes birbirinin sözünü
keserek bir ağızdan konuşmaya başlamıştı.)
2. Bir dili konuşmaya başlamak. После полугода интенсивных занятий
студенты заговорили на турецком. (Altı aylık yoğun bir ders programından sonra
öğrenciler Türkçe konuşmaya başladı.)
3. Çok konuşarak baş ag rıtmak, ag ız açtırmamak. Да он любого до
беспамятства заговорит! . (O herkesi bayıltabilecek kadar çok konuşur.)
Договаривать (нсв) /договорить (св) с кем? (kiminle?), О ком? (kim
hakkında?), О чём? (ne hakkında?): Sonuna kadar so ylemek, so zu nu bitirmek. Он
спешил передать историю, сбивался в каждом предложении, не договаривая фразы,
тут же переходил к новым подробностям. (Hikâyeyi anlatmak için acele ediyor, her
cümlede şaşırıp, cümleleri sonuna kadar söylemeden hemen yeni ayrıntılara geçiyordu.)

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1266

Hanife ÇAYLAK

Переговорить (св) с кем? (kiminle?), О ком? (kim hakkında?), О чём? (ne
hakkında?): Danışmak, mu zakerede bulunmak. Адвокат попросил прервать
заседание, сославшись на то, что ему необходимо переговорить с клиентом. (Avukat
müvekkiliyle müzakere etmek istediğini belirterek celseye ara verilmesini istedi.)
уговаривать (нсв) /уговорить (св) кого? (kimi?) Kandırmak, inandırmak, ikna
etmek. Я не планировала покупать это платье, да продавец уговорил. (Bu elbiseyi
almaya niyetim yoktu, satıcı ikna etti.)
отговаривать (нсв) /отговорить (св) кого? (kimden?) от чего? (neyden?):
Vazgeçirmek, caydırmak. Друзья отговорили Николая от поспешного решения об
увольнении. (Arkadaşları Nikolay’ı ani istifa kararından vazgeçirdiler.)
наговаривать (нсв) /наговорить (св) чего? (neyden?), кому? (kime?)
1. Çok konuşmak. Вне себя от злобы, Евгений наговорил столько грубостей, не
отдавая себе отчет, что завтра ему будет мучительно стыдно за эти слова.
(Yevgeni ertesi gün bu lafları yüzünden utançtan yerin dibine gireceğini düşünmeden,
sinirden kendini kaybederek o kadar kaba sözler sarf etmişti ki.)
2. I ftira atmak. Как ты мог этому поверить? На нее наговорили все это, от
зависти! (Nasıl böyle bir şeye inanabildin! Kıskançlıklarından iftira atıyorlar ona hep.)
3. Bir metni kayıt amaçlı telaffuz etmek. Профессор обычно наговаривал
материалы будущих статей на диктофон во время прогулок по лесу. (Profesör
genellikle yazacağı makalelerle ilgili verileri ormandaki gezileri esnasında ses kayıt
cihazına kaydederdi.)
оговаривать (нсв) /оговорить (св) кого? (kimden?)
1. I ftira atmak. Виктор был беспринципным человеком, для него было
обычным делом оговорить коллегу для получения своей выгоды.(Viktor prensip sahibi
bir insan değildi, çıkarı için iş arkadaşına iftira atmak onun için işten bile değildi.)
2. Şart koşmak, şarta bag lamak. Также следует оговорить конечную
оплату. (En son ödemenin ne zaman yapılacağını şarta bağlamak lazım.)
приговаривать (нсв) /приговорить (св) Кого? (kimi?) К чему? (neye?)
1. Mahku m etmek, hu ku m vermek. Суд приговорил сержанта к расстрелу.
(Mahkeme çavuşun kurşuna dizilmesine hu ku m vermişti.)
2. Bir eylemi yaparken aynı anda bir şey so ylemek. Помогая внуку раздеться,
бабушка беспрестанно приговаривала ласковые слова. (Babaannesi torununun
giyinmesine yardım ederken sürekli şefkatli sözler söylüyordu.)
подговаривать (нсв) /подговорить (св) кого? (kimi?), На что? (neye?):
Kandırmak, kışkırtmak, kanına girmek. Саша был известный в школе озорник: не раз
подговаривал одноклассников на шалости. (Saşa okulun ünlü haylazıydı, birçok kez
sınıf arkadaşlarının yaramazlık yapmaları için kanına girmişti.)
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ÖN EKLERLE İLGİLİ YAPILAN TİPİK HATALAR
Görünüş oluşturan ön eklerle fiilin anlamını değiştiren ön eklerin karıştırılması
Çalışmamızda belirtmiş olduğumuz üzere aynı ön ekin birden fazla işlevi olması bu dili
yabancı dil olarak öğrenenlerin konuyu doğru kavrayamaması durumunda hatalara sebep
olmaktadır. En tipik hata görünüş oluşturan ve eylemin anlamını değiştiren aynı ön ekin
karıştırılması sonucu yazılı veya sözlü metinlerin çevirisinde gözlemlenmektedir. Örneğin;
ЗА ön ekinin akılda kalan ilk anlamı ‘eylemin başlaması’dır. Aşağıda önüne geldiği fiillerin
çevirilerinde karşılaşılan en tipik yanılmayla ilgili örnekler seçilmiştir. İlk cümle doğru bir
biçimde çevrilmiştir. Ancak ikinci cümlede eylem ‘su döküldü’ şeklinde çevrilmelidir zira ön
ek burada görünüş oluşturmuştur, eylemin başlaması anlamı içermemektedir.
Залить-заливать
Через несколько дней после наводнения снова залили дожди. (Çerez neskol’ko dney posle
navodneniya snova zalili dojdi). Selden birkaç gün sonra yağmurlar yeniden yağmaya
başladı.
Мехмет случайно зацепил стакан рядом с компьютером и залил клавиатуру водой.
(Mehmet sluçayno zatsepil stakan ryadom s komp’yuterom i zalil klaviaturu). Mehmet
yanlışlıkla bilgisayarın yanındaki bardağa çarpmış ve su dökülmeye başlamıştı.
ПРО- ön eki hem görünüş yapan bir ön ektir hem de önüne geldiği fiillere yeni anlamlar
katmaktadır. İlk cümle ön ekin görünüş meydana getirdiği düşünülerek yanlış çevrilmiştir
про- burada yanlışlıkla, istemeden yapılan bir eylemi işaret etmektedir. Gözden kaçırmak
şeklinde çevrilmelidir, ikinci cümlede ek tamamlanmış görünüş anlamıyla doğru çevrilmiştir.
Ах, ошибка в заглавии, на самой обложке курсовой работы! Как же я мог просмотреть!
(Aa! Bitirme ödevinin kapağında, başlıkta hata var! Nasıl görmedim!).
Только прочитал статью Ходорковского в ‘Ведомостях’ про Чечню. (Hodorkovski’nin
Çeçenistan hakkındaki makalesini Vedomosti’de yeni okudum.)
У- ön eki ilk cümlede görünüş oluşturmuş ve doğru bir biçimde çevrilmiştir ancak diğer iki
cümle hatalı çevrilmiştir. İkinci cümlede у- ön eki bu bağlamda eyleme zorluklara rağmen
gerçekleştirildiği anlamını kattığından kurtaramadı şeklinde çevrilmelidir. Üçüncü
cümledeyse fiil odasının her yerine asmıştı şeklinde çevrilmelidir, ön ek bu bağlamda fiile
eylemin bütün bir alana yayılması anlamı vermektedir. Diğer bir deyişle son iki örnekteki ön
ekin görevi görünüş meydana getirmek olarak algılanmış ve o şekilde çevrilmiştir, oysa
önüne geldikleri fiile değişik anlamlar katmıştır.
Глухой мальчик впервые услышал голос своего отца. (Sağır çocuk babasının sesini ilk kez
işitmişti).
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Нетрезвая мать не уберегла от огня своего ребенка. (Sarhoş kadın bebeğini yangından
koruyamadı).
Маленький Мехмет увешал комнату фотографиями Шэрон Стоун и мечтал с ней
увидеться. (Küçük Mehmet odasına Sharon Stone’un fotoğraflarını asmıştı ve onunla
görüşmeyi hayal ediyordu).
ВЫ- ön eki ilk örnekte bir hareket fiilinin başına gelerek içeriden dışarıya doğru yapılan
hareketi belirtmektedir, aynı zamanda tamamlanmış görünüş oluşturmuş ve doğru
çevrilmiştir fakat ikinci cümledeki eylemin ön ekinin de görünüş oluşturduğu düşünülerek
вы- ön ekinin bu bağlamda eyleme kattığı anlam doğru çevrilmemiştir. Вы- ikinci cümlede
yer alan плакать (ağlamak) fiiline göz yaşlarına boğulmak, kana kana ağlamak, doyasıya
ağlayıp içini rahatlatmak anlamı katmaktadır. Dolayısıyla burada da aynı ön ekin birden fazla
işlevi olduğu göz ardı edilerek hatalı çeviriler yapılmıştır.
Анна спешила на вечеринку, но не забыла вынести мусор. (Anna partiye gitmek için acele
ediyordu ama yine de çöpleri dışarı çıkardı).
Старая женщина выплакала все слезы за 20 лет, так и не получив известий о
пропавшем сыне. (Yaşlı kadın kaybolan oğlundan bir haber alamadan yirmi yıl ağladı.)
Hareket fiillerine getirilen ön eklerin oluşturduğu görünüş türünün karıştırılması
Ön ekli hareket fiilleriyle ilgili en büyük zorluk öğrencilerin herhangi bir hareket fiiline
getirilen ön ekin hangi görünüşü meydana getirdiğini çıkaramamaları ve cümle incelenirken
eylemin görünüşünün çevirisinde hataya düşmeleridir. Tablo 3’teki ön eksiz hareket fiileri
öğretilirken I. gruptaki tek yönlü hareket fiillerine getirilen ön eklerin tamamlanmış, II.
grupta yer alan çok yönlü hareket fiillerine getirilen ön eklerin tamamlanmamış görünüş
meydana getirdiğinin sürekli altı çizilmelidir. Rusçadaki görünüş kavramının Türkçedekinden
farklı olması Türk öğrencilerin bu sistemi kavramasını güçleştirmektedir. Aşağıda görünüşün
karıştırıldığı ön ekli hareket fiillerinden örnekler yer almaktadır. İlk örnekte fiil
tamamlanmamış ve çok yönlü bir fiil olduğundan gelirdi şeklinde çevrilmelidir. İkinci örnekte
ise tamamlanmış bir eylem tamamlanmamış bir eylem gibi algılanarak yaklaştı yerine
yaklaşıyordu denilmiştir. Üçüncü örnekte tamamlanmış fiil tamamlanmamış bir fiil gibi
çevrilmiştir, doğrusu geçirdik olmalıdır. Sonuncu örnekte ise doğru çevirisi tamamlanmamış
bir fiil söz konusu olduğundan götürdü biçiminde olmalıdır.
Когда ему было лет девять, он приходил в зоопрак. Dokuz yaşındayken hayvanat
bahçesine gelmişti.
Гумантарный груз подъехал к границе Украины. İnsani yardım Ükrayna sınırına
yaklaşıyordu.
Летом мы съездили в Испанию и великолепно отдохнули.Yazın İspanya’ya gider, tatili
mükemmel geçirirdik.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

ANADİLİ TÜRKÇE OLAN YETİŞKİN BİREYLERE İKİNCİ DİL OLARAK RUSÇA

1269

ÖĞRETİMİNDE ÖN EKLİ FİİLLER

По выходным Виктор свозил детей в деревню. Hafta sonu Viktor çocukları köye
götürmüştü.
Sözcük içi karşıt anlamlılık (enantiosemiya) içeren ön ekli fiillerle ilgili yaşanan
zorluklar
Dilde enantisemiya olarak adlandırılan karmaşık olgu Rusçada enantiosemiya ya da antifrazis
(İng.: enantiosemy, antiphrasis) terimleriyle adlandırılmaktadır. Türkçeye ise sözcük içi karşıt
anlamlılık şeklinde aktarabilecek bu durum genel itibariyle karşıt anlamların aynı kelime
içindeki bileşimi anlamını taşımaktadır (Ayrıntılı bilgi için bkz. Üluoğlu, 2014). Aynı sözcüğün
karşıt anlamlar içermesi ana dili Rusça olan bireyler için zorluk teşkil eden bir durum
olmamasına karşın Rusçayı yabancı dil olarak öğrenenler için oldukça karmaşık gelmektedir.
Bazı Rus dil bilimcilerine göre sözcüğün taşıdığı anlamı çıkarmak için bağlamın yeterli olduğu
savı Rusçanın hedef dil olduğu bir durumda geçerli olamayabilmektedir. Diğer bir deyişle
öğrenci bu türden bir sözcükle belirli bağlam içinde karşılaşsa bile sözcüğün içerdiği karşıt
anlamı bilmediğinde hataya düşebilmektedir. Değişik sözcük türlerinde rastlanan bu olguyla
ilgili vereceğimiz örnekler konumuzun çerçevesi içinde yer alması nedeniyle sadece fiil
kategorisinde yer alan ön ekli fiillerle ilgili olanları kapsayacaktır. Örneğin задымить
‘tütmeye başlamak’, ‘dumanla kaplanmak’; с ума сводить güçlü bir aşktan söz edildiğinde
olumlu anlamda ‘çıldırtmak’, hoşlanılmayan kişiler ve durumlarda negatif anlamda kullanılan
‘çıldırtmak’; просмотреть 'gözden geçirmek', 'gözden kaçırmak'; разбить
‘kurmak/yapmak', darmadağın etmek, bozguna uğratmak’; обойти ‘dolaşmak’ (etrafını),
‘atlamak/ geçmek’; отойти ‘kendine gelmek/normal haline dönmek/ daha iyi hissetmek,
‘ölmek, hayata veda etmek’. Aşağıdaki örneklerde bu türden fiillerle ilgili yapılan yanlışlar ve
parantez içinde cümlelerin doğru çevirileri yer almaktadır, sadece parantez içinde tek bir
çevirisi olan cümleler doğru yapılan çevirilerdir:
Ты своим варевом задымил всю кухню. Bütün mutfakta yemek tütmeye başladı.
(Yemeğinle bütün mutfağı dumana boğdun.)
Ты меня с ума сводишь своей болтовней. (Dırdırın beni çıldırtıyor.)
Роксолана свела с ума султана Сулеймана. Hürrem Sultan, Sultan Süleyman’ı delirtti.
(Hürrem Sultan, Sultan Süleyman’ın aklını başından almıştı. )
Просмотрел всю статью, ничего нового. (Makalenin tamamını inceledim, yeni bir şey
yok.)
Опять я тебя просмотрел, когда ты пришёл? İçeri girdiğinde yine mi seni inceledim?
(Geldiğini yine mi gözden kaçırdım?.)
Надо разбить лагерь у реки. Nehrin kenarındaki kampı yıkmalı. (Nehrin kenarında kamp
yapmalı. )
Надо разбить врагов. (Düşmanı kırıp geçirmeli.)
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Учителя обошли каждый дом в селе, чтобы призвать родителей отдать девочек в
школу. (Öğretmenler aileleri, kızlarını okula vermelerine ikna etmek üzere köydeki her evi
dolaşmışlardı.)
Волонтеры раздавали гуманитарную помощь беженцам, но обошли вниманием
высокогорные села. Gönüllüler mültecilere insani yardım dağıtmış, dağ köylerini
dolaşmışlardı. (Gönüllüler mültecilere insani yardım dağıtmış, ancak dağ köylerini
atlamışlardı.)
Айше обиделась на замечание декана, но через 10 минут отошла. Ayşe dekanın
çıkışmasına alınmış fakat on dakika sonra uzaklaşmıştı. (Ayşe dekanın çıkışmasına alınmış
fakat on dakika sonra kendine gelmişti. )
Сулейман Демирель стал девятым турецким президентом, который в этом году
отошел в иной мир. (Bu yıl vefat eden Süleyman Demirel Türkiye’nin dokuzuncu
cumhurbaşkanıydı. )
Ön ekli hareket fiillerinin geçmiş zaman kullanımlarında gözlemlenen hatalar
Öğrencilerin bu başlık altında yaptıkları hatalar eylemlerin kaç yönlü olduğunu göz ardı
etmelerinden kaynaklanmaktadır. Hareket fiillerine gelen ön ekler hareketin yönünü
belirtmektedir. Tek yönlü hareket fiillerine gelen ön ekler eylemin tek yöne bir kez yapıldığı,
çok yönlü hareket fiilleri ise eylemin birkaç yöne yapıldığı anlamına gelmektedir. Aşağıda iki
sütun halinde verilen örneklerde sol sütunda yer alan eylemler tek yönlü, sağ sütundakiler ise
çok yönlü eylemlerdir. Konunun anlaşılıp anlaşılmadığına dair en iyi sağlama öğrencilerden
bu türden cümlelerin sözlü çevirileri istenilmesi suretiyle yapılabilmektedir.
Örneğin ilk örnekte gitmek fiilinin görünüşünün iki hali de verilmiştir ve yazılı çeviride
öğrencinin konuyu anladığı düşünülmekte ancak parantez içinde yer alan bilgileri bilip
bilemedikleri sözlü sorular halinde kendilerine yöneltildiğinde birçoğunun doğru
cevaplayamadığı görülmektedir.
Николай ушел в магазин.
Nikolay dükkana gitti. (Evde değil).

Николай уходил в магазин.
Nikolay dükkana gitti. (Artık evde).

Николай уехал в Москву.
Nikolay Moskova’ya gitti.
(Moskova’da değil).

На каникулах Николай уезжал в Москву.

Николай вышел из класса.
Nikolay sınıftan çıktı. (Koridorda).

Nikolay tatilde Moskova’ya gitti. (Artık döndü)
Николай на 5 минут выходил из класса.
Nikolay beş dakikalığına sınıftan çıktı. (Şu an sınıfta)

Николай подошел ко мне.
Николай только что подходил ко мне.
Nikolay yanıma geldi (Yanımda dikiliyor). Nikolay şimdi yanıma geldi. (Şu an yanımda değil)
Николай унес тетрадь.

Николай уносил тетрадь.
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Nikolay defteri götürdü.

Nikolay defteri götürdü.
(Defter yine bende. Defteri geri getirdi.).

(Defter bende değil onda)
SONUÇ
Son yıllarda Rusya Federasyonu ve Rusça konuşulan ülkelerde Rusçayı yabancı dil olarak
öğrenen öğrencilerin ön ekli fiillerin öğrenilmesinde karşılaştıkları güçlükler göz önüne
alınarak, bu eklerle ilgili çeşitli çalışmalar yapılmaktadır ve konu ayrı bir ders olarak
okutulmaya başlanmıştır. Biz de ön ekli fiillerin ayrı bir ders olarak verilmesi görüşünü
benimsemekteyiz. Ancak bu dersten önce öğrencilerin fiil tabanının istemi olan halleri ve
edatları iyi kavramaları gerekmektedir, aksi takdirde fiilin birlikte kullanıldığı ismin halleri ve
edatlarıyla ilgili yerleşmiş yanlışlar ön ekli fiillerin öğrenim aşamasında da ortaya çıkmakta
ve konunun anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Rus dil bilimciler tarafından değişik
sınıflandırmalar öne sürülmüş olsa da ana dili Türkçe olan bireylere Rus dili gramerini
öğretirken bu sınıflandırmalardan ön eklerin dilbilgisel ve sözlüksel olarak ikiye ayrıldığı
sınıflandırma biçiminden yararlanılmasının öğrenimin sonuçları açısından daha verimli
olduğu anlaşılmıştır. Bu sınıflandırmanın kavratılmasında ilk aşamada dilbilgisel görevi olan
ön eklerin gösterilmesi bu ön eklerin diğer ön eklerle karıştırılmasının önüne geçilmesini
sağlamaktadır. Dilbilgisel başlığı altında ele alınan Tamamlanmış/tamamlanmamış görünüm
oluşturan ekler bu fiil gruplarının bulunduğu listenin ezberlenmesinin, sözlü ve yazılı
metinlerde aşina olunmasının ardından sözlüksel olarak nitelendirilen diğer ön ekli fiillerin
sırasıyla Ön ekli Hareket Fiilleri, Ön ekli Dönüşlü Fiiller, Fiilin Anlamını Değiştiren Ön ekli Fiiller
başlıkları halinde öğretimi ön eklerin berraklaşmasını, bu dili yabancı dil olarak öğrenen
bireylerin bu eklerin görevini daha iyi anlamasını kolaylaştırmaktadır. Ön ekli fiillerin
öğretilmesinde önem arz eden bir diğer husus ise bu eklerin öğretiminin görsel materyallerle
desteklenmesidir. Konunun çeşitli tablo, şekil ve şemalar yardımıyla verilmesi ön eklerin
görevinin akılda kalmasına büyük ölçüde fayda sağlamaktadır. Hareket fiillerine gelen bütün
ön ekler valenz tablosu şeklinde ele alınmıştır. Çalışmada önerdiğimiz izlencesinin son
basamağında ele aldığımız Fiilin Anlamını Değiştiren Ön ekli Fiiller sayıca çok daha fazla
olduğundan bu grubun valenz tablosunun ayrı ve detaylı bir çalışmada yer alması gerektiği
uygun görülmüştür.
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WRITING, VOCABULARY AND SYNTACTIC PROBLEMS OF FRENCH AND GERMAN PRESERVICE TEACHERS DURING THE DEVELOPMENT OF THOSE SKILLS
FRANSIZCA VE ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZMA BECERİSİ GELİŞİMİNDE
KARŞILAŞTIKLARI SÖZCÜKBİLİMSEL, YAZIM BİLGİSEL VE SÖZDİZİMSEL SORUNLAR 1
Hanife Nalan GENÇ 2 & Adnan OFLAZ3
ABSTRACT

In this study, especially the writing of the encounter in the language learning process of the French and German teachers in development issues and
causes are determined. After writing skills in English as a second language students learning French and German in particular is making a number of
errors linguistically. These errors sözcükbilimsel, spelling and syntax are gaining intensity in the informational field. Fluent in the emergence of error
(in Turkish) and the first foreign language (English) has effect. Students are making errors caused by interference from other languages they know
while learning the target language. Each group of students in the study were learning English as a first foreign language. Almost all of the departments
on the basis of their scores in English placed studied at least one year of training at the end of the preparatory classes have made the transition to
undergraduate education. Language education in a preparatory class is focused on the acquisition of basic language skills, while the first and second
year undergraduate stage weight reading, writing, listening and understanding as shows progress towards strengthening the achievements of the four
basic language skills. French, although the difference in the meaning of the root word similarities in English and German language, negative for German
learners can make a positive impact for French learners. From this perspective, this study compared two different types of students in the department
of an error, partnerships and has tried to determine differences in error. English native speakers of the target language and the effects on students
learning French or German was investigated in student learning as much intensity as quantitative win. First-class skills fall and spring semesters of the
undergraduate program in the writing area is located at the beginning of the course lessons that most of the problems encountered mentioned the
French and German teachers. Students fix their mistakes in grammatical terms, classifying and grouping To order covered 2014-2015 academic year in
the fall semester located Writing Skills I course for 14 weeks given to students according to the course syllabus homework papers were examined.
French, German, English and Turkish, syntactic, spelling types of informational and error method to sözcükbilimsel seen by examining the comparative
point of view, the causes and incidence rates were determined. In order to overcome these types of errors detected tutorial and students made some
suggestions.
Key Words: French, German, Native Language, Writing Error, Linguistic İnterference, Grammar.

ÖZET

Bu çalışmada Fransızca ve Almanca öğretmen adaylarının dil öğrenim sürecinde özellikle yazma becerisini geliştirmede karşılaştıkları sorunlar ve
nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. İngilizce’den sonra ikinci yabancı dil olarak Fransızca ve Almanca’yı öğrenen öğrenciler yazma becerilerinde
sıklıkla dilbilgisel açıdan bir takım hatalar yapmaktadır. Bu hatalar ağırlıkla sözcükbilimsel, yazım bilgisel ve sözdizimsel alanlarda yoğunluk
kazanmaktadır. Hataların ortaya çıkmasında ana dil (Türkçe) ve birinci yabancı dilin (İngilizce) etkileri bulunmaktadır. Öğrenciler hedef dili öğrenirken
bildikleri diğer dillerden kaynaklanan girişim hataları yapmaktadır. Çalışmadaki her iki öğrenci grubu birinci yabancı dil olarak İngilizce
öğrenmişlerdir. Öğrenim gördükleri anabilim dallarına neredeyse tamamı İngilizce puanları esas alınarak yerleştirilmiş, hazırlık sınıflarında en az bir
yıllık eğitim sonunda lisans eğitimine geçiş yapmışlardır. Hazırlık sınıfındaki dil eğitimi temel dil becerilerinin edinilmesi üzerinde yoğunlaşmakta,
lisans aşamasının birinci ve ikinci yılında ise ağırlıkla okuma, yazma, dinleme ve anlama olarak dört temel dil becerisinin kazanımının güçlendirilmesi
yönünde gelişim göstermektedir. Fransızca, İngilizce ve Almanca dillerinde sözcük köklerinde benzerlik olmasına karşın anlamlardaki farklılık, Almanca
öğrenenler için olumsuz, Fransızca öğrenenler için olumlu bir etki yapabilmektedir. Bu açıdan çalışmada bu iki farklı anabilim dallarındaki öğrencilerin
hata türleri karşılaştırılmış, hatalardaki ortaklıklar ve farklılıklar saptanmaya çalışılmıştır. Anadilin ve İngilizcenin hedef dile olan etkileri Almanca
öğrenen öğrencilerde mi yoksa Fransızca öğrenen öğrencilerde mi daha yoğunluk kazandığı niceliksel olarak araştırılmıştır. Lisans programının birinci
sınıf güz ve bahar yarıyılında yer alan yazma becerileri dersi Fransızca ve Almanca öğretmen adaylarının belirtilen sorunlarının en fazla karşılaşıldığı
derslerin başında yer almaktadır. Öğrencilerin dilbilgisel bağlamda yaptıkları hataları saptamak, sınıflandırmak ve gruplandırmak amacıyla 2014-2015
öğretim yılı güz yarıyılında yer alan Yazma Becerileri I dersi kapsamında 14 hafta boyunca bu dersin izlencesi uyarınca öğrencilere verilen ödev
kâğıtları incelenmiştir. Fransızca, Almanca, İngilizce ve Türkçenin sözdizimsel, yazım bilgisel ve sözcükbilimsel açıdan karşılaştırmalı yöntem ile
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1. GİRİŞ
Anlama ve anlatma aracı olan dil bildirişimin temelidir. “Dil, sözlü ve yazılı olarak
iletişimde kullandığımız, doğduğumuzda hazır bularak edinmeye başladığımız, doğrudan
doğruya insana özgü, çok güçlü, büyülü bir düzendir; düşünme ve düşünüleni aktarma
dizgesidir.” (Aksan, 1999: 13). İnsanın içinde bulunduğu dünyayı anlaması ve/veya
anlamlandırması dil sayesinde olanaklı olabilmiştir. Yakın çevresini dil ile algılayan, duygu ve
düşüncelerini paylaşan birey, değişen dünya ile daha fazla bilgi ve kaynağa ulaşma arzusu
taşımaya başlamıştır. Bu süreçte anadil dışında bir başka dil bilme de doğal bir gereksinim
haline gelmiştir. Yabancı dil bilmek aynı zamanda bir başka kültürle bütünleşmek ve bir
anlamda bilgi ve beceri kazanmaktır. Gelişen teknoloji ve değişen dünya koşulları insanların
yabancı dil bilme isteğini artırmıştır. Bu istek kendini daha iyi tanımak, dış dünyaya açılmak,
farklı kültürleri öğrenmek olarak açımlanabilir.
Yabancı dil öğretimi/öğrenimi okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört
beceriyi kapsar. Bu beceriler kendi içinde anlamaya yönelik (Rezeptive Fertigkeiten) ‘dinleme’
ve ‘okuma’ becerileri, üretime yönelik (Produktive Fretigkeiten) ‘konuşma’ ve ‘yazma’ becerileri
olarak iki kısma ayrılır (Steinig; Huneke: 2002). Bu temel becerilerden biri olan yazma becerisi
duygu, düşünce, tasarı, gözlem, yorum ve isteklerin dil kurallarına göre yazı ile ifade ediliş biçimi
olarak değerlendirilebilir. Dil kuralları ve yazma kavramlarını ön plana çıkartan bu
değerlendirmede dikkat çeken iki başat öğe dilbilgisi ve onunla eşgüdümle gelişim göstermesi
beklenen sözcükbilgisi, yazım bilgisi ve sözdiziminin olabildiğince kurallara uygun biçimde
kullanılmasıdır.
Dil öğretiminin temel becerileri arasında doğrudan yer almayan dilbilgisi dil öğretiminin
gerçekleştirilmesinde bir araç olarak kullanılır. “Dil bilgisi (gramer), bir dilin anatomisidir,
genleri o dilin gramerinde saklıdır.” (Demir, 2009: 61). Dil öğretiminin temelini oluşturan dilsel
yapıların kazanımının etkin, doğru ve işlevsel kullanılması gereği tartışılmazdır. Dil yapılarının
anlamını doğrudan etkileyen dilbilgisi kuralları yalnızca dilin kurallarınca öğretimini
gerçekleştirmeyi amaçlamaz, aynı zamanda ses, sözcük, tümce bağlamında anlamı etkileyen
durumları da kavratmayı amaçlar. Belirttiğimiz gibi dil bilgisi öğretiminin gerekçeleri farklılıklar
içerse de dile ilişkin yanlışları azaltma ve yazma becerisini geliştirmesi (Üstten, 2004: 16-18)
amaçlanan en temel hedeftir. Zaman ve kipleri, kişi eklerini öğrenememiş birinin yabancı dilde
konuşma ve yazma becerilerini geliştirmesi beklenemez. Bu açıdan doğru düşünmeyi geliştiren
dilbilgisi özellikle konuşma ve yazma eğitiminde yardımcı ve destekleyici bir çalışma alanı
oluşturur. Aslında dilbilgisi öğretimindeki temel amaç anadilin mantığına göre koşullanmış bir
algıyla yabancı dil öğrenmeye yönelen bireyin öğrenilen yabancı dil mantığına yönlendirilmesini
sağlayabilmektir. Banguoğlu’na göre “dili iyi kullanma (bon usage) sanatını öğreten” (1990: 19)
dilbilgisi çalışmaları bu nedenle gerek dil eğitimi, gerekse filoloji alanıyla iç içedir. Yabancı dil
öğrenme dilin gizli yönlerini keşfetmedir bir bakıma. Bu keşifte de dilbilgisi anahtar sözcük
görevini üstlenir. Dili ses, şekil ve tümce bağlamında inceleyip kurallaştıran dilbilgisi, anlama ve
anlatma becerilerini geliştirme amacına hizmet eder. Dil becerilerinin edinilip doğru ve etkin
kullanılmasında bir amaç olan dilbilgisi dil kullanma ve beceri alışkanlıklarını gerçekleştirmeyi
hedefler. Dil becerilerinin kazanılmasına, yapılan yanlışların azaltılmasına, etkin bir iletişim
kurma ve en önemlisi bilişsel gelişime katkıda bulunması yönüyle dili doğru öğrenme ve
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kullanmada dilbilgisinin önemi tartışmasızdır. Ancak dilbilgisi genel yargının aksine kuralları
ezberletmeyi değil, sezdirimsel olarak kavratmayı ön görür. Dil öğretimini teorik bilgilerle
sınırlayan böylesi bir yaklaşımda dili oluşturan birimlerle anlam ilişkisi kuralamayacağından
dilin anlatım gücünü yitirmesi kaçınılmaz olacaktır.
Yabancı Diller Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin dil öğrenme ve/veya
kullanımında karşılaştıkları en temel dilsel sorunlardan biri sözlü ve yazılı anlatım becerilerini
yeterince geliştirememiş olmalarıdır. Bilindiği üzere bu iki temel beceri dilin etkin biçimde
kullanımını koşullar. Özellikle İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı dışında kalan diğer yabancı dil
bölümlerinde karşılaşılan en temel sıkıntı bu bölümlere gelen öğrencilerin daha önceki öğrenim
yaşamlarında öğrenim görecekleri ve/veya gördükleri bölümün dili ile ya kısmen ya da hiç
karşılaşmamış olmalarıdır. Bu sıkıntı Almanca bölümünü tercih edenlerde öğrencilerin bir
kısmının Almanya’da yaşamış ya da doğmuş olmaları nedeniyle nispeten azken, Fransızca
bölümü öğrencileri için aşılması güç bir engel halini almaktadır. Fransız Dili Eğitimi Anabilim
Dalı öğrencilerinin büyük bir kısmı daha önce Fransızca bilgileri olmaması nedeniyle hazırlık
sınıflarında öğrenim görmektedirler. Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü lisans eğitimini, ilk
iki yıl yabancı dil öğrenme, son iki yıl ise öğretme yönünde vermektedir. Öğrencilerin temel dil
bilgilerini edindikleri hazırlık sınıflarında verilen dil eğitimi ne yazık ki hedefini tam olarak
gerçekleştirememekte ve lisans düzeyine geçişte tamamlanamamış olan dil becerilerine ait
eksiklikler lisans öğretiminin neredeyse tüm yıllarına taşınmakta ve izleyen yıllarda tam
anlamıyla giderilememektedir. Bir başka sorun Fransızca’nın özellikle de İngilizce karşısındaki
konumundan kaynaklanmaktadır. Zira birinci yabancı dil olarak İngilizce ikinci veya üçüncü dil
olarak öğrenilen Fransızca’ya girişim hatalarını da beraberinde getirmektedir. “Kaynak dil ile
hedef dil arasındaki benzerlikler ve farklılıkların etkileri iki dil için de olumlu ve olumsuz
sonuçları olan aktarımlar olarak algılanmıştır” (Özçelik, 2012: 115). Bu aktarımlar öğrenilen dili
olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir. “Edinilmiş dilin söz dizimsel, dil bilgisel, ses
bilgisel, biçim bilimsel özellikleri hedef dile aktarılırken bu benzerlikler (Ähnlichkeiten)
öğrenmede kolaylaştırıcı etkide bulunuyorsa olumlu aktarıma (Facilation), diller arasında
zıtlıklar ise (Kontraste) olumsuz aktarıma (Interferenz) sebep olabilmektedir. Girişim olarak
adlandırılan Interferenz dil içi ve diller arası olmak üzere ikiye ayrılır” (Köhler, 1975: 10).
Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerin sözcük düzeyindeki girişim hatalarına
example/exemple fr., responser/répondre fr., verb/verbe fr., adjective/adjectif fr., part-time/mitemps fr., un person/une personne fr., family/famille fr., language/langue fr.,
computer/ordinateur fr., problem/ problème fr. örnek verilebilir. Yabancı dilin öğrenilmesi
sürecinde öğrenci anadilinden yardım alarak, edinmiş olduğu temel dil bilgisi sistemiyle hedef
dili öğrenmeye çalışır, bazı yapıları aktarır, benzerlileri arar ve kullanmaya çalışır. “Bu süreçte
öğrencinin ana diline başvurması ana dilin önemine işarettir. Birey düşünmeyi ve çevresini
algılayıp anlamlandırmayı ana dilinde yapmaktadır” (Arak, 2006: 206). Dil öğrencisi yabancı dil
öğrenme sürecinde büyük oranda anadilden destek alarak bilgilerini güçlendirmektedir.
“Yabancı dilin öğrenilmesi için kuşkusuz en önemli yardımcı araç yabancı dilin kendisidir. Bu
sırada ana dil onun en önemli yardımcısıdır” (Butzkamm, 1989). Bu, dil kuramcıları ve
eğitimcilerinin ortak görüşe sahip oldukları bir durumdur.
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Fransızca’nın orta öğretimde ikinci yabancı dil olarak okutulduğu okulların sayısal oranı
Almanca’ya göre düşüktür. Fransız dilinin kendi özelliklerinden değil, okul yöneticilerinin
tutumlarının belirleyici olduğu ikinci yabancı dil derslerinin programda yer alması konusu da
Fransızca’nın orta öğretimde neredeyse tümüyle izlek dışı kalması sonucunu doğurmuştur.
Ortaöğretim aşamasında karşılaşılan bu tip sorunlar yükseköğretimde Fransızca eğitim
yapan dil programlarının (dil-edebiyat, mütercim-tercümanlık, dil eğitimi) tümünde daha da
artmakta ve öğrencilerin aşması gereken büyük bir engel olarak algılanmaktadır. Bu durum
Fransızca öğrenenlerin karşılaştıkları öğrenme güçlükleri konusunu gündeme getirmektedir.
Öğrencilerin öğrenme güçlüğü çektiği derslerin başında sözlü ve yazılı anlatma becerisine dayalı
dersler gelmektedir.
Bu çalışmada öğrencilerin yazılı anlatım derslerinde karşılaştıkları temel sorunlar,
yaptıkları hatalar ve bu hataların sınıflandırılması üzerinde durulmuştur. Öğrencilerin yazma
çalışmalarında yaptıkları hataların büyük oranda dilbilgisi kaynaklı olduğu düşünülürse,
öğrencilerin yazma becerilerinde karşılaştıkları sorunları bu alanla ilişkili bir bakışla
incelenmenin uygun olacağı kanısına varılabilir. “Kullandığımız dile ait yanlışlar da ancak dil
bilgisi kurallarıyla karşılaştırılırsa belirlenir ve düzeltilebilir.” (Barın; Demir, 2008: 4). Yazma
becerilerinde ortaya çıkan hataların düzeltilmesi dilbilgisinin doğru ve etkin biçimde
kullanılmasına bağlıdır. Bunda da hedef dili öğrenmede ana dile ait yaklaşım ve kullanım
alışkanlıkları etkin olmaktadır. Öğrenenin dili kullanma alışkanlıkları büyük oranda daha önceki
öğrenme deneyimlerine ve kimi kullanım biçimlerine yatkınlıklarına bağlı olarak dilsel
etkinliklerdeki yetilerinde belirleyici bir etken olarak ortaya çıkmaktadır.
Çalışmamızda yazma becerilerinin gelişimde doğrudan ilgili olan dilbilgisel ulamları ana
başlıklar olarak ele aldık ve sınıflandırmaya çalıştık. Ad ve ada ait kavram ve öğelerin
kullanımına ilişkin saptamalar üzerinde durduk. Bu kavrama ilişkin nitelikler biçimsel, anlamsal
ve işlevsel bakımdan betimlenmiş ve örneklendirilmiştir. Bir diğer eylem türleri ve bunların
temel özelliklerini içeren örnekler üzerine yapılandırılabilir. Eylemlerle ilgili seçilen örneklerde
zaman ve kip kullanımları bakımından değerlendirilmiş, değişmez sözcükler ilgeçler ve
belirteçlerin kullanımlarından örnekler seçilmiştir. Bir başka inceleme alanında ise tümce
türleri, değişik tümce bağlaçları ve ilgeçleri üzerinde durulmuştur. Buna benzer dilbilgisel
ulamlar çerçevesinde örnekler seçilmiş ve kullanımlarıyla ilgili yapılan yanlışlıklar saptanmıştır.
Bu hataların ortaya konulması “…belirmiş olabilecek pürüzlerin düzeltilmesi ve aksaklıkların
onarılması bakımından düşünülebilir.” (Başkan, 2006: 153).
Almanca’ya göre Fransızca’nın sesbilimsel özellikleri seslerin söyleniş özelliklerindeki
farklılıkları dikkate almayı gerektirir. Fransızca’nın sesbirimleri ve sesletim özelliklerinin iyi
özümsenmiş olması yazma becerilerine de katkı sağlayacaktır. Örneğin sözcüğün hiçbir zaman
başında veya ortasında yer almayan à ilgecinin voilà, au-delà, déjà, là gibi belirtecin üzerinde
bulunduğunu bilmeyen bir öğrenci bu sesin sesletiminde yanlışlık yapabilecektir. Buna benzer
sesletim kurallarına ilişkin temel niteliklerin ayırdında olmayan öğrenciler yazma becerilerinin
pekiştirilmesinde dikte çalışmalarında zorlanabilirler. Böylesi sesbilimsel özellikler yazma
becerisi söz konusunu olduğunda kesinlikle bilinmesi gerekli temel yapılardandır.
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2. YÖNTEM
2.1. Amaç
Çalışmamızı, yazılı dilde oldukça önemli bir yere sahip olan dilbilgisi üzerine
temellendirdik. Gerek Fransızca, gerekse Almanca öğretmen adaylarının dilbilgisini doğru ve
eksiksiz kullanmada karşılaştıkları kimi güçlükleri ve bu güçlüklerin daha önce bilinen birinci
yabancı dil İngilizce ile olan ilişkisini araştırılmıştır. Karşılaştırmalı bir inceleme çalışmasıyla
Fransızca ve Almanca öğretmen adaylarının en sık yanlış yaptıkları konuları belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu yolla Fransızca ve Almanca dilbilgisi ulamlarının öğretiminde dikkate alınması
gereken öğretim yöntem ve yaklaşımların neler olduğu/olabileceğini konusunda saptamada
bulunulmuştur.
2.2. Evren
Araştırmanın evrenini, 2014-2015 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı
Diller Bölümü Fransız ve Alman Dili Eğitimi Anabilim Dallarının birinci sınıfında okuyan
öğrenciler oluşturmaktadır.
2.3. Ödevlerin Değerlendirilmesi
Bu çalışmada Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda
öğrenim gören birinci sınıf öğrencilerine FRA 105 Fransızca Yazma I (303) dersinde 14 hafta
boyunca verilen ödev ve kompozisyonlar, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda ise ağırlıklı
olarak birinci sınıf olmak üzere birinci ve ikinci sınıf öğrencilerden alınan kompozisyonlar
incelenmiş ve görülen hatalar sınıflandırılmıştır.
Dersin öğrenme çıktıları, amacı ve izlencesine göre hazırlanmış ödevlerin
değerlendirilmesinde öğrencilerin özellikle Fransızca ve Almanca dilbilgisi kurallarına ve
ulamlarına ait yapmış oldukları yanlışlar incelenmiştir. Her hafta verilen yazma konusuna göre
sınıflandırdığımız ödev kâğıtlarında öğrencilerin en sık yaptıkları yanlış türlerinin neler olduğu
düzenli olarak aldığımız notlarla bulgulanmıştır. Ayrıca bu derslerde öğrencilerden sıkça gelen
sorular, ders işlenirken yapılan saptama ve gözlemler de dikkate alınmıştır. Öğrencilerin yazma
becerileri dersinde en fazla güçlük yaşadıkları konular Fransızca ve Almanca dilbilgisinin kendi
nitelikleri kapsamında önem sırasına göre sıralanmışlardır.
3. BULGU VE YORUMLAR
Fransız ve Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin yazma becerileri dersinde
dilbilgisel açıdan karşılaştıkları sorunlar ve yaptıkları hatalar özellikle sözcükbilimsel,
biçimbilimsel, yazım bilgisel ve sözdizimsel alanlarda yoğunluk kazanmaktadır. Yapılan bu
hatalar aşağıda yer aldığı biçimde sınıflandırılabilir.
3.1. Sesbilimsel Hatalar
Fransız abecesinde 26 sesbirim olmasına karşın 39 ses vardır. Bu da seslerin söyleniş
özelliklerinde farklılıklar oluşturur.
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Sonu -ais, -ois, -eux ve -eur ile biten ad veya ön adların dişil biçimleri yapılırken bu
seslerin sonuna -e eklendiğinde s harfi “z” olarak sesletilir. Örneğin français (franse) şeklinde
sesletilirken française sözcüğü (fransez) biçiminde sesletilir. Yine benzer biçimde observer
sözcüğü (observe) şeklinde sesletilirken öğrencilerin büyük bir kısmı bu sözcüğü (obzerve)
olarak sesletmektedirler.
Almanca ve İngilizce aynı dil ailesinden gelmekte ve bu dillerde yazılış, sesletim ve anlam
açısından birbirine benzeyen sözcükler bulunmaktadır (der Vater - father, der Sohn- son gibi…).
Bu benzerlikler sözcüklerin yazımında ve sesletiminde bazı hatalara sebep olmaktadır. İlk
öğrenilen yabancı dil olan İngilizceden aktarım yapılması sebebiyle bu hatalar dillerarası
(interlinguale) girişim hatalarına bir örnektir. Öğrencilerin bu alanda yaptıkları hatalara
aşağıdaki örnekler verilebilir:
“Family” - “die Familie”, “alcohol” - “der Alkohol”, “Mouse” -“die Maus”,
“long” - “lang”, number- die Nummer, house, das Haus
3.1.2. Söyleyişte Ulama (liaison)
Fransızca’da kişi adılları ile eylem arasında ulama zorunludur. Bu Fransızca’nın dilsel
yapısının söyleyişte dikkate alınması gereken önemli bir niteliğidir.
Ils_ont un chat. (Onların bir kedisi vardır). Ils ont’un söylenişi ‘ilzon’ biçiminde yapılır.
3.1.3. Yazıda Ulama (élision)
Fransızca’da bir ünlünün veya okunmayan h’nin önünde a, e, ve t sesbirimleri düşmesi
durumudur. Ağırlıkla le ve la tanımlığıyla ilgili kurallarda bu hata yapılmaktadır. L’humanité,
l’armoire, l’homme, l’achat gibi…
*Le apartement de mon oncle. (1). (L’apartement de mon oncle) (2). (Amcamın dairesi) (3).
3.1.4. Yazmada hece bölmesi (dépoupage des mots)
Sözcüklerdeki hece sayısını dikkate almayı gerektiren hece bölmesi Fransızca’da kimi
kurallara göre gerçekleşir. Örneğin chou-fleur sözcüğündeki iki ünlü ‘ou’ bölünmez.
3.1.5. Noktalama (ponctuation)
Tüm dillerde noktalama işaretlerinin doğru biçimde kullanılması kuşkusuz anlamı
değiştirdiği için önemlidir. Örneğin, tümcede bir öğeyi vurgulamak için virgül kullanılabilir.
Nous, nous sommes venus vous voir hier soir. (Biz, dün akşam sizi görmeye geldik).
3.1.6. Accent
Fransız dilinin öğretimi ve öğreniminde çok önemli olan accent kullanımı, öğrencilerin
kimi zaman genel kullanım eğilimleri kimi zaman anadilleri ve bildikleri birinci yabancı dil olan
İngilizce’de böyle bir durumun olmamasından kaynaklanan pek çok nedenden ötürü sık hata
yaptıkları bir konudur. Accent kullanımı yazılışları aynı olan sözcükleri ayırt etmeye yaradığı
gibi seslerin nasıl okunması gerektiğini vurgulaması bakımından bilinmesi gereken son derece
önemli bir kuraldır.
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Örneğin, Ekrem a une jolie maison. (Ekrem’in sevimli bir evi var) Burada ‘a’ avoir fiilinin
şimdiki zamandaki çekimini gösterirken Ekrem veut aller à son pays natal. (Ekrem memleketine
gitmek istiyor) tümcesinde ‘à’ bir ilgeç olarak kullanılmıştır.
3.2. Adlarla İlgili Hatalar
Fransızca’da özel ad ve bileşik adlarla ilgili yapılan hatalar çoğunluktadır. Örneğin, La
Langue Française (Fransız Dili), un chef-d’oeuvre (başyapıt).
3.2.1. Adlarda Tür (genre)
Fransızca’da Türkçe ve İngilizce’den farklı olarak adlar eril (masculin) ve dişil (féminin)
olmak üzere iki gruba ayrılır. Almanca’da ise isimler eril (maskulin), dişil (feminin) ve cinsiyetsiz
(neutral) olmak üzere üç gruba ayrılır. Bütün isimler der, die ve das tanımlıkları ile kullanılır.
Fransızcada sözcüğün cinsinin belirlenmesinin bazı kuralları olmasına karşın bu kuralların
genellenememesi ve istisna taşıyan özelliklerinin olmasından dolayı öğrenciler için öğrenmeyi
engelleyen bir güçlük olarak değerlendirilebilir. Tür ayrımı konusunu tanımlık (article fr., der
Artikel alm.) ve sıfatların (adjectif fr., das Adjektiv alm.) kullanımıyla ilgili kural belirleyici kılar.
Eril tanımlıklar Fransızca’da ‘un, le’, Almanca’da ‘der’ tanımlığı ile dişil tanımlıklar ise
Fransızca’da ‘une, la’, Almanca’da ise ‘die’ tanımlığıyla kullanılır. Örneğin, Fransızca’da aile veya
hanedanları betimleyen özel isimler her zaman eril olarak kullanılır.
Les Toprak, Les Dupont gibi…
3.2.2. Adlarda Sayı (nombre fr., Nomen alm.)
Fransızca’da eğer ad tek bir varlığı gösteriyorsa tekil (singulier) birden çok varlığı
gösteriyorsa da çoğuldur (pluriel). Fransızca’da adı veya önadı çoğul yapmanın genel kuralı tekil
olan sözcüğün sonuna -s takısı getirilmesidir. Bu kuralları genelleştirme eğiliminde olan
öğrenciler tüm adları aynı kurala göre çoğul hale dönüştür(ebil)mektedirler. Oysa Fransızca’da
sonu -au, -eau, -eu ile biten tekil olan adların çoğul biçimlerine -x eklenerek ulaşılır. Un cheveu
(saç) des cheveux (saçlar). Türkçe’de çoğul yapma kuralı sözcüğün sonuna (-ler, -lar) eklenerek
yapılırken, Fransızca’da bu kural karmaşık olması nedeniyle öğrenme güçlüğü yaratmaktadır.
Almanca öğrenimde adlarda sayı konusunda öğrenciler önceden öğrenilmiş dilin
kurallarının genelleştirilmesi hatası yapmaktadırlar. Öğrenciler İngilizcede isimlerin çoğul hal
eklerinde kullanılan -s ve -es son eklerini Almanca isimlerin çoğul hallerinde de kullanmakta ve
bu kullanım İngilizce kaynaklı diller arası girişim hatasına (interlinguale interferenzfehler)
sebep olmaktadır. Diğer yandan ise diliçi girişim hatası (intralinguale interferenzfehler) olarak,
öğrencilerin Almanca isimlerin sonuna çoğunlukla -en ve -n eklerini yazdıkları görülmektedir.
*Die Vaters denken…, Die Soldats versuchten…, Die Büchern, Die Tischen…
-Die Vӓter Denken…, Die Soldaten versuchten…, Die Bücher…, Die Tische…
3.3. Tamlayanlar (Déterminants)
Adlara eşlik eden tamlayanlar onları bazı özellikleri yönünden nitelerler.
*Partir en les vacances

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1280

Hanife Nalan GENÇ & Adnan OFLAZ

(Partir en vacances) (Tatile çıkmak) ilgeçle kurulan iki öğeli yerlerdeki tamlayanın önünde
tamlayan kullanılmaz.
*Son collègue et sa femme.
(Son collègue et femme) (Meslektaşı ve karısı) Bir bağlaçla iki ad aynı kişiyi ya da nesneyi
belirtirse tamlayan tekrar edilmez.
3.3.1 Tamlayan ile Adın Uyumu
Fransızcada tamlayanlar bağlantılı oldukları ad ile gerek tür, gerekse sayı bakımından
ilişkili biçimde kullanılır.
*Mon sœur est belle.
(Mon eril ve tekil bir adı niteler. Oysa sœur sözcüğü dişil ve tekildir.) Bu yüzden tümcenin doğru
kullanımı ‘Ma sœur est belle’ olmalıdır.
3.3.2. Tamlayan Türleri
3.4. Tanımlıklar (articles)
Fransızca’da tanımlık, iyelik sıfatları, sayı sıfatları, gösterme sıfatları gibi pek çok
tamlayan türü vardır. Fransızca’da ad öbeğinin zorunlu öğesi olan tanımlık belirli (article défini),
belirsiz (article indéfini) ve parçasal (article partitif) olmak üzere üç türe ayrılır. Adı niteleyen
tanımlıklar o adın eril, dişil (masculin-féminin), tekil ya da çoğul (singulier-pluriel) oluşuna göre
değişir. Türkçe ve İngilizce’de böyle bir ayrımın olmaması Fransızca ya da Almanca öğrenenler
için başlangıçta bir sorun olarak algılanmakta ve bu dillerden sonra Fransızca ya da Almanca’yı
öğrenenler için hata yapılan konuların başında gelmektedir. Tanımlıkların kullanımında
karşılaşılan güçlükler öğrencilerin pek çok hata yapmasına sebep olabilmektedir.
*Une cravate de mon frère örneğinde olduğu gibi yanlış tanımlık kullanılabilmekte ya da
öğrenciler tanımlık kullanmamaktadır.
*Petite fille est sortie en dehors (La petite fille est sortie ) (Küçük kız dışarı çıktı) denilmesi
gerekir.
*L’oncle du mon cousin est gentil. (L’oncle de mon cousin est gentil) (Kuzenimin amcası
kibardır) örneğinde oluğu gibi fazla tanımlık kullanma söz konusu olmaktadır. Tanımlıklarda
yapılan bir başka hata da öğrencilerin anadillerinde iyelik sıfat kullanımını Fransızcada tanımlık
yerine aynı dil mantığı gibi algılayarak yanlış yapmalarıdır.
*Les garçons se lavent leurs mains et leur visage. (Les garçons se lavent les mains et le visage.)
(Küçük oğlan çocuklar ellerini ve yüzlerini yıkamaktadırlar).
►Tanımlıklarla ilgili yapılan bir başka hata da bileşik tanımlık (article contracté) kullanımındaki
yanlışlıklardır.
*Les enfants sont allés à le musée. (Les enfants sont allés au musée) (Çocuklar müzeye gittiler).
*Les livres de les enfants sont bleus (Les livres des enfants sont bleus.) (Çocukların kitapları
mavidir).
►Tanımlıklarla ilgili yapılan bir başka yanlışlık da olumsuz yapma kurallarıyla ilgili olandır.
-Vous avez de la viande?
-*Non, je n’ai pas de la viande. (Je n’ai pas de viande)
-Vous avez une vase?
-* Non, je n’ai pas une vase. (Je n’ai pas de vase)
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Almanca öğrenen öğrenciler tanımlık kullanımlarında daha önce birinci yabancı dil
olarak öğrendikleri İngilizcede kullanılan ‘the’ ve belirsiz tanımlıklar olan ‘a’ ve ‘an’ ‘in’
kullanımını Almanca’ya aktarmaktadırlar. İngilizce’de isimler ‘the’ tanımlığı ile kullanılır: The
women, the car, the house…
Araştırmada öğrencilerin Almanca isimleri çoğunlukla bir tanımlık ile kullanmaya
çalıştıkları (das) görülmüştür. Ayrıca ‘ein’-‘eine’ belirsiz tanımlıklarında ise tanımlıklarını
isimlerin hepsi için ‘ein’ tanımlığını kullanmaktadırlar.
*“Das Geselle”, “das Eleganz”, “das Brunnen”, “die Cousin”,
*Ein Geselle”, “Ein Eleganz”, “Ein Brunnen”, “Ein Cousin
►Fransızca’da dolaysız tümleç adılları geniş zamanda kullanıldığı durumlarda geçmiş zaman
uyumu yapılır. Ancak geçmiş zaman yardımcı fiilileri ‘être’ ve ‘avoir’ geçmiş zaman biçiminde
kullanan öğrencilerde eksik kurallaştırma yapmaları söz konusu olabilmektedir.
Örneğin,
-Vous avez vues les catalogues de Hatemoğlu pour l’hiver 2015? (Hatemoğlu’nun 2015 kış
kataloglarını gördünüz mü?
-Oui, nous les avons vues. (Evet, onları gördük).
►Dönüşlü ve işteş kişi adıllarının kullanımında özellikle de dönüşlü fiillerin adıllarında yanlış
kullanımlar yapılabilmektedir.
Örneğin,
*Je se lave (Je me lave) (yıkanıyorum).
3.5. Adı Niteleyen Öğelerde Yapılan Hatalar
Ad sıfatla, ad tamlaması ve ilgi adıllarıyla pek çok şekilde nitelenmiş olarak kullanılabilir.
Sıfatların çoğul yapılma kuralları da tıpkı adların yapılmasındaki gibidir. -al ile biten niteleme
sıfatları -aux eki getirilerek çoğul yapıldıkları halde banal, fatal, naval gibi sözcükler bu kurala
uymaz ve sonlarına -s getirilerek çoğul yapılırlar.
Almanca’da ise belirli tanımlıkla kullanıldığında sıfatın sonuna -e takısı, belirsiz
tanımlıklarla yapılan sıfat tamlamalarında -er, -es, -e takıları gelir. Ancak öğrencilerin belirsiz
artikel (ein) ile yapılan sıfat tamlamalarında bu takıları getirmedikleri görülmektedir.
*Er war ein reich Mann…
*Ich bin ein fleissig Student…
3.5.1. Niteleme Sıfatları
Herhangi bir tür adının renk, boy, ağırlık gibi özellikleriyle nitelenmesine verilen ad olan
niteleme sıfatları adın türüne göre eril, dişil veya çoğul biçimde kullanılabilir. Fransızca’da
sıfatların dişillerinde belli kurallar söz konusudur. Genellikle eril sıfatın sonekine göre dişile
dönüştürme biçimleri belli kurallara bağlıdır. Ancak bazı sıfatlar kendilerinden sonra bir ünlü
veya okunmayan h ile başlayan bir ad geldiğinde farklı biçimde gösterilir.
Örneğin, vieux (eril, tekil) → vieil (eril, tekil) → vieille (dişil, tekil)
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beau (eril, tekil) → bel (eril, tekil) → belle (dişil, tekil)
nouveau (eril, tekil) → nouvel (eril, tekil) → nouvelle (dişil, tekil)
fou (eril, tekil) → fol (eril, tekil) → folle (dişil, tekil)

Sıfatlar Almanca’da addan önce (das rote Buch), Fransızcada ise genellikle addan sonra
yer alırlar. Ancak her zaman geçerli ve genellenebilen bir kural değildir. Fransızca’da sıfat adın
önünde veya arkasında kullanılabilir. Genellikle birden çok heceli sıfatlar adın arkasında
kullanılırken, kimi sıfatlar adın önünde bulunabilirler.
Sıfatların kullanıldıkları yere göre anlamlarında değişiklik olabilir.
C’est un grand homme burada grand sıfatı ‘tanınan, bilinen, ünlü’ anlamındayken,
C’est un homme grand tümcesinde sıfat addan sonra kullanılmasıyla fiziksel bir özellik bildirir
ve ‘uzun boylu’ anlamına karşılık gelir. Türkçe ve Fransızca’da sıfatların kullanımı da değişkenlik
gösterir. Fransızca’da sıfat kullanımı tümcenin tüm öğelerini etkileyip, değiştirebilirken,
Türkçe’de adlar dışında tümcede bir değişiklik olmaz.
3.5.2. Ad Tamlaması
Fransızca’da ad, kendisinden sonra sıklıkla ‘de’ ilgece eklenen bir ad veya eylem
aracılığıyla ad tamlamasına dönüşebilir. Ad tanımlaması genellikle ‘de’ ilgeciyle yapılır ancak
kimi zaman da ‘à’, ‘en’, ‘pour’ ilgeçleri de kullanılabilir. Almancada ise ‘von’ ilgeci kullanılır (der
Roman von Orhan Pamuk). Ayrıca adın tanımlığının in halinde kullanımıyla da ad tamlaması
yapılmaktadır (die Tasche der Frau, die Ehefrau des Mannes). Fransızca’da ad tamlamalarında
genellikle ‘de’ veya ‘à’ ilgecinin kullanılması çeşitli yanlışlıklara sebep olmaktadır. Bazı
durumlarda ilgeç une tasse à café (kahve fincanı) gibi yapılış amacını belirten bir nitelik
kazanırken, une tasse de café (bir fincan kahve) içeriği belirtebilir. Bunun dışında;
* Un nid d’oiseau (kuş yuvası) (Un nid de l’oiseau) (kuşun yuvası) şeklinde olabilen bir
yanlış kullanıma da yol açabilir. (Kıran, 1987: 16).
‘De’ ve ‘à’ ilgeçlerinin yanlış kullanılması genellikle article contracté (kaynaştırma)
kuralıyla karıştırılabilmektedir. Örnek : * La déclaration de le détenu n’était pas convaincant. (La
déclaration du détenu n’était pas convaincante.) (Tutuklunun beyanı inandırıcı değildi).
Ad tamlaması konusunda Fransızca ve Türkçe farklılık taşımaktadır. Türkçe’de ad tamlaması
tamlayan-tamlanan (kapı-nın anahtar-ı) olarak yapılırken, Fransızca’da tam tersine bir özellik
taşır. Fransızca’da tamlanan-tamlayan (la clé de la porte) biçiminde ifade edilir.
3.6. İlgi Adılları (pronom relatif)
İlgi Adılları (pronom relatif) ile ana tümceye bağlanan tümceler, her zaman bir ilgi adılı
ile başlar. İlgi adılları basit (qui, que, où, dont) veya bileşik (auquel, duquel, avec lequel vb.)
olarak kullanılır.
*La femme qui nous parlons est venue me voir. (La femme de qui / dont / de laquelle
nous parlons est venue me voir). (Kendisinden söz ettiğimiz kadın beni görmeye geldi).
*La fille dont j’en parle s’apelle Ela. (La fille dont je parle s’apelle Ela). (Kendisinden söz
ettiğim kızın ismi Ela’dır.) Bu tümceden dont ilgi adılı ile en kullanılması yanlıştır. Tümcedeki
‘en’ kullanımı fazlalıktır.
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4.1. Eylemle İlgili Hatalar
Tümcenin en önemli kurucusu olan eylem Fransızca’da kişiye (personne), zamana
(temps), görünüşe (aspect), kipe (mode) ve çatıya (voix) göre değişiklik gösterir. Fransızcada
birinci grup eylemlere -er, ikinci grup -ir, üçüncü ve düzensiz grup eylemlerde -re, -ire, -oir
ekleri getirilir. Fransızca’da eylemler ya tek başlarına yani gerçek anlamda, ya yardımcı eylemler
(être ve avoir), ya da yarı yardımcı eylem olarak kullanılırlar.
Emprunter (ödünçlemek) ve prêter (ödünç vermek) eylemleri Fransızcada her ikisi de ‘à’
ilgeciyle kullanılırken Türkçe’de -dan ya da yönelme durumuna karşılık gelir.
Mon ami emprunte plusieurs meubles à son voisin. (Arkadaşım komşusundan pek çok mobilya
ödünç aldı.)
Mon ami prête plusieurs meubles à son voisin. (Arkadaşım komşusuna pek çok mobilya ödünç
veriyor)
Manquer (özlemek) Türkçe’den farklı olarak özlenen kişi ya da durum tümcenin öznesi
konumundadır.
Almanca’da bazı eylemler adın -i hali ile (begleiten, haben, loben, brauchen) veya -e
haliyle (gehören, helfen, gefallen) kullanılmaktadır. Eylemlerin birleşim değeri adın -e veya -i
halini gerektirmektedir. Öğrenciler kullanılan eylemin Türkçe’deki karşılığından aktarım
yaparak yanlış eylem kullanmaktadırlar.
*Er sieht mir an. -Er sieht mich an.
*Das kind braucht der Mutter. -Das Kind braucht die Mutter.
*Der alte Mann fragte ihm etwas. Der alte Mann fragte.
4.1.1. Dönüşlü Eylemler (forme pronominale fr., reflexive verben alm.)
Fransızca’da adıl dönüşlü eylem önünde “se” adılı olarak kullanılır. Bu adıl kişilere göre
me, te, se, nous şeklinde kullanılmakta ve bu kullanımda kimi yanlışlıklar yapılmaktadır. Bazı
eylemler “se” adılı kullanılmadan tümcede yer alırlarsa anlamları da değişir. Örneğin, se
promener (gezmek); promener (dolaştırmak) anlamına gelir.
Almanca’da ise dönüşlü eylemlerin kullanımında öğrenciler eylemlerin önüne dönüşlü
zamiri (das Reflexivpronomen) koymak suretiyle bazı yanlışlar yapmaktadır:
* Denn bei mir er sich fühlt gut …- denn er fühlt sich bei mir gut.
* Der Sommer kommt, deshalb er sich freut… -der Sommer kommt, deshalb freut er sich.
4.1.2. Ayrılabilen Eylemlerle ilgili Hatalar
Almanca’da ayrılabilen eylemlerde (vorkommen, hereinfallen, mitbringen…) ön ek tümce
sonuna getirilir. Öğrenciler ayrılabilen eylem kullanımında eylemin ön ekini (prefix) tümce
sonuna atmaksızın eylemle birlikte kullanarak hata yapmaktadırlar.
*Der Lehrer vorliest das Buch. - der Lehrer liest das Buch vor.
*Er beibringt viele Kentnisse. - er bringt viele Kenntnisse bei.
4.1.3. Kip ve Zaman Kullanımlarına Yönelik Hatalar
Fransızca’da basit ve bileşik zamanlar bildirme (indicatif), koşul (conditionnel), emir
(impératif), istek (subjonctif), mastar (infinitif), ortaç (participe) kipi olarak kullanılır.
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Fransızca’da fiil çekimleri, kipler, zamanlar dilbilgisi yanlışlıklarının kaynağını oluşturan
sorunların başında yer alır.
*Je désire que tu viens chez nous. (Je désiré que tu viennes chez nous.) (İsterim ki bize
gelesin). Bu tümcede istek kipi kullanımı söz konusu olmasına karşın bildirme kipi
kullanılmıştır. Bu yüzden yanlış bir kullanım olmuştur.
Almanca’da ise İngilizcedeki geçmiş zaman formunda kullanılan “to have” fiili bütün
fiillerle birlikte kullanılarak hatalara neden olmaktadır. Almanca’da iki tür yardımcı fiil ile
“haben”, “sein” fiilleri ile geçmiş zaman formunda tümce kurulmaktadır. Almanca’da “kimi” ve
“neyi” sorularına yanıt veren bütün eylemlerle, bütün dönüşlü ve işteş fiillerle, niteleme fiilleri
(Modalverben) tek başına kullanıldığında ve niteleme fiilleri ve niteleme fiilleri gibi kullanılan
fiiller (lassen, sehen, hören, helfen) ikinci bir fiille kullanıldığı zaman “haben” eylemi
kullanılmaktadır. Ancak İngilizce’deki to have fiiliyle ilgili bilgi girişim hatasına sebep olarak
“sein” yardımcı eylemi yerine “haben” yardımcı eylemi kullanılmaktadır.
*Der Postbote hat aus dem Haus gegangen - der Postbote ist aus dem Haus gegangen.
*Die Frau hat dünner geworden - die Frau ist dünner geworden.
4.1.4. Uyum (Accord) Yanlışları
Fransızca’da sözcüklerin eril veya dişil, tekil veya çoğul oluşlarına göre tümcenin öznesi
ve eyleminin kullanımında uyulması gereken kurallar vardır. Türkçe, Fransızca ve Almanca
arasında ortaya çıkan en önemli fark, sözcüklerin cins ayrımının olmadığı Türkçe’ye göre
Fransızca’da uyum ile ilgili birçok kuralın ve bu kurallara bağlı olarak da pek çok istisnanın
olmasıdır. Bu kuralları yazma metinlerinde doğru biçimde kullanmada güçlük yaşayan
öğrenciler zorlanmaktadırlar.
*Les enfants était contents de nous voir. (Les enfants étaient contents de nous voir.)
(Çocuklar bizi görmekten dolayı memnundular). Özne ve eylemin kullanımında bir yanlışlık
yapılmıştır. Özne çoğul, eylem tekil olarak kullanılmıştır.
*La pianiste était un peu ému. (La pianiste était un peu émue.). (Piyanist biraz
heyecanlıydı). Piyanist dişil ve tekil bir sözcük olmasına karşın ön adla uyum yapılmamıştır.
4.2. İlgeçler (préposition fr., Präpositionen alm.)
Almanca’da ilgeçler -i halinde (gegen, ohne, für…), -e halinde (aus, nach, zu…) ve -in
halinde (statt, trotz, innerhalb…) kullanılmaktadır. Öğrenciler ilgeç kullanımında “-i” hali
gerektiren bir ilgeç olan “gegen”i, adın “e” halindeki kişi zamiri veya isimle kullanmaktadır.
*Er war immer gegen mir. -Er ist immer gegen mich.
*Der Soldat geht gegen dem Feind. -Der Soldat geht gegen den Feind.
Bulunma ve yönelme durumlarında kullanılan “in” ilgeci ise “an” ilgeci yerine sıkça
kullanılmaktadır.
*In der Haltestelle warte ich…, an der Haltestelle warte ich.
*in der Decke hӓngt ein… an der Decke hӓngt …
Fransızca’da öğrencilerin ilgeçlerle ilgili çok hata yapmalarının temel nedeni bu yapıların
farklı dilbilgisel anlamlar yükleniyor olmalarından kaynaklanır. Örneğin parler de (bir şeyden
söz etmek), être content de (memnun olmak) gibi eyleme bağlı olarak dolaylı tümleç oluşturan
“de” ilgeci Mon grand-père est très apprécié de ses voisins. (Büyükbabam komşularınca çok
beğenilir) edilgen çatılı bir eylemin anlamsal öznesi (complément d’agent) olarak kullanılabilir.
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*Je n’ai acheté du pain pour le petit déjeuner. (Je n’ai pas acheté de pain pour le petit
déjeuner). (Kahvaltı için ekmek almadım). Olumsuz tümcelerde kısım bildiren tanımlıklar ‘de’
olarak kullanılır.
*En printemps les champs deviennent verts. (Au printemps les champs deviennent
verts.) (İlkbaharda kırlar yeşerir.) Tümcede kullanılan ‘en’ ilgeci yerine printemps (ilkbahar)
sözcüğe özgü olarak ‘à’ kullanılmasını gerekir.
*Moi, je ne suis pas responsable à cette situation. (Moi, je ne suis pas responsable de
cette situation. (Ben, bu durumdan sorumlu değilim). Burada ‘à’ ilgeci yerinde ‘de’ ilgecinin
kullanılması gerekir.
*Elle s’est refusé de lui parler pendant la réunion. (Elle s’est refusé à lui parler pendant
la réunion). (Toplantı sırasında onunla konuşmayı red etti.) Fiilin alması gereken ilgeç ‘de’ değil
‘à’ olması gerekiği için yanlış bir kullanım söz konusu olmuştur.
* Les autres sont contre à cette sujet. (Les autres sont contre ce sujet). (Diğerleri bu
konuya karşıydılar). Etre contre qch. (bir şeye karşı olma) geçişli bir fiildir ve ilgeç almaz oysa
hatalı olarak tümcede bir ilgeç kullanılmıştır.
4.3. Olumsuz Yapma Kuralıyla İlgili Yapılan Yanlışlıklar
Fransızca olumsuz yapma kurallarının Türkçe’ye göre karmaşık bir yapıya sahip
olmasından dolayı yabancı dil olarak Fransızca öğrenenleri zorlamaktadır. Özellikle ne…jamais,
ne…personne, ne…rien gibi olumsuzluk bildiren belirteç kullanımında kural hataları sıkça
yapılmaktadır. Öğrenciler bu biçimbirimlerini ya birbiriyle karıştırarak kullanabilmekte, ya
tümcede yerlerini kavrayamamakta, ya fazlalık olarak kullanmakta ya da birini eksik olarak
kullanmaktadırlar.
Örnekler:
*Je viens pas à la réunion. (Je ne viens pas à la réunion). (Toplantıya gelmiyorum).
* je n’ai oublié pas d’aller chercher les enfants à l’école. (Je n’ai pas oublié d’aller
chercher les enfants à l’école.) (Çocukları okuldan almayı unutmadım).
*La pauvre petite fille n’a pas ni père ni mère. (La pauvre petite fille n’a ni père ni mère).
(Zavallı küçük kızın ne annesi ne de babası var).
4.4. Tümce Türleriyle İlgili Hatalar
Fransızca tümce türlerinin amaçları ve işlevlerini doğru kullanabilmek için bilinmesi
gereken pek çok dilbilgisel kural ve istisnai durum vardır. Soru, olumsuz, ünlem, üsteleme gibi
tümce çeşitleri kendilerine özgü çok sayıda dilbilgisi kuralına sahiptir.
4.4.1. Birleşik Tümceyle İlgili Hatalar
Fransızca’da temel olarak basit ve bileşik olarak ikiye ayrılan tümce çeşitleri özellikle
bileşik yapılarda farklı işlevler üstlenir. İlgi adılıyla bağlı bileşik tümceler (proposition
subordonnées relatives), tamamlayıcı bağlı tümce (proposition subordonnée complétive)
birbirine çok karıştırılan bir konu olmaktadır. Buna dolaylı anlatım (discours rapporté), bağlı
tümceler ve aralarındaki mantıksal-zamansal ilişkileri içeren yapılar eklenebilir. Bu tümceler
zaman belirten (expression du temps), sebep belirten (expression de cause), sonuç belirten
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(expression dela conséquence), amaç belirten (expression du but), karşıtlık belirten (expression
d’opposition), karşılaştırma ve yoğunluk belirten (expression de la comparaison et de
l’insensité), koşul ve varsayım belirten (expression de la condition et de l’hypothèse) olarak
bölümlere ayrılırlar.
* Si vous voulez nous voir vous venez chez nous. (Si vous voulez nous voir vous venez
chez nous.) (Bizi görmek isterseniz bize gelin). Bu örnekte emir kiplerinde kişi adılı kullanılması
hatası yapılmıştır).
*Ma cousine est sortie se promener malgré elle est sa fatigue. (Ma cousine est sortie se
promener malgré sa fatigue.) (Kuzenim yorgun olmasına karşın gezmeye çıktı). Bu tümcede
malgré+isim gelmesi kuralına uyulmadığı için yanlışlık yapılmıştır.
Almancada bağlaç kullanımında öğrenciler ingilizce önbilgileri sebebiyle hatalar
yapmaktadır. Örneğin ‘wenn’ bağlacı (Subjunktion) kullanıldığında eylem tümce sonuna
konulmaktadır. Bu tür bağlaçlarda (als, bevor, damit, ehe, indem, nachdem, sooft, kural şu
şekildedir : Subjunktion + Subjekt + ….. + Finites Verb. Diğer taraftan ‘Aber’, ‘denn’, ‘doch’,
‘oder’, ‘sondern’, ‘und’ gibi bağlaçlarda (Konjunktionen) eylem tümcede özneden sonra
gelmektedir. Bu bağlaçların kullanımında kural şu şekildedir: Konjunktion + Subjekt + Finites
Verb + . Almanca’da bağlaç kullanımındaki bu farkı öğrenciler bazı durumlarda görememekte ve
İngilizce’de bağlaç kullanımındaki bilgiler girişim hatasına neden olmaktadır.
* Sie kauft viele Geschenke, weil sie hat genug Geld.
- Sie kauft viele Geschenke, weil sie genug Geld hat.
* Meine Freundin nimmt zu, obwohl sie isst viel Kuchen und Bonbon.
- Meine Freundin nimmt zu, obwohl sie viel Kuchen und Bonbon isst.
5. SONUÇ
Diller sözdizimsel, biçimbilimsel ve anlamsal açıdan incelendiğinde birbirinden farklı
niteliklere sahip oldukları görülmektedir. Dilbilgisi kurallarının bilinmesi ve doğru kullanılması
yazılı anlatım becerisinin öğrenimi/öğretiminde önemlidir. Özellikle Fransızca dilbilgisinin fazla
kurallara sahip olması yanında çok sayıda istisna içermesi pek çok konunun öğrenimini
güçleştiren bir durum yaratmaktadır. Öğrencilerin karşılaştıkları güçlükler ikinci dil olarak
öğrendikleri Fransızca ve Almanca’nın özellikle yapısal, sesbirimsel ve dilbilimsel kurallar
bakımından farklılık taşımasından kaynaklanmaktadır. Birinci yabancı dil olarak İngilizce’den
sonra öğrendikleri bu iki yabancı dili öğrenme aşamasında da birinci dilden yaptıkları girişim
hataları, sözcük bilgisi ve dilbilgisi kaynaklı olmaktadır. Fransızca’nın öğrenilmesinde özellikle
sözcük ve ön adların eril ve dişil olarak ayrılması yanında tanımlıkların da aynı mantıkla
bilinmesi ve kullanılması gereği temel güçlük olarak belirmektedir. Bu güçlük yaratan öğelerin
öğretiminde yeni ve çağdaş öğretim yöntem ve/veya yaklaşımlarının kullanılması bir zorunluluk
olarak belirmektedir. Özellikle İngilizce’den sonra öğrenilen/öğretilen Fransızca ve Almanca için
karşılaştırmalı çalışmaların artırılması sorunun çözümüne yönelik arayışları etkileyecektir.
Yazma becerileri derslerinde yazılı anlama ve anlatma etkinlikleri daha çok anlama düzeyinde
bırakılmakta, dersin işlenişinde izlenen yöntem sıklıkla verilen konu çerçevesinde kompozisyon
çalışmaları ve dikte ile desteklenmektedir. Bu kompozisyon çalışmaları belli yazma yaklaşımları
ve hedeflere göre yönlendirilmediğinde çok planlı bir yazma etkinliği de belirlenememektedir.
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İzlenceye göre ele alınacak konular hangi yazma yaklaşımına göre ele alınacaksa öğrenciler
öncelikle bu yaklaşımın kuramsal çerçevesini iyi kavrayabilmelidirler. Bunu takiben yapılacak
uygulama çalışmaları bir anlamda da birer pekiştireç görevi üstleneceklerdir. Kompozisyon
çözümlemelerinde de görüldüğü gibi öğrenciler hem İngilizce hem de anadilin etkisiyle hatalar
yapmaktadır. Dil öğrenimi sürecinde öğrencilerin yaptığı hataların farkına varması, hangi
dilbilgisel alanda hata yaptıklarını görmeleri ve bunun giderilmesi için hata düzeltme
alıştırmalarının yapılması, söz konusu hatalı kullanımın bir sonraki seferde oluşmamasını
sağlamada faydalı olacaktır. Böyle bir uygulama öğrencinin fark etmeden yaptığı hatalı
dilbilgisel kullanımların fosilleşmesini engelleyecektir.
Yazma dersleri her ne kadar ağırlıkla öğrencilerin dilbilgisel bilgilerinin kullanımı
üzerinde yoğunlaşsa da sözcük bilgisi, yazım, kalıplaşmış deyim ve sözler, sesbilgisi, anlam
bilgisi gibi dilin ayrılmaz diğer bileşenlerini de bilmeyi, kullanmayı gerektirmektedir. Bu
noktada bir başka sorun gündeme gelmektedir. O da yazma becerileri derslerinin belkemiği olan
dilbilgisi öğretimi/öğreniminde kullanılan yöntemdir. Dilbilgisi derslerinde dilbilgisel ulamlar ve
kuralların öğretimi bağlamdan kopuk, normatif bir yaklaşımla yapıldığında, dilbilgisel bilgiler ne
yazık ki kullanıma dökülememekte ve bu da yazma etkinliklerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Öğrenci kuralı bilmekte ancak uygulamaya dökmede başarı sağlayamamaktadır. Bu da dilbilgisi
öğretiminde izlenen yaklaşımın öğrenmeye değil ezberlemeye dayalı olduğu savını
güçlendirmektedir. Öğrenen, bağlamdan kopuk olarak öğrendiği ya da ezberlediği dilbilgisi
kurallarıyla yazma becerileri derslerinde bir bağlam (contexte fr., Kontext alm.) ve durum
(situation fr., die Situation alm.) içinde karşılaştığında bocalamakta ve kuralın anlamsal
boyutunu içselleştirememektedir. Bu açıdan dilbilgisi öğretiminde kazanımların, izlenen
yaklaşımın özellikle yazma becerileri derslerini etkilediği açıktır.
NOTLAR
(1) Tümcenin solundaki *işareti, bu tümcenin dilbilgisel yönden yanlış olduğunu belirtmektedir.
(2) Ayraç içindeki tümce yanlış tümcenin doğru biçimidir.
(3) Tümcenin Türkçe biçimidir.
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TEACHING VOCABULARY IN TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
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ABSTRACT
Teaching Turkish as a Foreign Language has gained significance in recent years. Teaching Turkish to foreigners requires specific
expertise entirely different from teaching Turkish as the native language. Teaching Turkish as a Foreign Language requires
alternative studies in parallel with up-to-date language teaching approaches. The focus on Teaching Turkish as a Foreign
Language has recently gained significance and is relatively new; research on this new branch of social sciences is limited.
Therefore, textbooks aiming at teaching Turkish as a foreign language, as well as the institutions providing courses of Turkish as
a Foreign Language, demonstrate variety with regards to the way each of them approaches to specific topics in teaching;
although they seek to achieve a common goal, their approaches vary. These differences stem from the fact that there is not a
common perspective towards teaching. Teaching vocabulary for Turkish as a Foreign Language stands out as one of the topics
that require further attention. Questions such as “which and how many words to teach first?” should be addressed in the first
phase of teaching vocabulary. This study briefly addresses these questions and provides a general proposal for the approaches to
be adopted to answer them. The second phase should mainly focus on how and through which methods vocabulary should be
taught. Existing studies in the field unfortunately do not concentrate on these issues as much as they should. Focusing on the
effects of the agglutinative structure of Turkish as well as the variety of affixes on generating new words in Turkish is considered
to be of particular use in teaching vocabulary. The effects of the agglutinative structure of Turkish on generating new words is
somewhat neglected by existing textbooks. The effective use of derivational suffixes facilitates the formation of new words from
the words that are already familiar, which is expected to help students enrich their vocabulary. This study focuses on the
methods and techniques to be employed while teaching vocabulary in Turkish as a Foreign Language by taking the structural
characteristics of Turkish into account.
Key Words: Teaching Turkish as a Foreign Language, word, vocabulary, frequency word list.

ÖZET
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, son yıllarda giderek önem kazanmaktadır. Anadil öğretiminden farklı olarak, Türkçenin
yabancılara öğretimi ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Türkçeyi yabancılara öğretirken, güncel dil öğretimi yaklaşımlarına
paralel farklı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi üzerine yapılan çalışmalar yakın tarihte
önem kazansa da yeni bir bilim dalı olarak, yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bundan dolayı, yabancı dil olarak Türkçe öğretimini
amaçlayan kitaplarda, öğretimin yapıldığı kurum ve kuruluşlarda, bazı konuların ele alınış biçimlerinde farklılıklar
görülmektedir. Amaç benzer olsa da yaklaşım farkları göze çarpmaktadır. Bu farklılıklar ortak bir öğretim yaklaşımının
olmamasından kaynaklanmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde üzerinde durulması gereken konuların başında
kelime öğretimi gelmektedir. Kelime öğretiminin ilk aşamasında hangi kelimelerin öğretilmesi gerektiği ve kaç kelime
öğretilmesi konularına cevap aranmalıdır. Çalışmada bu sorulara kısaca değinilmiş, genel olarak takip edilmesi gereken
yaklaşımlar belirtilmiştir. İkinci aşamada ise kelimelerin nasıl ve hangi yöntemlerle öğretileceği meselesidir. Bahsedilen
hususlara bu alandaki mevcut kaynaklarda yeterince değinilmemiştir. Özellikle Türkçenin eklemeli yapısının ve eklerin
çeşitliliğinin, kelime türetmedeki etkileri üzerinde durulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Türkçenin eklemeli yapısının
yeni kelime türetmedeki etkisi mevcut ders kitaplarında ele alınmamıştır. Özellikle yapım eklerinin kavranmasıyla kelime
hazinesindeki kelimelerden pek çok yeni kelimeler oluşturulabilmektedir. Bu sayede öğrencinin bildiği kelime sayısında ciddi
artış görülecektir. Bu araştırmada, Türkçenin yapısal özellikleri göz önünde bulundurularak, yabancı dil olarak Türkçede kelime
öğretiminde kullanılacak yöntemler ve tekniklere değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, kelime, kelime hazinesi, sıklık listesi.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
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1. GİRİŞ
Bir dilin nasıl öğretileceği meselesi uzun yıllardır sürekli tartışılmış ve bu konu üzerinde
farklı fikirler beyan edilmiştir. Buna bağlı olarak yeni yaklaşım ve yöntemler ortaya atılarak
bu alandaki gelişmelere paralel yeni fikirler ortaya çıkmıştır. Özellikle yabancı dil
öğretiminde yöntem sorunu bugünkü haline gelene kadar sayısız değişiklik, gelişme ve
tartışmalara sahne olmuştur (Yaylı, 2009: 7). Schmitt, yabancı dil öğretiminin her döneminde
farklı yaklaşımların olduğu, iki bin beş yüz yıllık bir dönemden oluştuğunu belirtir. Dil
alanında yapılan ilk çalışmalar özellikle Latince üzerinedir ve daha çok dilbilgisi ağırlıklı olsa
da sonraki dönemlerde kelimelerin sınıflandırılması ihtiyacına yönelik olmuştur (Demirel,
2013: 287). Yabancı dil öğretiminde benimsenen yöntem kadar ders içerisinde kullanılan
yöntem ve teknikler de önemlidir. Dil öğretiminde hedeflere ulaştıracak en kolay yol, tercih
edilen doğru yöntem ve tekniklerle olmaktadır. Dolayısıyla bir yabancı dil dersinin her
aşamasında en uygun yöntem tespit edilmeye çalışılmalıdır.
Bir yabancı dilin istenilen düzeyde öğretilebilmesi için her şeyden önce yöntemin doğru
seçilmesi gerekmektedir. Yabancı dil öğretiminin başarılı olması için gerekli olan dört temel
unsur yöntem, eğitim araçları, eğitim ortamı ve öğretim tekniği olarak sıralanabilir
(Hengirmen, 2006: 17). Bunlar arasında önemine göre ilk sırada yer alan yöntem, yabancı dil
öğretiminin her aşamasında üzerinde durulması gereken hususlardandır. Kelime öğretimi,
yabancı dil öğretiminin temel işlevleri arasındadır. Buna bağlı olarak kelime öğretiminde
benimsenen yöntemlerin önemi bir kat daha artmaktadır. Fakat yabancı dil öğretiminin
geçmişine bakıldığında, pek çok yaklaşımda kelimenin gerçekten nasıl ele alınacağı
bilinememiş ve kelimelerin kendiliğinden ya da çok dilli kelime listeleriyle edinileceği
düşünülmüş ve 20. yüzyıla kadar kelime edinimi üzerine ciddi çalışmalar yapılmamıştır
(Schmitt, 2000: 288).
Öğretimi amaçlanan yabancı dilin yapısına ve söz varlığının karakterine uygun bir yöntem,
kelime öğretimini kolaylaştıracaktır. Kelimelerin öğretim tekniğindeki yanlış tercihler, kelime
öğretimini güçleştirecek ve süreci geciktirecektir. Kelime öğrenirken karşılaşılan bu
zorluklar, yabancı dil öğretiminin bütününe yansıyacaktır.
1. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kelime Öğretimi
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi üzerine son yıllarda ciddi akademik çalışmalar yapılsa da
yeni bir alan olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bu alanda yapılan her türlü çalışma,
Türkçenin yabancılara öğretimine yeni bakış açıları kazandırmakta ve yeni bir bilim dalı olma
adına temel oluşturmaktadır. Bu alandaki mevcut çalışmalara bakıldığında, daha çok diğer
diller üzerinde yapılan çalışmaların ilham kaynağı olduğu görülmektedir. Herhangi bir
yabancı dil öğretimi üzerine yapılan çalışma, Türkçe için de bir yol haritası sunmaktadır. Bu
durum kelimelerin öğretiminde kullanılan yöntemler için de geçerlidir. Yabancı dil olarak
Türkçe kaynaklarına bakıldığında, şimdiye kadar diğer dillerde uygulanan her türlü yöntem,
Türkçeye uygun hale getirilerek Türkçe öğretiminde kullanıldığı görülmektedir. Çok az
çalışmada Türkçenin dil yapısına uygun yeni yöntemlerin denendiği görülmüştür.
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2. Kelimelerin Tespiti
Genel olarak yabancı dil öğretiminde kelime öğretimi yapılırken, önce hangi kelimelerin
öğretilmesi gerektiği üzerinde durulması gerekmektedir. Bir dildeki bütün kelime
dağarcığının bilinmesi, anadili olanlar için bile mümkün değildir. Dolayısıyla, öğretilecek
kelimelerin belirlenmesi için bir sınıflandırmaya tabi tutulması gerekmektedir. Aksan’a göre
bir dildeki kelime sayısı ne denli büyük olursa olsun, biz bu kelimelerin ne kadarını bilirsek
bilelim, günlük konuşmalarda kullandığımız kelime sayısı, sanıldığının aksine çok küçük ve en
fazla birkaç bin kelime içinde dönmektedir (Aksan, 2000: 19). Bahsedilen bu birkaç bin
kelimenin tespit edilmesi için “kelime sıklık listeleri” hazırlanmaktadır. Kelime sıklık listeleri,
yazılı dilde olduğu gibi sözlü dilde de yapılmaktadır.
Bir dilin kelimelerinin öteki kelimelere oranla daha çok veya daha seyrek kullanılmasını
inceleyen kelime sıklık çalışmaları deneysel psikolojinin alt yapı çalışmalarından biri olarak
da kabul edilmektedir. Kelime sıklık çalışması İngilizce için ilk defa 1944 yılında bilgisayar
kullanılmadan yapılmıştır. Daha sonra 1967’de bilgisayarla yapılmıştır. Türkçede yapılan ilk
ciddi çalışma olarak İlyas Göz tarafından yapılan “Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü”
kabul edebilmektedir. Göz, bu çalışmada 1967’de İngilizcede yapılan çalışmayı örnek almıştır
(Aksan, 2000: 20). Belirlenen farklı kaynaklardaki kelimelerin bir havuz içerisinde
toplanarak, bilgisayar yardımıyla sıklıklarının tespitine dayanan bu sistem sayesinde dildeki
en sık kullanılan, en seyrek kullanılan kelimeler sıklık frekanslarıyla tespit edilebilmektedir.
Bu şekilde frekans değerleriyle bir kelimeler listesi oluşmaktadır.
Yabancı dil öğretimi yapılırken, sıklık listelerindeki en sık kullanılan kelimelerin öğretimine
öncelik verilmelidir. Bir araştırmada sıklık sayımlarıyla elde edilen listedeki ilk bin kelimeyle
normal metinlerin %80’inden fazlasının anlaşılabileceğini kaydeder. İkinci bin kelimelik
listeyle, sözvarlığının %8-10’luk bölümünün, daha sonraki her binlik dilimle %2’lik
bölümünün anlaşılabileceğini belirtir. Böylelikle dilin kelime sıklık listesindeki ilk dört bin
kelimeyle günlük konuşma dilinin %95’inin oluşturmaktadır (Aksan, 2000: 20). Başka bir
araştırmada ise en çok kullanılan 2000 kelimeyi bilen bir öğrencinin normal metindeki
kelimelerin yüzde 85’ini anlayabildiğini ispat etmiştir (Aksan, 2000: 20). Yüzde 85’lik bir
oran, yabancı dil kullanım açısından yüksek bir orandır. Öğrenci, doğru tespit edilmiş 2000
kelimelik liste sayesinde, öğrenilen dildeki pek çok metni anlayabilecektir. Bazı dillere göre
farklılık görülse de bu veriler birçok açıdan yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
kullanılabilir. Yabancılara Türkçe öğretirken, Türkçe sözlükteki herhangi bir kelimeyi değil,
gerekli olan kelimeleri öğretmek gerekmektedir. Türkçede yapılan sıklık çalışmalarına göre
kelimeler belirlenmeli, ders kitabı ve materyallerde bu kelimelere ağırlık verilmelidir.
3. Kelime Öğrenme Stratejileri
Kelime öğretiminde, kelimelerin tespitinden sonra kullanılacak yöntem ve teknikler devreye
girmektedir. Kullanılan yöntem ve tekniğin düzenli ve zengin olması, kelimenin zihne
yerleşmesinde ve geriye çağrılmasında çok etkili olmaktadır. Öğrenme stratejisinde ise
öğrencinin kelimeleri kodlama sürecini etkileme amacıyla zihnen uyguladıklarıdır.
Öğrencinin, yeni kelime öğrenme ya da öğrendikleri kelimelerin kalıcı olması adına gösterdiği
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çaba olarak da tanımlanabilmektedir (Tok, Yığın, 2013: 266). Diğer bir ifadeyle, kelime
öğretiminde kullanılan yöntemler, öğretmen ve ders materyallerini kapsarken, kelime
öğrenme stratejileri ise öğrencinin kelimeleri öğrenirken uyguladığı zihinsel süreçleri ifade
etmektedir.
Öğrencinin kelimeyi anlamaya ayırdığı dikkat süresi, tanıma ve ayırt etme ile sınırlıdır. Doğru
ve hızlı kelime tanıma stratejileri, geçici hafızadaki dikkatin anlamaya daha fazla yönelmesini
sağlayarak anlamada daha yüksek seviyeli bilişsel süreçleri kısa dönem hafızada kullanma
imkânı sağlamaktadır (Akyol, 2005: 157). Bu sayede kelimenin anlamı, zihinde daha hızlı
şekilde belirmektedir. Öğrenme sürecine etkisine bakıldığında, kullanılan stratejinin ne kadar
önemli olduğu görülmektedir. Hedeflenen kelime bilgisi ve seviyesine doğru stratejilerle daha
kolay ulaşılacaktır.
Kelime öğretimi gerçekleştikten sonra kelimelerin öğrenci tarafından zihninde işlenme süreci
başlamaktadır. Öğrenilen kelimelerin kalıcı olmasının ilk şartı kelimenin günlük hayatta
uygulama safhasına geçmesidir. Öğrenilen kelime kullanıldıkça daha kalıcı hale gelerek
zihinde daha hızlı ve kolay yer edecektir. Böylelikle kelime edinim süreci kısalarak kelimeler
kısa zamanda kavranır hale gelecektir. Schmitt, kelime öğrenme stratejilerine değinmiş ve
bazılarını şöyle sıralamıştır (Schmitt, 2000: 134):
- Kelime türlerini, ekleri ve kökleri çözümleme,
- Anadildeki karşılığını bulma,
- Anlamı metinsel bağlamdan tahmin etme,
- Sözlük kullanma,
- Öğrenilen yabancı dili, ana dili olarak konuşanlarla iletişim kurma,
- Kelimeyi daha önceki deneyimlerinle ilişkilendirme,
- Kelime ile parçaları arasında çağrışım yapma,
- Kelimeyi, eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimelerle birleştirme,
- Kavramsal haritaları kullanma,
- Kelime yapısını ve anlamını tasarlama,
- Çağrışım tekniğini kullanma,
- Kelimeleri çalışabilmek için gruplama,
- Kelimeyi çalışırken yüksek sesle söyleme ve fiziksel hareket kullanma,
- Yazılı ve sözlü tekrarlar yapma,
- Kelime listeleri hazırlama ve kelime defteri tutma,
- Nesnelerin üzerine etiket yapıştırma,
- Aralıklarla kelime tekrarı yapma,
- Kelime testleriyle kendini sınama.
Listedeki her bir strateji, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kelimelerin öğrenme
sürecinde uygulanabilecek niteliktedir. Fakat yabancı dil olarak Türkçe ders kitapları
incelendiğinde, öğrenciye yol gösterecek bu stratejilerin yer almadığı görülmüştür.
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Kelime öğretiminde ve öğrenilen kelimelerin zihinde kalıcı olması için bunların her biri
önemlidir. Listelen stratejilerin yanında kelime öğretiminde kullanılan yöntemlerin üzerinde
özellikle durulması gerekmektedir. Belirtilen stratejiler daha çok öğrenciyi ilgilendirirken,
kullanılan yöntemler öğretmen ve ders materyallerini ilgilendirmektedir. Tercih edilen
yöntem, yabancı dil öğretimini etkilediği gibi dersin işleyişini de yönlendirmektedir. Yönteme
göre ders kitabı ve materyaller hazırlanmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
kelime öğretirken kullanılan yöntemler kitaplar arasında benzerlik göstermektedir.
4. Kullanılan Yöntem ve Teknikler
Kelimelerin öğretiminde birçok yöntem ve teknik kullanılmaktadır. Bu çalışmada yabancı dil
olarak Türkçe ders kitaplarında kelime öğretimi amaçlanırken hangi yöntemlerin kullanıldığı
tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca incelenen ders kitaplarında yer almayan fakat Türkçenin
yapısına uygun yöntemlerden de örnekler verilmeye çalışılmıştır.
Bir dilin yabancı dil olarak öğretiminde belirlenen yaklaşım, yabancı dil öğretiminin önemli
bir ayağı olan kelime öğretiminde de benimsenmektedir. Her dil kendi yapısına uygun
yöntemler geliştirerek, öğretim yöntemleri geliştirmektedir. Örneğin İngilizce öğretiminde
kelime öğretimi, okuma ve dilbilgisi derslerinin bir parçası değil başlı başına bir ders olarak
verilmekte, çok sayıda kelime öğretilmesi gerektiği fikri savunulmaktadır.
Ayrıca kelime öğretimde önemli bir konu olan kelimeleri birbirinden bağımsız birimler
halinde bellekte tutmanın yararlı olacağı yaklaşımına karşın kelimelerin birbirinden
soyutlanmış birimlerden ibaret listeler halinde ve söylemsel bağlamlar içinde öğretilmesinin
daha yararlı olacağı düşünülmektedir (Zengin, 2006: 2). Benzer şekilde yaklaşım farklılıkları,
kelime öğretimi üzerine yapılan birçok akademik çalışmada görülmüştür. Bu durum kelime
öğretiminde ortak bir tutumun henüz sergilenmediğini göstermektedir. Genel olarak
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde, daha özel olarak da kelime öğretiminde benzer
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bir dil öğretiminde önemli bir yeri olan görsel ve işitsel araçlar kelimelerin öğretiminde
oldukça faydalı olmaktadır. Kelimeleri görsel olarak anlatan şekil, kroki, resimler kelimenin
doğru ve kolay kavranmasını sağlayarak çabuk unutulmasını engeller. Görsel ve işitsel
destekli öğretim etkili bir yöntemdir (Aslan, Gürdal, 2012: 266). Özellikle temel seviyede (A1,
A2) ilk öğrenilen kelimelerde, ileri seviyelerde ise soyut kelimelerin öğretiminde görsel
materyallere ihtiyaç artmaktadır.
Çalışmamıza kaynaklık eden yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarını incelediğimizde
kelime öğretiminde birçok farklı yöntemin bir arada kullanıldığı görülmektedir. Kitaplarda
kullanılan yöntemlerin bazıları şöyledir:
4.1. Eşleştirme: Kelime öğretiminde, ders kitaplarında çok sık kullanılan yöntemler
arasındadır. Kelime ve anlamı, kelime ve resim, kelime ve zıt anlamı, kelime ve eş anlamı,
kelime gruplarını gibi farklı şekillerde eşleştirmeler yapılmaktadır. Özellikle temel seviyede
“kelime – resim” eşleştirmesi tercih edilmektedir.
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4.2. Boşluk Doldurma: Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, gerek ders kitaplarında
gerekse sınavlarda en çok tercih edilen yöntemdir. Cümle içerisinde öğretilecek kelimenin
yeri boş bırakılarak öğrenciden buraya doğru kelimeyi yazması istenir.

4.3. Yerleştirme: Tarz olarak boşluk doldurmaya benzeyen bu yöntemde, boşluklara gelecek
kelimeler karışık bir şekilde verilerek boşluklara yerleştirilmesi istenir. Boşluk doldurma
alıştırmalarına göre daha kolaydır.

4.4. Tamamlama: Tamamlama çalışmaları, Türkçenin yapısına oldukça uygundur. Eklemeli
bir dil olan Türkçede, eklerin öğretiminde en çok kullanılan alıştırma türüdür. Kelime kök
veya gövdesine gelecek ekin yeri boş bırakılarak, öğrenciden uygun ekle tamamlaması
istenebilir. Ayrıca kelimenin bir kısmı eksik verilerek, kelimenin devamı tamamlanır.
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4.5. Sınıflandırma: Bu çalışmada kelimeler anlamsal veya yapısal olarak sınıflandırılmıştır.
Bu bütün içerisinden farklı olanların bulunması istenmektedir. Örneğin somut ve soyut
kelimeler karışık verilerek sınıflandırılması gerekmektedir.

4.6. Sıralama: Kelimeler arasından var olan anlamsal dikkate alınarak, verilen kelimelerin
sıralamasının yapılması istenmektedir. Örneğin işaret sıfatları olan bu, şu, o’nun yakınlıkuzaklık açısından sıralanması istenmektedir.

4.7. Kelimelerin Eş/ Zıt Anlamlarını Bulma: Kelimeler arasında anlamsal ilişkileri
benimseye yardımcı olması açısından faydalı bir alıştırma türüdür. Verilen kelimelerin eş
veya zıt anlamdaki karşılığı istenmektedir.

4.8. Tabu: Öğrenilen kelimelerin cümle içinde kullanma ve konuşma becerisini geliştirecek
bir çalışmadır. Seçilen bir kelimeyi, önceden belirlenmiş yasak kelimeleri kullanmadan
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anlatmaya çalışılmasıdır. Sözlü olarak yapılan bu alıştırma kelime öğretimini daha eğlenceli
hale getirecektir.

4.9. Kelime Listeleri: Bazı kitaplarda olan bu listeler her ünitenin sonunda yer almaktadır. O
ünitede ilk defa kullanılan kelimelerin oluşturduğu bu liste, kelime öğretimi açısından
oldukça yararlıdır. Öğrenci ilk defa karşılaştığı bu kelimeleri ünitedeki metinlerden bağımsız
farklı şekillerde pekiştirebilir.

4.10. Sözlük Anlamlarını Bulma: Öğrenilen kelimelerin öğrencilerden sözlük anlamlarını
yazmaları istenir. Öğrenci kendi cümleleriyle, kelimeyi tanımlamaya çalışır. Bu alıştırma daha
çok orta ve ileri seviyesinde kullanılabilmektedir.
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4.11. Kelime Bulmaca: Ders içerisinde kullanılabileceği gibi ders sonrasında da eğlendirme
amacıyla oyun şeklinde uygulanabilir. Özellikle ünite sonlarında uygulanarak, ünitede geçen
kelimelerin pek çoğunun kullanılmasına imkân sağlayabilir. Öğrenciden, karışık halde verilen
kelimeler kümesinden öğrencinin anlamlı kelimeleri bularak işaretlemesi istenir. Sınıfın
seviyesine göre bulmacada aranacak kelimeler liste halinde verilebilirken, istenirse kelimeler
vermeden de uygulanabilmektedir.

SONUÇ
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi başlı başına bir alan olarak kabul edildiği günümüzde, bu
alanda yapılacak her türlü çalışma önemli bir boşluğu dolduracaktır. Özellikle son yıllarda
Türkçe öğrenmeye olan talebin artmasıyla birlikte çok çeşitli ders materyalleri
gerekmektedir. Nitelikli bir yabancı dil öğretimi için farklı yaş grupları ve farklı amaçlar için
hazırlanmış ders kitapları hazırlanmalıdır. Hatta bir adım ilerisi olarak, farklı dil aileleri için,
farklı kültürler için hazırlanmış ayrı ders kitaplarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Ders kitaplarının hazırlanma aşamasında görev alacak kişilerin, işin sadece teorik değil aynı
zamanda bizzat yabancılara Türkçe öğretiminde görev alan kişilerden seçilmesi faydalı
olacaktır. Türkçe öğretimi yapılırken öğrencinin herhangi bir konudaki anlama-kavrama
düzeyine gözlemleyerek ihtiyaca yönelik materyaller tasarlanmalıdır. Böyle bir yaklaşım
sayesinde hem öğretmenin hem de öğrencinin işi kolaylaşacaktır.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bir alan olarak kabul edildiğinde, kelime öğretimini onun
önemli bir alt dalı olarak kabul edebiliriz. Dolayısıyla bu alanda hazırlanacak her türlü ders
materyalinde kelime öğretimi üzerinde özellikle durulması gerekmektedir. Gerek ders kitabı
gerekse de derse yardımcı her türlü materyalde, çalışmanın başında da belirtildiği üzere,
kelimelerin tespitinden, öğretilecek kelime sayısına, öğretim stratejilerinden öğretim
yöntemlerine kadar birçok hususun ele alınması gerekmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminde kelime öğretilirken öncelikle hangi kelime ve hangi seviyede kaç kelime
sorularına cevap aranmalıdır. Dolayısıyla bir ders kitabı hazırlanırken kullanılacak kelimeler,
kitabın hitap ettiği kitleye uygun olmalı ve öğrencinin ihtiyacını karşılamaya yönelik
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olmalıdır. Kelimeler seçilirken, günlük hayatta karşılığı olan işlevsellik kelimelere öncelik
verilmelidir.
Bu çalışmada incelenen ders kitaplarında tespit edilen kelime öğretim yöntemleri dışında
farklı yöntemler geliştirilmelidir. Türkçenin yapısına uygun yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
Özellikle Türkçenin sondan eklemeli olması sebebiyle bir köke farklı ekler getirilerek birçok
yeni kelime türetmek mümkündür. Bir kelime üzerinden aynı anda birçok kelime türetilerek
kelime hazinesi hızlı ve kolay bir şekilde geliştirilebilir. Türkçenin önemli bir avantajı olan bu
özelliğinin incelene ders kitaplarında yer almadığı görülmüştür. Bu durum ders kitapları için
önemli bir eksiklik olarak görülmüştür.
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THE IMPLEMENTATION OF INTERCULTURAL COMMUNICATIVE
APPROACH IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND
LEARNERS’ THOUGHTS ON THIS IMPLEMENTATION
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ABSTRACT
In this stud y, Intercultural Communicative Approach was applied in teaching Turkish as a foreign language and opinions of
students about this implementation were explored. The study implementation lessons were practiced in İstanbul University
Language Center with participation of 11 students at B2 level. The model of research is the case study and action research from
qualitative research design. In the research four data collection tools were used including ‘observation notes of another
colleague’, ‘observation notes of the researcher teacher’, ‘student diaries’ and ‘face to face interviews’. ‘Observation notes of
another colleague’, ‘observation notes of the researcher teacher’ and ‘student diaries’ are datas which collect during
implementation lessons. ‘Face to face interviews’ were done end of the implementation period. ‘Observation notes of another
colleague’, ‘observation notes of the researcher teacher’ and ‘student diaries’ were analyzed by descriptive analysis and ‘face to
face interviews’ was analyzed by content analysis. In the final of research, it has been found that most of the participants have
positive views about the lessons practiced with Intercultural Communicative Approach. While participants have positive views
in being in the same class with students from different cultures, some of them stated that they had some problems because of
being in same class with students from different cultures.

Key Words: Teaching Turkish to Foreigns, Intercultural Communicative Approach, Intercultural Communicative Competence.

ÖZET
Bu çalışmada Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımın Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde uygulaması yapılmış ve bu
uygulama hakkında öğrenci görüşleri araştırılmıştır. Çalışmanın uygulama dersleri B2 düzeyinde 11 öğrencinin katılımıyla
İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın modeli nitel araştırma desenlerinden durum (örnek
olay) çalışması ve eylem araştırmasıdır. Araştırmada ‘başka bir meslektaşa ait gözlem notları’, ‘araştırmacı öğretmen gözlem
notları’, ‘öğrenci günlükleri’ ve ‘yüz yüze görüşmeler’ olmak üzere dört veri toplama aracı kullanılmıştır. ‘Başka bir meslektaşa
ait gözlem notları’, ‘araştırmacı öğretmen gözlem notları’ ve ‘öğrenci günlükleri’ uygulama dersleri boyunca toplanan verilerdir.
Uygulama sürecinin sonunda ise ‘yüz yüze görüşmeler’ yapılmıştır. ‘Başka bir meslektaşa ait gözlem notları’, ‘araştırmacı
öğretmen gözlem notları’ ve ‘öğrenci günlükleri’ betimsel analizle; ‘yüz yüze görüşmeler’ ise içerik analizi ile analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan dersler hakkında
olumlu yönde görüşlere sahip olduklarına ulaşılmıştır. Katılımcılar farklı kültürden bireylerle aynı sınıfta olma konusunda
olumlu görüşlere sahipken bazı katılımcılar farklı kültürlerin bir arada bulunmasından dolayı bir takım sorunlar yaşadığını
belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşım, Kültürlerarası İletişimsel Yeti.
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1. GİRİŞ
Çeşitli sayıda yaklaşım ve yöntemin bulunması yabancı dil öğretimi çalışmalarının çeşitliliği
açısından oldukça önemlidir. Ancak bu çeşitliliği doğru kullanmak gereklidir. Bu yaklaşım ve
yöntemlerin hangi şart ve durumlarda öğretim açısından daha yararlı olacağını bilmek
yabancı dil öğretim derslerindeki başarıyı da arttıracaktır. Bunun için de sonuçların önceden
görülebilmesi gerekir. Dolayısıyla yaklaşım ve yöntemlerle ilgili çalışmaların dil öğretim
sürecine yol gösterici ve kısmen de olsa öğretim sürecinde karşılaşılabilecek durumların
tespiti önemlidir. Son zamanlarda gelişen dilbilim çalışmalarının bu konudaki önemi
yadsınamaz. Dilbilim çalışmalarındaki bu gelişmeler dil öğretim alanına yansımış ve yeni
yaklaşım ve yöntemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dilbilim çalışmalarının öğrenme
ortamına aktarılması da uygulamalı dilbilim alanın doğmasına yardımcı olmuştur (Yaylı,
2004: 1). Tüm bu gelişmeler sayesinde dil öğretimi ile ilgili yaklaşım ve yöntemlerin bilinmesi
ileride yeni yaklaşım ve yöntem geliştirmek için bir basamak olacaktır. Ayrıca yabancı dil
öğretimi sürecinde öğretim ortamına ve amacına uygun yaklaşım ve yöntem seçiminde de
yabancı dil öğreten öğretmenlere yol gösterici olacaktır.
1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Dil, insanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak için kullandıkları bir sistemdir.
Karaağaç (2012: 45) a göre dil, insana, ait olduğu gerçek dünyadan ayrı ve onun kanunlarına
bağlı olmayan yapay bir dünya kurma ve tabiata tarihi katma imkânı veren toplumsal
uzlaşılara dayalı bir saymacalar sistemi ve ses-anlam ilişkisi bütünüyle nedensiz olan,
seslerden örülü ortak iğretilemeler toplamıdır. Ergin (2005: 13) e göre dil insanlar arasında
anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık;
milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; seslerden örülmüş
muazzam bir yapı; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemidir.
“Kültür bir topluluğu, bir cemiyeti, bir milleti millet yapan, onu diğer milletlerden farklı kılan
hayat tezahürlerinin bütünüdür” (Ergin, 2005: 23). Mehmet Kaplan (2007: 11) ise Kültür ve
Dil adlı eserinde kültür için şöyle demektedir. “ Kültür” kelimesi edebiyat kelimesine nazaran
daha geniş mana taşır. Edebiyat dışındaki bütün güzel sanatlar, resim, musiki, dans, heykel,
mimari, kültür sahasına girdiği gibi, güzel sanatların dışında insanoğlunun elinden çıkma
eşya, yiyecek, içecek, elbise, silah, alet, vesaire de kültür sahasına girerler.
Özkan (2010: 22) dilin bir milletin kültür değerlerinin en başında yer aldığını belirtmektedir.
Korkmaz (2005: 674) ise dilin, kültürün ilk ve temel unsuru; en değerli hazinesi olarak ifade
ederek dil ve kültürün birbirleri ile ilişkili kavramlar olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla ne
dili kültürden ne de kültürü dilden ayrı düşünmek mümkündür.
Dili kültürden, kültürü dilden ayrı düşünemezken yabancı dil öğretimi yapılırken de o dilin
kültürüne yer verilmemesi, sadece yabancı dilin dizgesel biçiminin öğretilmeye çalışılması
anlamsız olacaktır. Çünkü öğrenilen yabancı dili anlayıp kullanabilmek için yabancı dilin
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konuşulduğu kültürü de anlamak gerekmektedir. Bu gün yabancı dil öğretimi yapılırken bu
unsur göz önünde bulundurulmakta araştırmacılar ve uzmanlar kültürün önemine dikkat
çekmektedirler.
Erek kültürü öğrenmeden erek dili öğrenme tam bir öğrenme sağlamayacağı için, erek kültür
bilgisi yabancı dil derslerinin olmazsa olmaz bir öğesi olmak durumundadır. ( Ülker, 2007:
23-24) Dolayısıyla derslerde erek dille ilgili kültürel unsurların bulunması oldukça önemlidir.
Öğrencilerin dili anlayabilmeleri için o dilin kültürünü de anlamaları gerekmektedir.
1.2. Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşım
Günümüz şartları yabancı olanla kendimiz olanı birbirine yakınlaştıran, karşılıklı bağımlılığa
dayanan ilişkiler yaratmıştır. Bu durum da eğitimin yeniden yapılanması gereksinimini
doğurmuştur. Bu yapılanma içinde temel amaç, kültürlerarası iletişimi sağlayacak geliştirecek
ve kültürel farklılıklara karşı anlayış ve saygı gösterebilecek bireylerin yetiştirilmesidir.
(Tapan, 1995: 155-156)
“Bir yabancı dil dersi en az iki dil ve iki kültür ile uğraştığından ve artık günümüzde dil
kültürün taşıyıcısı ve aynası olarak görüldüğünden, dili kültürden soyutlayamayız.” (Aktaş,
2004: 53) Dolayısıyla erek dil ve anadilin etkin olduğu yabancı dil öğretim ortamlarında, dil
ve kültür arasındaki doğal ilişkiden dolayı erek kültür ve kaynak kültürün de yer alması son
derece normaldir ve olması gerekir. İşte bu anlayış Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımın
doğmasını sağlamıştır.
Yabancı dil öğrenmek demek yabancı bir kültürle iletişim haline geçmek demektir. Yabancı
dil dersleri iki kültürün birbiriyle sürekli etkileşim içinde olduğu bir süreç, öğrencinin hem
kendi kültürü hem de yabancı kültür ile buluştuğu, hesaplaştığı bir alandır. Öyleyse yabancı
dil öğretiminde ders düzenlemeleri yapılırken şu soru sorulmalıdır: Yabancı dilde neleri, ne
ölçüde öğretirsek, öğrencinin kendisine yabancı olan bir dünyaya ve bu dünyanın insanlarına
ön yargısız, hoşgörülü, anlayış içinde ve ilgiyle yaklaşabilmesini sağlamış oluruz? Böyle bir
yaklaşım öğrencinin kendi kişiliğine neler katacaktır? (Tapan, 1995: 156) İşte Kültürlerarası
İletişim Odaklı Yaklaşım bu soruların cevaplarını içinde taşımaktadır. Bu yaklaşımda amaç
kültürlerarası iletişimsel bir yetinin oluşmasını sağlamak olduğu için, kültürlerarası
iletişimsel yeti sayesinde öğrencilerin farklılıklara ön yargısız, hoşgörülü ve anlayış içinde
yaklaşması sağlanacaktır. Çünkü Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımda amaç, kültürü
öğreterek anlaşmayı sağlamaktır. (Demir, 2010: 58)
İletişimsel Yaklaşım temelli olan Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşım öğrenen özerkliğini
ve katılımı ön plana almaktadır. İletişimsel Yaklaşımda olduğu gibi dört temel dil becerisine
ek olarak dil bilgisi de öğretilmesi hedeflenen kazanımlardandır. Ama bu süreçte kültürel
karşılıklardan da yararlanılır. Dolayısıyla erek dilin ontolojik yapısı ve kültürel boyutu da
öğretilmesi hedeflenen kazanımlar arasındadır.(Güzel ve Barın, 2013: 179-180) Ancak
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burada İletişimsel Yaklaşımdan farklı olarak öğrenme ortamına kaynak kültür de dâhil edilir.
Böylece öğrenci kaynak kültür ile erek kültür arasında karşılaştırmalar yaparak erek dili ve
kültürü anlamaya ve öğrenmeye çalışır.
Henüz yöntemsel bir çerçevesi oluşmamış olsa da Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımın
temel özellikleri ve ders ortamına getirdiği yeniliklerin ne olduğu bilinmektedir. Tek eksik
yaklaşımla ilgili bir izlencenin henüz oluşmamış olmasıdır. Peki, Kültürlerarası İletişim Odaklı
Yaklaşımın özellikleri nelerdir?
Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımın genel özelliklerini şöyle özetleyebiliriz:
1. Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşım, öğretim sürecine sadece erek kültürü değil, kaynak
kültürü de taşır.
2. Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılacak bir ders erek kültür ve kaynak kültür
arasında yapılan karşılaştırmalara dayandırılır. Böylece kaynak kültürden yola çıkılarak erek
kültür anlamaya çalışılır.
3. Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerde öğrenciler farklılıklara karşı
hoşgörülü ve ön yargısız olmayı öğrenirler. Empati, Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşım
için önemli bir kavramdır.
4. Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan dersler öğrencilerin kültürlerarası
iletişimsel yetilerini geliştirmeye yöneliktir.
5. Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan dersler kültürlerarası duyarlılık
geliştirmeye yöneliktir.
6. Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşım dilin günlük hayatta akıcı bir şekilde kullanılmasına
önem verdiği için iletişim becerilerinin kazanımı önemlidir.
7. Dört temel dil becerisi ve dilbilgisi öğrenimi de erek kültürün öğrenilmesi kadar önemlidir.
8. Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşım farklı kültürlerin bir aradalığına önem verir ve çok
kültürlülüğü destekler.
9. Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımda herhangi bir üstün dil veya kültür yoktur. Tüm
diller ve kültürler önemli ve özeldir. Esas olan farklı dil ve kültürlerin birlikte oluşturdukları
uyumdur.
1.3. Kültürlerarası İletişimsel Yeti
Jiang (2000: 329) a göre, İletişim yüzmek, dil yüzme şekli ve kültür de sudur. Dil olmadan
iletişim çok sınırlı bir düzeyde kalır (çok sığ suda); kültür olmadan hiçbir şekilde iletişim
gerçekleşmez. Çünkü su olmayınca yüzemezsiniz. Jiang’ın dil-kültür-iletişim üçlüsü arasında
kurmuş olduğu bu metafor dil-kültür-iletişim arasındaki önemli ilişkiyi açık bir şekilde
göstermektedir. Dil-kültür-iletişim arasındaki bu ilişkiyi anlamak kültürlerarası iletişimsel
yetiyi anlamayı da kolaylaştıracaktır. Öyleyse nedir kültürlerarası iletişimsel yeti?
Kültürlerarası iletişimsel yeti, başka dilsel kültüre sahip insanlarla, onların dillerinde etkili ve
uygun bir biçimde iletişim kurma becerisidir. Yabancı dil öğretiminde artık anadili
konuşucularının taklit edilmesinden çok, yabancı dili öğrenen öğrencilerin öğrendiği dilin
kültürünü kavrayarak kültürlerarasılık becerisini geliştirmesine yönelik yeni yöntemler
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üzerine yapılan çalışmaların bir ürünü olarak doğmuştur kültürlerarası iletişimsel yeti.
(Gökmen, 2005: 70).
Rathje (2007: 256) ye göre kültürlerarası iletişim yetisi, kültürlerarası etkileşim sürecini
yanlış anlamalara yer vermeyecek biçimde şekillendirebilme ve herkes için kabul edilebilir ve
verimli olan bir yolla sorun çözme fırsatları yaratabilme becerisidir. Böylece yabancı dil
öğretiminde iletişimsel yeti öncelikle insanların birbiriyle anlaşması, haberleşmesi, bilgi alış
verişinde bulunması anlamında kullandığımız “bildirişimi” ya da “iletişimi” sorunsuz bir
şekilde sağlayacaktır. (Aktaş, 2004: 53).
Hammer, Bennett ve Wiseman (2003: 422) a göre kültürlerarası iletişimsel yeti,
kültürlerarasılığa uygun olarak davranma ve düşünme becerisidir. Ancak bu becerinin
gelişmesi ve kullanılması için bireylerde kendi kültürleri ve diğer kültürler hakkında
duyarlılık olması gerekir. Bu da kültürlerarası iletişimsel yetinin kazanılmasında
kültürlerarası duyarlık geliştirmenin önemine dikkat çeker. Bu bağlamda Kültürlerarası
İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılacak yabancı dil dersleri bireylerde kültürlerarası duyarlılığın
gelişmesini sağlayarak kültürlerarası iletişimsel yetinin oluşmasını sağlayacaktır.
2. YÖNTEM
Araştırmanın modeli nitel araştırma desenlerinden durum (örnek olay) çalışması ve eylem
araştırmasıdır.
“Durum çalışması; (1) güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi (içeriği) içinde çalışan,
(2) olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve
(3) birden fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan, görgül bir
araştırma yöntemidir.” (Yin, 1984 s.23; Yıldırım ve Şimşek, 2011 : s. 277’deki alıntı).
“Eylem araştırması, bir sosyal bağlamın içinde yer alan eylemlerin niteliğini geliştirme
çalışmasıdır”( Altrichter, Posch ve Someky, 1998; Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz,
Demirel, 2013 : s. 253’deki alıntı). “Eylem araştırması, bizzat uygulamanın içinde olan bir
uygulayıcının kendisinin ya da bir araştırmacı ile birlikte gerçekleştirdiği uygulama sürecine
ilişkin sorunların ortaya çıkarılması veya ortaya çıkmış sorunu anlama ve çözmeye yönelik
sistematik veri toplamayı ve analiz etmeyi içeren bir yaklaşımdır” ( Yıldırım ve Şimşek, 2011:
295).
“Durum (örnek olay) çalışmasında, belli bir kesite ilişkin derinlemesine bilgi sağlanır ve
araştırmacının önceden belirlenen sorulara ve veri toplama yöntemlerine bağlı kalma
zorunluluğu yoktur” (Gall, Borg, ve Gall, 1996; Büyüköztürk ve diğer., 2013: s.251’deki alıntı).
Eylem araştırması ise geliştirmeye ve iyileştirmeye odaklıdır. “Eylem araştırması, araştırılan
durumun içinde bulunan ve bu durumla doğrudan ilgili kişiler tarafından yapılır”
(Büyüköztürk ve diğer., 2013: 255). Bu araştırmada da araştırmacı uygulayıcı araştırmacı
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olduğu ve kültürel yaklaşımın eğitim – öğretim sürecinde uygulanması ile ilgili karşılaşılan
sorunların tespitinde eylem araştırması; katılımcıların Kültürlerarası İletişim Odaklı
Yaklaşıma dair görüşlerinin ve kültürel yaklaşımın derinlemesine analizinin yapılabilmesi
için durum (örnek olay) çalışması desenlerinin birlikte kullanılması tercih edilmiştir.
2.1. Katılımcılar
Araştırmanın evreni İstanbul Üniversitesi’nde Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler olarak
belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde Türkçe
öğrenen B2 seviyesindeki öğrenciler oluşturmaktadır. Uygulama süresince derslere yaklaşık
17-18 öğrenci katılmıştır. Ancak bu öğrencilerin bazıları dört haftalık ders sürecine düzenli
katılmadığı için araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Araştırmaya sadece düzenli katılan
12 öğrenci dahil edilmiştir. Bu 12 öğrenciden bir tanesi yarı yapılandırılmış görüşme formu
için pilot katılımcı olarak kullanıldığı için araştırma dışında tutulmuştur. Sonuç olarak bu
araştırmaya dahil edilen katılımcı sayısı 11’dir. Bu 11 katılımcı ile ilgili bilmemiz gereken
demografik ve bireysel özellikler Tablo 1’de belirtilmiştir. Katılımcılara taahhüt edilen gizlilik
ilkesinden dolayı katılımcıların isimlerine yer verilmemiştir. Bunun yerine her bir katılımcıya
kodlar verilmiştir. Dolayısıyla öğrenciler K1’den K11’e kadar belirtilen kodlarla sırlanmıştır.
(K=Katılımcı).
Tablo 1
Katılımcıların Demografik ve Bireysel Özellikleri
Katılımcı

Cinsiyet

Yaş

Ülke

Anadil

Meslek

K1

Kadın

20

Fas

Arapça

Öğrenci

K2

Kadın

21

Suriye

Arapça

Öğrenci

K3

Kadın

27

Brezilya

Portekizce

Ev hanımı

K4

Kadın

27

Moldova

Romence

Tercüman

K5

Kadın

31

İran

Azerice

Tercüman

K6

Kadın

29

Uygurca

K7

Erkek

20

Doğu
Türkistan
İran

K8

Kadın

21

K9
K10

Erkek
Kadın

23
24

K11

Kadın

24

Bosna
Hersek
Suriye
Ukrayna
Doğu
Türkistan

Kürtçe
Farsça
Boşnakça

Peyzaj
Mimarı
- Öğrenci
Öğrenci

Arapça
Öğrenci
Ukraynaca - Öğrenci
Rusça
Uygurca
Öğrenci

Tablo 1 incelendiğinde katılımcılara dair demografik ve bireysel özellikler elde edilebilir.
Burada dikkat çeken bazı katılımcıların anadil hanelerinde iki dilin olmasıdır. Bu durum söz
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konusu katılımcıların çiftdilli (bilingual) olmaları ile ilgilidir. Tunçel ve Aytan (2013)
çiftdilliği; bireyin içinde bulunduğu kültürleri bilme, bu kültürleri bir arada yürütebilme, her
iki kültüre ait dili kullanabilme yeterliğine sahip bulunma olarak tanımlamaktadırlar.
Dolayısıyla K7 ve K10 çiftdilli bireylerdir. K7 için Kürtçe ve Farsça, K10 için de Ukraynaca ve
Rusça anadil gibidir. Ancak verilerin değerlendirilmesinde K7 ve K10’nun çiftdilli olmaları
durumu sürece dahil edilmemiştir.
2.2. Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak öğrenci günlükleri, araştırmacı gözlem notları, başka bir meslektaşa
ait gözlemler ve yüz yüze görüşmeler (yarı yapılandırılmış görüşme formu) kullanılmıştır.
Yüz yüze yapılan bireysel görüşmeler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Öğrenci günlükleri,
araştırmacı gözlem notları ve başka bir meslektaşa ait gözlemlerden elde edilen veriler
betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Betimsel analiz ile elde edilen bu veriler içerik analizi ile
elde edilen verilerin yorumlanması aşamasında kullanılmıştır.
“Farklı yöntemlerle (görüşme, gözlem ve doküman analizi gibi) elde edilen verilerin
birbirlerini teyit amacıyla kullanılması, ulaşılan sonuçların geçerliğini ve güvenirliğini arttırır.
Gözlem sürecinde araştırmacının öğrendiklerini görüşme yoluyla teyit etmesi ya da
görüşmede ortaya çıkan bulguların dokümanlarla (yazışmalar, fotoğraflar, günlükler, vb.)
desteklenmesi ya da yapılan bir doküman analizi sonuçlarının ilgili bireylerle yapılacak
görüşmelerle açıklanması ve zenginleştirilmesi araştırmanın inandırıcılığını arttıran diğer
önemli yöntemlerdir.” (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 267). Bu sebeplerden dolayı, bu
araştırmada dört farklı veri toplama aracı kullanılarak veri çeşitlemesine gidilmiştir.
2.3. Verilerin Toplanması ve İşlem Yolu
Bu araştırmada yabancı dil olarak Türkçeyi Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşım ile
öğrenen öğrencilerin Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşım hakkındaki düşünceleri
araştırılmıştır. Araştırmacı bir aylık ders sürecinde haftada 2 ders olmak üzere toplamda 8
ders yapmıştır. Uygulama sürecinde araştırmacı gözlemleri, meslektaş gözlemleri ve öğrenci
günlükleri aracılığıyla veriler toplanmış olup uygulama süreci sonunda yüz yüze görüşmeler
yapılarak veri toplama süreci sonlanmıştır. Dolayısıyla araştırma verileri ders uygulama
sürecinde toplanan veriler ve sonrasında yapılan yüz yüze görüşmelerle sınırlandırılmıştır.
Uygulama öncesinde uygulama sınıfının Türkçe öğretmeni ile tanışılıp gerekli bilgiler
verildikten sonra öğretmenin de uygulama sürecine gözlemci olarak katılması istenmiş bu
konuda gerekli onay öğretmenden alınmıştır. Daha sonra uygulama öncesinde, derse giren
öğrencilerle tanışılıp “Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşım” hakkında bilgi verilmiş ve
yapılacak olan ders süreci anlatılarak öğrencilerin bu sürece katılma konusunda istekli olup
olmadıkları sorulmuştur. Öğrenci onayı alındıktan sonra süreç hakkında ayrıntılı bilgi
verilmiş ve bir aylık ders süreci sonunda yüz yüze görüşmeler yapılacağı öğrencilere
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anlatılmıştır. Ayrıca her dersten sonra dersle ilgili duygu ve düşüncelerini anlatan günlükler
tutmaları istenmiştir. Ancak öğrencilere ders sürecinde gözlenecekleri söylenmemiştir.
Uygulama süreci dışında öğrencilerin İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’ndeki dersleri normal
seyrinde devam etmiştir. Araştırma ve normal seyrinde devam eden derslerin birbiri ile
çelişmemesi, öğrencilerin öğrenmelerinin olumsuz etkilememesi için uygulama ders planı
hazırlanırken Dil Merkezi’nin kullanmış olduğu İstanbul B2 kitabının planına sadık
kalınmıştır. Ancak burada dikkat edilen nokta sadece dilbilgisi konularıdır. Dilbilgisi konuları
İstanbul B2 kitabına paralel olarak düzenlenmiştir. Ancak uygulama derslerinde kullanılacak
olan metinler, etkinlikler, görseller, vb. materyaller ile ders temaları “Kültürlerarası İletişim
Odaklı Yaklaşım” baz alınarak hazırlanmıştır. Her dersle ilgili metinler hazırlanırken, İstanbul
B2 kitabına dilbilgisi açısından sadık kalındığı için, metinlerdeki sözcük seçimi ve cümle
dizimi uygun dilbilgisi konusuna göre düzenlenmiştir. Bunun yanın sıra Kültürlerarası
İletişim Odaklı Yaklaşım bir yaklaşım olarak doğduğu ve bir yöntem olarak ders izlencesine
sahip olmadığı için tam anlamıyla bir izlence oluşturulmamıştır. Çünkü iyi bir izlence
oluşturmak için iyi bir program oluşturmak gerekir. Çalışmanın boyutu gereği böyle bir süreç
mümkün değildir. Bu yüzden dört haftalık ders sürecinde katılımcı öğrencilerin
Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımın genel çerçevesini anlamalarını sağlayacak metinler,
görseller, şarkılar, videolar ve her türlü etkinlikler seçilmiş ve sınıf ortamında dersler bu
anlayış üzerinden sürdürülmüştür. Ders süreci için seçilen metinler, etkinlikler ve diğer tüm
materyaller katılımcıların Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşıma dair fikir sahibi olmasını
ve Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımın öğretime yansımış boyutunu fark etmelerini
sağlamıştır.
Uygulama 3 - 28 Mart 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde
gerçekleşmiştir. Uygulama pazartesi ve cuma günleri 16.40 – 18.10 saatleri arasında
yapılmıştır. Uygulama dört hafta sürmüş ve toplamda sekiz gün ders yapılmıştır. Uygulamaya
katılan grup Dil Merkezi’nde Türkçe öğrenen B2 kuru öğrencileridir. Uygulama sürecinde
Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşım dâhilinde oluşturulan ders malzemeleri katılımcılara
uygulanmıştır. Bu süreçte katılımcılar Dil Merkezi’ndeki normal eğitimlerine de devam
etmiştir. Uygulama sürecinde katılımcılar ders sürecindeki izlenimlerine dair günlükler
tutmuş ve bu günlükler düzenli olarak kontrol edilmiştir. Araştırmacı süreci uygulayan kişi de
olduğu için sürece dair gözlemlerini her ders bitiminden sonra notlar halinde yazmıştır.
Uygulama sürecinde derslere gözlem amacıyla bir meslektaş da katılmıştır. Bu meslektaş
uygulama sınıfındaki normal seyrinde süren dersleri yürüten Türkçe öğretmenidir. Uygulama
süreci dört hafta ile sınırlandırılmıştır. Araştırmacı öğretmen gözlemleri, meslektaşa ait
gözlemler ve öğrenci günlükleri ders uygulama sürecinde kullanılan veri toplama araçlarıdır.
Uygulama süreci sonunda hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
katılımcılarla bireysel olarak yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Uygulamanın ders süreci 28
Martta bitmiştir. Dolayısıyla görüşmeler bu tarihten sonra katılımcılarla birlikte
kararlaştırılarak Nisanın ilk haftası yapılmıştır. Yapılan görüşmelerle uygulama süreci
tamamlanmıştır.
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2.4. Verilerin Analizi
Nitel araştırmaların en güç yanı elde edilen verilerin analizidir. Nicel araştırmalarda olduğu
gibi standartlaştırılmış bir veri toplama aracı kullanılmadığı için, standartlaştırılmış bir veri
analizi yöntemi de yoktur. Yıldırım ve Şimşek (2011: 221) nitel araştırmalarda veri analizinin
çeşitlilik, yaratıcılık ve esneklik anlamına geldiğini bu nedenle araştırmacının, gerek
araştırmanın, gerekse toplanan verilerin özelliklerinden yola çıkarak ve var olan veri analiz
yöntemlerini gözden geçirerek, kendi araştırması için bir veri analiz planı geliştirmesi
beklendiğini ifade eder. Nitel araştırmanın bu özelliğinden dolayı araştırma verileri betimsel
analiz ve içerik analizi ile birlikte analiz edilmiştir. Betimsel analizler daha yüzeyseldir ancak
içerik analizi ile derinlemesine bir analiz yapılabilir.
İçerik analizi, benzeşik verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirerek
bunları yorumlamaktır (Yurtseven, Erkul ve Kekeç Morkoç, 2013: 73). Yüz yüze
görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bu veriler
tablolar halinde gösterilmiştir. Araştırmacı öğretmen gözlem notları, meslektaş gözlem
notları ve öğrenci günlükleri içerik analizi sonucu oluşan temalar doğrultusunda betimsel
analiz ile analiz edilmiştir. Betimsel analiz sonucu elde edilen bu veriler içerik analizi ile elde
edilen verilerin yorumlanması ve açıklanması aşamasında doğrudan alıntılar yapılmak
suretiyle kullanılmıştır.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Oluşturulan kod listesi doğrultusunda birbirleri ile ilişki olduğu düşünülen kodlar aynı
temalar altında toplanmıştır. İçerik analizi yapılırken ortaya çıkan yeni kodlar da bu listelere
dahil edilmiştir. Böylece oluşan kodlar 4 tema başlığı altında değerlendirilmiştir. İçerik
analizi süreci sonunda ortaya çıkan kod listesi, bu kodların oluşturduğu temalar altında şu
şekildedir:
1. Tema: Yabancı dil öğretiminde dil-kültür ilişkisi
Kodlar:
< dil
< dil-kültür ilişkisi
< kültür
< dil-kültür ilişkisi önemi
2. Tema: Farklı kültürlerden öğrencilerin bir arada bulunması
Kodlar:
< çokkültürlülük
< benzer ve farklı kültürleri öğrenmek;
a) ilginç
b) önemli
< kültürlerarasılık
< kültürlerarası karşılaştırmalar
< iletişim
< hassas konular
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< çatışma, problem,önyargı
< hoşgörü, empati
< sevmek, sevmemek
3. Tema: Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerde öğrencilerin
tutum, davranış ve hisleri
Kodlar:
< kendini rahat hissetme;
a) hoşlanmak
b) sevmek
< kendini rahatsız hissetme
a) sıkılmak
b) sevmemek
< derse tutum
< dersteki davranış
4. Tema: Yabancı dil olarak Türkçe derslerinin Kültürlerarası İletişim Odaklı
Yaklaşımla yapılması
Kodlar:
< dersler/konular;
a) yöntemler
b) metot
c) yeni/farklı
< Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşım
a) kültür
< derslerin Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla devam
etmesi
< derslerin Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla devam
etmemesi

Yukarıdaki temalar altında sıralanan kodlar yine bu temalar altında tablolaştırılmıştır. Bu
tablolarda kodlarla ilişkili olan katılımcı görüşleri doğrudan alıntı yapılmak suretiyle
belirtilmiştir. Görüşlerin hangi katılımcıya ait olduğu ise Tablo 1’deki kodlara göre
gösterilmiştir. Tablo 1’e göre katılımcılar, K1’den K11’e kadar sıralanmıştır. İçerik analizi
aşamasında elde edilen veriler açıklanıp yorumlanırken yer yer betimsel analiz çalışmasıyla
elde edilen bulgulardan da yararlanılmıştır. Betimsel analiz çalışmalarındaki meslektaş
görüşleri, araştırmacı öğretmen görüşleri ve öğrenci günlüklerindeki bazı ifadelerden
doğrudan alıntılar yapılmıştır. Bu ifadeler yapılırken meslektaş görüşleri ‘M’ kodu ile,
araştırmacı öğretmen görüşleri ise ‘AÖ’ kodu ile gösterilmiştir. Öğrenci günlüklerinden
yapılan doğrudan ifadeler de ise Tablo 1’deki kodlama dikkat alınarak bunların öğrenci
günlüklerindeki görüşlere ait olduklarını belirtmek amacıyla “K1’den K’11’e” kadar olan
kodların başına ‘ÖG’ getirilmiştir. Böylece öğrenci günlüklerindeki öğrenci görüşlerinden
yapılacak doğrudan alıntıların hangi öğrenciye ait olduğu ‘ÖG-K1, ÖG-K2... ÖG-K11” şeklinde
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gösterilmiştir. Bu bağlamda yüz yüze görüşmelerden elde edilen verilerin içerik analizi
şöyledir:
3.1. Yabancı Dil Öğretiminde Dil-Kültür İlişkisi Hakkında Öğrenci Görüşleri
Dil ve kültürün arasındaki kopmaz bağın farkında olmak dillere ve kültürlere olan bakış
açılarını etkileyecektir. Çünkü bir insan konuştuğu dilin kendi kültüründen izler taşıdığının
bilincindedir. Başka bir ifadeyle bir insan sahip olduğu kültürün izlerini konuştuğu dilde
görmektedir. Yani “toplum ve kültürde ne varsa dilde ifadesini bulur. Dilde ne varsa, toplum
ve kültür de asılları veya yankıları vardır.” (Güvenç, 1997: 48). Bu nedenle yabancı dil
öğrenen öğrencilerin dil ve kültür arasındaki ilişkiye dair sahip oldukları düşünceler oldukça
önemlidir. Çünkü bu ilişkinin farkında olan öğrenciler sadece dilin yapısını ve sözcüklerini
öğrenmekle yetinmeyecek dilin kültürünü de öğrenmek isteyeceklerdir. Çünkü yabancı bir
dili öğrenmedeki temel amaçlardan biri öğrenilen dili sosyal ortamlarda konuşabilmektir.
Tablo 2’00de araştırmaya dahil olan katılımcıların yabancı dil öğretiminde dil-kültür ilişkisi
hakkındaki görüşleri bulunmaktadır.
Tablo 2
Yabancı dil öğretiminde dil-kültür ilişkisi hakkındaki öğrenci görüşleri
Yabancı dil öğretiminde dil-kültür ilişkisi hakkındaki Kodlar
öğrenci görüşleri.
K1: “(…) bazı şeyler dilde dil ile bağlı ama eğer kültür < dil
bilmiyorsan anlamayı zor oluyor.”
< kültür
K2: “Tabiî ki çok önemli.”
< dil-kültür ilişkisi
K3: “Kültür dil etkiler. İnsanlar etkiler. İnsanlar dil yapıyor. O
< dil-kültür ilişkisi
zaman çok önemli.”
önemi
K4: “Yabancı dil bilmek demek, iyi bilmek demek kültür da bir
şeyler anlamak.”
K5: “Dil öğrenme başka bir şey başka bir şey değil. Sadece
kültürün de bilgisi var. Onun için onu da öğrenmek daha iyi
olur.”
K6: “Ben önceden hiç önemli önemsiz bilmedim. Siz bize
kültür medeniyetini söylediniz. Sonra ben düşündüm. Bir
milletin kültürü nasıl, dili nasıl onu anlamak çok bir önemli
ben için.”
K7: “Eğer ki o ülkede yaşarsan önemli. Ama sadece dilini
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öğrenmek istiyorum bence çok önemli değil. Ama şimdi ben
Türkiye’de yaşıyorum bu sebep çünkü belki burada yaşıyorum
hepsi hayatım burada yaşıycam. Kültürü öğrenmek
zorundayım.”
K8: “(…) dil sadece dil değil. Kültür de beraber şey beraber. O
yüzden önemli. Çünkü ne zaman yabancılar için ve kim
burada kalıyor yaşamak için çok önemli.”
K9: “(…) kültürü bildiysen milleti daha iyi anlayacan, dillerini
daha iyi anlayacan.”
K10: “Kültür ve dil bu aynı şey. Çünkü eğer ben Ukraynaca
konuşuyorsam Ukraynaca çok sözler var kültürlü sözler.
Türkçede de aynı. Dil hakkında, din hakkında, kültür
hakkında bu aynı bir şey. O yüzden çok önemli.”
K11: “Bir dil öğrenirken kültürünü yani tarihini öğrensek bu
dil neden bize geldi bu bir kelime öğrensek bu kelimenin
manasını, tarihteki manasını öğrensek çok güzel olur bence.”
Yukarıdaki tabloda K1, K3, K4, K5, K8, K9 ve K10’un ifadelerini incelediğimizde dil-kültür
arasındaki doğal ilişkinin farkında olduklarına görebiliriz. Onlara göre dil demek kültür de
demektir. Her birinin görüşüne baktığımız da dilin kültürü kültürün de dili etkilediğinin
farkında olduklarını görebiliriz. K1, “(…) bazı şeyler dilde dil ile bağlı ama eğer kültür
bilmiyorsan anlamayı zor oluyor.” diyerek dil öğretiminde kültürün ne kadar önemli
olduğunu belirtmiştir.
K6 ise dil-kültür arasındaki ilişkinin önemli olup olmadığını araştırma kapsamında yapılan
uygulama derslerinden önce hiç düşünmemiştir. Ancak bu dersler onun dil-kültür arasındaki
ilişkinin önemini fark etmesine yardımcı olmuştur. Şimdi bir ülkenin dilini anlamak için
kültürünü de anlamanın önemli olduğunu düşünmektedir. Diyebiliriz ki K6 için de yabancı dil
öğretiminde dil-kültür ilişkisi oldukça önemlidir. K11’de aynı düşüncededir. Yani o da dilkültür ilişkisinin öneminin farkındadır. Ancak diğerlerinden farklı olarak dilin tarihteki
süreçlerini de bilmenin daha iyi olduğunu belirtmiştir. Örneğin, bir sözcüğün geçirdiği
evreler, geçmişteki ve bugün sahip olduğu anlamlar… Tarihsel artalanı bilmek daha ileri
düzeyde dili öğrenmek isteyenler için yararlı olacaktır ancak günlük kullanımda her sözcüğün
her zaman tarihsel artalanını bilmek gerekli değildir.
K7, yabancı dil öğretiminde dil-kültür ilişkisi hakkında biraz farklı düşünmektedir. K7’ye göre
eğer öğrenilen yabancı dilin konuşulduğu ülkede yaşanacaksa kültürü de öğrenmek
önemlidir. Ama sadece dil öğrenmek için kültüre gerek yoktur, demiştir. K7’nin bu ifadelerine
baktığımızda dil-kültür ilişkisinin onun için her zaman önemli olmadığını görüyoruz.
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Öğrenilen yabancı dilin konuşulduğu ülkede yaşanacaksa kültür de önemlidir diyen K7’nin bu
bakımdan dil-kültür ilişkisi hakkındaki görüşlerinin olumluya yakın olduğunu söyleyebiliriz.
Genel olarak Tablo 2’yi incelediğimizde 11 katılımcıdan 10 tanesi yabancı dil öğretiminde dilkültür ilişkisinin önemi hakkında olumlu görüş belirtirken sadece bir katılımcı olumluya
yakın görüş belirtmiştir. Öğrenci görüşlerinin bu dağılımı Tablo 3’e göre şöyle gösterilebilir:
Tablo 3
Yabancı dil öğretiminde dil-kültür ilişkisinin önemi hakkındaki öğrenci görüşlerinin
dağılımı
Katılımcılar
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11
Dil-kültür ilişkisi +
+
+
+
+
+
+? +
+
+
+
(+) Olumlu (-) Olumsuz (?) Belirsiz (=) Ortada (+?) Olumluya Yakın (-?) Olumsuza
Yakın
Tablo 3’ü incelediğimizde yabancı dil öğretiminde dil-kültür ilişkisinin önemi hakkında 10
katılımcı olumlu görüş bildirirken 1 katılımcı olumluya yakın görüş bildirmiştir. Dolayısıyla
katılımcıların %90.90’ı yabancı dil öğretiminde dil-kültür ilişkisinin önemi hakkında olumlu
görüş bildirmiştir.
3.2. Farklı Kültürlerden Öğrencilerin Bir Arada Bulunması Hakkında Öğrenci Görüşleri
Yabancı dil öğretim ortamları özellikle öğrenilen yabancı dilin ülkesindeki sınıflarda
gerçekleşiyorsa çokkültürlü bir sınıf ortamı söz konusudur. Farklı kültürlerin bir arada
bulunması kültürel zenginlik açısından oldukça önemlidir. Ancak zaman zaman politik veya
dini sebeplerden dolayı sınıf ortamında bir takım problemler yaşanabilir. Tablo 4’te sınıf
ortamında farklı kültürlerin bulunmasına yönelik olarak içerik analizi ile elde edilen öğrenci
görüşleri bulunmaktadır. Tablo 4’teki öğrenci görüşlerine baktığımızda ilk bölümdeki
kodlarla ilgili görüşlerin genel olarak farklı kültürleri öğrenmenin önemli olup olmadığına
yönelik olduğu; ikinci bölümdeki kodlarla ilgili görüşlerin ise Kültürlerarası İletişim Odaklı
Yaklaşımla yapılan derslerde farklı kültürlerin bir arada olmasından dolayı bir problem
yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili olduğu görülmektedir.
Tablo 4
Farklı kültürlerden öğrencilerin bir arada bulunması hakkında öğrenci görüşleri

Farklı kültürlerden öğrencilerin bir arada bulunması Kodlar
hakkında öğrenci görüşleri
K1: “Bu çok güzel. Ben bu şeyi çok seviyorum. Çok farklı < çokkültürlülük
kültürel var. çak farklı düşünceler var.”
< benzer ve farklı
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1312

Himmet SARITAŞ & Nevin Akkaya

kültürleri öğrenmek
K2: “Şimdi bizim sınıfımızda başka ülkeler hepsini a) ilginç
dinliyorum. Nasıl bize fayda geliyor. Belki bi gün o ülkeye b) önemli
gittim. Onun hakkında bir şey bildim. İran şimdi. K7 çok
konuşuyor İran hakkında. Belki bi gün gittim onu çok az bi
bilgi aldım.”
K2: “Yeni şeyler öğreniyorum. Başka ülkeler.”
K3: “Farklı şeyler çok ilginç. Çunku farklı.
K3: “Çok şeyler var ve şeyler bilmiyorsun şimdi biliyorsun. Çok
çok önemli çok ilginç.”
K4: “Çok seviyorum farklı kültürler hakkında bir şey
dinlemek. Bi şey yeni öğrenmek. Çok güzel bi şey.”
K5: “Bu da aslında insana yardım edir. Mesela baş bir
kültürde başka bir dilinde tanışsın. Mesela burada sınıfımızda
Hıristiyanlar var Hıristiyanlarda konuşuyorum. Mesela
onların başka kültürlerini öğrendim.”
K5: “Mesela onların kültürlerinde olduklarını anladım. Her
kültürde her düğün nasıl yapılır. Onlar ne işler yapıyor. Hiç
yararı yok sadece bir şeyler öğrendim.”
K5: “Hoca sorurdu bize sizi kültürünüzde nasıl? Bunu çün
onlardan bazı şeyler öğrendim. Hayatımda da belki bir gün
lazım olur.”
K6: “(…) ben kendim kültürünü biliyorum. Başka bir
memlekete gitmedim. Bu gezmek için gelgen ilk memleketim.
Bu yüzden Türk kültürünü düşündüm. Sınıfta Brezilyeli sınıf
arkadaşım var. onun Breziya beazi kültürünü az olsun
düşündüm. Çok yok emma az biraz olsun düşündüm. Yani
Suriye’nin durumlarını düşündüm. O gibi. önemli ben için. her
bir memleketin kendiye mensup kültürleri var. bunu
öğrendim.”
K7: “ben sadece Türk kültürleri öğrenmedim. Mesela
Brezilya’da Bosna Hersek mesela Uygur onları öğrendim.
Yani Araplar öğrendim. Çünkü öğretmen her zamanki Türk
kültürleri söylüyordu öğrencilere istiyordu ki onları mesela
Arap kültürünü söyleyin mesela. Fars İran kültürleri söyleyin.
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Bu sebep hepsini öğrendim.”
K7: “Her ülkede bizim ülke biraz aynı şeyleri vardır. Aynı
kültürleri vardır. Başka kültürlerin düşünüyorum benim için
çok önemli değil. Öğrendim. Biliyorum ama önemli değil.
Çünkü şimdi daha önemli Türk kültürü. (…) Çünkü belki ben
hiçbir zaman Bosna Hersek’e gitmedim. Yani bunları bilmek
çok iyi ama ben şimdi sadece Türkçe öğrenmek istiyor. Bu
sebep yani tam Türkçe öğrenmek.”
K8: “Benim ülkede kimse yok ya da şey benim kültür yakında
çok şeyler öğrendim.”
K9: “Sınıfta Brezilyalı var, Ukrain var, Moldova. Onlar
düşündüğüne baktım.”
K9: “Kültürü bilmek, başkaların kültürü bilmek çok iyi bi şey
yani.”
K9: “Mesela ben şimdi Moldovya’ya gitme şansım sıfır yani.
Ukrayna olsun Brezilya olsun ama başka kültür bilmek çok iyi
yani.”
K10: “ (…) bizim derslerimizde insanlar farklı ülkeden. Bu
yüzden her insanlar her başka kültür. Benim için bu daha çok
enteresan.”
K10: “Herkes farklı düşünüyor. Herkes farklı şeylere gülüyor
ama bu daha enteresan çünkü ben çok şeyleri bilmiyordum
İran hakkında Türkmenistan hakkında.”
K11: “Yani bizim sınıfta çok yabancı öğrenciler var. Biz bu
kültür dersini öğrendikten sonra öz ana konuştuk öz ana
kültürlerimizi söyledik biz de hem onlarının kültürlerini
bildik, düşündük. Bu çok güzel bence.”
K11: “Ben doğu Türkistan söyledim başka arkadaşlar öz
memleketin söyledi. Bence çok ilginç şeyler var. bazen
ülkelerinin ben onları düşündüm eğer öğretmen söy bizden
soru sormasaydı hiç bilmiyorum onlar hem söylemez idi.”
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K1: “Diğer kültürler hakkında soruyor ve herkes anlatıyor < kültürlerarasılık
kültüründe ne var, nasıl oluyor. Çok konuşuyoruz çok iyi < kültürlerarası
oluyor.”
karşılaştırmalar
< iletişim
K2: “Hiç daha insanlara alışmadım. Ben Türk insanları hiç < hassas konular
sevmedim.”
< çatışma, problem,
önyargı
K2: “Önce ben K7’yi sevmiyordum. Çünkü o İran. Suriye’ye şey < hoşgörü, empati
yapıyorlar kötü şeyler. Onun için. Ama sonraki ben anladım o < sevmek, sevmemek
değil. “
K2: “Dini şeyler bazen. Çünkü farkı var. Benim için farkı yok
yani. Çünkü hepsini seviyorlar yani. Hangi Hazret vardır
onları hepsi Allah gönderiyor. Bazen fark var belki.”
K3: “Kapalı kadın daha önce hiç görmedim. Çünkü
Brezilya’da hiç yok. Burada var. Ama çok güzel.
K4: “ (…) insanlar böyle tartışıyorlar en doğru biliyorlar. Bu
birazcık. Ben sustum konuşmadım. Çünku ben tartışmak
istemiyorum ben farklı fikirler var. ve sınıfta belki ben ve bir
insan daha bu fikirler the mojority. Bana kötü bakarlar
istemedim.”
K4: “Bir problem oldu. Din hakkında. En çok din. Çunku çok
farklı ve bir insan soruyor mesela kime dua ediyorsun. Nasıl
kime dua ediyorum Tanrıya yani bitane var.”

K5: “Sadece onlar başka bölgeden gelmişti. Onlar sadece
bizim bölgede yok memlekette yok duymamışız birinci defa
duyuyordu. O yüzden problem oluyordu.”
K6: “(…) kendimiz kendimiz düşünüyor ve yapıyoruz.
Kendimiz kendimüz içün önemli. Kendimiz ne istesek şu olur
bu olur. Bu yüzden bazı öğrencilerlen konu karşı zıt olur.
Yemek seneti var ya bunda bizde peynir yok. Bir sınıfta bir
öğrenci bana söyledi. ‘Hıı onunla nasıl kahvaltı yapısınız.’
dedi. Ben çok üzüldüm bu yüzden. Kendimizin kahvaltıları
var. Siz biliyorsunuz. Süt çay var, kuru yemiş gibi. biz onu çok
seviyoruz. Onlar da hem kendi kahvaltılarını çok seviyor. Bu
yüzden o beni (…) rahatsız etti. Emma düşünüyorum. Bizim
memleketimizde memleketimizle onların memleketinde çok
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farklar var.”
K6: “Siz yavaş yavaş söylediniz. Her ülkelerin kendisiye
mensup, kendisiye tabi olan kültürleri var diye söylediniz. Ben
yavaş yavaş düşündüm. Doğru anladım. Çok iyi söylediniz.”
K7: “Öğrenci saygısız bir şey yapmadı. Zaten her ülkede yani
her şey ki var onlar için yani onlar onu istiyor. Yani onlar
mesela bir Mesihler Allah söylüyor ki Mesih. Ama onun
düşünce böyle. Ben onu hiçbir şey söylemiyorum. Yani
öğrencilere hiçbir şey olmadı yani.”
K8: “(…) din ve politika biraz çok kötü olabilir. Çünkü şey o
her zaman biraz zor konu. O yüzden o belki problem olabilir.
(…) Şimdi bizim derste problem yoktu çünkü dokunmadı o
konu. Ama bilmiyorum belki başka ne zaman tekrar
öğretmen böyle bir şey yap böyle bir ders farklı din konu
konuşabilir. Tanışabilir bazı insanlar bilmiyor o yüzden
olabilir böyle şey.”
K9: “Önce şey mutluyum. Çünkü ben yeni başka kültürlere
görüşmeyi çok seviyorum.”
K9: “Biz şimdi daha yakın olduk. Sınıfta derslerden sonra.
Bunları nasıl hayata nasıl yaşıyorlar daha paylaşmak oldu. Ve
şöyle böyle siz nasıl yapıyorsunuz daha yakın oldu insanlar
sınıfta.” (Daha önce böyle yakın değil miydi?) Hayır. Öyle bir
şey yoktu. (Neden?) “Yani millet bilmediğin insanlardan
korkuyor o yüzden gelişmez yani. Ama bildiğim zaman daha
kolay oluyo yani.”
K10: “Benim için problem yok. Bu sadece ders ve biz
arkadaşlarız. Bu yüzden bu sadece konuşma.”
K10: “Ben şimdi Türk kültürü öğreniyorum ama benim
kültürümü da biraz unutuyorum. Ama Ukrayna’da ne var
böyle benim için de çok iyi Çunku benim arkadaşlarıma
benim kültürümü da göstermek istiyorum. Çok iyi.”
K11: “Problem yok. Hepimiz çok güzel konuştuk.”
K11: “Şu siyaset derste Suriye’denin siyaset söyledi ya ben
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düşündüm ben eskiden düşüncem bizim için siyaset canımızı
sıkıyor. Ama bu derste düşündüm hem İran’da hem Suriye’de
aynı yani.”
Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan dersler özünde kültürlerarası
karşılaştırmalara dayanır. Bu nedenle bu derslerde erek kültürün yanı sıra sınıftaki
öğrencilerin kendi kültürlerine ait unsurlardan bahsetmelerinden dolayı farklı kültürler de
öğrenilir. Böylece kültürlerarası bir anlayış sağlanmış olur. Bu bağlamda Tablo 4’teki öğrenci
görüşlerine baktığımızda katılımcıların genellikle farklı kültürler hakkında yeni şeyler
öğrenmeyi önemli bulduğunu söyleyebiliriz. Özellikle daha önce hiç gidip göremedikleri bu
yerlerle ilgili olarak yeni şeyler öğrenmeyi birçok katılımcı önemli bulmaktadır. Ancak bazı
katılımcılar farklı kültürleri öğrenmeyi önemli bulmamaktadır. Örneğin K7 öğrenmiş olduğu
bu farklı kültürleri öğrenmenin güzel olduğunu ancak önemli olmadığını düşünmektedir.
Çünkü belki o ülkeye hiç gitmeyeceğini düşünmekte bu yüzden de önemli bulmamaktadır. K5
de bu bilgileri çok yararlı bulmuyor sadece yeni bir şey öğrendiğini düşünüyor. Ancak buna
rağmen bu bilgilerin bazen işe yarayabileceğini de düşünüyor. Genel olarak katılımcıların
farklı kültürleri öğrenmenin önemine dair görüşlerinin dağılımı Tablo 5’teki gibidir:
Tablo 5
Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerde farklı kültürleri
öğrenmenin önemi ve farklı kültürlerin bir arada olması hakkında öğrenci
görüşlerinin dağılımı
Katılımcılar
K1 K2 K3
Farklı
kültürleri +
+
+
öğrenmenin önemi
Farklı kültürlerin +
+
+
bir arada olması
(+) Olumlu (-) Olumsuz (?) Belirsiz
Yakın

K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11
+
+? + -?
+
+
+
+
+

+

+

?

+

+

+

+

(=) Ortada (+?) Olumluya Yakın (-?) Olumsuza

Tablo 5’e baktığımızda Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerde farklı
kültürleri öğrenmenin önemi hakkında 9 katılımcı olumlu görüş belirtirken 1 katılımcı
olumsuza yakın, 1 katılımcı da olumluya yakın görüş belirtmiştir. Dolayısıyla katılımcıların
%81.81’inin farklı kültürleri öğrenmeyi önemli bulduğunu söyleyebiliriz. Farklı kültürlerin
bir arada olması hakkındaki öğrenci görüşlerine baktığımızda ise 10 katılımcı olumlu
olduğunu düşünürken 1 katılımcı belirsizdir. Yani katılımcıların %90.90’ı farklı kültürlerin
bir arada olması konusunda olumlu görüşlere sahiptir. Görüldüğü gibi katılımcıların büyük
çoğunluğu için farklı kültürlerin bir arada bulunması önemlidir. Ancak farklı kültürleri
öğrenmek ve farklılıkların bir arada olması konusunda ne kadar olumlu düşünseler de bu
farklılıklardan dolayı bazı sorunlar da yaşanmıştır.
Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerde farklı kültürden bir arada
öğrenciler bulunmaktadır. Bu farklılıklar beraberinde farklı politik ve dini düşünceleri de
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getirmektedir. Bu yüzden bu tür konuların konuşulduğu derslerde bir takım sorunların
yaşanması muhtemeldir.
Farklı kültürlerin bir arada bulunmasından kaynaklı problemler hakkında öğrenci
görüşlerine genel olarak baktığımızda her bir katılımcının farklı görüşlere sahip olduğunu
görebiliriz. Örneğin K1 farklı kültürlerin bir arada bulunması konusunda olumlu görüşlere
sahiptir. Ancak K2’nin farklı kültürlere karşı ön yargılı olduğu görülmektedir ve bazı dini
konuları konuşmanın problem olacağını düşünmektedir. Ancak bunun onun için problem
olmadığını diğerleri için problem olabileceğini düşünmektedir. K3 ise daha önce hiç
görmediği farklılıkları güzel bulmaktadır. K4 ise farklı kültürlerin bir arada bulunmasından
dolayı bazı problemlerin yaşandığını belirtmiştir. Örneğin bazı konularda herkesin kendi
doğruları üzerinden konuşmasından rahatsız olmuş ve böyle durumlarda kendi düşüncesini
açıklamaktan çekinmiştir. Çünkü tartışmak istememiştir. Bunun yanı sıra sınıfta yaşadığı bir
problemi anlatmıştır. Dini bir konu hakkında yaşanan bu problemi araştırmacı öğretmen
gözlem notları da doğrulamaktadır:
AÖ: “K7, K4’e ‘Kime dua ediyorsunuz?’ diye sordu. K7’nin bu sorusu meraktan
dolayı değil Hıristiyan olan K4’ün dini değerlerine alay niteliğindeydi. K4 bunun
üzerine ‘Nasıl kime? Tabiî ki Ona. Hepimiz ona dua ediyoruz.’ diye K7’nin bu
sorusuna kızdığını belli edecek bir tonlamada cevap verdi. Bu yüzden sınıf
ortamında bir soğukluk yaşandı.”
Araştırmacı öğretmenin gözlem notlarından alınan yukarıdaki açıklamaya baktığımızda
K4’ün bu sorunu K7 ile yaşadığı görülmektedir. Ancak K7’nin Tablo 2’de belirttiği görüşünde
sınıfta bir problem yaşanmadığını “Yani onlar mesela bir Mesihler Allah söylüyor ki Mesih.
Ama onun düşünce böyle. Ben onu hiçbir şey söylemiyorum. Yani öğrencilere hiçbir şey
olmadı yani.” ifadeleriyle açıklamaktadır. Ancak K4 ve araştırmacı öğretmenin görüşleri bu
yönde değildir.
K5 farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ilk kez karşılaştıkları bazı durumların problem
olduğunu belirtmiştir. K6 ise her kültürün o kültüre ait bireyler için önemli olduğunu
düşünmektedir. Bu yüzden bazı farklı durumlarda farklılıklara karşı gösterilen tepkiler onları
rahatsız edebilmektedir. Örneğin K6’nin ülkesinde peynirin olmaması bir katılımcı tarafından
yadırganmıştır ve bu durum K6’yı rahatsız etmiştir. Buraya kadar belirtilen görüşler
üzerinden diyebiliriz ki öğrenciler farklı kültürlerin bir arada olmasından dolayı bazı
olumsuzluklar yaşamışlardır. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi K7 yaşanan bir olumsuz
durumun içinde bulunmasına rağmen olumsuz bir şey yaşanmadığını düşünmektedir. K8 de
Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerde farklı kültürlerden öğrencilerin
bir arada bulunmasından kaynaklı sorunlar yaşanmadığını belirtmiştir. Ancak din ve politika
konularını konuşmanın bazı problemlere de neden olabileceğini düşünmektedir.
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K9 farklı kültürlerin bir arada bulunmasından çok mutludur. K9’a göre bu derslerle birlikte
öğrenciler birbirlerine daha yakın olmuştur. Bunun nedeni olarak kültürlerarası
karşılaştırmalar sonucunda öğrencilerin tanımadıkları yabancı kültürleri öğrenmesi olarak
göstermektedir. K9’a göre kültürlerarası karşılaştırmalar öğrenciler arasındaki yakınlığı
artırmıştır.
K10 ve K11 farklı kültürlerin bir arada olmasından dolayı herhangi bir problem
yaşanmadığını düşünmektedir. Ayrıca K10 bu derslerde yapılan kültürlerarası
karşılaştırmalar sayesinde kendi kültürünü hatırladığını da belirtmektedir. K11 ise bu
derslerde farklı ülkelerdeki politik sorunları öğrenmiş ve dünyadaki başka ülkelerin de kendi
ülkesindeki gibi politik sorunlar yaşadığını görmüştür.
Katılımcıların yaşanan problemler hakkındaki düşüncelerine baktığımızda 2 katılımcının (K4
ve K6) doğrudan bir problem yaşadığını görmekteyiz. 1 katılımcı ise farklı kültürlerden gelen
öğrencilerin farklılıkları ilk duyduklarında problem olduğunu düşünmektedir. 1 katılımcı
(K2) ise önyargılarından dolayı sınıf içindeki farklı kültürlere karşı olumsuz düşünmüştür. 1
katılımcı ise sınıfta bir problem olmadığını ancak siyasi ve dini konuların probleme neden
olabileceğini belirtmektedir. Diğer 6 katılımcı ise sınıf içindeki farklı kültürlerin bir arada
olmasından dolayı herhangi bir problemden veya problem olasılığından bahsetmemiştir.
3.3. Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla Yapılan Derslerde Öğrencilerin Tutum,
Davranış ve Hislerine Yönelik Öğrenci Görüşleri
Öğrencilerin derslerdeki tutum, davranış ve hisleri öğretim sürecinin verimliliği için oldukça
önemlidir. Çünkü öğrencilerin olumlu hislere sahip oldukları derslere katılımları artacaktır.
Böylece öğrenme süreci daha keyifli ve akıcı hale gelecektir. Öğrencilerin keyif almadığı veya
dersi önemsiz bulduğu durumlarda ise tam tersi bir durum söz konusu olacaktır.
Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerde öğrencilerin tutum, davranış ve
hislerine yönelik öğrenci görüşleri Tablo 6’daki gibidir:
Tablo 6
Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerde öğrencilerin tutum,
davranış ve hislerine yönelik öğrenci görüşleri

Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerde Kodlar
öğrencilerin tutum, davranış ve hislerine yönelik öğrenci
görüşleri
K1: “Ben zaten her zaman kültür öğrenmek seviyorum. Hiç < kendini rahat
sıkılmadım bu dersten. Bu derslerden çok iyi hissettim, rahat hissetme;
hissettim.”
a) hoşlanmak
b) sevmek
K1: “Ben çok sevdim bu dersi.”
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< kendini rahatsız
K2: “Güzeldi. Yeni şeyler öğreniyorduk.”
hissetme;
a) sıkılmak
K2: “ Sadece günümüzde nasıl takip ediyorum bu sevmedim.
b) sevmemek
Yani herkes biliyor. Yaşlılar gazete okuyorlar. Yani bu
araştırma hakkında gerek yok bence. Yani gençler < derse tutum
< dersteki davranış
internetten. Bellidir yani böyle şeyler.”
K3: “Politika günü sıkıldım. Çünkü sevmiyorum.”
K3: “Çok rahatım.”
K3: “Politika sevmedim. Çünkü hiçbir şey biliyorum bu
hakkında.”
K3: “Bu misafir hakkında ve her ders hikaye var. Bu
bilmiyordum ve çok sevdim.
K4: “Çok rahat ve çok iyi. Çünkü öğretmen böyle sıcak kanlı.”
K4: “Bi tane biraz sıkıcı oldu. Bu nasıl gündemizde neler
oluyor. Çünkü ben zaten biliyorum ki gençler daha çok
seviyor böyle internet sosyal ağlar. Ama yaşlı insanlar TV’den
çok TV izliyorlar. Ve bu rakamlar çok biraz sıkıcı.”
K4: “Sadece politika (rahatsız ediyor). Çünkü insanlar
diyorlar ki bu kötü bu iyi değil. Farklı düşünüyorsun ama
böyle kötü demek gerekmiyor. Çünkü lazım düşünmek kibar.
Belki insanlar farklı düşünüyorlar. Onlar düşünüyor ki en iyi
ben.”
K5: “Kolay hissettim. Dersler zor değildi. Sıkıldığım olmadı.
Çünkü her bir yeni şey öğrenirem.”
K5: “Yüksek yüksek tepeler çok sevdim. Hem sevdim hem de
bunun için çok üzüldüm.”
K6: “(…) bazı derslerinizde beazi kelimeleri hepsini
düşündüm ama özüm bazı problem var. uykum var o yüzden
beazi derslerinizde iyi anlamadım. (…) Hasta değil emma
üzüldüm ben o zamanlarda çünkü yeni geldim, ailemi çok
özledim bu yüzden beazi derslerinizde iyi anlamadım.”
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K6: “Rahat idim. Çünkü ben kültür, başka milletlerin
kültürünü seviyorum. Nasıl yaşıyor, nasıl güzel mi merak
ediyorum. (…) Beni rahatsız etgen şey olmadı. Öğretmen
tarafından olsun ders tarafından olsun. Ama kendim kendimi
rahatsız ettim beazi zamanda.”
K6: “Sevmediğim etkinlikler yok. Hepsini sevdim. Amma en
sevdiğim aşura, kına senedi, yemek, evlenme teklifi, kız isteme
onu çok sevdim.”
K7: “Bazı günleri çok mutlu eve giderken kadar mutlu
oluyordum. Bazı günleri mutsuz. Bazı günler çok yorgun
hissediyordum bu sebep mutsuz. Maalesef o gün yani aynı
kültürü anlatıyorsunuz bu sefer biraz sıkılıyorum. Ama bazı
günler ben böyle hoşlanıyorum mesela yeni bir şey
öğreniyorum hoşlanıyorum.”
K8: “Genellikle rahat. Keyif aldım. Güzel şey. Böyle çok rahat
stresli değil.”
K8: “Sevmedim bu en son konu. (Batıl İnançlar) Bilmiyorum
neden bilmiyorum. Çok şey öğrendim başka bunlar nasıl
insanlar. Çünkü bu her ülkede var. başka sevmediğim konu
politik. Ama şey o genellikle sevmiyorum. Çünkü çok şey böyle
politik ve din çok zor konu konuşmak için. o yüzden böyle.”
K9: “Çok rahat.”
K10: “Çok iyi çok uygun. Rahat.”
K11: “ben çok beğendim. Öğrenciler ile kültür her şeylerini
yani öz ana konuştuk. Sadece siyasette çok sıkıldım. Yani
bizim orada siyaset biz sevmiyoruz sadece.”

Tablo 6’yı incelediğimizde öğrencilerin Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan
derslere yönelik tutum, davranış ve hislerinin olumlu yönde olduğunu görebiliriz. Ancak
derslerdeki bazı konular öğrenciler tarafından hoş bulunmamıştır. Bu yüzden bazı öğrenciler
bu konuların işlendiği derslerde sıkıldıklarını belirtmişlerdir. Örneğin K2 ve K4 “Gündemi
Nasıl Takip Ediyorsunuz?” konusunda sıkıldıklarını çünkü bu bilgileri zaten bildiklerini
belirtmişlerdir.
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ÖG-K4: “Bugün ‘Gündemi nereden ve nasıl takip ediyoruz” öğrendik. Bu konu
benim için biraz sıkıcı çünkü zaten biliyorum.”
M: “Konu hakkındaki istatistikleri dinlemek birçok öğrenci için yorucu bir hal
aldı.” (‘Gündemi Nasıl Takip Ediyorsunuz?’ Konusu hakkında)
K3, K4, K8 ve K11 ise politika konusunu sevmediklerini ve sıkıldıklarını belirtmişlerdir. Bu
konuda K2 de öğrenci günlüğünde aşağıdaki ifadeyi kullanmıştır:
ÖG-K2: “Bu konu sevimedim. Bu yüzden izin aldım giTim.” (Türkiye’de Politika
konulu ders hakkında)
ÖG-K3: “Politika çok önemli ama sıkıcı.”
ÖG-K8: “Politika hakında çok düşünmiyoorum. Çunku hiç sevmiyorum.”
AÖ: “Konu politika olunca bazı öğrenciler ön yargılı yaklaştılar ve politikayı
sevmediklerini söylediler. Bu yüzden derse çok istekli katılmadılar.”
K8 ise batıl inançlar konusunu sevmediğin belirtmiştir.
Görüldüğü üzere katılımcılar bazı konuları sevmemelerine rağmen derslerde çok rahat
olduklarını belirtmişlerdir. Ancak K7 bazı günler derslerden mutlu ayrılırken bazı günler
mutsuz ayrıldığını belirtmiştir. Mutsuz ayrılmasının nedeni ise o günlerde derste işlenen
kültürel unsurların kendi kültüründe olması ve bildiği şeylerden konuşulduğu için
sıkılmasıdır. K6 ise bazı derslerde kişisel bir takım sorunlarından dolayı kendini rahatsız
hissetmiştir. Ancak bunun derslerden kaynaklı bir durum olmadığını aksine derslerde
oldukça rahat olduğunu belirtmiştir.
Tablo 7’de Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerde öğrencilerin tutum,
davranış ve hislerine yönelik öğrenci görüşlerinin dağılımları gösterilmektedir:
Tablo 7
Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerde öğrencilerin tutum,
davranış ve hislerine yönelik öğrenci görüşlerinin dağılımı
Katılımcılar
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11
Derslere yönelik + +? +? +? +
+
+? +?
+
+
+
öğrenci hisleri
(+) Olumlu (-) Olumsuz (?) Belirsiz (=) Ortada (+?) Olumluya Yakın (-?) Olumsuza
Yakın
Tablo 7’yi incelediğimizde Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslere yönelik
6 katılımcı olumlu hislere sahip olduğuna yönelik görüşlerde bulunurken 5 katılımcı
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olumluya yakın görüşlerde bulunmuşlardır. Yani katılımcıların %54.54’ü olumlu görüşte
bulunmuştur. Kalan %46.46 katılımcı da olumluya yakın görüşler belirttiğinden dolayı genel
olarak katılımcıların derslerde kendilerini rahat hissettiği söylenebilir.
3.4. Yabancı Dil Olarak Türkçe Derslerinin Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla
Yapılması Hakkındaki Öğrenci Görüşleri
Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşım, diğer yaklaşım ve yöntemlerle yapılan derslerden
farklı olarak kültürel unsurları sınıf ortamına taşıyarak öğrencilerde kültürlerarasılık
anlayışının geliştirilmesini sağlar. Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşım aynı zamanda sınıf
içinde etkileşime de önem vermektedir. Bu yüzden sınıf içinde öğrencilerin etkileşimini üst
düzeyde tutacak birçok yöntemin kullanılmasını desteklemektedir. Özellikle yöntemler
sonrası dönemin bir özelliği olan tek bir yöntem odaklı değil farklı yöntemlerin bir arada
kullanıldığı bir öğretim yöntemlerinin kullanıldığı sınıf ortamı Kültürlerarası İletişim Odaklı
Yaklaşımın önemli bir diğer özelliğidir. Bu bakımdan katılımcıların bu derslerde diğer
derslerden farklı olarak yeni ne buldukları önemlidir. Tablo 8’de yabancı dil olarak Türkçe
derslerinin Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılması hakkında öğrenci görüşleri
bulunmaktadır.
Tablo 8
Yabancı dil olarak Türkçe derslerinin Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla
yapılması hakkındaki öğrenci görüşleri
Yabancı dil olarak Türkçe derslerinin Kültürel Yaklaşımla Kodlar
yapılması hakkındaki öğrenci görüşleri
K1: “Ben hiçbir zaman böyle bir ders almadım. Kültür için bir < dersler/konular;
ders almadım. Yani bütün ders yeni bir şey benim için.
a) yöntemler
b) metot
K2: “Yeni parçalar okuyorduk. Yeni şeyler kitaptan farklı. c) yeni/farklı
Dışarıdan getiriyordu. Yeni şeyler öğreniyorduk.”
< Kültürlerarası İletişim
Odaklı Yaklaşım ;
K3: “Burada bilgisayar kullanıyor çok. Bu çok önemli derste. a) kültür
Çünkü lazım.”
K4: “Bu kültür ders çok farklı mesela. Çünkü çok şeyler yaptık.
Kağıtlar okuduk, videolar izledik, günlük de yazdık. Konuştuk
neler Türkiye’de var, neler bizim ülkemizde, bizim
kültürümüzde var.”
K5: “Hiçbir farkı yok. Onlar mesela farklı sözler öğretir kültür
yok orda. Sadece derstir. Ama bunlarda kültür vardır. Kültür
ilen dil öğrenirdik.”
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K6: “Ders metodi üslubu çok güzel oldi. Bize çok yavaş yavaş
söyledi. Çünkü biz yabancı ya. Çok hızlı olsa olmaz.”
K6: “Diğer derslerde zaten kitap içindeki bilimler var, bilgiler
var. Bu Türk kültürüde gerçek şeyler var bu yüzden çok farklı.
(…) Bu kültür dersi bence çok güzel oldi.”
K7: “Bunlar hakkında düşünüyorum ki öğrenciler çalışıyorlar.
Yani genelde öğrenciler hep Türkçe öğreniyor yani biraz
sonra bıkıyor yani istemiyor. Ama böyle ilginç bir şey mesela
geliyor sınıfta bir kültür bizi söylüyor sonra biz
düşüncelerimizi yazıyorum mesela bunlar daha iyi bence.”
K7: “Mesela burada bir şey vardı. Türk kültürü birinci burada
herkes Türk kültürü bakıyordu ve kendi kültürü ifade
ediyordu. Bu sebep hep ben Türk kültürü dinliyordum. Ama
başka ülkeden ne var onu dinliyordum. Yani daha kolay beş
defa altı defa Türk kültürü dinliyordum. Yani daha iyi
öğreniyordum.”
K7: “Bir şey çok konuşmak vardır. Yani kitap kullanmıyoruz.
Zaten öğrenciler kitap kullanmak biraz zor. Yani hem
kültürler öğreniyordu hem Türkçe öğreniyorduk hep
konuşuyorduk. Bu sebep daha iyi geçti.”
K8: “Çok konuşmak yaptık. O yüzden o bizim için çok lazım.
Çünkü yabancılar biz bazen utanıyoruz konuşmak çünkü
yanlış konuşuyoruz ve başka ders var gramer de öğreniyoruz
konuşuyoruz ama daha az. Bu dersler çok konuşma pratik
yaptık.”
K8: “Bizim için çok iyi pratik şey Türkçe için çok iyi ve şey
farklı çeşitler egzersiz. Herkes için bir şey var. bir kişi seviyor
yazma var, okuma vardı, dinlemek vardı, konuşma vardı.”
K9: “Bu dersler Türkye’nin kültürü daha iyi bilindi.”
K9: “(…) sınıfta sadece şu filan bu yerden filan bu yerden ama
hayatı nasıl yaşadığı gelecek hayatı nasıl yaşayacak ve
sokaka çıktık mı Avrupa’dan gelen insanlar, Arap biraz zor
görürler sokakta. Çünkü onlar sadece dil öğrenirler burada.
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1323

1324

Himmet SARITAŞ & Nevin Akkaya

Ama bizim dersler kültürün nolduğunu ne yapiyo insanlar
nasıl yaşıyorlar onu öğreniyoruz.”
K11: “Yani her saat ders düşüncelerimi hem bizim
memleketteki kültür ve Türkiye Türklerin kültürini fark
ettim.”
K11: “Biz kültürlerini öğrendik öz ana konuştuk. Yani çok
şeyler öğrendik. Emma başka dersteki gibi çok canım
sıkılmadı yani.”

K1: “Evet çok istiyorum. Zaten çok kötü kü bitti şimdi.”

< derslerin
Kültürlerarası İletişim
K2: “Evet”
Odaklı Yaklaşım devam
etmesi
K3: “İstiyorum tabi. Çunku onemli ders. Bonus ders. Ama çok < derslerin
önemli.”
Kültürlerarası İletişim
Odaklı Yaklaşım devam
K3: “Devam lazım.”
etmemesi
K4: “Evet”
K5: “Böyle bir şey olsa ve devam etse çok iyi olur.”
K6: “Bir milletin kültürü sekiz saatin içinde bitmez. Bu
yüzden tekrar istiyorum. Beazi bizde memleketimize
benzemeyen şeyler var. düşünmeyen şeyler var. bu yüzden
istiyorum tekrar nasıl kültürler var eskiden nasıl şimdi nasıl.
Bu yüzden bu kültür dersini tekrar istiyorum ben.
K7: “Bundan sonra devam etmek daha iyi olur.”
K8: “Olur. Sadece şey zaman için yapabiliriz şey başka
program. Ne zaman bu dersler önce çünkü biz ne zaman
kalıyoruz biraz yorgunuz.”
K9: “daha çok olduysa bu dersler kültür dersler gelen
derslerde daha iyi olur.”
K10: “Evet, tabiî ki. Ben önce söyledim devam etsin.”
K11: “İstiyorum. Ben düşündüm yani sadece kitap olsa çok
yani derste dersteyken çok sıkılıyorum. Yani bu gibi vidyolar
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hikayeler kültürler olsa çok iyi bence. (…) Bundan sonraki
derslerimiz bu gibi çok güzel olsa kültürlerini öğrensek yani
çok güzel olurdi.”
Tablo 8’i incelediğimizde katılımcılar derslerin Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla
yapılması konusunda olumlu yönde görüş bildirmişlerdir. Birçok katılımcı Kültürlerarası
İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerin diğer derslerden farklı olduğunu ve bu derslerde
yeni konular öğrendiğini düşünmektedir. Örneğin, K1 daha önce böyle bir ders almadığını bu
dersin tamamen onun için yeni olduğunu belirtmektedir. K2 ise bu dersin diğer derslerden ve
kitaptan çok farklı olduğunu düşünmektedir. K3 ise derste bilgisayar kullanımın çok
olduğunu ve bunun önemli olduğunu düşünmektedir. K4 de Kültürlerarası İletişim Odaklı
Yaklaşımla yapılan derslerin çok farklı olduğunu ve derslerde farklı etkinlikler yaptıklarını
belirtmiştir.
K5 Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerin diğer derslerden çok farklı
olmadığını söylemesine rağmen aslında iki ders arasındaki en temel farklardan birini de
belirtmiştir. “Onlar mesela farklı sözler öğretir kültür yok orda. Sadece derstir. Ama bunlarda
kültür vardır. Kültür ilen dil öğrenirdik.” K5’e ait olan bu ifadelere baktığımız da ona göre diğer
derslerden Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerin farkı kültürün
bulunmasıdır. Bu derslerde kültür ile dil öğrendiğini belirtmektedir. K6 ise Kültürlerarası
İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan dersler hakkında olumlu görüşlere sahiptir. Diğer
derslerde kullanılan kitaplarda normal bilgilerin bulunmasına rağmen bu derslerde Türk
kültürüne ait gerçek unsurların bulunması onun için en temel farktır ve bu fark çok
önemlidir. Bunu meslektaş görüşleri şu şekilde desteklemektedir:
M: “Kültürle bağlantılı olarak hissedilen yakınlık Türkçeye karşı olan
sempatinin artmasında pozitif etki yarattı.”
M: “Verilen örnekleri kendi kültürleriyle karşılaştırdılar. İranlı iki öğrencinin
kendi kültürlerindeki yemeklerden bahsetmeleri konuyu desteklemeye yardımcı
oldu. Yemeklerin içeriğinden ziyade kültürel öneminin benzerliğinden
bahsetmeleri yakınlık kurmaya çalışmaları buna örnek gösterilebilir.”
K7’ye göre Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan dersler daha ilginç olduğu için
ders süreci ona göre sıkıcı geçmiyordur. Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan
derslerde hem kültürü hem de Türkçeyi öğrendiğini belirtmektedir. K8 ise Kültürlerarası
İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerde her öğrenciye hitap edecek çeşitlilikte etkinlikler
olduğunu belirtmektedir. Diğer derslerden farklı olarak Kültürlerarası İletişim Odaklı
Yaklaşımla yapılan derslerde daha çok konuşma etkinlikleri yaptıklarını ve bunun onlar için
çok yararlı olduğunu ifade etmiştir. Bu konudaki meslektaş ve araştırmacı öğretmen
görüşleriyle öğrenci günlüklerindeki bazı ifadeler Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla
yapılan derslerdeki etkinliklerin öğrenciler arasındaki etkileşimi arttırdığına ve bu
etkinliklerin öğrencilerin dili kullanma becerilerini geliştirdiğine yöneliktir:
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M: “Sınıf içindeki öğrencilerin etkileşimi üst düzeydeydi.”
AÖ: “ (…) yakın kültürlerle benzer olan batıl inançlar da vardı. Bu benzerlikler
ilgilerini çekti ve bu bizim kültürümüzde de var diyerek paylaştılar.”
AÖ: “Batıl inançlar hakkında ortak unsurlar oluştukça öğrenciler arasındaki
iletişim de arttı.”
ÖG-K7: “sınıfta çok güzel geçti çünk gerçekten hepimiz cok kunuştuk ve
kunuşurken yada dinlinken zaten Turkçe öğreniyorum.”

K9 Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan dersler sayesinde Türk kültürünü
öğrendiklerini ifade etmiştir. Bu derslerde sadece dil değil insanların nasıl davrandığını ve
kültürlerini öğrenmiştir. K11 ise Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerde
kültürlerarası karşılaştırmalar sayesinde hem kendi kültürünü hem de Türk kültürünü fark
ettiğini belirtmiştir. Bu derslerin diğer derslerden daha eğlenceli olduğunu düşündüğü için
hiç sıkılmadığını ifade etmiştir. Katılımcıların bu ifadelerinden yola çıkarak yabancı dil olarak
Türkçe derslerinin Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılması hakkındaki öğrenci
görüşlerinin dağılımı Tablo 9’daki gibidir:
Tablo 9
Yabancı dil olarak Türkçe derslerinin Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla
yapılması hakkındaki öğrenci görüşleri
Katılımcılar
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11
Derslerin Kültürlerarası
+
+
+ =
+
+
+ +
?
+
İletişim
Odaklı +
Yaklaşımla yapılması
(+) Olumlu (-) Olumsuz (?) Belirsiz (=) Ortada (+?) Olumluya Yakın (-?) Olumsuza
Yakın
Tablo 9’u incelediğimizde yabancı dil olarak Türkçe derslerinin Kültürlerarası İletişim Odaklı
Yaklaşımla yapılması hakkında 9 katılımcı olumlu yönde görüş ve 1 katılımcı ortada görüş
bildirirken 1 katılımcı belirsizdir. Yani katılımcıların %81.81’i yabancı dil olarak Türkçe
derslerin Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılması hakkında olumlu görüşe
sahiptir. Tablo 8’deki öğrenci görüşlerinden yola çıkılarak düzenlenen Tablo 10’da
katılımcıların derslerin Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla devam etmesi yönündeki
görüşlerinin dağılımı bulunmaktadır:

Tablo 10
Yabancı dil olarak Türkçe derslerinin Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla devam
etmesi
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Katılımcılar
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11
Derslerin
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Kültürlerarası İletişim
Odaklı
Yaklaşımla
devamı
(+) Olumlu (-) Olumsuz (?) Belirsiz (=) Ortada (+?) Olumluya Yakın (-?) Olumsuza
Yakın
Tablo 10’u incelediğimizde 11 katılımcının 11’i de yabancı dil olarak Türkçe derslerinin
Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla devamı konusunda olumlu yönde ifadelerde
bulunmuşlardır. Yani katılımcıların %100’ü derslerin Kültürlerarası İletişim Odaklı
Yaklaşımla devam etmesini istemektedir. Tablo 9’da derslerin Kültürlerarası İletişim Odaklı
Yaklaşımla yapılması hakkında K5 ortada bir görüş belirtmesine ve K10 belirsiz olmasına
rağmen derslerin Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla devam etmesini istemektedirler.
Sonuç olarak diyebiliriz ki katılımcıların tamamı Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla
yapılan derslerden memnun olmuştur ve derslerin Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla
yapılmasını istemektedirler.
4. SONUÇ
11 katılımcıdan 10 tanesi yabancı dil öğretiminde dil-kültür ilişkisinin önemine dair olumlu
görüşte bulunurken 1 katılımcı olumluya yakın bir görüşte bulunmuştur. Olumluya yakın bir
görüş belirten K7 için yabancı dil öğretiminde eğer öğrenilen yabancı dilin konuşulduğu
ülkede yaşanacaksa kültür öğrenmek önemlidir. Tersi bir durumda kültürün önemli
olmadığını düşünmektedir. Buna göre katılımcıların %90.90’ı yabancı dil öğretiminde kültür
öğretimini de önemli bulmaktadır. Çünkü “her dil ait olduğu kültürün yaşam deneyimine
ilişkin sözcükleri barındırdığı için, diller adeta ait oldukları kültürlerin özeti gibidirler.”
(Kıran ve Kıran, 2013; 63). Dolayısıyla dil ve kültür bir bütündür.
Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerde farklı kültürleri öğrenmenin
önemi hakkında 9 katılımcı olumlu görüş belirtirken 1 katılımcı olumsuza yakın, 1 katılımcı
da olumluya yakın görüş belirtmiştir. Katılımcıların geneline göre farklı kültürler hakkında
yeni şeyler öğrenmek önemlidir. Ancak bu durum 1 katılımcı (K7) için bu kadar önemli
değildir. Diğer kültürleri öğrenmek güzel olsa bile öğrenmek işine yaramayacaktır çünkü o
ülkeye gitme ihtimali olmadığını düşünmektedir.
Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerde farklı kültürlerin bir arada olması
hakkındaki öğrenci görüşlerine baktığımızda ise 10 katılımcı olumlu olduğunu düşünürken 1
katılımcı belirsizdir. Katılımcıların neredeyse tamamı farklı kültürlerin bir arada olmasının
önemli olduğunu düşünmesine rağmen sınıf içinde kültürel farklardan kaynaklı bir takım
problemlerin ve ön yargıların olduğu görülmektedir. 1 katılımcı (K2) sınıftaki bir öğrenciyi
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daha önce İranlı olduğu için sevmediğini zamanla tanıyınca bu fikrinin değiştiğini
belirtmektedir. Tapan (1995: 157) a göre, iki kültürün yan yana geldiği bir eğitim sürecinde
öğrenci farklı kültürleri kendi başkalıkları içinde kavramayı, böylece yabancı olana karşı daha
hoşgörülü olmayı öğrenebilir. Bu yüzden farklı kültürlerden öğrencilerin bir arada bulunması
öğrencilerin uluslararası hoşgörü kültürünü de geliştirir.
Sınıf ortamında farklı kültürlerden gelen öğrencilerin din ve politika gibi hassas konular
konuşulurken bazı problemler yaşadığı görülmüştür. Katılımcılarla yapılan yüz yüze
görüşmeler, araştırmacı öğretmen görüşleri ve öğrenci günlükleri bu problemlerin
yaşandığını doğrulamaktadır. Bu problemlerin temel nedeninin kültürel farklılıklara karşı
hoşgörüsüzlük ve empati kuramama olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bazı katılımcıların
‘Kültürlerarası İletişimsel Yeti’ye sahip olamadıkları söylenebilir. Bu konuda Gökmen (2005:
71) ‘Kültürlerarası İletişimsel Yeti’nin kişinin kendi dünya görüşü sınırlarını aşmak için bir
şans sunduğunu belirtmektedir. Gökmen’e göre başka kültürleri deneyimlememiş ya da
başka bir dil aracılığıyla iletişim kurmanın zorluğunu yaşamamış birisi, genelde, içinde var
olduğu çevre konusunda da duyarsızdır.
Bazı katılımcılar sınıf içinde farklı kültürlerin olmasından kaynaklı problemler yaşamasına
karşın farklı kültürlerin bir arada olmasını olumlu karşılamaktadırlar. Farklı kültürler
sayesinde dünyaya dair yeni bilgiler öğrenmekte böylece bazı ön yargıları yıkabilmektedirler.
Örneğin K2’nin İranlı öğrenci hakkındaki fikirlerinin değişmesi gibi. Bu konuda K9 da
derslerde yapılan kültürlerarası karşılaştırmalar sayesinde farklı kültürlerin birbirlerini
tanıdığını ve böylece yakınlaştıklarını düşünmektedir.
Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslere yönelik 6 katılımcı olumlu hislere
sahip olduğuna yönelik görüşlerde bulunurken 5 katılımcı olumluya yakın görüşlerde
bulunmuşlardı. Katılımcılar Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerde
genellikle rahat olduklarını belirtmişlerdir. Ancak bazı derslerde konulardan dolayı
sıkıldıklarını belirtmişlerdir. Özellikle “Gündemi Nasıl Takip Ediyorsunuz?” ve “Türkiye’de
Politika” konuları katılımcıların büyük çoğunlu tarafından sıkıcı bulunmuştur. “Gündemi
Nasıl Takip Ediyorsunuz?” adlı metinde istatistikî bilgiler bulunduğu için ve içeriğindeki
bilgilerin genelde tüm insanlar için aynı yani öğrencilerin bildiği bir konu olduğu için sıkıcı
bulunurken; “Türkiye’de Politika” konusu birçok öğrenci tarafından sevilmediği ve politika
konusunun hassas bir konu olduğu için sıkıcı bulunmuştur. Bu konulara öğrenciler yeterli ilgi
göstermemişlerdir. Polat (1990: 79) yabancı dilde okuma-anlama yetisinin kazandırılması ve
geliştirilmesinde ilk önemli adımın canlı bir etkileşim sağlayabilecek uygun metinlerin seçimi
olduğunu ifade eder. Bu iki konunun öğrencilerin geneli tarafından ilgi çekici
bulunmamasının nedeni bu metinlerin öğrencilerle canlı etkileşime girememiş olmaları
gösterilebilir.
1 katılımcı (K7) kendi kültüründeki durumlara benzer kültürel unsurların anlatıldığı günler
mutsuz olduğunu ancak farklı ve yeni kültürel unsurların anlatıldığı günler mutlu hissettiğini
belirtmiştir. 1 katılımcı (K6) ise bazı derslerde kişisel bir takım sorunlar yaşadığı için kendini
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iyi hissetmediğini ve o dersleri iyi dinleyemediğini belirtmiştir. Ancak bu durumunun
derslerle ilgili olmadığını vurgulamıştır.
Yabancı dil olarak Türkçe derslerinin Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılması
hakkında 9 katılımcı olumlu yönde ve 1 katılımcı ortada görüş bildirirken 1 katılımcı
belirsizdir. Katılımcılar bu derslerde kültürle birlikte dil öğrendiklerini ve bunların kendileri
için önemli olduğunu düşünmektedir. Katılımcılar Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla
yapılan dersleri daha ilginç ve eğlenceli bulduklarını belirtmişlerdir. 1 katılımcı (K11) bu
derslerde yapılan kültürlerarası karşılaştırmalar sayesinde kendi kültürünü fark ettiğini
belirtmiştir. Bu konuda Tapan (1995: 156-157), öğrencinin yabancı gerçekle karşılaştığında
onu ilk önce kendi önbilgisi ve deneyimleri ile kavramaya çalıştığını, yabancı olanla
kendisinin olan arasında karşılaştırmalar yaptığını, ilişkiler kurduğunu, her iki kültürün
benzer ve farklı yanlarını gördüğünü belirtmektedir. Bu uğraş ise onun yalnız yabancı olan ile
ilgili bilgilenmesine değil, aynı zamanda kendi kültürüne de yeni bir açıdan, daha nesnel
bakmasına yol açmaktadır. Sonuç olarak kültürlerarası karşılaştırmaların ön planda olduğu
Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan dersler öğrenciler tarafından ilginç ve
eğlenceli bulunmuş ve bu dersler sayesinde öğrencilerde farklı kültürlere dair bir bilinç
oluşturulmuştur.
Katılımcıların tamamı derslerin Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla devam etmesi
konusunda hem fikirdir. Derslerin bu şekilde yapılmasını istemektedirler. Çünkü kültürle
birlikte dil öğrenmenin daha önemli olduğunu düşünmektedirler.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ve bu bulgular ışığında yapılan değerlendirmeler
ve yorumlara bağlı olarak bir takım sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma süreci boyunca elde
edilen araştırmacı izlenimleri ve araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar ışığında aşağıdaki
önerilerde bulunulabilir:
1. Yabancı dil olarak Türkçe derslerinde dil-kültür ilişkisi göz önünde bulundurulmalı ve
derslerde dille birlikte kültürel unsurların da öğretilmesi sağlanmalıdır.
2. Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan yabancı dil olarak Türkçe derslerinde
Türk kültürünün öğretilmesi, Türk kültürünün yabancılara dayatılması veya kültür
emperyalizmi yapılması anlamına gelmez. Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan
yabancı dil olarak Türkçe derslerinde kültür öğretimi yapılırken kültürlerarası
karşılaştırmalardan yararlanılarak öğrencilerde kültürlerarasılık anlayışının oluşturulması
sağlanır.
3. Yabancı dil olarak Türkçe öğretim ortamları çokkültürlü ortamlardır. Bu nedenle yabancı
dil olarak Türkçe öğretimi yapılan ortamlarda çokkültürlülük unsuru göz önünde
bulundurulmalıdır.
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4. Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla ders yapacak olan öğretmenlerin çokkültürlülük
ve kültürlerarasılık anlayışına sahip olması gerekir.
5. Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerde din ve politika gibi farklı
düşüncelerin yoğun olduğu konular konuşulurken bazı problemler olabilir. Böyle konular
konuşulurken öğretmenin nesnel bir pozisyonda bulunmalıdır. Bunun için öğretmenin
çokkültürlülüğe açık olması ve ‘Kültürlerarası İletişimsel Yeti’ye sahip olması önemlidir.
6. Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerin bir diğer amacı kültürlerarasılık
anlayışının öğrencilere kazandırılması olduğu için öğrencilerin farklı düşüncelere karşı
empati kurmalarını ve farklılıkları hoşgörü ile karşılamalarını sağlayacak ortamlar
oluşturulmalıdır.
7. Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan derslerin ana malzemesi kültür olduğu
için birçok öğrencinin ilgisini çekmektedir. İlginç kültürel unsurlar sınıf ortamına getirilerek
öğrencilerin derslere güdülenmesi sağlanabilir. İlgi çekici olmadığı düşünülen bazı kültürel
unsurların konu edinildiği derslerde etkinlikler öğrencilerin ilgisini çekebilecek türden
hazırlanabilir. Ama Kültürel Yaklaşımla yapılan derslerde öğrenci kendi kültürüyle ilgili
unsurları da sınıf ortamında paylaşacağı için birçok farklılık sınıf ortamına geleceğinden
öğrencinin dikkatini çekecek unsurlar olacaktır.
8. Farklı kültürlerden öğrencilerin bir arada bulunduğu sınıflarda bazı ön yargılar olabilir.
Öğrencilerin sahip oldukları ön yargıları kırmak ders sürecindeki etkileşimi arttıracak
böylece öğrenme süreci verimli olacaktır. Öğrencilerin ön yargılarını kırmada kültürlerarası
karşılaştırma çalışmaları yardımcı olabilir.
9. Bir yaklaşım olarak doğan Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşım’ın yabancı dil olarak
Türkçe öğretimine yönelik olarak bir izlencesi bulunmamaktadır. Bu yüzden Kültürlerarası
İletişim Odaklı Yaklaşımla hazırlanmış yabancı dil olarak Türkçe derslerine yönelik bir
izlenceye ihtiyaç söz konusudur. Böyle bir ihtiyacın giderilmesi için yeni çalışmaların da
yapılmasına ihtiyaç vardır.
10. Bu çalışmada elde edilen veriler İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’ndeki B2 kurundan
rastgele seçilen 11 öğrenci ile sınırlandırılmıştır. Bu yüzden araştırma sonucunda elde edilen
veriler katılımcı gruba benzer özellikteki gruplara genellenebilir. Dolayısıyla benzer
çalışmanın farklı gruplar üzerinde de yapılması Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla
yapılan yabancı dil olarak Türkçe derslerine yönelik farklı öğrenci görüşlerini tespit etmede
yararlı olacaktır. Bu çalışmalar aynı zamanda ileride Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşım
odaklı hazırlanacak olan yabancı dil olarak Türkçe derslerine yönelik izlence oluşturmada da
eğitim programcılarına yol gösterecektir.
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ABSTRACT
The aim of this study was prospective teachers to identify their faith self-efficacy oral expression is to evaluate the results,
according to some variables.Research, a descriptive study is with the relational scan model. The phases of this research,
connected to the universities council of higher education in Turkey constitutes teacher candidates. Instances of the Dokuz Eylül
University, Buca Education Faculty Turkish language teaching, English language teaching,Computer teaching,primary teaching,
pre-school teaching,Maths teaching,Science teaching departments of education 1. and fourth-year teacher candidates constitute.
In this study, validity and reliability have been identified “Oral Expression Self-efficacy Scale” were used.
As a result of the research, prospective teachers attending oral narratives about themselves deem adequate levels has been
identified (

X

=3,7). According to the data obtained based on the sections; preschool education teacher candidates ' oral

expression the beliefs of the highest levels (

X

X

=3,86) of self-efficacy, while Math teacher has the lowest level of the section (

=3,56). According to the grade level could not obtain a distinct difference. But in terms of gender female teacher candidates

than men deem themselves in this area can be said to be more than enough. Highest arithmetic mean (
dimensions (Listener Factor) 4. size.

X

=4,06) between

Keywords: Speaking, Oral expression, Self-efficacy, Self-efficacy of Oral Expression.

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının sözlü anlatım öz yeterlik inançlarını saptayıp elde edilen sonuçları bazı değişkenlere
göre değerlendirmektir. Araştırma, “İlişkisel Tarama Modeli’’ nde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Türkiye’de
YÖK’e bağlı üniversitelerdeki öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemi ise Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim
Fakültesinin Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği,
İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğretmen adayları
oluşturmaktadır.Çalışmada, geçerliği ve güvenirliği saptanmış “Sözlü Anlatım Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda, çalışmaya katılan öğretmen adaylarının sözlü anlatımları konusunda kendilerini iyi ( X =3,7) düzeyde
gördükleri saptanmıştır. Bölümlere göre elde edilen bulgulara göre; Okul Öncesi Öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen
adaylarının sözlü anlatım öz yeterlik inançları (

X

=3,86) en yüksek düzeyde çıkarken, İlköğretim Matematik Öğretmenliğinde

öğrenim gören öğretmen adaylarının sözlü anlatım öz yeterlik inançları ( X =3,56) en düşük düzeyde çıkmıştır. Sınıf
seviyelerine göre anlamlı bir fark elde edilemezken, cinsiyete göre kız öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre
sözlü anlatımlarında kendilerini daha yeterli gördükleri söylenebilir. Boyutlar arasında en yüksek aritmetik ortalamaya (
=4,06) sahip olan boyut 4. boyut (Dinleyici Faktörü) olarak tespit edilmiştir.

X
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1. GİRİŞ
Doğası gereği sosyal bir varlık olan insan tek başına yaşayamaz. Etrafındaki diğer insanlarla
etkileşim ve iletişim içinde olmak zorundadır. Çünkü bu, insan olmanın bir gereğidir.
İletişimini de dil ile sağlamaktadır. Bazı canlıların kendi aralarında bir şekilde iletişim
kurduğu bilindiği hâlde, iletişim amaçlı dili kullanma becerisi sadece insana ait bir beceridir.
İnsan hem anlamak hem de anlaşılmak ister. Dil, hem anlama hem anlatma becerilerini
kapsayan bir iletişim aracıdır. İnsan, okuduklarını ve dinlediklerini anlamaya çalışırken;
yazarak ve konuşarak da kendini anlatmaya çalışır.
Dil, öğrenmenin kalbi ve insan beyninin sınırsız bir becerisidir (Güneş, 2013: 1). İnsan var
olduğu günden itibaren çevresi ile bir şekilde etkileşim kurmuş ve iletişim halinde olmuştur.
İnsanlığın gelişimi ile birlikte birbirleri ile kurdukları iletişim de gelişmiştir. En nihayetinde
insanın iletişim kurmak için sahip olduğu ve onu diğer canlılardan ayıran en önemli araç
dildir. Yıldız vd.ye (2013: 16) göre; dil, insanların düşüncelerinden doğmuş; doğduktan sonra
da düşüncelerin yaratıcısı olmuştur. Yani düşündükçe, zihinde yeni şeyler tasarladıkça dil
gelişmiş ve daha sonra düşündüklerini dil sayesinde aktarmıştır.
İletişim olmadan insanların toplumsallaşması, bireysel ve toplumsal kimliklerini kazanmaları
mümkün değildir (Temizkan, 2013: 5). İnsanın sosyal bir varlık olması duygu, düşünce, istek,
hayal ve gereksinimini çeşitli şekillerde paylaşmasını zorunlu kılmıştır (Durukan ve Maden,
2010: 60). Çetinkaya (2011: 567) ise bu konuda şunları söylemiştir: Toplumsal bir varlık olan
insan, yüzyıllar boyunca çevresiyle etkileşim içerisinde olmuştur. Duygularını, düşüncelerini,
hayallerini ve umutlarını aktarma gereksinimini konuşarak ve yazarak gidermeye çalışmış,
bunların da dinleme ve okuma yoluyla anlaşılmasını istemiştir.
İnsan şüphesiz ki var olduğundan beri iletişim kurmaktadır ve bunu çeşitli şekillerde
gerçekleştirmiştir. Dumanla, güvercinle olan iletişim en eski ve en ilkel yöntemler olsa da
belli bir zaman diliminde kullanılmıştır. Bunun yanında sözlü iletişim ve yazılı iletişim en çok
kullanılanlardır. Yazının bulunmasına kadar geçen süreç de göz önünde bulundurulacak
olursa sözlü iletişim en çok kullanılan iletişim şeklidir. Temizyürek’e (2007: 120) göre;
insanın çevresindeki diğer insanlarla anlaşabilmesinde en büyük payı sözlü iletişim
oluşturmaktadır.
Sözlü iletişimdeki başarı, etkin dinleme ve etkin konuşmaya bağlıdır (Temizkan, 2013: 202).
Konuşma; duygu, düşünce, tasarım ve isteklerin sözle bildirilmesidir. Başka bir deyişle, bir
konunun zihinde tasarlandıktan sonra karşımızdakilere sözle iletilme işidir (Temizkan, 2009:
91). Temizyürek’e (2007: 119) göre; toplum içinde iletişim türü olarak en fazla konuşmayı
kullanan insanın, duygu ve düşüncelerini karşı taraftakilere sözlü olarak doğru, düzgün, açık
ve anlaşılır bir şekilde anlatabilmesi gerekir. Bir başka tanımda (Yelok ve Sallabaş, 2009:
582) insan hayatı boyunca edindiği bilgi, görüş, izlenim ve düşüncelerini karşısındakilere
sözlü olarak aktarmasına konuşma denmektedir. Kısaca ifade edilecek olursa; konuşma
insanın zihnindekileri sözle ifade etmesidir. Canlılar içerisinde düşünce ile birlikte bu beceri
sadece insana verilmiştir. Bu yüzden konuşma becerisi insanın, diğer canlılardan ayrılan en
belirgin özelliğidir. Anlaşmanın ise en kolay yoludur. Arslan’ın (2012: 222) da belirttiği gibi
konuşma; insanın öteki insanlarla ilişkilerini sürdürebilmesi için en çok gereksinim duyduğu
ve yararlandığı önemli bir etkinliktir.
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İletişimde en çok tercih edilen konuşma; birçok etmenin bir araya gelmesiyle oluşan bir
süreçtir. Özdemir’in de (2011: 45) belirttiği gibi; konuşma, çok yönlü ve çok boyutlu bir
olgudur. Sözlü anlatım süreci, sadece düşüncelerin sese dönüştürüldüğü bir süreç değildir.
Süreci etkileyen birçok faktör vardır. Altun’a (2012: 258) göre; duyguların ve düşüncelerin
hazırlıklı ya da hazırlıksız konuşmayla dinleyenlere aktarılması, sözlü anlatımdır. Sözlü
anlatım, sadece konuşmayla sınırlandırılmaz, beden dilinin ustalıkla kullanılması da bu ifade
tarzının vazgeçilmezlerindendir.
Güzel ve etkili bir şekilde konuşabilme, sağlıklı bir iletişim için kaçınılmazdır. Temizkan’a
(2013: 220) göre; şüphesiz ki güzel konuşmada insanın sahip olduğu yeteneğin payı
büyüktür, ancak bilinçli ve planlı bir şekilde çalışmak da bu yeteneğin performansa
dönüştürülmesinde çok etkilidir. Denilebilir ki; sahip olunan yetenekler insanı belirli bir yere
kadar getirir. Sonrasındaki ilerleme ve gelişme ancak o beceri ile ilgili alınacak olan eğitimle
mümkün olur. Aktaş ve Gündüz’e (2013: 99) göre de; doğru ve düzgün konuşma becerisi,
konuşma eğitimi yapmak ve iyi konuşanları örnek almakla kazanılır.
Çocuğun eğitim ortamına girdiği andan itibaren, en çok iletişim kurduğu kişi öğretmendir.
Henüz çoğu şeyi bilmediği için, öğretmenin bilgilendirme ve yönlendirmesi ile hareket
edecek, çoğunlukla da onu model alacaktır. Henüz okuma-yazma bilmeyen öğrenci
çoğunlukla dinleme ve konuşma becerisini kullanacaktır. Bu yüzden Ünalan’ın (2007: 129)
dile getirdiği gibi; öğretmen sınıfta güzel bir konuşma ortamı yaratmalıdır. Çünkü doğru ve
düzgün bir şekilde konuşma ancak bu şekilde konuşulan bir çevrede bulunarak ve bizzat
böyle konuşmaya çalışarak elde edilir. Yine Durukan ve Maden’e (2010: 61) göre; eğitim
hedeflerine ulaşmada öğretmen-öğrenci iletişiminin büyük payı vardır. Temelde etkili
öğretmenler iyi birer uzman oldukları kadar mükemmel birer iletişimci de olmalıdırlar.
Öğretmenin, mesleğinde başarılı olması etkili konuşma becerisinin gelişmiş olmasıyla
yakından ilgilidir (Gülbahçe, 2010: 20). Anadili konuşanların, konuşmalarını anlamlı ve akıcı
hâle getirebilmeleri için eğitim-öğretim kurumlarında, parçalarüstü birimleri doğru üreten,
sentaks ve semantik bilgisine sahip öğretmenler elinde yetişmeleri gerekir (Coşkun, 2009:
47). Eğitim- öğretim etkinliklerinin en önemli unsuru öğrencidir. Öğrenciyi şekillendiren ve
eğitim hedeflerine ulaşmadaki bir diğer unsur ise öğretmendir. Eğitim- öğretim, insan
yetiştirme faaliyeti olarak düşünülürse bunun ustası öğretmendir. Nitelikli bireyler, nitelikli
öğretmenlerin ellerinde yetişmektedir. Öğretmen, mesleğine ne kadar hâkim olursa o kadar
başarılı olur. Oğuz’a (2009a: 19) göre; öğretmenin mesleğinde başarılı olması etkili konuşma
becerisinin gelişmiş olmasıyla yakından ilgilidir.
Yapılandırmacı eğitim programı ile birlikte birey, ön plana çıkmıştır. Önemi artan bireyin
düşünceleri ve görüşleri de önemsenmeye başlanmıştır. Çetin’e (2009: 132) göre;
yapılandırmacı öğrenme kuramının başarısının önemli belirleyicisi öz yeterliktir. Öğrencinin
kendi kapasitesini değerlendirmesi; bireyin kendi hakkındaki düşüncelerinin daha çok
önemsenmesini ve öz yeterlik kavramını beraberinde getirmiştir.
Öz yeterlik, ilk olarak Sosyal Öğrenme Kuramı’nın öncüsü Bandura tarafından kullanılmıştır.
Bandura’ya(1994: 2) göre öz yeterlik; insanların hayatlarını etkileyen olaylar üzerinde etkiye
sahip olan performanslarını, belirlenen düzeyde ortaya koyabilmek için yeteneklerine olan
inancı olarak tanımlanır. Bireyin o alandaki başarısının yüksek olmasından ziyade o alandaki
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yeterlik beklentisini karşılayabilmesiyle ilgilidir. Akkoyunlu, Orhan ve Umay’a (2005:1) göre
öz yeterlik; bireyin becerilerinde ne kadar yetkin olduğu ile değil, kendi becerilerine olan
inancı ile ilgilidir. Diğer bir deyişle; öz yeterlik yetenekli olmayı değil, ama kişinin kendi
kaynaklarına güvenmesine karşılık gelir (Yıldırım ve İlhan, 2010: 302).
Öz yeterliği yüksek bireyler yetiştirmek için, öz yeterliği yüksek öğretmenlerin
yetiştirilmesinin önemi giderek artmaktadır. Ülper ve Bağcı (2012: 1118) ve Oğuz (2009b:
282) öğretmen öz yeterliğinin, çağdaş ve verimli bir eğitim ortamı için önemli bir değişken
olduğunu vurgulamışlardır. Eğitim-öğretim ortamında bu kadar öneme sahip olan
öğretmenin kendi yeterliliklerini çok iyi bilmesi ve yüksek bir öz yeterliğe sahip olması
gerekmektedir. Azar’a (2010: 236) göre; becerilerine daha az güven duyan öğretmenlere
kıyasla, daha fazla yeterliğe sahip olan öğretmenler, öğrencileri etkinlik planlaması ve
etkileşimler aracılığıyla öğrenmeye teşvik edebilmektedir.
Bandura’nın öncüsü olduğu öz yeterlik; bir alandaki başarıyı etkileyen en önemli
kavramlardan birisidir. Öz yeterlik, bireyin bir alandaki yeterliliğine olan inancıdır. Bu da
bireyin, sahip olduğu becerilerin ne kadar farkında olduğu ile ilgilidir. Farkındalık ise
beraberinde düzenlemeyi getirir. İletişim becerisi iyi kullanabilme, öğretmen adayının sahip
olması gereken bir beceridir. Öğretmen adayı bu becerisinin ne kadar farkında olursa,
eksiklerini görüp ona göre geliştirme yoluna gidecektir.
Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının sözlü anlatım öz yeterlik inanç düzeylerini tespit
etmektir. Bu amaç çerçevesinde, aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Öğretmen adaylarının sözlü anlatım becerilerine yönelik öz yeterlik inançları
bölümlere göre farklılık göstermekte midir?
2. Öğretmen adaylarının sözlü anlatım becerilerine yönelik öz yeterlik inançları sınıf
düzeyine göre farklılık göstermekte midir?
3. Öğretmen adaylarının sözlü anlatım becerilerine yönelik öz yeterlik inançları
cinsiyete göre farklılık göstermekte midir?
4. Öğretmen adaylarının sözlü anlatım becerilerine yönelik öz yeterlik inançları sözlü
anlatımın boyutlarına göre farklılık göstermekte midir?
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Araştırma “İlişkisel Tarama Modeli”nde betimsel bir çalışmadır. Nicel araştırmaya bağlı
olarak korelasyonel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve değişkenler arasındaki ilişkiler
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde öğrenim gören
öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklem ise Buca Eğitim Fakültesinin Türkçe
Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği,
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İngilizce Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve
Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinden “basit seçkisiz örneklem” yöntemine göre belirlenmiş
giriş ve son sınıf düzeyindeki öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Öğretmen yetiştiren
kurumlarda alınan eğitimin, öz yeterliğin geliştirilmesine bir katkısının olup olmadığını tespit
edebilmek amacıyla giriş ve son sınıftaki öğretmen adayları örneklem olarak seçilmiştir.
Araştırmaya 472 (% 69,5) kız, 207 (% 30,5) erkek olmak üzere toplam 679 öğretmen adayı
katılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada, geçerlik ve güvenirliği saptanmış “Sözlü Anlatım Öz Yeterlik Ölçeği (Aydın, 2013)”
kullanılmıştır.
Kullanılan ölçeğin araştırma evrenini Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde
öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini farklı
bölümlerden tabakalı seçkisiz örneklem yolu ile seçilen 503 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Ölçeğin geliştirilme aşamasında toplam 78 maddeden oluşan ölçek, uzman görüşüne
sunulmuştur. Kapsam geçerliliğini saptamak üzere 5 Türkçe eğitimi, 1 rehberlik ve psikolojik
danışma, 1 program geliştirme, 1 ölçme ve değerlendirme uzmanından görüş alınarak 66
maddelik ölçeğe son hâli verilmiştir. Ölçek maddelerinin uygun boyutlarda yer alabilmesi için
Türkçe eğitimi alanında çalışan 5 akademisyenden görüş alınmış ve görüş birliğine varıldığı
saptanmıştır. 40 katılımcı ile gerçekleştirilen ön deneme sonucunda ölçeğe son şekli
verilmiştir. Verilerin analizinde açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmış, açımlayıcı
faktör analizi için SPSS 17.0 programı kullanılmıştır. Verilerin faktör analizine uygun olup
olmadığı Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett küresellik testi ile kontrol edilmiştir.
Güvenirlik analizinde ilişkisiz t-testi kullanılmış, Spearman Brown iki yarı test korelasyonu ve
Croanbach Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplaması yapılmıştır. Güvenirlik çalışmaları ve faktör
analizine bağlı olarak ölçekteki 66 maddeden 20 tanesi çıkarılmış ve ölçek 46 madde olarak
değerlendirmeye alınmıştır.
Yapılan çalışma sonucunda ölçeğin “Konuşmayı Planlama”, “Konuşma Süreci”, “Dilsel Yapı” ve
“Dinleyici Faktörü” olmak üzere 4 boyutta toplandığı görülmüştür. Ölçeğin bütünü .95 alfa
katsayısına sahiptir.geliştirilen bu ölçeğin öğretmen adaylarının konuşma becerisini öz
yeterlik yönünden değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.
Veri Çözümleme Teknikleri
Verilerin analizinde; betimsel analiz, Anova-Tukey testi, Bağımsız t-testi kullanılmıştır.
Kullanılan testler, elde edilen bulgularla birlikte sunulmuştur.
Bulgular
Problem Cümlesine İlişkin Bulgular
Çalışmanın “Öğretmen adaylarının sözlü anlatım öz yeterlik inançları ne düzeydedir?”
problem cümlesine yönelik analiz sonuçları sunulmuştur:
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N

Tablo 1
Öğretmen Adaylarının Sözlü Anlatım İnanç Düzeyi Tablosu
Minimum
Maksimum
Aritmetik
Standart
Sapma
Ortalama ( X )
(SS)

679

1,89

5,00

3,73

,50484

Gerçekleştirilen betimsel analiz sonucuna göre örneklemde yer alan öğretmen adaylarının
kendilerini iyi ( X =3,7) düzeyde gördükleri saptanmıştır. Bununla bağlantılı olarak
gerçekleştirilen alt problem cümlelerine ilişkin bulgular aşağıda yer almaktadır:

Birinci Alt Problem Cümlesine Ait Bulgular
“Öğretmen adaylarının sözlü anlatım becerilerine yönelik öz yeterlik inançları bölümlere
göre farklılık göstermekte midir?” alt problemine yönelik bulgular tablo 2’de verilmiştir:
Tablo 2
Öğretmen Adaylarının Bölümlere Göre Sözlü Anlatım Becerilerine Yönelik Öz Yeterlik
İnanç Düzeyi Tukey Tablosu
Bölümler
N
Aritmetik Ort. ( X )
Türkçe Öğretmenliği

88

3,78

Bilgisayar Öğretmenliği

60

3,80

İngilizce Öğretmenliği

102

3,82

Fen Bilgisi Öğretmenliği

75

3,64

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

78

3,61

Sınıf Öğretmenliği

91

3,71
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76
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3,86
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Tukey testi sonuçlarına göre araştırmaya katılan bölümlerden Türkçe Öğretmenliği
Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının (N=88) sözlü anlatım öz yeterlik inançları (

X =3,78) oranında; Bilgisayar Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının
(N=60) sözlü anlatım öz yeterlik inançları ( X =3,80) oranında; İngilizce Öğretmenliği
Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının (N=102) sözlü anlatım öz yeterlik inançları
( X =3,82) oranında; Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören öğretmen
adaylarının (N=75) sözlü anlatım öz yeterlik inançları ( X =3,64) oranında; Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının (N= 78) sözlü anlatım öz
yeterlik inançları ( X =3,61) oranında; Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören
öğretmen adaylarının (N=91) sözlü anlatım öz yeterlik inançları ( X =3,71) oranında;
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının (N=76)
sözlü anlatım öz yeterlik inançları ( X =3,56) oranında ve Okul Öncesi Öğretmenliği
bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının (N=109) sözlü anlatım öz yeterlik inançları
( X =3,86) oranında belirlenmiştir.
Elde edilen analiz sonuçlarına göre; Okul Öncesi Öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen
adaylarının sözlü anlatım öz yeterlik inançları ( X =3,86) en yüksek düzeyde çıkarken,
İlköğretim Matematik Öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adaylarının sözlü anlatım öz
yeterlik inançları ( X =3,56) en düşük düzeyde çıkmıştır.
Tablo 3
Öğretmen Adaylarının Bölümlere Göre Sözlü Anlatım Becerilerine Yönelik Öz Yeterlik
İnanç Düzeyleri Arasındaki İlişki Tablosu
Varyansın
Kareler
df
Kareler
F
p
Anlamlı
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Fark
Gruplararası

7,156

7

1,022

Gruplariçi

165,642

671

,247

Toplam

172,798

678

4,141

,000

Oö-Mat,
Oö-Sos,
İng-Mat

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1340

Huriye ÇAKIR &İ. Seçkin AYDIN

(Oö: Okul Öncesi Öğretmenliği, Mat: Matematik Öğretmenliği, İng: İngilizce Öğretmenliği)
Tabloda gösterilen Tukey Testi ANOVA sonuçlarına göre; sözlü anlatım öz yeterlik inançları
noktasında Okul Öncesi Öğretmenliği ( X =3,86) ile Matematik Öğretenliği ( X =3,56); Okul
Öncesi Öğretmenliği ( X =3,86) ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ( X =3,61); İngilizce
Öğretmenliği ( X =3,82) ile Matematik Öğretmenliği ( X =3,56) arasında anlamlı bir fark
olduğu saptanmıştır.
Analiz sonuçlarına göre Okul Öncesi Öğretmenliği lehine anlamlı bir fark çıkarken; diğer
bölümler arasında fark görülmemiştir.
İkinci Alt Problem Cümlesine Ait Bulgular
“Öğretmen adaylarının sözlü anlatım becerilerine yönelik öz yeterlik inançları sınıf düzeyine
göre farklılık göstermekte midir?” alt problemine yönelik bulgular tablo 4’te verilmiştir:
Tablo 4
Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyine Göre Sözlü Anlatım Becerilerine Yönelik Öz
Yeterlik İnanç Düzeyi Tablosu
Gruplar
N
Aritmetik
Standart
Standart
t
Sapma
Hata
Ortalama ( X )
Türkçe Ö. 1

49

3,79

,62

,09
,93

Türkçe Ö. 4

39

3,78

,53

,08

Bilgisayar Ö. 1

36

3,75

,50

,08
,41

Bilgisayar Ö. 4

24

3,86

,49

,10

İngilizce Ö. 1

47

3,87

,42

,06
,33

İngilizce Ö. 4

55

3,78

,43

,06

Fen Bil. Ö. 1

43

3,62

,51

,08
,55

Fen Bil. Ö. 4

32

3,68

,42

,07

Sosyal Bil. Ö. 1

46

3,53

,55

,08

Sosyal Bil. Ö. 4

32

3,73

,45

,08

Sınıf Ö. 1

54

3,66

,49

,07

Sınıf Ö. 4

37

3,80

,47

,08

,09

,17
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,08
,48

Matematik Ö. 4

25

3,62

,39

,08

Okul Öncesi Ö. 1

62

3,82

,50

,06
,33

Okul Öncesi Ö. 4

47

3,92

,49

,07

Elde edilen bulgulara göre; bölümlerin 1. ve 4. sınıfında öğrenim gören öğretmen adaylarının
öz yeterlik algıları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.
Üçüncü Alt Problem Cümlesine Ait Bulgular
“Öğretmen adaylarının sözlü anlatım becerilerine yönelik öz yeterlik inançları cinsiyete göre
farklılık göstermekte midir?” alt problemine yönelik bulgular tablo 5’te verilmiştir:
Tablo 5
Öğretmen Adaylarının Cinsiyete Göre Sözlü Anlatım Öz Yeterlik İnanç Düzeyi Tablosu
Cinsiyet
N
Aritmetik
Standart
Standart
t
Sapma(SS)
Hata
Ortalama ( X )
Kız

472

3,78

,48

,02

Erkek

207

3,62

,55

,04

,000

Tabloya göre; çalışmaya katılan kız öğretmen adaylarının (N=472) sözlü anlatım öz
yeterliğine ait puanların aritmetik ortalaması ( X =3,78), erkek öğretmen adaylarının
(N=207) sözlü anlatım öz yeterliğine ait puanların aritmetik ortalamasından ( X =3,62) daha
yüksek çıkmıştır. Bu bulguya göre; kız öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre
sözlü anlatımlarında kendilerini daha yeterli gördükleri söylenebilir.

Dördüncü Alt Problem Cümlesine Ait Bulgular

“Öğretmen adaylarının sözlü anlatım becerilerine yönelik öz yeterlik inançları sözlü anlatımın
boyutlarına göre farklılık göstermekte midir?” alt problemine yönelik bulgular tablo 6’da
verilmiştir:
Tablo 6
Öğretmen Adaylarının Sözlü Anlatımın Boyutlarına Göre Sözlü Anlatım Öz Yeterlik
İnanış Düzeyi Tablosu
Boyutlar
N
Aritmetik
Standart Standart
t
Sapma
Hata
Ortalama ( X )
Boyut 1

679

3,57

,618

,024

,000

Boyut 2

679

3,89

,511

,020

,000
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Boyut 3

679

3,71

,678

,026

,000

Boyut 4

679

4,06

,612

,024

,000

Tabloda görüldüğü gibi çalışmada 4 farklı boyut yer almaktadır. Bunlar; Konuşmayı Planlama,
Konuşma Süreci, Dilsel Yapı ve Dinleyici Faktörüdür. 1. boyutun aritmetik ortalaması X
=3,57; ikinci boyutun aritmetik ortalaması X =3,89; üçüncü boyutun aritmetik ortalaması X
=3,71; dördüncü boyutun aritmetik ortalaması X =4,06 olarak saptanmıştır. Boyutlar
arasında en yüksek aritmetik ortalamaya ( X =4,06) sahip olan boyut 4. boyut olarak tespit
edilmiştir. En fazla maddenin 1. boyutta ve en az maddenin 4. boyutta olduğu göz önünde
bulundurulduğunda; boyuttaki madde sayısı azaldıkça aritmetik ortalamanın arttığı
söylenebilir.
Sonuç ve Tartışma
Öğretmen adaylarının sözlü anlatım öz yeterlik inançlarını saptamayı amaçlayan bu
çalışmanın analiz sonuçlarına göre; öğretmen adayları sözlü anlatımları konusunda
kendilerini iyi ( X =3,7) düzeyde görmektedir. Elde edilen bu sonuç, alan yazındaki başka
çalışmaların sonuçları tarafından desteklenmektedir.
Alan yazına bakıldığında; Oğuz’un (2009b) öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik
inançlarını saptamaya yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmada, öğretmen adaylarının öz
yeterlik inançlarının oldukça yeterli düzeyde olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Matematik öğretmenlerinin öğretimlerine yönelik öz yeterlik inanç puanlarının, çalıştıkları
birime göre anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediğini saptamaya yönelik bir çalışa
gerçekleştiren Dede’nin (2008) yaptığı çalışma sonucunda; her iki gruptaki matematik
öğretmenlerinin de öğretimlerine yönelik öz yeterlik inançlarının yüksek düzeyde olduğu
tespit edilmiştir.
Ülper ve Bağcı (2012) Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine dönük öz
yeterlik algılarını cinsiyet, öğretim türü, mezun olunan lise türü ve akademik başarı
durumuna göre incelemek amacıyla bir çalışma gerçekleştirmiş ve Türkçe öğretmeni
adaylarının öz yeterlik algılarına ilişkin genel görünümlerinin “iyi” düzeyde olduğu sonucuna
ulaşmıştır.
Oğuz (2009a), öğretmen adaylarının sözlü ve yazılı anlatım becerilerine ilişkin öz yeterlik
algılarını ortaya koymak amacıyla bir çalışma gerçekleştirmiş ve çalışma sonucunda;
öğretmen adaylarının sözlü ve yazılı anlatım becerilerine ilişkin öz yeterlik algılarının düşük
olduğunu, kendilerini çok yeterli olarak algılamadıklarını tespit etmiştir. Dumanlı (2014),
Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım öz yeterlik inançlarını değerlendirmeye yönelik
yaptığı çalışmada ise; Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım öz yeterliği konusunda iyi (

X =3,67) düzeyde gördüklerini saptamıştır.
Araştırmanın “Öğretmen adaylarının sözlü anlatım becerilerine yönelik öz yeterlik inançları
bölümlere göre farklılık göstermekte midir?” birinci alt problem cümlesine yönelik analiz
sonuçlarına göre; Okul Öncesi Öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adaylarının sözlü
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anlatım öz yeterlik inançları ( X =3,86) en yüksek düzeyde çıkarken, İlköğretim Matematik
Öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adaylarının sözlü anlatım öz yeterlik inançları ( X
=3,56) en düşük düzeyde çıkmıştır.
Dil becerisinin öğretimi dendiğinde önce Türkçe öğretmenleri akla gelir. Araştırmanın
bölümler arası karşılaştırma ile ilgili bulgularında ise, yüksek öz yeterlik beklenen bir bölüm
olmasına rağmen bölümler arasında ortalarda yer almaktadır. Bu öncelikli beklenen bir
durum olsa da, bütün öğretmenlerin öğrenci ile iletişim hâlinde olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, bu beceriyi bütün öğretmen adaylarının iyi bir şekilde kullanması
gerekmektedir. Araştırma sonucunda, en yüksek öz yeterlik algısına sahip olan ise Okul
Öncesi Öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adayları olmuştur. Çocuğun, ilk olarak okul
öncesi dönemde eğitime başlayacağı ve ilk öğretmenin okul öncesi öğretmeni olacağı
düşünüldüğünde elde edilen sonuç, eğitim açısında oldukça olumludur. Çünkü öz yeterliği
yüksek öğretmen, öz yeterliği yüksek öğrenciler demektir.
Araştırmanın “Öğretmen adaylarının sözlü anlatım becerilerine yönelik öz yeterlik inançları
sınıf düzeyine göre farklılık göstermekte midir?” ikinci alt problem cümlesine ilişkin analiz
sonuçlarına göre; bölümlerin 1. ve 4. sınıfları arasında anlamlı bir farklılık tespit
edilmemiştir. Normal şartlarda 4. sınıf öğrencilerinin, aldıkları eğitimle birlikte öz
yeterliklerinin yüksek olması beklenir. Ancak çalışmada anlamlı bir fark elde edilememiştir.
Bu da, öğretmen yetiştirirken verilen eğitimin gözden geçirilip gerekli değişikliklerin
yapılmasına işaret etmektedir.
Oğuz’un (2009b) öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik inançlarını incelemek amacıyla
gerçekleştirdiği çalışmanın sınıf değişkenine göre elde ettiği bulgulara göre; 1. sınıftaki
öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik inançlarının 4. sınıftaki öğretmen adaylarına göre
daha yüksek düzeyde olduğunu saptamıştır.
Taşkın ve Hacıömeroğlu (2010), öğretmen öz yeterlik inanç ölçeğinin Türkçeye uyarlanması
ve sınıf öğretmeni adaylarının öz yeterlik inançlarını incelemek amacıyla bir çalışma
gerçekleştirmişlerdir. Araştırmaya 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmeni adayları
katılmışlardır ve 4. sınıftaki öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir farklılık çıktığı tespit
dilmiştir. Çalışmanın sonucunda da; 4. sınıftaki öğretmen adaylarının 3. sınıftaki öğretmen
adaylarından farklı olarak alan, genel kültür ve mesleki bilgisi dersleri aldıklarının ve bunun
da öz yeterlik algısına etkisi olduğu yorumu getirilmiştir.
Tuncer ve Tanaş (2011), eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgisayar öz yeterlik algılarını
değerlendirmek için bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmaya, Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ve
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümlerinin 1. ve 2. sınıflarındaki öğretmen adayları
katılmıştır. Elde edilen bulguların sonucunda, eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgisayar öz
yeterlik algıları arasında sınıflara göre anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir.
Araştırmanın, “Öğretmen adaylarının sözlü anlatım becerilerine yönelik öz yeterlik inançları
cinsiyete göre farklılık göstermekte midir?” üçüncü alt problem cümlesine yönelik analiz
sonuçlarına göre; kız öğretmen adaylarının sözlü anlatım öz yeterliğine ait puanların
aritmetik ortalaması ( X =3,78), erkek öğretmen adaylarının sözlü anlatım öz yeterliğine ait
puanların aritmetik ortalamasından ( X =3,62) daha yüksek çıkmıştır. Öz yeterlik inancına
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yönelik cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Kız öğretmen adayları
sözlü anlatımları konusunda kendilerini erkek öğretmen adaylarına göre daha yeterli
hissetmektedir. Alan yazın incelendiğinde çalışmanın bu bulgusunu destekleyen çalışmalara
rastlanmaktadır.
Durukan ve Maden’in (2010), Türkçe öğretmenlerinin iletişim becerilerini çeşitli
değişkenlere göre değerlendirmeyi amaçladığı çalışmanın sonucunda; Türkçe
öğretmenlerinin iletişim becerilerinde cinsiyet değişkenine göre kadın öğretmenler lehine
anlamlı bir fark olduğunu tespit etmiştir. Yine Ülper ve Bağcı’nın (2012), Türkçe öğretmeni
adaylarının öğretmenlik mesleğine dönük öz yeterlik algılarını incelemek için gerçekleştirdiği
çalışmada; özel alan bilgisi bölümünde kız ve erkek adayların puan ortalamaları sırasıyla 4,05
ve 3,89 olarak hesaplanmıştır ve bu bölümde kız öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir
farklılık olduğu tespit edilmiştir.
Çetinkaya (2011), Türkçe öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin görüşlerini
belirlemek için gerçekleştirdiği çalışmada; kız öğrencilerin iletişim becerilerine ilişkin
görüşlerinin daha olumlu olduğunu tespit etmiştir. Ceran (2012), Türkçe öğretmeni
adaylarının konuşma eğitimi dersine yönelik tutumlarını değerlendirmek için bir çalışma
gerçekleştirmiş ve çalışma sonucunda; kız öğretmen adaylarının konuşma eğitimi dersine
yönelik tutumlarının, erkek öğretmen adaylarının tutumlarına göre daha olumlu olduğunu
tespit etmiştir.
Aşkın ve Demirel (2012), sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe öğretimi yeterliklerine ilişkin
görüşlerini belirlemek için bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda; sınıf
öğretmeni adaylarının cinsiyete göre, yeterliklerine ilişkin görüşleriyle ilgili puanlarının
ortalamaları farkı kız öğrenciler lehine, 0,05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.
Alan yazındaki çalışmalar incelendiğinde; birçok çalışmada cinsiyet değişkenine bakıldığı
görülmektedir. Kızların lehine çıkan sonuçların yanında erkeklerin lehine çıkan veya
cinsiyetler arasında anlamlı farkın bulunmadığı çalışmalara da rastlanmaktadır.
Çoklar vd.nin (2009), öğretmen adaylarının uygulayabilecekleri ölçme-değerlendirme
yaklaşımları ile ölçme-değerlendirme amaçlı teknoloji kullanım öz yeterliklerini belirlemek
amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmanın sonucunda; erkek öğretmen adaylarının kadın
öğretmen adaylarına göre ölçme-değerlendirme amaçlı teknoloji kullanım konusunda
kendilerini daha yeterli gördükleri tespit edilmiştir.
Çetin (2008), fen bilgisi öğretimi dersinin sınıf öğretmenliği anabilim dalı 3. sınıf
öğrencilerinin fen öğretimindeki öz yeterlik inançlarına etkisini araştırmak için bir çalışma
gerçekleştirmiş ve öğrencilerin fen öğretimi öz yeterlik inancı alt boyutunun ön test ve son
test ile sonuç beklentisi alt boyutlarının ön test ve son test puanları ile cinsiyet arasında
anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Yine Tuncer ve Tanaş’ın (2011) eğitim fakültesi
öğrencilerinin bilgisayar öz yeterlik algılarını değerlendirmek için gerçekleştirdikleri
çalışmanın sonucunda; cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
Araştırmanın, “Öğretmen adaylarının sözlü anlatım becerilerine yönelik öz yeterlik inançları
sözlü anlatımın boyutlarına göre farklılık göstermekte midir?” dördüncü alt problem
cümlesine yönelik analiz sonuçlarına göre; birinci boyutun (Konuşmayı Planlama) aritmetik
ortalaması X =3,57; ikinci boyutun (Konuşma Süreci) aritmetik ortalaması X =3,89; üçüncü
boyutun (Dilsel Yapı) aritmetik ortalaması X =3,71; dördüncü boyutun (Dinleyici Faktörü)
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aritmetik ortalaması X =4,06 olarak saptanmıştır. Madde sayısının en az olduğu 4. boyut;
öğretmen adaylarının öz yeterlik inancının en yüksek olduğu boyut olarak tespit edilmiştir.
Öneriler
Gerçekleştirilen çalışmada elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak öğretmen
yetiştiren fakültelere, bu konuda araştırma yapanlara, öğretmen adaylarına ve eğitim
politikası için etkin olarak çalışanlara şu önerilerde bulunulabilir:
1. Öz yeterliği yüksek bireyler yetiştirmenin, öz yeterliği yüksek öğretmenlerle mümkün
olacağı göz önünde bulundurulduğunda; öğretmen yetiştirirken öz yeterliği
yükseltmeye önem verilmeli ve çalışmalar bu yönde gerçekleştirilmelidir.
2. Öğretmen yetiştiren kurumlarda “sözlü anlatım”a sadece bir ders gözüyle bakılmayıp
iletişimi sağlayan önemli bir araç olarak görülüp gereken önem verilmeli.
3. Araştırmaya dâhil edilmeyen diğer bölümlerle de sözlü anlatım öz yeterliği ile ilgili
çalışmalar yapılmalı.
4. “Sözlü Anlatım Öz Yeterlik Ölçeği” eğitim fakültelerinde aynı öğrenci grubuna hem
giriş hem de son sınıf aşamasında uygulanmalı ve alınan eğitimin etkililiği
araştırılmalı.
5. Sözlü anlatım öz yeterliğine yönelik, yükseköğretimden önceki eğitim kademelerinde
de araştırmalar yapılmalı.
6. Öğretmen yetiştiren kurumlarda öz yeterliğin öz değerlendirme ve öz düzenleme ile
olan ilişki ve birbirini etkileme durumlarına yönelik araştırmalar yapılmalı ve bu
kavramlar ön plana çıkarılmalı.
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CONTRIBUTION OF WRITTEN ESSAYS WRITTEN BY CREATIVE WRITING SKILLS TO
STUDENTS’ WRITING SKILLS
YARATICI YAZMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK YAZILAN KOMPOZİSYONLARIN
ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE KATKISI 1
Hülya AĞIN HAYKIR 2
ABSTRACT
In this study, carried out external training courses in creative writing exercise as a study of written composition, using creative
writing techniques contributed to the writing skills of the students are examined. The development of writing skills compared
with other language skills are a longer time. In the early years of elementary school listening, speaking, writing skills of writing
with reading, although the start is observed cannot be brought to the desired level of study. Extracurricular interests and skills
to develop themselves in the line of students in primary schools with the approval of Ministry of Education training activities are
carried out. In this study, 6, 7 and 8th grade students in extracurricular composition written in creative writing exercises built as
a literary work is intended to determine the contribution to the writing skills. This research aims to uncover the current
situation is a descriptive study. Research was carried out on 20 students participating Creative Writing Exercise of the class 6,7
and 8 of Ankara Mamak 30 August Secondary School in 2013-2014 academic year. Data for the study were collected from
compositions written using various techniques of creative writing exercises by students studying at the external course from
November until the end of May. The data collected using traditional methods and techniques of creative writing written by
students in the study evaluated according to the writing evaluation form, the composition of samples generated by creative
writing techniques are included. At the end of the research it has been found that written compositions using creative writing
techniques contribute more to the development of students' writing skills than traditional methods.
Key words: Turkish education, creative writing, writing.

ÖZET
Bu çalışmada, ders dışı eğitim çalışması olarak yürütülen yaratıcı yazarlık egzersizinde yaratıcı yazma teknikleri kullanılarak
yazılan kompozisyonların öğrencilerin yazılı anlatım becerilerine katkısı incelenmektedir. Diğer dil becerilerine oranla yazma
becerisinin gelişmesi daha uzun bir zaman almaktadır. İlkokulun ilk yıllarında dinleme, konuşma, okuma çalışmalarıyla birlikte
yazma çalışmaları da başlamasına rağmen yazma becerisinin istenilen düzeylere getirilemediği gözlemlenmektedir. İlköğretim
kurumlarında MEB onayıyla öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri ders dışı eğitim
çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmada 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin ders dışı edebiyat çalışması olarak yaptırılan yaratıcı
yazarlık egzersizinde yazdıkları kompozisyonların yazılı anlatım becerilerine katkısını belirlemek amaçlanmaktadır. Bu araştırma
betimsel bir çalışma olup var olan durumu ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Araştırma Ankara Mamak 30 Ağustos Ortaokulu’nda
2013-2014 öğretim yılında öğrenim gören 6, 7 ve 8. sınıflardan Yaratıcı Yazarlık Egzersizi’ ne katılan 20 öğrenci üzerinde
yürütülmüştür. Çalışmaya ilişkin veriler, öğrencilerin kasım ayından mayıs ayının sonuna kadar ders dışı egzersiz çalışmalarında
çeşitli yaratıcı yazma tekniklerini kullanarak yazdıkları kompozisyonlardan toplanmıştır. Çalışmada öğrencilerden geleneksel
yöntemler ve yaratıcı yazma teknikleri kullanılarak toplanan veriler yazılı anlatım değerlendirme formuna göre
değerlendirilmiş, yaratıcı yazma teknikleriyle oluşturulan kompozisyon örneklerine yer verilmiştir. Araştırma sonunda yaratıcı
yazma teknikleri kullanılarak yazılan kompozisyonların geleneksel yöntemlere göre öğrencilerin yazılı anlatım becerisinin
gelişimine daha fazla katkıda bulunduğu saptanmıştır.
Anahtar sözcükler: Türkçe öğretimi, yaratıcı yazarlık, yazılı anlatım.
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1. GİRİŞ
İnsan, yaşamını sürdürmek ve gereksinimlerini gidermek için diğer insanlarla iletişim
kurmak durumundadır. İletişim kurmanın değişik biçimleri olmakla birlikte insanların yaygın
olarak sözlü ve yazılı iletişimi kullandıkları söylenebilir.
Kişi, amacını sözle ya da yazıyla anlatabilmek için zihninde düşüncelerini belirler, düzenler,
kelimeler seçer, cümleler kurar, etkin anlatım yolları arar. Bir dili kazanmış sayılmak için, o
dille duygu ve düşüncelerini sözlü veya yazılı olarak anlatabilmek gerekir (Göğüş, 1978).
Aktaş ve Gündüz, (2002, s. 57) “yazılı anlatım, her türlü olay, düşünce, durum ve duyguları,
dili en güzel şekilde kullanarak, belli bir plan dâhilinde başkalarına ve yarınlara ulaştırmaya,
böylece kalıcılığı sağlamaya imkân veren bir araç olarak tanımlanabilir” demektedir. Ağca
(1999, s. 109) ise, yazılı anlatımı, “düşünce gücüne sahip olanların görüş, fikir ve duygularıyla
gözlem, deney ve tecrübelerini, seçilen konuyla ilgisi ölçüsünde planlayıp dilin kurallarına
uygun biçimde anlatması” olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlardan yola çıkılarak yazılı
anlatımın sözlü anlatımdan farklı olarak gelişigüzel değil belli kurallara bağlı kalınarak
yapıldığı söylenebilir.
Sözlü iletişimde sözcüklerin dışında mimikler, beden hareketleri, içinde bulunulan ortam,
anlatılanı anlamaya yardımcı olmaktadır ancak yazılı iletişim bu olanaklardan yoksundur.
Sözlü iletişim doğal bir biçimde gerçekleştirildiği için çoğu zaman konuşmacı söylediklerinin
söz dizimine uygunluğunu, anlatım kurallarına uyup uymadığını düşünmeden, doğrudan
amaca dönük konuşur. Yazılı iletişimde ise söylenenlerin ne olduğu kadar yazı diline uygun
olup olmadığı da önem taşımaktadır. Özbay (1995, s. 35) konuşma dili ile yazı dili arasındaki
bu farkı şöyle ifade etmektedir: “Konuşmada, bazı yanlışlıklar fark edilmez veya önemsenmez.
Asıl amaç konuşanın gayesini anlamak olduğundan kelimeler üzerinde ayrı ayrı dikkat
harcanmaz. Yazı ise okuyanın gözü önünde durmaktadır. Oradaki her bozukluk önemli bir dil
sorununa işaret etmektedir. Yazanın konuşana göre daha çok zamanı vardır.” Öte yandan yazı
dili, çok defa kural tanımadan konuşulan dile kıyasla, dilin düşünce ve mantık süzgecinden
geçirilerek düzenli hale getirilmiş şekli olduğu için anlaşılması daha kolaydır (Ağca, 1999, s.
18).
Yazılı anlatımda anlamlı en küçük birim sözcüktür. Sözcükler belli kurallara göre bir araya
gelerek cümleleri oluşturur. Birbiriyle anlam ilgisi olan cümleler paragrafı oluşturur. Paragraf
bir düşünce birimidir. Paragrafta cümleler aynı düşünce çerçevesinde örgütlenir. Cümleler
arasında zincirleme bir bağlantı söz konusudur. Paragrafta giriş, gelişme ve sonuç cümlesi
bulunduğu gibi yazı içindeki yerleri, görevleri ve içerikleri bakımından her bir paragraf
tanıtma (giriş), gelişme ve sonuç paragrafı olabilir (Bilgin, 2006, s. 599-610). Anlamca ilişkili
paragrafların bir araya gelmesiyle de metin oluşur.
Metin oluşturma süreci mekanik bir süreç değildir. Fiziksel bir boyut da gerektiren yazma
eyleminin asıl özelliği yoğun bir düşünsel çaba gerektirmesidir. Martinez (1998, s. 99),
yazmanın o andan ve bağlamdan kaçmayı sağladığını, soyutlamayı ve eleştirel düşünmeyi
canlandırdığını, bilişsel olduğu kadar etkileşim süreci olduğunu belirtmektedir (akt. Ünsal,
2008, s. 48). Yazma eylemi, dil ve düşünce arasındaki kopmaz bağ ile ilişkilidir. Yazma
eyleminin gerçekleşebilmesi için insanın düşüncelerini bir düzene koyabilme becerisine
sahip olması gerekir. Bu da belli bir disiplini gerektirir. Bu disiplini sağlayan da
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kompozisyondur (Kavcar vd., 2013, s. 3). Kompozisyon çalışmalarıyla kişi bir yandan
anlatmak istediklerini aktarırken bir yandan da düşüncelerini düzenleme olanağı bulur.
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini "doğru, akıcı ve etkili bir biçimde yazma" becerisi
edinmesinde; dilinin özelliklerini, kurallarını ve güzelliklerini fark edip sevmesinde yazılı
anlatım etkinliklerinin önemi büyüktür. Yazılı anlatım çalışmaları, öğrencilerin doğru, akıcı ve
etkili biçimde yazma alışkanlığı kazanması yanında, yazmaya ilişkin kendine güven
duygusunun artırılmasına da katkıda bulunur. Yetişmekte olan kuşakların toplumla sağlıklı
bir iletişim kurabilmesi temel dil becerilerini etkin bir şekilde kullanmalarına bağlıdır (Calp,
2013, s. 885).
İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda yazma ile ilgili olarak şöyle
denilmektedir: Yazma becerisinin bilgi, birikim ve dili etkili kullanmayı gerektirdiği göz
önüne alınarak bu sürecin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve dil bilgisi etkinlikleriyle de
desteklenmesi gerekmektedir. Hikâye, roman, şiir gibi türlerde ürün vermek, bireysel
yetenek ve yaratıcılık gerektirse de öğrencilerin duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerini doğru,
açık, anlaşılır ve yazma kurallarına uygun şekilde anlatmaları yazma tekniğine uygun bilgi ve
beceriler kazandırılarak sağlanabilir. Bu düşünceden hareketle programda yazmayla ilgili
olarak yazma kurallarını uygulama, planlı yazma, farklı türlerde metinler yazma, kendi
yazdıklarını değerlendirme, kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma, yazım ve
noktalama kurallarını kavrama ve uygulama” ile ilgili amaçlara yönelik kazanımlar yer
almaktadır. Öğretmen, farklı yöntemlere uygun etkinliklerle yazmayı öğrenciler açısından
zevkli hâle getirerek yazma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmalı, öğrencilerin hangi
türlerde yazmaya yetenekli olduğunu belirleyerek onları başarılı olduğu türlerde yazmaya
yönlendirmelidir (MEB, 2006, s. 7). Türkçe öğretim programında da ifade edildiği gibi
öğretmen kompozisyon çalışmalarını değişik türlerde (öykü, şiir, deneme, söyleşi vb.) ve
farklı tekniklerle yaptırabilir. Öğrencileri değişik türlerde yazılı anlatım çalışmalarıyla
buluşturarak, türler hakkında bilgi vererek ve her yazılı anlatım türüne uygun uygulama
çalışmaları yaptırarak öğrencilerin kompozisyonla ilgili doğru bilgiler edinmelerine yardımcı
olabilir.
Yazma eğitimiyle öğrencilerden -sanılanın aksine- bir yazar gibi yaratıcı ürünler vermeleri
beklenmemekle birlikte arzulanmakta; doğru, etkili ve kurallara uyarak yazma
alışkanlıklarının edinilmesi amaçlanmaktadır. Kavcar (1996, s. 16) bu durumu şöyle ifade
etmektedir: “Doğru ve düzgün anlatım bir yetenek değil, doğrudan doğruya eğitimle elde edilen
bir beceridir. Bu beceri, elverişli ortamda, uygulama ve denemelerle, özen ve çaba ile kazanılır.
Örneğin yazma, sanıldığı gibi olağanüstü yetenekler istemez. Çalışan, biraz çaba ve özen
gösteren herkes dilini kullanmayı öğrenebilir, amacını düzgün olarak yazıya dökebilir. Elbette
herkes büyük yazar olamaz, bunda yetenek gerekir, ama doğru yazma becerisi kazanabilir.”
Yazma, bir terim hâline gelmiş kompozisyon kelimesi ile genellikle aynı anlamda
kullanılmaktadır (Ayyıldız ve Bozkurt, 2006, s. 50). Oysa yazma ile kompozisyon aynı
değildir. Kompozisyon ya da yazı, birbiriyle ilgili paragrafların bir başlık altında oluşturduğu
bütündür. Herhangi bir konuda duygu, hayal ya da özgün fikirleri belli bir düzen ve bütünlük
içinde yazıya geçirme işine de yazma denir (Göçer, 2010, s. 178). Kompozisyon doğrudan
zihinsel bir çabaya dönüktür, yazma ise kimi zaman düşünme gerektirmeden yalnızca dikte
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biçiminde de yapılabilir. Kompozisyon düşünsel bütünlüğe işaret ederken yazma fiziksel bir
eyleme vurgu yapmaktadır.
Kurudayıoğlu ve Karadağ (2010, s. 205), dil becerileri arasında yazmanın öğrencilerin en çok
zorlandıkları alan olduğunu, öğrencilerin birçoğunun yazmaktan sıkıldığını, yazmaya karşı
isteksiz olduğunu, yazarken zorlandıklarını belirtmektedir. Yazmanın diğer becerilere göre
daha yoğun fiziksel, duyuşsal ve bilişsel süreçleri işe koşmayı gerektirmesi bu durumun
önemli etkenleri olsa da ülkemizde geleneksel yazma uygulamalarının öğrencilerin yazma
becerilerine olumsuz yansımaları da azımsanmayacak kadar çoktur. Bağcı (2007)’ya göre bu
uygulamalar, öğrencilere istenilen becerileri kazandıramadığı gibi öğrencilerin
kompozisyondan nefret etmelerine neden olmuştur (akt. Dağtaş, 2012, s. 848). Okullarımızda
kompozisyon çalışması denince genellikle bir atasözü ya da özdeyişin açıklandığı yazı akla
gelmektedir. Yangın (2002, s. 118), ilköğretim okullarında ve özellikle ilköğretimin ikinci
kademesinde, geleneksel olarak öğrencilerden yalnızca bir kompozisyon yazmalarının
istendiğini söylemektedir. Ancak kompozisyonun türünün ya da yazma tekniğinin ne olması
gerektiği çoğunlukla açıklanmamaktadır. Maltepe de (2006, s. 58), yazma becerisini
geliştirmede öğrencilerin güçlük çekmelerinin yalnızca yazmanın doğasından kaynaklanan
sorunlara bağlı olmadığını; Türkçe derslerindeki öğrenme-öğretme süreçlerinde gerçekleşen
yazma uygulamalarının da hem öğrencilerin yazmaya karşı olumsuz tutum geliştirmelerine
hem de bunun sonucu olarak yazmayı zor bir beceri olarak algılamalarına neden olduğunu
belirtmektedir. Bu zorlukların ortadan kalkması ve yazma becerisinin geliştirilebilmesi için
öğrencilerin yazmaktan zevk almasını sağlamak gerekmektedir. Bu başarıldığında yazma
becerisini geliştirmeye ilişkin uygulamaların gerçekleştirilmesinin kolaylaşacağı
düşünülmektedir.
Öğrencilerin, yazılılarda kısıtlı bir zaman dilimi içinde ya da derste belli bir konu üzerinde o
anda kompozisyon yazma zorunluluklarının olması onları yazma isteğinden
uzaklaştırabilmektedir. Bu nedenle Türkçe dersi dışında öğrencilerin kendi istekleriyle
yazma çalışmaları yapmalarına yardımcı olunmalıdır. Okullarda öğrencilerin kendi
istekleriyle ve öğretmenlerinin de önerileriyle katıldıkları ders dışı edebiyat egzersizleri
yapılmaktadır. Bu çalışmalar öğrencilerin dil becerilerini esnek zaman, not alma kaygısından
arınmış rahat bir ortam ve öğretmen desteği sağlayarak geliştirmelerine yardımcı olabilecek
uygulamalardır.
Ülkemizde yapılandırmacı yaklaşımın temel alındığı dil öğretimi anlayışı yazma öğretimine
de temel olmuş, yazma çalışmalarının daha yetkin duruma getirilebilmesi için geleneksel
uygulamalardan uzaklaşılarak Türkçe derslerinde yazma tür, yöntem ve tekniklerini
zenginleştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bir yazma
yaklaşımı olan yaratıcı yazma da yapılandırmacı yaklaşımda önemli yer tutmaktadır.
Yaratıcı yazma ve yaratıcı düşüncede, insanlar ilgi alanlarına yönelmeleri için teşvik edilir;
böylece doğal olarak kişisel ilgilerini açıklamaya yönelirler. Bu düşünce, yaratıcı yazmanın
temelidir. Çocuklar kendi yaşamlarıyla yazmayı nasıl ilişkilendireceklerini keşfetmeye ihtiyaç
duyarlar. Onlara kendileri için anlam ifade eden bir konu verildiği zaman ilgileri gelişecektir.
İlginç bir konu çocuğu yaratıcı düşünmeye ve yazı yazmaya motive edecektir (Bean, 1996, s.
98; Colantone, 1998, s. 17’ den aktaran Demir, 2012, s. 345-346).
Yalnızca yazılılarda ya da belli bir zaman dilimi içinde yapılan ürün odaklı yazma çalışmaları
yazma becerisini geliştirmede yeterli olamamaktadır. Bu nedenle yazmada ürün kadar süreç
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de önemlidir. Temizkan ve Yalçınkaya (2013, s. 85)’ya göre süreç temelli yazma yaklaşımı,
yaratıcı yazma ile çok yakından ilişkilidir. Öğrencinin bir yaratıcı yazma çalışması
yapabilmesi için geniş bir hazırlık çalışmasına ihtiyaç vardır. Bu hazırlık aşamasında dış
dünyadan alınan gözlemlerin değerlendirilmesi, zihinde depolanan düşüncelerin beyin
fırtınası ve işbirlikli çalışmayla ortaya çıkarılması, çağrışımlar yoluyla kelime ve kavramların
keşfedilmesi gerekmektedir. Daha sonra bu düşünce ve görüşler planlanarak bir taslak haline
getirilmeli, değişik birleştirme ve sentezlemeler yoluyla yazıya geçirilmelidir. Bu açıdan
bakıldığında yaratıcı yazma çalışmaları, bazı aşamalardan geçmeyi gerektiren bir süreçtir
Küçük (2007), yaratıcı yazmanın yüksek bir düşünce, araştırma ve gözlem gücü, bilgi birikimi,
düzenli bir okuma alışkanlığı, yeniliklere açık olma, çevresine ve olaylara karşı eleştirel bir
gözle bakma, duygu ve yaşantı zenginliği, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yeterince
yararlanmanın yanında metot zenginliği de gerektirdiğini belirtmektedir (akt. Temizkan,
2011, s. 920).
Türkçe derslerinde diğer dil becerileriyle birlikte yürütülen yazma becerisine yeterince
zaman ayrılamadığı, öğrencilere gerekli dönüt ve düzeltmelerin tam olarak verilemediği, her
öğrencinin yazma sürecine etkin biçimde katılamadığı bilinmektedir. Ayrıca bütün bunlar
yapılsa bile öğrencinin bir ya da iki ders saati içinde yaratıcı bir yazı ortaya çıkarması kolay
değildir. Bu nedenle yaratıcı yazma çalışmaları süreç içinde birçok denemeyle yaşantı
zenginliği sağlanarak geliştirilmeli, değişik yazma teknikleriyle desteklenmeli, öğrencilere
yalnız okulda değil okul dışında da yazma süresi vererek kendi öğrenmesini düzenlemesi ve
denetlemesi sağlanmalıdır. Değişik araç gereçleri ve teknikleri kullanarak yaratıcı yazma
süreci verimli duruma getirilmelidir.
Resimler, müzikler, sanat eserleri, beyin fırtınası teknikleri, zihin haritası, kavram ağı,
sınıflandırma yaratıcı yazmaya hazırlık aşamasında kullanılabilecek etkili materyal ve
stratejilerdir (Duran, 2010, s. 48). Metnin devamını yazarak sonunu tamamlama, metne yeni
bir son yazma, bakış açısını değiştirme, mekânı, zamanı ve kişileri değiştirme, orijinal
metindeki olay örgüsüne bağlı kalarak kişileri değiştirme ya da kişilere bağlı kalarak olayları
değiştirme ya da kişileri de, olayları da değiştirme, yazınsal metindeki olay örgüsünde yer
alan kişiler üzerine yapılan çalışmalar, metindeki konuşma biçimlerini (diyalog, içmonolog,
dolaylı anlatım vb.) değiştirme ya da yeni konuşmalar ekleme, bilinen bir motiften, tipten ya
da öyküden yola çıkarak çeşitleme yazma, parodi ya da çeşitlemeler yazdırma, bir yazınsal
türden öteki türe dönüşüm yaratıcı yazmada kullanılabilecek tekniklerdir (İpşiroğlu, 2006).
Bu tekniklerin yanı sıra öğrenciler, yazma sürecinde konu seçimine, öğrenme fırsatlarına, ön
değerlendirme işlemlerine katılmalıdır. Yazma amaçları oluşturmak öğrenenlerin içinden
gelmelidir. Öğretmen de bu süreçte öğrencilere kılavuzluk etmeli tek belirleyici olmamalıdır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada çeşitli yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin yazılı anlatım becerilerine
katkısı belirlenmeye çalışılmıştır. Süreç temelli yazma yaklaşımı göz önünde bulundurularak
yazma çalışmalarında dönüt ve düzeltmenin, not kaygısı olmadan isteyerek yazı yazmanın,
Türkçe dersleri dışında öğretmen rehberliğinde yapılan yazma çalışmalarının ve serbest
zaman etkinliklerinin yaratıcı yazma becerisine katkısını belirlemek amaçlanmıştır.
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2. YÖNTEM
Bu araştırmada Türkçe dersleri dışında yazma becerisi kazandırılırken çeşitli yaratıcı yazma
tekniklerinin öğrenciler tarafından yaratıcı yazma etkinliği kapsamında kullanımına yönelik
bir denemeye yer verilmiştir. Yaratıcı yazmada yazılı anlatım çalışmaları, ürün ve süreç
değerlendirme olmak üzere iki boyutta değerlendirilebilir. Ancak ders dışında yapılan
yaratıcı yazmada amaç not vermek olmadığı için klasik yazma çalışmalarında yapıldığı gibi
puanlama zorunluğu yoktur. Araştırmada yaratıcı yazma egzersizinde yazma öncesinde
kullanılan teknikler ile İpşiroğlu (2006)’nun değindiği yaratıcı yazma teknikleri kullanılarak
öğrencilere yazılı anlatım çalışmaları yaptırılmıştır. Araştırmada betimsel analiz
kullanılmıştır. Betimsel analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir
biçimde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005, s. 224). Araştırmada ayrıca yazma
becerisinin süreç içindeki gelişimini saptamak amacıyla yaratıcı yazma sürecinin başında ve
süreç sonunda öğrencilere aynı konuda ve türde kompozisyonlar yazdırılmıştır. Yazdırılan
kompozisyonlar Yazılı Anlatımı Değerlendirme Formu (MEB, 2006, s. 231)’na göre 100 tam
puan üzerinden değerlendirilmiştir. Kompozisyonlardan elde edilen veriler SPSS20
programına göre çözümlenmiştir.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin yazılı anlatım becerilerine katkısını belirlemek
amacıyla yapılan bu araştırmada öğrencilerin yaratıcı yazma öncesindeki ve sonrasındaki
durumlarını saptamak için yapılan öntest ve sontestten elde edilen verilere ilişkin bulgular
şöyledir:
Tablo :1 Normallik Dağılımı

Öntest- Sontest

Statistic
,105

Kolmogorov-Smirnov
df
40

Sig.
,200

Tablo 1’ de öntest ve sontest değerleri sig .200; p>.05 ‘in üzeri anlamlılık değerlerine sahip
olduklarından normal dağılım gösterdikleri saptanmıştır. Verilerin analizinde öntest - sontest
puanları arasındaki anlamlılığın tespiti için Parametrik testlerden one simple t testi
uygulanmıştır. Bulunan değerler Tablo 2 ‘de gösterilmektedir.
Tablo 2: One-Sample Test
Sig. (2-tailed)

Ön test - Sontest

,000

Tablo 2 incelendiğinde yazma becerileri öntest ve sontest değerleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (Sig.000; p<.05 ). Öğrencilerin yaratıcı yazma
tekniklerini kullanmadan önceki durumlarını belirten puanlar öntest, yaratıcı yazma
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tekniklerini kullandıktan sonra yazdıkları kompozisyonlardan aldıkları puanlar sontest
puanlarıdır. Öğrencilerin yazma becerilerini gösteren öntest puanları ile sontest puanları
arasındaki anlamlı farklılığın kaynağının uygulanan yaratıcı yazma teknikleri olduğu
söylenebilir.
Duran (2010) araştırmasında klasik tekniklere uygun hazırlanmış etkinliklere oranla yaratıcı
yazma tekniklerine uygun hazırlanmış etkinliklerin yazma becerisini daha fazla geliştirdiğini
saptamıştır. Demir (2011) araştırmasında öğrencilerin konu seçiminde sınırlandırılmadığı,
durumlarda daha yaratıcı yazılar oluşturabildiklerini saptamıştır. Temizkan (2011) da
araştırmasında yaratıcı yazmanın öykü yazma becerisi üzerinde geleneksel yazma
yöntemlerine göre daha etkili olduğunu saptamıştır. Bu sonuçlar araştırmacının sonucuyla
örtüşmektedir. Bu tespitler doğrultusunda yazma konusunun belirlenmesinde öğrenci
isteklerinin göz önünde bulundurulması, öğretmenin daha çok rehber görevi üstlenmesi,
geleneksel yöntemlerin yanında yaratıcı yazma etkinliklerine yer verilmesinin yazma
becerisine katkı sağladığı söylenebilir.
Aşağıda yaratıcı yazma egzersizinde yazma öncesinde kullanılan teknikler ve İpşiroğlu
(2006)’nun değindiği yaratıcı yazma teknikleriyle yapılan yazılı anlatım çalışmalarından
örneklere yer verilmiştir. Burada kompozisyonların süreç içinde dönüt ve düzeltmelerle
biçim özellikleri, yazım ve noktalama bakımından yetkinliğe ulaşmış biçimlerine değil özgün
biçimlerine yer verilmiştir.
Resimden ya da fotoğraftan yola çıkarak yazma tekniğiyle oluşturulan kompozisyon
örnekleri
Sınıfta öğrencilere yaratıcı yazma çalışması yaptırılmadan önce aşağıdaki resim ve
fotoğraf gösterilerek öğrenciler görsel metinlerin iletileriyle ilgili konuşturulmuştur. Daha
sonra öğretmen resim ve fotoğraf hakkında açıklamalar yapmıştır. Metnin verdiği iletiden
yola çıkarak öğrenciler istekleri doğrultusunda öykü ve deneme türünde metinler
oluşturmuştur.
ÖRNEK 1
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Beyin fırtınası tekniğiyle oluşturulan kompozisyon örnekleri
Öğrencilerin üzerinde konuşmak istedikleri “dostluk” konusu tahtaya yazılarak,
öğrencilerin aklına gelen bütün kavramlar ve düşünceler listelenmiştir. Daha sonra öğrenciler
bu kavramlara kendi kavramlarını da ekleyerek istedikleri türde metin yazmışlardır.
ÖRNEK 1

ÖRNEK 2
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DOSTLUK
Sıcak bir öğle sonrası Marmaris’teyim. Odamın penceresinden Marmaris’in dağlarına,
ormanlarına bakıyorum. Yeşilin tüm tonları var burada: Koyusu, açığı, daha koyusu, daha açığı,
kızıla çalanı, mor karışımı…
Tek başımayım odamda. Günlüğümün boş sayfasına bakıyorum aval aval. “Ne yazsam.” diye
düşünüyorum bir yandan. Düşünüyor-um, düşünüyorum da aklıma hiçbir şey gelmiyor, “Sevgili
Günlük” yazmaktan başka. Biraz zaman geçtikten sonra kapının çaldığını duyuyorum, daha sonra
merdivenden gıcırtılı ayak sesleri gittikçe artıyor. İçeriye gözleri yaşlı, yanakları kıpkırmızı olan
Sude’nin kapıdan içeriye girdiğini görüyorum. Bunu görünce pek bir meraklandım. Ona ne
olduğunu sorunca titreyen sesiyle:
-Esra, babamın ataması çıkmış, buradan taşınacakmışız, sanırım seninle bir daha
görüşemeyeceğiz…
Bunu duyunca hüzünlenen ben:
-Ama seninle dostluğumuz yıllardır devam ediyor. Bizi kolay kolay ayıramazlar…
Deyince Sude sustu ve gözünden boncuk, boncuk iki gözyaşı akıttı. Biraz sessizlikten sonra Sude:
-Yapacak bir şey yok… Babamın ataması doğu taraflarına çıkmış. Dostluğumuz buraya kadarmış…
Sude’nin dostluğumuzun bittiğini söylemesi beni gücendirmişti. Biraz hiddetlenerek:
-Olur mu öyle şey! Sen nerede olursan ol bizim dostluğumuz hep devam edecek.
Diyerek gözlerimden birkaç damla yaş akıttım. Sude ile sarıldıktan sonra eşyalarını toplamak için
eve gideceğini söyledi ve vedalaştık. Ne kadar güçlü durmaya çalışsam da başaramıyordum. İçimde
bir huzursuzluk vardı sanki. Kolay mı yıllardır dost olduğunuz birinden ayrılmak? Konu dostluk
olunca böyle oluyor işte…
Odamda yere çökmüş otururken annemin sesini duydum. Yanına çağırıp beni teselli etmeye
çalıştı. İleride yeni arkadaşlar bulabileceğimi söyledi. Ama bana, sanki Dünyada Sude’den başka iyi
bir arkadaş yokmuş gibi geliyordu. Annemin de üzüldüğünü görünce unutmuş gibi yaptım. Biraz da
olsa içi rahatladı…
Aradan günler geçti. Artık Sude yoktu. Sude olmadan eğlenip, güldüğüm pek bir durum
olmadığını gördüm. O iyi günümde de, kötü günümde de hep yanımdaydı. Adı üstünde dost işte…
Sonraki gün piyano kursunda Funda adlı minyon tipli bir kızla tanıştım. En başından beri
dikkatimi çekmişti o. Sapsarı saçları, bembeyaz ten rengi, yemyeşil gözleri ve kıpkırmızı yanakları
vardı. Saçlarını her zaman iki yandan örüyor ve kırmızı bir kurdele ile bağlıyordu. Onu bir oyuncak
bebeğe benzetiyordum, o uzun kirpikleri ve elbisesiyle… Sonunda tanışmak nasip olmuştu. İlk ben
konuşmaya başladım:
-Merhaba!
-Merhaba, dedi utangaç bakışlarıyla.
-Benim adım Esra. Seninle tanışmayı çok isterim.
Funda, “Ben mi?” dercesine bakıyordu:
-Tabi ben de seninle tanışmak isterim. Benim adım Funda.
…
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Konuşmanın sonralarında birbirimizden bahsettik. Onda bir dostta olabilecek tüm özellikler
vardı. “DOSTUM…” diyebileceğim güvenilir birini bulmuştum sonunda kendime.
Bu arada Sude’yle de telefondan görüşüyorduk. O da kendine bir arkadaş bulmuş. Tatillerde
ziyarete gelecekmiş…
Bir yazınsal türden öteki türe dönüşüm tekniğiyle oluşturulan kompozisyon örnekleri
Bu teknikte öğrenciler, okudukları ve beğendikleri bir öykü, şiir ya da romandan yola
çıkarak okudukları türün dışında bir metin yazmışlardır. Bazı öğrenciler gazete
haberlerinden ya da izledikleri, duydukları bir haberden yola çıkarak kompozisyon
oluşturmuşlardır. Kompozisyonlarını oluşturmadan önce okudukları metinleri sınıfta
arkadaşlarıyla paylaşmış ve yorumlamış, daha sonra metnin konusuyla veya ana
düşüncesiyle ilgili başka türlerde bütün ögeleriyle farklı kurgulanmış metinler yazmışlardır.
Aşağıdaki ilk örnekte öğrenci yaratıcı yazmaya hazırlık aşamsında sınıfta okunan Fazıl Hüsnü
DAĞLARCA’nın Mustafa Kemal’in Kağnısı şiirinden esinlenerek öykü türünde bir metin
oluşturmuştur. İkinci örnekte bir gazete haberinden yola çıkan öğrenci öykü türünde bir
metin yazmıştır.
MUSTAFA KEMAL'İN KAĞNISI
Yediyordu Elif kağnısını,
Kara geceden geceden.
Sankim elif elif uzuyordu, inceliyordu,
Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar,
İnliyordu dağın ardı, yasla,
Her bir heceden heceden.
Mustafa Kemal'in kağnısı derdi, kağnısına
Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı.
Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik,
Nam salmıştı asker içinde.
Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü,
Doğrulmuştu yola önceden önceden.
Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif,
Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar,
Kocabaş, çok ihtiyardı, çok zayıftı,
Mahzundu bütün bütün Sarıkız, yanı sıra,
Gecenin ulu ağırlığına karşı,
Hafifletir, inceden inceden.
İriydi Elif, kuvvetliydi kağnı başında
Elma elmaydı yanakları üzüm üzümdü gözleri,
Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi, daim;
Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına.
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Alını yeşilini kapmıştı, geçirmişti,
Niceden, niceden.
Durdu birdenbire Kocabaş, ova bayır durdu,
Nazar mı değdi göklerden, ne?
Dah etti, yok. Dahha dedi, gitmez,
Ta gerilerden başka kağnılar yetişti geçti gacır gucur
Nasıl dururdu Mustafa Kemal'in kağnısı.
Kahroldu Elifçik, düşünceden düşünceden
Aman Kocabaş, ayağını öpeyim Kocabaş,
Vur beni, öldür beni, koma yollarda beni.
Geçer götürür ana, çocuk, mermisini askerciğin,
Koma yollarda beni, kulun köpeğin olayım.
Bak hele üzerinden ses seda uzaklaşır,
Düşerim gerilere, iyceden iyceden.
Kocabaş yığıldı çamura,
Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar,
Örtüldü gözleri örtüldü hep.
Kalır mı Mustafa Kemal'in kağnısı, bacım,
Kocabaşın yerine koştu kendini Elifçik,
Yürüdü düşman üstüne, yüceden yüceden.
Fazıl Hüsnü DAĞLARCA
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ÖRNEK 2
KÜÇÜK GELİN EMİNE
Van’da doğan Emine hayata gözlerini açtığından beri rahat yüzü görmemişti. Babası işsizdi.
Emine’nin aslında altı kardeşi olmalıydı ancak iki kardeşi bir türlü ısıtamadıkları evlerinde kaptıkları
zatürreden, biri de tifodan ölmüştü. Emine de sefaletten açlıktan çok kez hastalığa yakalandı.
Babasının Emine’yi hastaneye götürecek parası yoktu, durumdan da çok şikâyetçiydi. Kızını
evlendirip başlık parası alarak refah içinde yaşamak istiyordu. Annesi ise bu duruma razı değildi
çünkü Emine daha on iki yaşındaydı…
Emine’yi Siirt’ten istemeye geleceklerdi. Babası durumu kızına anlatmaya çalıştı: “Kızım seni
evlendireceğiz, bu böyle olmuyor, seni evlendirmek zorundayız, açlık içindeyiz. Hem sana gül gibi
bakarlar Emine.” Emine, ”Hayır baba, ben evlenmek istemiyorum; ölürüm daha iyi, beni vermeyin!
“diye haykırdı. Babası “Olmaz kızım, evlenmen lazım. Hem bak, seni isteyenler çok zengin.“
diyerek kızını ikna etmeye çalıştı. Ne yapacağını bilmiyordu Emine. Annesi bir yandan Emine bir
yandan ağlıyordu. Sonunda annesi, “Kızım ne yapalım? Ben de senin evlenmeni istemiyorum ama
buna mecburuz” dedi. Emine de, ”Anneciğim ne yapalım, benim kaderim böyleymiş.” dedi.
Ertesi sabah Emine uzun eteğini ve bluzunu giyindi, beline kadar uzanan saçlarını iki taraftan ördü.
Nihayet beklenen ama istenmeyen misafirler geldi. Emine kahveleri verdi. İstedim, verdim
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merasimi bittikten sonra söz kesildi. Birkaç gün sonra nişan alışverişine çıkıldı. 15-20 gün sonra da
düğün oldu. Emine ışıltılı gelinliğiyle mutlu olması gerekirken aksine hüzünlüydü. Evlendiği çocuk
Ali aslında çok yakışıklıydı fakat Emine’nin gözü Ali’yi görmüyordu. Durmadan ailesinden uzakta
nasıl yaşayacağını düşünüyordu.
Emine henüz 12 yaşında olduğu için bazen ev işlerinde zorlanıyordu. Evliliğe alışmadan ilk bebeğini
kucağına aldı Emine. Küçük yaşının verdiği çocuk aklıyla zar zor çocuğuna bakıyordu. Kendi de
çocuktu ve annesini çok özlüyordu. Van’a gitmek istiyordu sürekli ama her isteğinin yerine
getirilmesi mümkün değildi tabiki. Aradan bir yıl geçti ve Emine ikinci bebeğine hamile olduğunu
öğrendi. Bebeğine 7 aylık hamileyken erken doğum yaptı Emine ve bebeği öldü. Emine bebeğini
yitirmesinden mi aile özleminden mi yoksa küçük yaşta evlenmenin verdiği acıdan mı yaptı
bilinmez, birkaç gün sonra odasında ölü bulundu.
Metnin başlığından ya da içindeki bir kavramdan ya da motiften yola çıkarak çağrışım
zinciriyle yeni bir metin kurgulama tekniğiyle oluşturulan kompozisyon örnekleri
Bu teknikte öğrenciler, metnin başlığından ya da içinde geçen dikkat çekici bir kelime ya da
olaydan etkilenerek özgün bir metin yazabilmektedirler. Bu çalışma yapılırken önce Behçet
NECATİGİL’in Evin Hâlleri adlı şiiri okunmuş, şiir üzerinde konuşulmuştur. Sonra öğrenciler,
şiirde yer alan ad durum eklerini kullanarak şiir türünde başka konularda metinler
yazmışlardır. Bir başka uygulamada öğrencilere bir mektup örneği okunmuş, daha sonra
öğrenciler istedikleri bir kişiye yalnızca metindeki sevgi konusunu işleyen ancak farklı şeyler
anlatan bir mektup yazmışlardır. Aşağıda önce yaratıcı yazmaya hazırlık aşamasında
kullanılan şiir örneğine, sonra iki çalışmayı da örnekleyen kompozisyonlara yer verilmiştir.
EVİN HALLERİ
Evin yalın hali
İster cüce, ister dev
Camlarında perde yok
Bomboş, ev.
Evin -i hali, sabah,
Geciktiniz haydi!
Uykuların tatlandığı sularda
Bıracaksınız evi.
Evin -e hali, gün boyu,
Ha gayret emektar deve!
Sırtınızda yılların yorgunluğu
Akşam erkenden eve.
Evin -de hali, saadet,
Isınmak ocaktaki alevde
Sönmüş yıldızlara karşı
Işıklar varsa evde.
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Evin -den hali, uzaksınız,
Hattâ içinde yaşarken
Aşkların, ölümlerin omzunda
Ayrılmak varken evden.
BEHÇET NECATİGİL
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ÖRNEK 2
Sevgili anneciğim ve babacığım;
Sizi hiç görmemiş olsam da çok seviyorum.
Hayalimde sizi canlandırıyorum. Ninemin anlattığına göre annecim, senin sapsarı saçların,
yemyeşil gözlerin varmış, babacım senin de pala bıyıkların, simsiyah saçların…
Bu gün öğretmenim “Baban ne iş yapıyor ?” dedi “Öğretmen” dedim. “Hım… Hangi okulda
çalışıyor?” deyince cevap veremedim babacım. Biliyorum bu mektup sana hiç ulaşmayacak, belki
sen duyarsın diye yazdım… Annecim, güzel annecim her gece ağlıyorum, “ANNEM…” diye.
Yanımda olsan da bana geceleri masal anlatsan. Geceleri üstüm açılınca örtsen ve yanağıma bir
öpücük kondursan… Diğer çocukların anneleri gibi bana her yemekten önce “Ellerini yıkadın mı?”
diye sorsan da, vallahi ellerini öperdim canım annecim…
Ninem bana iyi bakıyor siz hiç merak etmeyin. Ninemin dediğine göre siz beni oradan
izliyormuşsunuz. Her yaramazlık yaptığımda bana bunu hatırlatıyor. O an her ne yapıyorsam
hemen bırakıyorum, siz üzülürsünüz diye. Yine ninemin dediğine göre yıldız kaydığında bana selam
veriyormuşsunuz. Her yıldız kaydığında heyecanlanıyorum siz geldiniz diye…
Sizsizliğin çilesi çekilmiyor, gözümde tütüyor özleminiz… Bir gün mutlaka buluşacağız. Sizlere layık
olmak için yaşayacağıma söz veriyorum. Şimdilik hoşça kalın…
Sizi seven yavrunuz…
Orijinal metindeki olay örgüsüne bağlı kalarak kişileri değiştirme ya da kişilere bağlı
kalarak olayları değiştirme ya da kişileri de, olayları da değiştirme tekniğiyle
oluşturulan kompozisyon örnekleri
Bu teknikte öğrencilere Christine Nöstlinger’in Kim Takar Salatalık Kralı adlı
kitabındaki düşsel bir varlık olan kabağımsı-salatalığımsı karakterin betimlemesi
okunmuştur. Öğrenciler metni okuduktan sonra hayali bir karakter betimlemişlerdir. Aşağıda
bu teknikle ve diğer yaratıcı yazma teknikleriyle bir öğrenci tarafından oluşturulan kitabın
yalnızca bir karakteri betimleyen yazısına yer verilmiştir.
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Uzcuk: Uzaylı dilinde çocuk.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yaratıcı yazılar yazma bireysel boyutları olsa da zamanla kazanılabilecek bir beceridir. Yeterli
örnek sağlandığında, gerekli dönütler verildiğinde, yazma çalışmaları ders ortamlarıyla
sınırlandırılmadığında yaratıcı yazmanın gelişmesi olanaklıdır. Ders dışı yazma çalışmaları
öğrencilere yazarken sıkılmayacakları ve rahat edebilecekleri fiziksel ve ruhsal ortamlar
sunduğu için önemlidir. Ders dışı yazma çalışmaları öğrencinin duygu, düşünce, hayal ve
beklentilerini bir süreye ya da nota bağlamadan, özgürce yazdığı etkinlikler olması nedeniyle
de yaratıcı yazmanın gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Bu çalışmada öğrencilerin en fazla verimli yazdıkları teknik, resimden ya da fotoğraftan yola
çıkarak yazmadır. Öğrencilere “paylaşmak” ya da “vicdan azabı” gibi başlıklar verildiğinde
yazdıkları yazılar daha sınırlı olmuştur. Yukarıdaki yazılar incelendiğinde ise Suçluluk
Duygusu adlı öykü türündeki metinde (Örnek 1), öğrencinin fotoğrafın iletisini anladığı, yeni
ve özgün bir kurguyla işlediği görülmektedir. İlk resimde yer alan paylaşmanın verdiği
mutluluk iletisini Paylaşmanın Tadı adlı deneme türündeki metinde (Örnek 2), öğrencinin
örneklendirme, tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yollarından da yararlanarak
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“yalnızca maddesel şeyleri değil ruhsal durumları da paylaşmalıyız” iletisiyle özgün biçimde
yorumladığı anlaşılmaktadır. Aynı teknikte başlık verilmeden oluşturulan öykü türündeki son
metindeyse (Örnek 3), öğrencinin görsel metnin iletisini çok iyi özümsediği ve görsel metni
kişileri, olayları, yer ve zamanı değiştirerek yazınsal metne başarıyla dönüştürdüğü
görülmektedir.
Beyin fırtınası tekniği kullanılarak oluşturulan metinlerde konuyu öğrenciler belirlemiş ve ilk
çalışmalarda daha çok deneme türünde metinler yazmak istemişlerdir. İlerleyen zamanlarda
arkadaşlarının metinlerini okudukça öykü türünde metinler de yazmak istemişlerdir.
Dostlukla ilgili beyin fırtınası yapılırken öğrenciler dost ya da arkadaş kavramları arasındaki
farka değinmemişlerdir. Ancak Dostluk adlı deneme türündeki metne (Örnek 1) bakıldığında
öğrencinin yeni bir düşünce olarak arkadaş ve dost arasındaki anlam inceliğine de
göndermede bulunduğu görülmektedir. Dostluk adlı öykü türündeki metinde (Örnek 2),
yaratıcı yazma egzersizlerinden birinde konuşulan dost bir tane midir yoksa daha fazla
olabilir mi, dostumuzu kaybettiğimizde ne hissederiz gibi konulardan hareketle beyin
fırtınası tekniğiyle yapılan yaratıcı yazma çalışmasının yansımaları görülmektedir.
Bir yazınsal türden öteki türe dönüşüm tekniğiyle oluşturulan kompozisyon örneklerinden
ilkinde (Örnek 1: Farklı Bir Mutluluk) öğrenci Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Mustafa Kemal’in
Kağnısı adlı şiirinden etkilenerek öykü türünde aynı konuyu işleyen değişik bir metin
yazmıştır. Öğrencinin şiirde sözü geçmemesine rağmen öyküsünde Trablusgarp Savaşı’ndan
bahsetmesi, şiirde ölen bir öküzken öyküsünde bir insanı öldürmesi yeni ve özgün
sayılabilecek bir bakış açısıdır. Küçük Gelin Emine (Örnek 2) adlı öykü türündeki metinse töre
konusunu işleyen bir gazete yazısından yola çıkılarak oluşturulmuştur. Bilgilendirici türde
yazılan bir haber metnini yalnızca konuyu aynı tutarak tüm ögeleriyle farklı öyküleyici türde
bir yazıya dönüştüren bu çalışma da özgün sayılabilecek niteliktedir.
Metnin başlığından ya da içindeki bir kavramdan ya da motiften yola çıkarak çağrışım
zinciriyle yeni bir metin kurgulama tekniğiyle oluşturulan kompozisyon örneklerinden ilkine
bakıldığında (Örnek 1: Küçük Ağacım) ilk bakışta sıradan bir şiir yazıldığı düşünülebilir.
Ancak metnin özgünlüğü, öğrencinin yalnızca şair Behçet NECATİGİL’in Evin Hâlleri şirindeki
ad durum eklerini kullanmasından esinlenmesi ve tamamen kendi sözcüklerini kullanarak
yazmasındadır. Diğer metin (Örnek 2) yazınsal mektup türlerinden birkaç örnek okunduktan
sonra yazılmıştır. Metni yeni kılan, metnin adresinin olmayışıdır çünkü okunan mektup
örnekleri bir adrese gönderilmek üzere yazılmıştır. Oysa bu mektubu öğrenci, bir çocuğun
ağzından, ölen anne ve babasına yazmaktadır. Yani mektup bir adrese yollanamayacaktır.
Ayrıca metnin konusu, kişileri ve yazılanların tamamı düş ürünüdür.
Orijinal metindeki olay örgüsüne bağlı kalarak kişileri değiştirme ya da kişilere bağlı kalarak
olayları değiştirme ya da kişileri de, olayları da değiştirme tekniğiyle oluşturulan
kompozisyon örneği (Örnek 1: Uzaylı Uzcuk Tomy) yalnızca bir olay yazısında geçen
betimleme yönteminden esinlenerek oluşturulduğu için dikkat çekici bir örnektir.
Öğrencilere bir bölümü okunan Kim Takar Salatalık Kral’ı adlı kitaptaki düşsel bir karakter
olan kabağımsı-salatalığımsı bir karakterden esinlenen öğrenci, örnek metindeki olay
örgüsüyle ve kişilerle hiç ilgisi olmayan tamamen düşsel bir karakter betimlemiştir.
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Betimlediği karaktere ilişkin dipnot kullanması özgündür çünkü bunu öğretmen
göstermemiştir, diğer öğrenciler de hiç dipnot kullanmamıştır.
Yaratıcı yazmada düş gücünü kullanma ve özgünlük önemli kavramlardır. Türkçe derslerinde
sınırlı bir zamanda yapılan yazma çalışmaları öğrencilerin yazma yeteneklerini bütünüyle
ortaya çıkarmalarına olanak sağlayamamaktadır. Yazma becerisinin daha fazla zaman
gerektirmesi diğer becerilere de yeterli zaman ayırma zorunluluğu nedeniyle sıkıntı
oluşturur. Bu durumun bir çözümü olarak ders dışı yaratıcı yazma egzersizleri yapılabilir.
Öğrencilere hem zaman hem rahat bir ortam hem de not kaygısı taşımadan zevkle yazma
olanağı sağlayacak bu çalışmalar yazma isteğini artıracaktır.
Bu çalışmada ders dışı yaratıcı yazma çalışmalarının bazı yaratıcı yazma teknikleriyle nasıl
uygulanabileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Geleneksel yazma ve yaratıcı yazma
uygulamalarının başka çalışmalarda nitel ve nicel boyutları da içeren karşılaştırmalı bir
yaklaşımla incelenmesi yararlı olabilir. Yaratıcı yazma tekniklerinin yazı türlerine olan etkisi
sınanabilir. Ayrıca bu çalışmada ele alınmayan diğer yaratıcı yazma tekniklerinin yaratıcı
yazma sürecine katkıları sınanabilir.
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SOME OBSERVATIONS REGARDING THE NECESSITY OF TURKISH COURSES AT THE
UNIVERSITIES
YÜKSEKÖĞRETİMDE TÜRK DİLİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİNE DAİR BAZI GÖZLEMLER 1
Hülya Dündar Şahin2
ABSTRACT
Turkish Language that were taught only at two universities before 1981 have been given at all the universities as a compulsory
course since 1981. Nevertheles, it has been always argued whether the course is beneficial or not. Recently, when the revocation
of the course came in to question within the context of new Higher Education Council draft bill, these arguements have
increased. The aim of this study is to display the necessity of Turkish courses at the university level thereby providing concrete
examples from the students’ exam papers. For this reason, first of all, midterms and final exams of approximately 400 students
who were majoring in the different faculties of Acıbadem University, such as Medicine, Health Sciences and Health Services
Vocational School and who took the course during 2009-2010 academic year were scrutinized and all the misapplications were
recorded. Secondly, these mistakes were categorized under various titles. According to this, it becomes evident that the students
have problem especially regarding these five items: 1. Spelling mistakes, 2. Punctuation mistakes, 3. Meaning mistakes, 4.
Knowledge Mistakes, 5. Mistakes concerning the brief writing. Thus, it has been revealed that the knowlegde relating to native
language and its correct usage which has been given since the primary school is not yet attained completetly and there are still
some serious problems in practice. This case puts forward that Turkish course should be an essential component of curriculum
at the universities, too and the idea about the course’s being unnecessary at university level is not appropriate.
Key Words: University, Turkish, Spelling, Punctuation, Brief.

ÖZET
1981’den önce Hacettepe ve Ege üniversiteleri olmak üzere sadece iki üniversitede (Hacettepe Üniversitesi’nin hazırlık
sınıflarında 1968’de; Ege Üniversitesi’nde 1977’de) okutulan Türk Dili dersi, 1981’de Yüksek Öğretim Kurumu’nun
kurulmasından itibaren ise bütün üniversitelerin birinci sınıflarında ortak zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Bununla birlikte
yükseköğretimde Türk Dili dersinin yararlılığı /yararsızlığı ya da boşunalığı da hep tartışılagelmiştir. Üstelik söz konusu bu
dersin bir süre önce Yeni YÖK Yasa Tasarısı kapsamında kaldırılması öngörülünce bu tartışmalar daha yoğun olmak üzere bir
kez daha gündeme gelmiştir. İşte bu çalışmanın amacı, üniversite düzeyinde neden hâlâ Türk Dili dersine ihtiyaç olduğunu
somut örnekler üzerinden ortaya koymaktır. Bu amaçla, öncelikle, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Acıbadem
Üniversitesi’nde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulundan, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültelerinden olmak üzere Türk Dili
dersini alan 400 kadar öğrencinin ara sınavları ile yarıyıl ve yılsonu sınavları gözden geçirilmiş ve hataların bir dökümü
yapılmış, ikinci aşamada ise bu hatalar türlerine göre farklı başlıklar altında gruplandırılmıştır. Buna göre öğrencilerin dile dair
en çok şu beş alanda sıkıntılar yaşadıkları ortaya çıkmıştır: 1. Yazım Kurallarına İlişkin Hatalar, 2. Noktalamaya İlişkin Hatalar, 3.
Anlatım Bozukluklarına İlişkin (Anlamsal) Hatalar, 4. Bilgi Hataları, 5. Dilekçe Yazımına İlişkin Hatalar. Böylelikle ana dile ve ana
dilin doğru kullanımına ilişkin ilkokuldan itibaren verilen bilgilerin tam olarak edinilemediği, bu bilgiler teorik olarak
öğrenildiyse bile pratikte hâlâ ciddi sorunlar olduğu ortaya konmuştur. Yükseköğretim aşamasında Türk Dili dersine ihtiyaç
duyulmadığının bir yanılgı olduğunu açığa çıkaran bu durum, dersin kaldırılması yönündeki görüşün de yersiz olduğunu
düşündürmektedir.
Anahtar Sözcükler: Üniversite, Türkçe, Yazım, Noktalama, Dilekçe.
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1. GİRİŞ
“Empati” ya da ne yazık ki daha az bilinen ama Türkçe karşılığıyla eşduyum, hiç kuşku
yok ki, insanlar arası iletişimde oldukça büyük bir role sahiptir, her meslekte önemlidir ve en
azından işlerin “insanî” yürümesi bakımından her meslek erbabında bulunması gereken bir
yetidir. Söz konusu alan “eğitim-öğretim” olunca “eşduyum” daha da büyük bir önem arz
eder; çünkü eğitim-öğretim alanında öğretmen ile öğrenci arasında kurulan ilişki karşılıklıdır,
dinamiktir. Öğrencinin salt bir “receiver” yani “alıcı” olarak görülüp yok sayıldığı sistemler de
nihaî olarak başarısızlığa mahkûmdur. Bu düşüncelerden hareketle Acıbadem
Üniversitesi’nde Türk Dili dersi veren bir akademisyen olarak öğrencilerin karşısına
çıkmadan önce kendimi onların yerine koydum ve zihinlerinden geçtiğine emin olduğum,
sonradan buna dair teyidini de aldığım şu soruyu sordum kendime: İlk ve ortaokulda,
ardından lisede aldığım Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı vb. derslerden sonra şimdi yine mi
Türk Dili dersi? Üniversite’de Türk Dili dersine ne gerek var? Üstelik bu soruyu bir kâğıda
yazıp odamda arkamda duran mantar panoya da iliştirmiş ve eminim bu notu fark eden
öğrencilerin gözünde ironik bir duruma da düşmüştüm.
Derslerin başladığı ilk haftayı, öğrencilerle bu konuda konuşmaya, tartışmaya ayırdım.
Öğrencilerin bir kısmı büyük bir samimiyetle bu tür derslerden, ısıtılıp ısıtılıp karşılarına
konan aynı malzemeden gerçekten sıkıldıklarını, zaten bir türlü başarılı da olamadıklarını ve
bu yüzden böyle bir ders istemediklerini büyük bir yılgınlıkla ifade etti. Diğer bir kısmı ise her
ne kadar dersi almış olsalar da dersin kapsamına giren konularda hâlâ başarısız olduklarını,
bu nedenle söz konusu dersin eksiklerini tamamlama, bilmediklerini öğrenme, yanlış
bildiklerini düzeltme yönünde belki de son şansları olduğunu ve bu yüzden derse kesinlikle
ihtiyaç duyduklarını belirttiler. Tabii bir de dersi aldığını, Türkçe konuşmaya ya
da yazmaya ilişkin hiçbir sorunu, hiçbir bilgi eksiği olmadığını söyleyenler (sananlar?) vardı.
İlk hafta bu şekilde öğrencilerin derse ilişkin genel görüşlerini aldıktan, derse yönelik farklı
tutumları olduğunu gördükten sonra YÖK’ün Türk Dili Dersi için önerdiği ve ders için
hazırlanan kitapların çoğunda aynı şekilde tekrarlana tekrarlana artık neredeyse kalıplaşan
çerçeve program üzerinde değişiklikler yapma gereği hissettim. Şüphesiz, dil ve edebiyat
birbirinden ayrı düşünülemezdi, bu nedenle, her ne kadar dersin adı salt dil esas alınarak
“Türk Dili” de olsa, edebî metinler mutlaka yer almalıydı bu programda. Bu metinler
okunmalı, eleştirilmeli, değerlendirilmeli, çözümlenmeli, sorgulanmalıydı. Artık üniversiteli
olan gençlerden beklediklerimiz tam da bu beceriler değil miydi? Bu amaçlar belirtilmiyor
muydu tekrar ve tekrar? Bu nedenle çerçeve programı, öyküler, makaleler, şiirler ve bir de
romanla zenginleştirmeye, böylece içeriği öğrenciler için de daha renkli kılmaya karar
verdim. Ders içeriğini her dönem iki makale, iki öykü, iki şiir ve bir de roman içerecek şekilde
organize ettim. İçeriğin bu şekilde yani aslında olması gerektiği şekilde dönüştürülmesi bazı
öğrencileri memnun ederken, bazılarını etmedi tabii, fazladan yük olarak gördüler bütün bu
malzemeyi. Dönem başladı, zaman hızla geçti ve geçen zaman, ne yazık ki daha ilk arasınavlarda görece iyi öğrencilerin bile dil ve anlatım konusunda büyük eksiklikleri olduğunu
gösterdi. İlk ara-sınavlardaki başarı grafiğine bakıp biraz daha basit sayılabilecek sorular
sorduğum ve beklentimi düşürdüğüm ikinci ara-sınavlar ile yılsonu sınavlarında da
değişmedi ne yazık ki sonuç. Dersler bitip kendimce yılsonu değerlendirmesi yaparken bir
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bilanço çıkarmaya karar verdim. Amacım, öğrencilerin Türk Dili ile ilgili en çok hangi
alanlarda sıkıntılar yaşadığını, neleri yanlış bildikleri ya da hiç bilmediklerini saptamak ve
yükseköğretimde Türk Dili dersine neden hâlâ ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktı. İşte bu
çalışma, bu amaç doğrultusunda ortaya çıktı.
2. YÖNTEM
Yukarıda sözü edilen amaçla, ilk aşamada 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Acıbadem
Üniversitesi’nin Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Radyoterapi, Tıbbi
Dokümantasyon gibi farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olup üniversitedeki ilk yılları
gereği Türk Dili dersini alan dört yüz kadar öğrencinin ara-sınavları ile yarıyıl ve yıl sonu
sınavları tek tek incelenmiş ve dile dair bütün hataları tespit edilmiştir. İkinci aşamada ise bu
hatalar, türlerine göre şu beş başlık altında gruplandırılmıştır:
A. Yazım Kurallarına İlişkin Hatalar
B. Noktalamaya İlişkin Hatalar
C. Anlatım Bozukluklarına İlişkin (Anlamsal) Hatalar
Ç. Bilgi Hataları
D. Dilekçe Yazımına İlişkin Hatalar
Çalışmada sırasıyla her maddeye ilişkin yanlış uygulama örnekleri verilmiş ve ardından her
biri için hataların nedenine ve çözüm olanaklarına dair değerlendirmeler yapılmıştır.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Çalışmanın bu aşamasında yukarıda sözü edilen maddeleri tek tek ele alıp öğrencilerin sınav
kâğıtlarından örneklerle her birine daha yakından bakmak uygun olacaktır.
A. Yazım kurallarına ilişkin hatalar
Yazım Kuralları, dahi anlamına gelen “de/da” ile yer bildiren –de/-da’nın, ek olan –ki ile
bağlaç olan “ki”nin, “mi” soru edatının, sayıların, kısaltmaların, gün ve ay adlarının, yön
isimlerinin, coğrafi terimlerin, tarihlerin, birleşik sözcüklerin, ikilemelerin ve bunlarla birlikte
sıklıkla yanlış yazılan sözcüklerin de doğru yazımları, büyük harflerin kullanım yerleri gibi
konuları kapsar. Dile dair bu tür meselelerin sözlü iletişimde fazlaca bir önemi olmadığı
söylenebilir. Nitekim sözlü iletişimde karşımızdakini zaten görme, anlayıp anlamadığını
denetleme ve dahası ifade etmek istediklerimizi beden dilinin de yardımıyla etkili bir şekilde
aktarmak gibi bir şansımız vardır. Dahası sesin vurgu, ton, esneklik, vb. gibi olanakları da söz
konusu konuları bir sorun olmaktan çıkarır. Oysa yazılı anlatımda durum farklıdır. Yazılı
anlatımda muhatabımızı hâlihazırda karşımızda görme gibi bir lüksümüz olmadığından
eklerin ve sözcüklerin doğru yazımlarını bilmek ve ona göre uygulamak, anlaşmazlıkları en
aza indirgemek ve böylelikle kişi ya da kurumlarla sağlıklı iletişim kurabilmek için şarttır.
Nitekim bir ek’in ya da sözcüğün yanlış yazımı, cümledeki anlamı tastamam değiştirebileceği
gibi anlamı belirsiz kılıp iyi bir cümlede bulunması gereken “açıklık” ilkesini de zedeler.
Öğrencilerin sınav kâğıtları incelendiğinde yazım kuralları konusunda özellikle şu
alanlarda yanlışlar yaptıkları gözlemlenmektedir: a. Ek olan –de/-da ile bağlaç olan
“de/da”nın yazımı b. Ek olan –ki ile bağlaç olan “ki”nin yazımı c. Konuşma Dilini Yazıya
Taşıma ç. Büyük harf kullanımı (Özel isimlerin yazımı), d. Sözcüklerin Yazımı
a. Ek olan –de / -da ile bağlaç olan “de/da”nın yazımı
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Bu konudaki kural aslında çok basit: Dahi anlamına gelen “de/da” bağlaçtır ve hâliyle ayrı
yazılır; bulunma bildiren yani hâl eki olan –de/-da ise ektir ve bitişik yazılır. Kural bu kadar
basitken ne yazık ki bu konudaki yanlış uygulamalar, doğruları unutturacak kadar yaygındır.
Bu konuda öğrencilerin sınav kâğıtları da aşağıda alıntıladığım şu cümlelerde görüldüğü gibi
ne yazık ki hiç parlak değildir:
1. “Herkes başkişiye odaklandı. Oda odadan çıktı.”
2. “Nüzhet’te boşuna çocukluk yaptığını söylüyor.”
3. “Yanındanda iki çift geçer.”
4. “Belkide”
5. “Bende not ortalamamın yüksek olması sebebiyle bu konuda …”
6. “Neden sustuklarını sorar. Oda annesinin üzerini giyindiğini söyler.”
7. “Ama yinede”
8. “Birazcıkta”
9. “Kahramanda bunun farkına varır.”
10. “Başkişi’de kendisinden rahatsız olunduğu tedirginliğiyle…”
11. “Bizde buradan anlıyoruz ki”
12. “İstemeyerekte olsa”
13. “Alkolünde etkisiyle”
14. “Birazda”
15. “Nasıl olurda”
16. “Nedenide”
17. “Kendisinin başınada böle bir şey gelmesinden…”
18. “Olay hakkında fikir sahibi olmamızıda sağlıyor. Anlatılan öykünün içindeymişiz gibi bir
havada oluyor okur.”
19. “Başkişi geldi ve onlarda birden sustu.”
20. “Pekte iyi biri deildi.”
21. “Tabii kide”
22. “O mekanın özelliklerinin yanında işlevlerininde anlatılması”
23. “Yorik’te ölmüş.”
24. “Başkişinin “yalan” tutumu: Yalan söylenmesinden hiç hoşlanmayan bir o kadarda
söylemeyen biri olduğu yalan tutumu buydu.”
25. “Annem üstünü giyiniyordu sende içeri girince dolabın arkasına geçti.”
26. “Bu öyküde oraları görmemiş olsakta…”
27. “Olayda mahkemeye teşkil eder.”
28. “Bunlarıda bildiği için”
29. “Onunda kendisinden aşık olmasını emin olmak için”
30. “Bide yalan söyleyen kişi”
31. “Bunu bizimde ordan biriymiş gibi yaşamamızı sağlamaktır.”
32. “Yazarda yalan söylediğini düşündüğü zaman bu kahramanı aklına getirir.”
33. “Bu yapıtlar geçmişede ışık tutarlar.”
34. “Yazarda buna inanır.”
35. “Yorik’te hasta bir kişidir.”
36. “Bide yazarın durumuna uygun olarak belirtiyor ve öyküye etkinlik kazandırıyor.”
37. “Lütfen bu bilgileride göz önünde tutun hocam”
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38. “Hem ağıt hemde öğütler”
39. “Nedeni olarakta”
40. “Adındanda anlaşıldığı gibi yazın geçen bir olay örgüsü hakimlik sürmektedir.”
41. “Hem üstü başı düzgündür, hemde işte ayarlamıştır.”
42. “Hiçte planladığı gibi olmamış”
43. “Deminde dediğim gibi”
44. “Çokta önemsemiyorlar”
45. Bu da öyküdeki mekanlarında bunun ile olan bağlantıyı kurmamızda, bakış açısını
görmemizde yardımcı oluyo.”
46. Onunda kendisinden aşık olmasını emin olmak için otobüsün arkasına saklanıyo.”
45. “Kahve de otururken……. Ve bunu kahve de birisine söyler”
46. “İlk kez birbirlerini balo da görüyorlar.”
47. “Oda da baş başa kalmak için”
48. “Masa da oturan”
Değerlendirme: 1. ile 46. maddeler arasında yer alan altı çizili bütün “de/-da”ların ayrı; son
dört maddede yer alan –de/-da’ların ise tam tersine bitiştik yazılması gerektiği hâlde öyle
yazılmadığı görülmektedir. Bitişik olması gerekenleri ayrı, ayrı yazılması gerekenleri ise
bitişik yazan öğrenciler, bu konuya ilişkin kuralı âdeta tersten işletmektedirler. Oysa bu
konuya ilişkin kuralın daha ilkokul yıllarında öğretildiği bilinmektedir. Bu durumu, daha net
ifade etmek üzere İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzuna göz attığımızda,
“Yazım, Noktalama ve Dil Bilgisi Kurallarının Sınıflara Dağılımı” başlığı altında “de/da”nın
doğru yazımının 4. sınıfta edinilen bir kazanım olduğu gerçeğiyle karşılaşırız3.
Yukarıdaki bazı maddelerde kesme işaretinin de yanlış kullanıldığı, bazı sözcüklerin
yanlış yazıldığı da dikkat çekmektedir. Bunlar metnin sonraki bölümlerinde ilgili başlık
altında ayrıca ele alınacaktır.
b. Ek olan –ki ile bağlaç olan “ki”nin yazımı
Öğrencilerin en sık yaptıkları ikinci hata, yukarıda da belirtildiği gibi ki’nin yazımına
ilişkindir. Şimdi öğrencilerin sınav kâğıtlarından alıntıladığım yanlış uygulama örneklerine
göz atalım:
1. “Yürüyüşünü betimliyor, diyorki kolları bile artık yük oluyor”
2. “Diyorki; böyle bir enstitüye ne gerek var diyor.”
3. “Kadından öğrenirki doktor Rapıptan konuşuyorlarmış”
4. “Diyoki herkes sevmeyebilir”
5. “Ve derki”
6. “Taki yaşlanana kadar”
7. “Taki mariayla karşılaşana kadar”
8. “Bir de görüyorki”
9. “İyiki”
10. “Bizim şu an ki dilde yaptığımız yanlışlıklar”
11. “Erenköyde ki köşkün”
12. “Köşkün yanında ki ev”
3

http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=45
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13. “Resimde ki kadın”
14. “Şuan ki Türkiye”
15. “Karşıda ki kişinin”
16. “Her zaman ki gibi yine”
17. “2. dönem ki dersler”
18. “O zaman ki yazıların nasıl olduğunu anlarız.”
19. “Türklerin yakın çevrelerinde ki topluluklarla yaşadığı ilişkiler”
20. “Boyacıköy’de Kanlı Bir Aşk Cinayeti adlı öyküde ki mekan betimlemeleri…”
21. “Yazarın önceden okumuş olduğu eski bir kitaplarının arasında ki başroldeki
karakterin…”
22. “8 yıl önce ki olaylar”
Değerlendirme: 1.-9. maddelerde yer alan altı çizili “ki”lerin ayrı yazılması gerektiği hâlde
bitişik; daha sonra gelen cümlelerde yer alan altı çizili –ki’lerin ise tam tersine bitiştik
yazılması gerektiği hâlde ayrı yazıldığı görülmektedir. Yani “de/-da”nın yazımına ilişkin
yanlış uygulamalar burada da aynen tekrarlanmaktadır. Bu durum, öğrencilerin –ki’nin
yazımına ilişkin kuralı ya hiç bilmediklerini ya da teorik olarak bilseler de pratikte doğru
kullanma alışkanlığı edinemediklerini düşündürmektedir ki bu ikinci ihtimal ilkinden daha
masum değil; aksine meselenin aslıdır. Nitekim diğer yazım kuralları gibi –ki’nin doğru
yazımına ilişkin kural da ilkokuldan itibaren öğretilmektedir. İlköğretim Türkçe dersi
müfredatına baktığımızda ki’nin doğru yazımının da tıpkı –de/-da gibi 4. sınıfta edinilen bir
kazanım olduğunu görürüz. Buna rağmen hataların üniversite yıllarında bile tekrarlanıyor
oluşu ise aslında “öğrenmenin” gerçekleşemediğini ortaya koymakta ve ne yazık ki verilen
“öğretim”in niteliğine de gölge düşürmektedir.
c. Konuşma dilini yazıya taşıma
Öğrencilerin sınav kâğıtlarında yazım kuralları bağlamında en sık karşılaşılan
hatalardan biri de konuşma dilini, olduğu gibi yazıya taşımak; söyleyişte kalması gereken bazı
ses değişimlerini yazıya da yansıtmaktır. Bu konudaki yanlış uygulamaları genç kuşağın
birbirleriyle iletişim kurmak için sıklıkla başvurdukları cep telefonu mesajlarında yahut
internet üzerinden yaptıkları yazışmalarda da fazlasıyla görmek mümkündür. Mesele, sadece
burada kalsa, belki sorun olmayabilir; ancak öğrencilerin cep telefonlarında ve
bilgisayarlarda kullandıkları bu “bozuk” dile alıştıkları ve aşağıdaki örneklerde de görüleceği
gibi ne yazık ki “Türk Dili” dersinin sınav kağıtlarında bile bu alışkanlıklarını sürdürdükleri
görülmektedir. Üstelik bu alandaki hatalar, birazdan göreceğiniz gibi bazen öyle peş peşe
gelir ki öğrencinin bu tür kullanımları, gayet “normal” saydığını, yazdıklarında dile dair
herhangi bir sorun olduğunun farkında bile olmadığını düşündürür. Şimdi bu alandaki
hataları görmek üzere sınav kâğıtlarından örneklere daha yakından bakalım:
1. “Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa çünkü kitabı okul başladığında hemen alıp okudum
yaklaşık 2 ay oluyo. Yazar Nüzhet’in ona yalan söylediğini düşünüyo ve ardından kendi evine
dönüyo.”
2. “Buna değiniyo. Bu da öyküdeki mekanlarında bunun ile olan bağlantıyı kurmamızda, bakış
açısını görmemizde yardımcı oluyo.”
3. “Mekan durakta, işkembe çorbacıda geçiyo. Durakta olmasının nedeni yani anlık bir şey
olucakmış gibi görünüyo. Sanki o an durakta görüyo aşık oluyo. Onunda kendisinden aşık
olmasını emin olmak için otobüsün arkasına saklanıyo.”
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4. “Yalana tahammül edemiyo. Diyoki herkes sevmeyebilir ama ben herkesten fazla
sevmiyorum diyor. Bide yalan söyleyen kişi güvenini sarsıyo.”
5. “Misafir bunlara yazıo çok begeniyo uzun bacaklı falan iltifatlar ediyor.”
6.“Çok fazla bi ağrısı olduğu halde”
7. “nüzhet bi başkasıyla evlenir”
8. “İçeriye girdiği anda bi suskunluk”
9. “Nüzhet’in kendisini bekliyceğine dair söz veripde yapmamasıdır. Çünkü Nüzhet’in annesi
onla konuşmıycaksın, görüşmiyceksin, o mikropludur, hastadır sanada bulaştırır diye
istemiyor.”
10. “Annem giyiniyordu diyip geçiştirir.”
11. “Evleniceğini Berlin’e gidiceğini…”
12. “Böylece daha bir anlıyarak okumamıza neden olur”
13. Gelemiyecektir, ara vericektir.
14. “Size yediriceğime kendim yerim daha iyi diyerekten Hayri ile…”
15. Gidicekken
16. Satın alıcaktı
17. Olmıcak şey değil bu
18. “Başka ülkenin egemenliğine geçmiş olucez.”
19. “Sorgulamaya başlıcak”
20. “Avrupa’yı görücektir.”
Değerlendirme: Konuşma dilinde şimdiki zaman kipinde, öznenin 3. tekil şahıs olması
durumunda, fiil sonuna gelen –yor ekindeki “r” harfi söylenmez, en azından vurgulanmaz.
Vurgulanması durumunda ise Seda Sayanvari bir konuşma ortaya çıkar ki Seda Sayan’ı taklit
edenler de sanatçının dili kullanımına ilişkin bu özelliği zaman zaman daha da abartarak
bolca kullanırlar. Oysa yazı dilinde hiç de böyle değildir, yani yazarken sondaki “r”leri
belirtmeme gibi bir durum söz konusu edilemez. Yukarıdaki listeye tekrar göz attığımızda 1.,
2., 3. 4. ve 5. maddelerde yazıda gösterilmesi gereken –r harfinin kullanılmadığı, öğrencilerin
altı çizili sözcükleri tıpkı konuşur gibi yazdıkları görülmektedir. 6., 7. ve 8. maddelerde de
benzer şekilde yine –r harfinin kullanılmadığı, “bir” sözcüğünün konuşma dilindeki hâliyle
yani “bi” olarak yazıldığı dikkat çekmektedir. 9. maddeden itibaren ise başka bir yanlış
kullanımla karşılaşılmaktadır. Ses olaylarıyla ilgili yazım kuralları gereği kimi “y”
kaynaştırma ünsüzünden kaynaklanan daralmalar söyleyişte kalır, yazıya yansıtılmaz.
Hâlbuki 9. maddeden 20. maddeye kadar olan cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerde bu
kuralın ihlâl edildiği, yani söyleyişte kalması gereken daralmaların yazıya da yansıtıldığı
görülmektedir. Üstelik altı çizili sözcüklerin bazılarındaki hata, daralmanın yazıya
yansıtılması ile de sınırlı olmayıp yine sadece konuşma dilinde düşen bazı seslerin yazarken
de düşürülmesidir. Örneğin 9. maddede “bekleyeceğine” yerine “bekliyceğine”,
“konuşmayacaksın” yerine “konuşmıycaksın”, “görüşmeyeceksin” yerine “görüşmiyceksin”
yazan öğrenci, hem kaynaştırma ünsüzü “y”den önceki “e” sesini daraltmış hem de sonraki “e”
sesini yazıda göstermeyerek iki hata birden yapmıştır. 17. ve 19. maddelerde yer alan
“olmıcak” ve “başlıcak” sözcüklerinde ise yine aynı hata tekrarlanmakla birlikte “y”
kaynaştırma ünsüzü bile kullanılmamış, garabet iyice artmıştır. 18. maddede yer alan
“olacağız” yerine yazılan “olucez” sözcüğü ise artık iyice pes dedirtecek türdendir. Konuşma
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dili ile yazı dili arasındaki farklara dayanan bütün bu örnekler göstermektedir ki diğer
dillerden farklı olarak Türkçe, yazıldığı gibi konuşulan yahut konuşulduğu gibi yazılan bir
dildir görüşü, her zaman ve her durumda geçerli olmayıp dilimize dair genel bir olguyu
betimlememekte, bu nedenle de sakınımlı kullanılması gereken bir ifadedir.
ç. Büyük harf kullanımı (Özel isimlerin yazımı)
Öğrencilerin sınav kâğıtlarında rastlanan ve bence en yüz kızartıcı olan hata, büyük
harf kullanımına ilişkindir. “En yüz kızartıcı” diyorum; çünkü daha önce sözü edilen ilkokul
Türkçe dersi müfredatında da görüldüğü gibi büyük harf kullanımına ilişkin esaslar ilkokulun
daha 1. sınıfında öğretilmektedir. 1. sınıf öğrencileri için “Kazanım” başlığı altında
“yazılarında imla kurallarını uygular” dendikten sonra karşısında şu açıklama yer alır:
“Cümleye büyük harfle başlama, kişi ve yer adlarının ilk harfini büyük yazma” (127). Şimdi
bir de öğrencilerimin, ilk beşini Peyami Safa’nın 9. Hariciye Koğuşu adlı romanına dair
sorulara verdikleri cevaplardan alıntıladığım cümlelerine bakalım:
1. “nüzhet bana dedi ki”
2. “Daha sonra nüzhete sorar.”
3. “nüzheti berline götüreceklerini öğrenir”
4. “Yazar nüzhet’e duygusal bişiler hisseder. Fakat nüzhet bi başkasıyla evlenir.”
5. “Nüzhet’in odasına girer ve işin Aslını sorar.”
6. “Orhun abideleri sayesinde ortak bir türk dili kullanmışlardı.”
7. “Tarih’e de ışık tutmuştur.”
Değerlendirme: İlk dört örnekte söz konusu romanın başkişisi Nüzhet’in adının, 4. örnekte
buna ek olarak şehir adının da küçük harfle başlatıldığı görülmektedir. 5. maddede özel isim
(Nüzhet) doğru yazılmakla birlikte özel isim olmayan ve bu nedenle büyük harfle
başlatılmasına gerek de olmayan “aslı” sözcüğünün özel isim gibi büyük harfle başlatıldığı
dikkat çekmektedir. 6. maddede bu kez yine ilk harfi büyük yazılması gerektiği hâlde küçük
yazılan bir sözcükle (türk dili) karşılaşmaktayız ki ülke, ulus, kıta adlarının ilk harflerini
büyük yazma müfredata göre ilkokul 3. sınıfta edinilen bir kazanımdır. 7. maddede ise tıpkı
“Aslı” sözcüğünde olduğu gibi küçük harfle başlatılacak olan “tarih” sözcüğü de muhtemelen
özel isim olarak düşünüldüğünden gereksiz ve yanlış bir uygulama ile büyük harfle
başlatılmış ve sözcüğe getirilen ek de yine yanlış olarak kesme işareti ile ayrılmıştır. Büyük
harfin kullanımına ilişkin hatalar, ne yazık ki yukarıda alıntıladığım yedi örnekle sınırlı
olmayıp çok daha fazladır. Ne var ki ilkokul 1. sınıfta öğretilecek kadar temel bir konuda “bir”
hata bile fazla görüldüğünden bu yedi örnek yeterli görülmüştür.
d. Sözcüklerin yazımı
Öğrencilerin yazım kuralları kapsamında ele alınabilecek olan bir diğer hataları pek
çok sözcüğü yanlış yazmalarıdır. Öğrenci bu sözcüğü kullandığına (kullanmaya çalıştığına)
göre belli ki ya duymuş; ancak yazımını öğrenmeden duyduğu gibi yazmaya çalışmış ya da
yanlış bir yazım görmüş ve onu doğru olarak bellemiştir. Öğrencilerin sınav sorularına
verdikleri cevaplardan alıntıladığım aşağıdaki cümle, ifade ve kelimelerde bu yanlış
kullanımların altları çizilmiş ve sözcüklerin doğru yazımları parantez içinde verilmiştir.
1. “Nüzhet’in ona yalan söylediğini iddaa olarak ele almıştır.” (iddia)
2. “Romanın başkişisi hastane morkuna girince” (morg)
3. “Köşe başında bir izdibat denize doğru dalmış bakıyor.” (inzibat)
4. “Bilge Kaan”, “Bilge Kahan” (Kağan)
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5. “tasfir ederken”, “tasvirlerken”, “tasfirler” (tasvir etmek)
6. “Orhun abedeleri” (abide)
7. “Bu bekleyişten baya umutsuzdur”, “Baya uğraşmıştır” / “Baya zorluklar çekmektedir”
(bayağı)
8. “Kutat Kubilik” (Kutadgu Bilig)
9. “İnce ince tiyolar vererek” (tüyo)
10. “ilk Türk mutasuuf” (mutasavvıf)
11. “Makemeye verilir.” (mahkeme)
12. “Pakize Hanım koktey yapıyor.” (kokteyl)
13. “Espiri yaptı.” (espri)
14. “taputun kapağını açar” (tabut)
15. “zengin deildi”, “Zeynep, misafire karşı boş deildi.” (değildi)
16. “Aslında tam anlamıyla onu söylemiyor öle olduğunu farzet diyerek anlatıyor.” (öyle)
17. “Eve geldiğinde direk uyuyordu” (direkt)
18. “Zehra’ya anacım diye hitap ediyordu. O da oğlum die” (diye)
19. “tranva geçirir” (travma)
20. “Kendini beyenmiş” (kendini beğenmiş)
21. “tehtid eder” (tehdit eder)
22. Alışveriş merkezlerinin adının yapancı dille yazılması (yabancı)
23. “Yanlız” (yalnız)
24. “mahfolup gitmesine” (mahvolup)
25. “Nüzhet ve Mükerrem birbirini ilkez” (ilk kez)
26. “Zonguldağa götürür” (Zonguldak’a)
27. Bigün (Bir gün)
28. Sölememiş (söylememiş)
29. “Mükerrem bar kadını olup, konsomosluk yapmaktadır”, “Mükerrem bir yerde konsorsans
olarak çalışıyordu” (konsomatris)
30. Tenbihler (tembihlemek)
31. Traş olur (tıraş)
32. Tirenle gitme hayali (tren)
33. “Kuzular meğleşmeye başladılar” (meleşmek)
34. “Dilimize sahib çıkmamız gerekir” (sahip)
35. “Bibordlarda Türk reklamlar var” (billboard, Türkçesi: Reklâm panosu)
36. Eğemen olması (egemen)
37. “Hakkı Bey lagbali davranan biri olmuştur.” (laubali)
38. “Hayatı sadece kendinden imarettir.” (ibaret)
39. “Bazı mekanlara İngilizce at verilmesi” (ad)
40. “2 tür sözcük dağırcığı vardır”, “Söz darcığı” (dağarcık)
41. “Ne kadar dipe inersek” (dibe)
42. “Geçimini Titanik barda çalışarak sağlıyordur ve ayretten ressamlıkta yapıyordur”
(ayriyeten)
43. Konstrante olduğundan (konsantre olmak, Türkçesi yoğunlaşmak)
44. tam laiki ile (lâyıkıyla)
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45. “Kadının mağaşını bu adam alacaktır.” (maaş)
46. “Başkişi odaya giriyor ve herkez susuyor”, “Herkez kendi yoluna” (herkes)
47. “Ona acıdığı yada onun üzülmesini istemediği için…” (ya da)
48. “Olaya acıtasyon katmış. (ajitasyon, Türkçesi tahrik etmek, kışkırtmak)
49. “Nüzhete sordu nie bana böyle bir yalan söyledin ki die” (niye / diye)
50. “Yazar nüzhet’e duygusal bişiler hisseder.” (bir şeyler)
Değerlendirme: Görüldüğü gibi elli maddenin hepsi kimi gülünç kimi ise vahim
addedilebilecek birbirinden ilginç hatalarla doludur. Bu çalışmanın hacmi gereği bunların
hepsi üzerinde tek tek durmayacağum; ancak bazı maddelerdeki kullanımlar özel bir alâka
gerektirmektedir. Örneğin 1. madde, bir mekâna ad verilirken ilgi çekmesi için bir sözcüğün
bozulmuş biçiminden yararlanılmasının dil üzerindeki olumsuz etkisini göstermesi
bakımından dikkat çekicidir. Nitekim bu maddede “iddia” yerine “iddaa” yazan öğrenci, çok
büyük bir ihtimalle bu sözcüğü “iddaa” bayilerinde görmüştür. 5. maddede “tasvir etmek”
fiilinin çeşitli versiyonlarının denendiği; ancak doğrusunu bir türlü tutturulamadığı
görülmektedir. 7. maddeki “baya” kullanımı ise bu kullanımın verilen üç örnek cümleyle
sınırlı olmayıp oldukça yaygın olması bakımından “bayağı” önemlidir. 17. maddedeki cümleyi
kaleme alan öğrenci, “direkt” yerine “direk” yazarak kim olduğunu bilmediğimiz kişinin eve
geldiğinde “direk”i uyur bulduğunu söylemektedir. 23. maddedeki yanlış kullanım o kadar
yaygın ki doğru yazımı klişe tüyolarıyla birlikte bir kez daha hatırlatmak isterim: Yanılmaktan
“yanlış”, yalından “yalnız”. 29. maddedeki cümleler, Nahit Sırrı Örik’in Kıskanmak adlı
romanına dair sorduğum bir soruya verilen cevaplardan alınmıştır. Romanın sonunda
“konsomatris” olduğu öğrenilen Mükerrem karakterinin “konsomosluk” yaptığı, “konsorsans”
olarak çalıştığı yazılmıştır. 46. maddedeki yazım hatası da (herkez) tıpkı 23. maddede (yanlız)
olduğu gibi burada verilen örneklerle sınırlı olmayıp çok daha yaygındır. Lütfen şunu artık
“herkes” duysun / bilsin / öğrensin ki Türkçede “herkez” diye bir sözcük yoktur. Son olarak
yine çok yaygın olarak yanlış kullanıldığını gözlemlediğim için 47. maddedeki “yada”
üzerinde durmak istiyorum. Bu sözcük “ya da” şeklinde yani ayrı yazılır. Sorunları özgül
örmekler üzerinden ortaya koymak güzel; ancak yeterli değildir. Çözüm olanaklarından da
söz etmek yerinde olacaktır. Bu konuda meslektaşlarıma da ilk tavsiyem öğrencilerini birer
imlâ kılavuzu edinme ve kullanma konusunda özendirmeleri olacaktır. İkincisi ise
öğrencilerine, vaktiyle benim de hocalarımdan öğrendiğim, “bilmediğin bir sözcüğün
yazımına bir, bildiğin bir sözcüğün yazımına ise iki kez bak” düsturunu benimsetmeleri
gerektiğidir. Nitekim, bilmenin ya da bildiğini sanmanın verdiği özgüvenin asıl doğrulara
giden yolda bize çelme atması sıklıkla vâkidir.
B. Noktalamaya ilişkin hatalar
İyi bir cümlenin taşıması gereken dört temel özellik vardır: Duruluk, açıklık, akıcılık
ve tutarlılık. İşte bu ilkelerden ikincisinin yani açıklığın sağlanabilmesinde noktalama
işaretlerinin yerli yerinde kullanılmasının büyük bir rolü vardır. Nitekim noktalama işaretleri
yazılı anlatımlarımızda zaman zaman beliren anlam belirsizliklerini, muğlâklıkları giderir;
okuduklarımızı anlamlandırma sürecinde bize yol gösterirler. Noktalama işaretlerinin
önemine işaret etmek için sıklıkla başvurulan “Oku da adam ol, baban gibi eşek olma”
cümlesinde virgülün olduğu yerden, “gibi” sözcüğü sonrasına kaydırılmasıyla birlikte anlamın
da nasıl tastamam değiştiği sanıyorum artık herkes tarafından bilinmektedir.
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Öğrencilerin sınav kâğıtlarında nokta, virgül, ünlem, soru işareti gibi temel noktalama
işaretlerini doğru olarak kullandıkları; ancak aşağıda en çarpıcı olanlarını seçtiğim
örneklerde görüldüğü gibi kesme işaretinin kullanımıyla ilgili sıkıntılar yaşadıkları
görülmektedir.
1. “Öykü’de yerin ve zamanın önemi büyüktür.”
2. “Makale’de”, “Öykü’de”
3. “Özel, kişisel; sebeplerim’den dolayı öğrenim durumuma bir dönem ara vermek istiyorum.”
4. “Halasını gömecekleri sırada tabut’un…”
5. “final sınavı’ndan sisteme girilmiş not beklediğim not’un çok altında’dır. Final kağıd’ımın
…”
6. “Sağlık Bilimleri Fakülte’si”
7. “Nermin’in babası denizci’dir.”
8. “Meral’de; banyodan çıkmıştım belim ağrıyordu dedi.”
9. “Oktay Sinanoğlu’da bu romanında”
10. “Zeynep’te Zehra’da kendi yuvalarını kurmuşlardır.”
11. “Türkiyen’in mağaza sahiplerinin”
Değerlendirme: İlk on maddede alıntılanan cümlelerde altı çizili sözcüklerde kullanılan
kesme işaretlerinin hepsi gereksizdir. Özellikle 5.maddede yer alan cümlede bir kesme işareti
enflasyonu yaşandığı görülmektedir. 8, 9, ve 10. maddeler kesme işaretiyle birlikte daha önce
ele alınan –de/-da’nın yazımıyla ilgili de sıkıntı olduğunu bir kez daha göstermektedir. 11.
maddede ise sözcüğün (Türkiye) yanlış yerden kesildiği dikkat çekmektedir. Ayrıca 3. ve 8.
maddelerde noktalı virgülün kullanımı da hatalıdır. Özel adların aldığı ekleri ayırmada
kullanılan kesme işaretlerine dair böylesi hatalar, söz konusu öğrencilerin özel ismin ne
olduğunu da tam olarak bilemediklerini akla getirmektedir. Oysa kesme işaretinin nerelerde
kullanıldığı bilgisi de daha önce sözü edilen müfredatta 1. sınıftan başlayarak 5. sınıfa kadar
süren bir kazanım olarak yer almaktadır.
C. Anlatım bozukluklarına ilişkin (anlamsal) hatalar
Bu konu Dil Bilgisi kitaplarında genellikle “Anlam Bakımından” (Anlamsal) ve “Yapı
Bakımından” (Yapısal) olmak üzere iki ayrı başlık altında ele alınır. Öğrencilerin sınav
kâğıtlarında bu iki türe de bolca örnek bulunmaktadır. Sınav kâğıtlarını okumanın güçlüğü de
öğrencinin beklediği not ile aldığı not arasındaki büyük fark da büyük ölçüde işte buradan
kaynaklanıyor, yani meramlarını düzgün anlatamamalarından. Notuna itiraz için gelen çoğu
öğrencinin sözlü olarak sorduğumda aslında soruda istenen bilgiye sahip olduğunu; ancak
onu yazılı olarak aktarmak söz konusu olduğunda yanlışa düştüklerini pek çok kere tecrübe
ettiğimi söyleyebilirim. Aşağıda yer alan cümleler, öğrencilerin ders kapsamında okudukları
romanlar, öyküler, makaleler ve ayrıca Türk diline dair çeşitli konular hakkında sorulan
sorulara verdikleri cevaplardan “aynen” alınmıştır. Yazım yanlışlarının, kullanılan yanlış ya
da uygunsuz sözcük ve ifadelerin altları çizilmiş, doğruları ve diğer bazı geri bildirimler
parantez içinde belirtilmiştir. Anlaşılmayan ifadelerin yanına ise yine parantez içinde soru
işareti konulmuştur. Bazı küçük düzeltmeler köşeli parantezlerle gösterilmiş;
düzeltilemeyecek kadar bozuk bazı cümlelere ise hiç müdahale edilmemiştir. Şimdi bu örnek
cümlelere birlikte bakalım:
1. “En nefret ettiği şey olarak nefreti tanımlıyor.” (tanımlama yanlış sözcük)
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2. “Başkişi tarafından yalan çok önem içeren bir kelimedir. (?)”
3. “Başkişiye göre yalan yapılmaması gereken çok kötü bir şeydi.” (yalan yapılmaz)
4. “Başkişinin yalan karşısındaki tutumu; yalanı hiç sevmediği ve yalan söyleyen sevdiği insan
bile olsa yalana tahammül edemediği.”
5. “Eski evlerden söz eder kendi gibi yıkık halde duruyor gibi. Telefon kulübesinden söz eder
ordan askerlerin, aşıkların, umutsuzların Telefon görüşmelerinden söz eder. Evlerin döküntü
gibi oluşları evleri hastaya benzetiyor ve ameliyat edilmeleri gerektiğini söylüyor.”
6. “Kahraman yazıdaki her betimlemeden kendine pay çıkarır (?) ve bu yolla duygularını
okuyucuya aktarır.”
7. “Yazarın olay karşısındaki tutumundan; her gerçeği bilmek her zaman iyi değildir. Beyaz
yalan dedikleri Nüzhet’in yalanı olsa gerek.”
8. “Nüzhet bana yalan söyledi lafını kullanmasının nedeni” (demesinin)
9. “Ona neden yalan attığını sordu” (söylediğini)
10. “Genç adamın piskolojisinden ipuçları veriyor.” (psikolojisine dair)
11. “Mekan betimlemelerinde sanki oradaymışız gibi, gerçekçi bir işlevi vardır.” (gerçeklik
katar)
12. “Boyacıköy’de Kanlı Bir Aşk Cinayeti adlı öyküdeki mekan betimlemeleri…
Kişilere yer-yön gösteriyor.
Psikolojik yönden rahatlamalarını sağlıyor.
İnsanlar arasındaki kargaşayı önlüyor.
Zavallı.” (?)
13. “Betimlemeler, mekanı olayın tam aksine güneş gibi doğan bir mutluluğun habercisi
olduğunu göstermektedir.”
14. “Durak- Beklenilecek yer
Seni bekledim demek istiyor.”
15. “Betimlemelerde mekan önemi vardır. Mekan yerin öneminin olmasında vurgu
yapmıştır.”
16. “Betimlemeler, o anki üzüntüyü, hüzünü, olayların acı çerçevesini tasvir etmesi,
betimlemelerin işlevi olmuştur.”
17. “Mekan betimlemeleriyle yazıdaki adamı kaynaştırmış ve okuyucuyu yazıya
hazırlamıştır.” (betimlemelerle yaratılan atmosfer ile adamın psikolojisi birbirine paralel
demek istiyor aslında)
18. “Karamsar, hiç mutlu olmayan, hüzün gibi işlevler yüklenmiştir. Ayrıca hayattan hiçbir
beklentisi olmayan gibi şeyler de yüklenmiştir.”
19. “Boyacıköyde kanlı bir aşk cinayetinde – Şair buradaki romanında yer olarak gerçek bir
olaydır. Ama şair bu romanında hayali bir romandır.”
20. “Mekan betimlemeleri öyküye olağanüstü, hayal gücüne dayalı, çok inandırıcı olmadığı
bir hava katmıştır.”
21. “Murathan Mungan’ın “Boyacıköy’de Kanlı Bir Aşk Cinayeti” adlı öyküsünde mekan olarak
telefon kulübesinin ve taksi durağının vurduğu kızı hatırlatıyor. Adam aslında bir şizofren
hastadır.”
22. “Bu betimlemeler sayesinde yazar kişinin psikanalizini; kişinin çevreyi algılamasını
kullanarak belirtmiştir.” (psikolojisini)
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23. “Bu öyküde yaşanan olay ve mekan örgüsü, mekanın tasviri okuyucuda yaşanan olayın
hayal ürünü olduğu izlenimi vardır.”
24. “Mekan betimlemelerindeki işlevler öyküyü daha hayalimizde canlandırmamızı
sağlamıştır.”
25. “Mekanda bulunan durak olsun, restaurant olsun sürekli belli bir zamanda takılmış gibi
işlev görmüştür. (?)”
26. “Mekanları da bazı duyguları sınamak için kullanıyor. (?)”
27. “Betimlemenin işlevi öyküde canlılık ve anlamlılık kazandırmıştır.”
28. “Mekan betimlemelerinin insana özgü işlevleri (?) vardır.”
29. “Betimlemeler öyküyü derin anlamlarla süslemiştir. Örneğin, mekanın geçtiği durak uzun
uzun betimlenmiştir. Yazar durağı betimlerken aslında somut bir şeyi soyuta dökerek (?)
öyküdeki kahramanın hissiyatını ve duygularını ortaya dökmüştür. Kahramanlarla okuyucu
arasında anlam köprüsü kurmuştur.”
30. “Deniz; onun için yalnızlık, bunalım anlamları güder.” (taşır)
31. “Hayri İrdal Halit ayarcıyı tanıyarak hayatında giden fakirlik sıkıntılı günleri atlatır.”
32. “Mekan betimlemeleri olaya daha da bir işlevlik katmıştır.(?)”
33.“Daha sonra bir yerde elması kendinde olmadığı halde kendindeymiş gibi bahseder.”
34. “Saatleri Ayarlama Enstitüsü artık bir iş yapmamasından dolayı, millet buraya artık
saatlerini tamir ettirmek için gelmemesi, burası Halit Ayarcı tarafından bırakılmıştır.”
35. “Romanın sonunda Saatleri Ayarlama Enstitüsü, toplumun isteksizliğine karşı kapanır.”
36. “Bu enstitü zaten bir çok yönden üçkağıtçılık olan kuruma roman sonunda son verilir.”
37.“Hayri İrdal ‘Şerbetçibaşı Elması’nı[dan] sarhoşken söylemiştir.” (bahsetmiştir)
38. “Şeyh Ahmet Zamani Efendi, Hayri İrdal’ın Salahiyetli Zat’a söylediği yalan kişidir.” (hayali
ya da kurmaca)
39. “Hayri İrdal şakasına Şerbetçibaşı Elması’nı bildiğini söyler.” (şaka olsun diye)
40. “Bu yüzdende oğlu [ile] arasında çok fazla bir iletişimi yoktur.”
41. “Hayri İrdal oğlundan özür dileyip ben böyle bir baba olmak istememiştim.”
42. “Halit ayarcıyla tanıştığı mekanda cemiyete katılıyor ismini unuttum”
43. “Hayri İrdal’ın halasının ölü sanıldı. Halasının toprağa verilecek iken kendine gelmesi
gelerek etrafındakileri azarlaması ve direk[t] sanki hasta değilmiş gibi…”
44. “Hayri İrdal’ın babası Numan Bey’in dedesinin bir iftiraya uğrar. Ve derki Allahım bu iftira
haklasın bir cami yaptırıcam.” (iftiradan aklanayım)
45. “İlginç olan olay miras için Tabudun Kapısının “açılıp beni eve götürün” olayı ilginçtir.”
46. “Hayri İrdal, Halit Ayarcı’yı tanımadan önceki Hayri İrdal ve Halit Ayarcı’yı tanıdıktan
sonraki Hayri İrdal olarak ikiye ayrılır.(?)”
47. “Babası ölmeden önce Hep bir cami yapmak ister maddi durum bakımından zayıflık
olduğu için babası kendi evine camide bulunan eşyalardanda Kendi evine alıyo[r] bu yüzden
cami döşeli bir evde yaşar”
48. “Olayda mahkemeye teşkil eder.” (intikal eder)
49. “Yazar bir geçmiş ve şimdiki zamana bağlı olarak olayı anlatır. Olay geçmiş zamanda
yapılan olaylara bağlı olarak, şimdiki zamanda ise o olayları yansıtarak olayı bitirir.(?)”
50. “Seniha çocukluğunda çok çirkin kara kuru bir şey olduğu ve büyüdüğünde de yine aynen
çok çirkindir.”
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

Yükseköğretimde Türk Dili Dersinin Gerekliliğine Dair Bazı Gözlemler

1387

51. “Seniha çocukluğunda ve genç kızlığında anne ve babasının hep çirkinlik (çirkin)
muamelesi yaparak kızla dalga geçerler.”
52. “Seniha’ya gelen kısmetler belli yöntemlerle kapatılıyordu.” (kaçırılıyordu)
53. “Yaşadığı olayları bahsediyor.”
54. “Uşak da gider Mükerrem Hanım’a, Nuriye Hanım’ın evde sizle bir şey görüşmek istediğini
belirtir.”
55. “Bir gittiğinde günlerce, birkaç gün eve gelmediği olur.” (Hangisi? Günlerce mi birkaç gün
mü?)
56. “Nuriye Hanım havalanmayı çok seven bir kişilik” (hava atmayı)
57. “Evlilikleri sürmekte ve Mükerrem, Nüzhet’e boynuzu takmaktadır.” (aldatmaktadır)
58. “Çok çirkin huylu; hiçbir anneye nasip olmayacak bir huya sahiptir.” (iyi şeylerden söz
ederken kullanılır “nasip olmak”)
59. “Sonunda Mükerrem kendini insanlıktan yontulmuş gibi hisseder.” (çıkmış?)
60. “Seniha Mükerrem’i yıllar sonra tekrar vapurda görür. Mükerrem’in ismi Ayten olmuştur.
Nasıl bir halde: orospu olarak görür.” (hayat kadını ya da kötü yola düşmüş olarak)
61. “Selma, Ankara’yı kırsal, sıkıcı, aradığını bulamayan çok kötü bir yer olarak bulmuştur.”
(Ankara mı aradığını bulamamış?)
62. “Hani o dik duruşun, hani saygınlığın” diyerekte bu değişimlerin ispatıdır.”
63. “Raif bey’in kadınlarla ilişkisi utangaç, sıkılgan kadınlarla konuşmaktan çekinen düzgün
bir ilişki yaşamamış bir insandır.”
64. “Raif Bey[ler] evde kalabalık olarak yaşarlar.”
65. “Raif Bey’e bir gün bir telefon gelir ve bu telgraftan da babasının vefatını öğreniyor. Bu
yüzden Türkiye’ye dönmek zorunda kalmıştır.” (Hangisi?)
66. “Türkiye’den bunu bildiren telgrafla bunu öğrenir.”
67. “Berlin’e gitmesinin nedeni babasından dolayı olmaktadır.” (ikisi birden kullanılmaz)
68. “Raif Bey kadınlara karşı pek sempatik bakmıyor. Bayanların bir metal obje olduğunu
bayanların sevilmemesi gereken toplumda yeri olmayan bir mahlukatmış gibi izlenimle
yaklaşır.”
69. “Yazarın Raif Efendiye karşı ilk görselliği [izlenimi] ilk pinti, kendi içine kapanık,
insanlarla konuşmaya tenezzür[l] ukala ve de çevresindeki insanlarla ilişkilerle paranoya bir
tavırla yaklaşan bir tiptir. [….] her tanıştığı bayana olumsuz bir sonuçla yaklaşan [?] asosyal
bir tiptir.”
70. “Orda kendine edinebileceği bir meslek edinmesini istemiştir.” (tekrar)
71. “Bankadaki herkes Raif efendiyi sevmez.” (hiç kimse)
72. “Anlatıcının ilk düşünceleri raif bey’i çok sessiz, sedasız, düşüncesiz [….] ve adeta mal’dan
farksız (?) olduğunu düşünür.”
73. “Raif efendiyle birlikte bir süre takılırlar.” (vakit geçirirler)
74. “Hatta bir de gayri resmi olmayan çocukları olmuş” (gayri meşru)
75. “Herkes [Kimse] kendinden başkasını düşünmez, [herkes] har vurup harman savururdu.”
76. “Yağlı bir ipe kendini asıyor ve ip kırılıyor…” (ip kırılmaz, kopar)
77. “Misafirin ruh hali pişmanlık ve kederdir.”
78. “Misafir adam Zehra’nın vücudunu güneşte yanmış tabiri kullanıyor yani Zehra’yı
izlediğini bildiriyor.”
79. “Zeynep’in verdiği gülü almayarak ondan ümidi kesmesini göstermiş oldu.”
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80. “Misafirin ikinizle birlikte bu odada bulunmam pek de hoş değil dercesinde [?] bir espri
yapıyor.”
81. “Misafirin, Zehra ve Zeyneple olan ilişkileri sex üzerine dayalı bir ilişkidir.” (cinselliğe)
82. “Kendi beyninin psikolojisinde (?) boğulana kadar bu böyle devam eder.”
83. “Hasta ve ceviz ağacına hasret kişiler için kabul bir zamanda (?) gerçeklemiştir”
84. “Yataklık hasta” (yatalak hasta)
85. “Misafir anıları ile şimdiki yaşamı arasında git geller yaşamakta” (gel-git)
86. “Geçmiş zamanda yaşadığı olayların her birinin ayrı ayrı bir yer kapladığı aslında da
hepsinin birbirine bağımlı (bağlı) olduğunu ve aynı sebeplerle…”
87. “Aslında bu öyküde metamorfoz yararlanılmıştır.” (metafor)
88. “Türk dili için önemi de eski zamanların kendine ait kitabeleri olmasıdır.”
89. “Bu da Türk Dili’nin kökeni hakkında bize tarihi bir belge özelliği taşır.”
90. “Orhun Abideleri ile insan geçmişinin ortaya koyar. Türklerin varolduğunu benimsetir.”
91. “Türk dili için önemi ise ilk kullanma eserimiz (?) olduğu için dilin temelini oluşturur.”
92. “Orhun Abideleri, Bilge Kağan, Tonyukuk, Kül Tigin kitabeleri olarak ayrılmıştır. Türk Dili
için ilk yazılı bilgilerdir. Mezarları vardır.(?)”
93. “Kaşgarlı Mahmut yazmıştır. Türkçe’yi Arap dilinin altından kurtarmak için.” (etkisinden)
94. “Türk dilinin başlangıcında başlamasına (?) yardımcı olmuştur.”
95. “Yabancı dile ait olan kelimelerin kendi Türkçemiz (Türkçe) içinde kullanılması”
96. “O.S. bu makalesinde dilimizin yozlaştığını ve hep yabancı kelimelerin girdiğinden
yakınıyor.”
97. “Eğitimle ile ilgili düşünceleri”
98. “Yabancı dilde eğitim verilmesi yeterince başarı göstermez, nedeni öğretilenlerin
örnekleri kadar daha fazla öğrenemezler.(?)”
99. “Makalede Amerikada Türk okullarının açılmasıyla o ülkenin nasıl kültürünün nasıl
yobazlaştığını bahsetmektedir.” (yozlaştığını)
100. “Diyor ki; Bir rüya gördüm diyerek Türkiye’nin şimdiki “asıl yerini” (mevcut durumunu)
anlatıyor.”
101. “Dilini kaybetmek ve yabancıların himayesi altına girildiğinden bahsetmektedir.”
102. “Bir ülkede başka ulusların dili egemen olmadan önce bu bir kültürel soykırımdır.”
103. “Bir dil başka bir dilde egemen olması: Bütün dükkan, cadde, sokak isimlerinin
yabancılaşmasıyla, eğitim dilimizin kendi dilimizden başka olması ve zaten anlaşılması zor
olan dersi daha da zorlaştırmak, bilimi geliştirememek bizi egemen kılar.(?)”
104. “Kültürel soykırım denince de insanların kendi diline başka dilinin işgal etmesinden çok
rahatsız.”
105. “O. Sinanoğlu bir milliyetçi olarak insanların buna saygı göstererek dili başka diller
tarafından kelimeler eklenmeden kullanılmamasını istemektedir.”
106. “Bu makaleden; Türk dilinin, diğer dilleri himayesine girdiğini anlıyoruz.”
107. “Yazar bu konuyu gayet alaycı, laf sokan bir üslupla ele almıştır.” (iğneleyici)
108. “Bir kültürün en önemli kültürel ögesi olan, dil sayesinde bir milleti asimile etmektedir.
(asimilasyon olumsuz bir durumdur, “sayesinde” sözcüğü ile kullanılamaz)
109. “Ağzımızdan kelimelerin hepsi etkin söz dağarcığını oluşturur.”
110. “Etkin Söz Dağarcığı: Bizim söylerken ve ya aklımızda olan kelimelere denir.”
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111. “Edilgen Söz Dağarcığı: Okurken ve ya [veya] dinlerken duyduğumuz kelimelere denir.”
112.“Edilgen Söz Dağarcığı: Düşünürken ve anlarken kullanılmaktadır.”
113. “Edilgin Söz Dağarcığı: Konuşurken değilde daha ziyade hareketlerimizle, duruşumuzla,
jest ve mimiklerimizle kullandığımız söz dağarcığıdır.(?) ”
114. “Garsonun laubali tavrı yazarın Türk dili üzerindeki etkisi bunlardır”
115. “Yazıya sorularla başlamanın kendinden fikir alma (?) ya da kendi yapacağı işi buradan
görerek iyileştirme (?) gibi işlevleri vardır.”
116. “Yazarın Hareket noktası “dil” kendini konuşurken ifade etmektedir.”
117. “Dil bir araç gibidir nereye çekersen oraya gider.”
118. “Sokaklarda yarı Türkçe yarı İngilizce ofislerin açılması”
119. Divan-ı Lügatit Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından ele alınmıştır.” , “Kutadgu Bilig, Yusuf
Has Hacib tarafından ele alınmıştır.” (yazılmıştır)
120. “Orhun abideleri ilk yazılı betimlemelerdir. Türk dilinde belgelenmiştir. Önemi çoktur.”
(belgelerimizdir)
121. “Ayrıca bunlardan yorum yaparak gelecek ile bağdaşlama yapıp (?) ona göre davranırız.”
122. “Anatomi dersinden yapılan sınavda sınav sonucumun beklediğimden küçük geldiğini
düşünüyorum.” (düşük)
123. “18.01.2010 tarihinde olmuş olduğumuz (olduğumuz) Türk Dili sınavından aldığım notu
beğenmemekte (bu bir beğeni konusu değildir ki) ve bir hata olduğunu düşünmekteyim.”
124. “Biz bu sömürgeden ancak eğitimle kurtulabiliriz.” (sömürüden)
125. “Amerika’ya türkçe eğitim gören okullar açıldığında” (veren)
126. “Hakkı olmadığını, bunun bir sömürge [sömürür] olduğunu anlatıyor.”
127. “Türkiye’de artık İngilizce bilmeyen kişi 2. insan statüsünde görülmektedir.” (ikinci sınıf
insan)
128. “Türklerin Amerikayı sömürü (sömürge) olarak kullanmaya başlamasının ilk işareti”
129. “Ekonomik açıdan büyük olmasıyla etkili olur.” (gelişmiş)
130. “Orhun abideleri Türkçeye önem vermişlerdir.” (önem veren abideler mi?)
131. Etkin konuşarak ve yazarak anlattığımız söz dağarcığıdır. Edilgen ise dinleyerek
anlattığımız (?) söz dağarcığıdır.”
132. “Esneklik, ses hacminin değişikliğini kapsar. Yani ses hacmi yükseldikçe kelimenin
anlamı büyür. (?)”
133. “Edilgin sözcük dağarcığı: Dinlerken kullandığımız sözcük dağarcığıdır.(?)”
134. “Enflasyonun düşmesi fiyatları arttırdı.” (mantık hatası)
Değerlendirme: Yukarıdaki 133 maddede alıntılanan cümlelerin gerek anlamsal gerekse
yapısal olarak pek çok anlatım bozukluğu içerdikleri daha okurken anlaşılmaktadır. Pek çok
cümle düşüklüğü olduğu, kırık dökük bir Türkçe kullanıldığı dikkat çekmektedir. Çoğu
anlamsızlığa varan, okuyana hiçbir şey söylemeyen cümleler (özellikle 12, 19, 21, 25, 26, 28,
32, 35, 46, 49, 59, 62, 68, 69, 74, 76, 86, 88, 89, 91, 92, 98, 102, 103, 109, 113, 114,115, 116,
117, 118, 132) zaman zaman güldürse de aslında durumun, öğrencilerin düşüncelerini yazılı
olarak ifade etmeleri konusunda içler acısı olduğunu ortaya koymaktadır. Bazı maddelerde
(57, 60) “boynuz takmak” ya da “orospu” gibi tamamen argo kullanımlar da olduğu
görülmekte ve bu durum, bir dersin, üstelik Türk Dili dersinin sınavında bu ifadeleri kullanan
öğrencilerin eskilerin “lisân-ı münâsib” dediği dilden tamamen habersiz olduklarını
düşündürmektedir. Okuma ve yazmanın birbirini besleyen ve kişinin dil kullanımını da
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

Hülya Dündar Şahin

1390

olumlu yönde etkileyen pratikler olduğu göz önünde bulundurularak öğrencilerin bu
alanlarda daha çok çalışmaya yönlendirilmeleri gerektiği açıktır. Anlatım bozuklukları,
konunun teorik olarak defalarca anlatılmasıyla değil, ancak bu sayede giderilecektir.
Ç. Bilgi hataları
Dile, dilin doğru kullanımına dair buraya kadar ele alınan hatalara ek olarak
öğrencilerin çok ciddi bilgi ve mantık hataları da yaptıkları gözlemlenmektedir. Bunlardan
ilki, neredeyse bütün öğrencilerin kurmaca bir metnin anlatıcısından “yazar” diye söz
etmeleridir ki otobiyografik romanlar dışında geçerli olmayan bu durum, öğrencilerin
kurmaca düzlemle gerçek düzlemi karıştırdıklarını ya da en azından kurmaca nosyonundan
bihaber olduklarını gösterir. Bu bilgi, belki dilin alanından çok edebiyatın alanına girer; ancak
dil çalışmaları hiçbir zaman edebiyattan bağımsız olamayacağı için edinilmesi gereken temel
bir bilgidir.
Sık olarak tekrarlandığı gözlemlenen ikinci hata, öğrencilerin yazılı anlatım türleri
konusunda bir karmaşa yaşayıp öyküyü makale, makaleyi hikâye vb. diye adlandırmalarıdır.
Örneğin “Mekan betimlemelerindeki karamsarlık makalede geçen olayla örtüşmektedir” ya
da bir önceki bölümde de alıntılandığı gibi “Boyacıköyde kanlı bir aşk cinayetinde – Şair
buradaki romanında yer olarak gerçek bir olaydır. Ama şair bu romanında hayali bir
romandır.” diyen öğrencilerin edebi türler konusunda hiçbir fikirleri olmadığı açıktır.
Öyküyü, makale olarak adlandırma da aslında yine az önce sözü edilen hata ile yani gerçek ile
kurmaca olanı ayıramama ile yakından bağlantılıdır. Nitekim öykü ya da diğer adıyla hikâye
kurmaca bir tür iken makale kurmaca dışı bir türdür. Yazılı anlatım türleri konusu, edebiyat
alanında olduğu gibi dil çalışmaları alanında da esastır ve bu nedenle üniversitelerde
okutulan Türk Dili ders kitaplarında da yer alır ve böylelikle öğrencilere bu konudaki
açıklarını telafi edebilmeleri için bir fırsat daha sunulmuş olur.
Yüksek Öğretimde Türk Dili dersine ne gerek var sorusuna verilecek olan cevaplardan
biri de öğrencilerin üniversite çağına geldikleri hâlde hâlâ ana dillerini yeterince
tanımamalarında yatıyor. Aşağıda da görüleceği gibi pek çok öğrenci Türk Dilinin tarihçesi, ilk
Türk-İslâm eserleri gibi ana dili ilgilendiren temel konularda ciddi yanlışlar yapıyor. Parantez
içlerinde geri bildirimlerde bulunduğum ve altlarını çizdiğim bu hatalardan bazıları
şunlardır:
1. “Divani Lügatu Türk Araplara Arapçayı öğretmek için yazılmış sözlüktür.”
2. “Orhun abideleri, Bilge Kağan Kitabesi, Kuvatun Kitabesi” (böyle bir kitabe yok ya da en
azından henüz bulunamadı
3. Tonyukuk Destanı, Kültigin Destanı (bunlar destan değil)
4. “Divan-ı Lugat-it Türk: Türk Dil Kurumunun çıkardığı ilk Türkçe sözlüktür.” (!)
5. “Türki-i Basit: Basit akımlı bazı yazarların çıkardığı akımdır.” (!)
6. “Tonyukuk: İlk Türk yazar.” (!)
7. “Orhun abideleri: Türk dil kurumu tarafından yazılmıştır.” (!)
8. “Orhun Abideleri Kültigin tarafından yazılmıştır.”
9. “Yeni Lisan: İnsanların hayatına yeni girmiş bir dildir.” (!)
10. “Yeni Lisan: Bir makaledir. Yakın bir zamanda yazılmıştır.”
11. “Lingua Franca: Fransızca sözcükler”
12. “Türki-i Basit: Temel Türkçe sözcükler”
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13. “Kutadgu Bilig: Karahanlı dev. Kitabedir bir tür öğüt bazında olup bir tarafı Türkçe diğer
yanı çince olan bir şey.”
14. “Mehmet Muhittin ilk yapma dil olarak çıkıyor.”
15. “Divan-ı Hikmet: (ilk Türk mutasuuf) Ahmed Yesevi’nin “hikmet” adlı eserinden
alınmıştır.”
16. “Orhun abideleri hak. – Türkçeye önemi dilimize çevrildiğinde bişeyler katmasıdır.”
17. “Kültürel soykırım: Kültürler arası alış-veriş”
Değerlendirme: Kuşkusuz, bir dil ya da edebiyat bölümü öğrencisi olmayan bu
öğrencilerden Azeri Türkçesinin özellikleri gibi çok ayrıntı sayılabilecek konuları bilmeleri
beklenmemekte; ne var ki öğrencilerin Türk Diline dair en temel sayılabilecek bilgilerden bile
mahrum oldukları görülmektedir. Divan-ı Lügat-it Türk’ün Türk Dil Kurumu’nun çıkardığı ilk
Türkçe sözlük olduğunun (4. madde) ya da Orhun abidelerinin Türk Dil Kurumu tarafından
yazıldığının (7. madde) belirtildiği cümleler öğrencilerin düştükleri anakronizm (tarih
yanılgısı) bağlamında akıllara seza verecek niteliktedir. Orhun abidelerinin önemi hakkında
bir iki cümle bile yazamamak, anlamsız, boş bir cümleyle (16. madde) geçiştirmek, Kutadgu
Bilig’in ne olduğunu bilmemek ve ondan bir “kitabe” diye söz etmek (13. madde) elbette
vahim bir durumdur. İşte bu temel bilgi eksikliklerinin giderilmesi için de üniversitelerde bu
konuların görsel malzemelerle daha etkin olarak anlatıldıkları Türk Dili derslerine
gereksinim vardır.
D. Dilekçe yazımına ilişkin hatalar
Resmi yazışma türlerinden biri olan ve yazma eylemimin toplumsal boyutunda yer
alan dilekçeler, çeşitli kişi ya da kurumlardan beklentilerimizin yerine gelmesinde,
taleplerimizin karşılanmasında oldukça önemlidir. Nitekim toplumsal hayatta birtakım
taleplerimizi sözlü olarak ifade etmemiz çoğu zaman bir mana taşımaz ve bazen hiç
beklemediğimiz bir anda dilekçe yazmamız gerekebilir. İşte bu önemi nedeniyle dilekçe
yazımı da ilkokul 5. sınıftan itibaren öğretilmektedir. Nitekim İlköğretim Türkçe Dersi
Müfredatına bakıldığında sınıflara göre kazanımların belirtildiği listede 5. sınıfın “yazma”ya
ilişkin kazanımları arasında şu ifade yer alır: “Dilek, istek ve şikâyetlerini yazılı olarak ifade
eder” (114). Ne var ki üniversiteye gelen öğrencilerin çoğunun, kaybolan kimliklerini
çıkartmak ya da bir telafi sınavı yapılmasını istemek üzere basit bir dilekçe bile yazamadıkları
görülmektedir. Çoğu zaman bir dilekçe yazmak için iki üç kişi bir araya gelen, yine de işin
içinden çıkamayıp çareyi benden yardım istemekte bulan öğrenciler nedeniyle kendimi
“arzuhalci” gibi hissettiğim çok olmuştur. Öğrencilerden final sınavında yazmalarını istediğim
dilekçeler, konuyla ilgili olarak iki temel soruna işaret etmektedir: a. Hitap edilen kurum
karmaşası b. İçeriksel Hatalar. Şimdi bu sorunlardan ilkinin örneklerine birlikte bakalım:
a. Hitap edilen kurum karmaşası: Öğrencilerin büyük bir kısmının dilekçelerinde hitap
edilen kurum bilgisinin verildiği kısımda aşağıdaki ifadelere rastlanmıştır:
1. ACU SHMYO DEKANLIĞINA
2. ACU SHMYO REKTÖRLÜĞÜNE
3. ACU SHMYO ÖĞRENCİ İŞLERİNE
4. İSTANBUL ACU DEKANLIĞINA
5. ACU MÜDÜRLÜĞÜNE
6. ACU
7. ACU REKTÖRLÜĞÜNE
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Değerlendirme: Öğrencilerin bir üniversitedeki yapılanmayı bilmedikleri gibi taleplerinin
muhatabı olan birimi de bilmedikleri anlaşılmaktadır. Nitekim 1. maddede belirtildiği gibi bir
dekanlığa bağlı olmayan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun kendine mahsus ayrı bir
rektörlüğü (madde 2) ya da öğrenci işleri de yoktur (madde 3). Ayrıca “İstanbul Acu
Dekanlığı” denildiğinde hangi fakültenin dekanlığının söz konusu edildiği belirsizdir.
Üniversitede tek bir müdürlük olmadığı için “Acu Müdürlüğü” denilemeyeceği gibi (madde 5),
birim belirtmeden, üstelik kısaltılmış yazı formuyla sadece “ACU” da denilemez. 7. maddedeki
“Acu Rektörlüğüne” ifadesi doğrudur; ancak dilekçesine böyle başlayan pek çok öğrencinin
kimliğinin yenilenmesini ya da mazeret sınavına girmek istediği görülmekte ve bu durum,
öğrencinin neyi nereden isteyeceğini de bilmediğini ortaya koymaktadır.
b. İçeriksel hatalar: Öğrencilerin yaz(ama)dıkları dilekçelerle ilgili ikinci temel sıkıntı,
taleplerin resmî yazışmalara özgü bir dil ve üslûpla düzgün bir şekilde ifade edilemeyişidir.
Öğrencilerin kurdukları cümleler, aslında anlatım bozuklukları kapsamında da ele
alınabilecek pek çok hata içermektedir. Bu cümlelerden örnek olarak seçtiğim bazıları
şunlardır:
1. “Gereğini yerine getirilmesinden arz duyarım.”
2. “Hastalığım sebebiyle giremediğim anatomi dersinin sınavına giremedim.”
3. “Kalp rahatsızlığım dolayısıyla kalp ameliyatı olduğum için doktor raporu ile eğitimime
devam edemeyeceğim.”
4. “Geçen Cuma geçirmiş olduğum trafik kazası ve bu kazada ailemi kaybettiğimden dolayı
ruhsal çöküntü içindeyim.”
5. “Konuyla ilgili raporu ekte bilgilerinize sunarım. Arz ederim.”
6. “Ailemin bulunduğu ekonomik durumdan dolayı öğrenimime bir dönem ara vermek
istiyorum.”
7. “20 iş günü iş göremez belgesi almış bulunuyorum. (Bu belge zarftadır.). Bu süre içerisinde
öğretimime ara vermek zorunda kalacağım.”
8. “Bir hastalığımın neden olduğu sebepten dolayı”
9. “Kalbimle alakalı geçirmiş olduğum bir rahatsızlıktan dolayı”
10. “Okumuş olduğum bölümü dondurmak istediğimi belirtip gereğinin yapılmasını arz
ederim.”
11. “Yaklaşık bir aydır geçirmiş olduğum hastalığımdan dolayı derslerime iki ay ara vermek
zorundayım.”
12. “Raporlarımda da belirttiğim gibi 15 Ocak 2010’dan 22 Ocak 2010’a kadar Bademcik
ameliyatı için o tarihler arasında rapor almam gerekiyor. Gereğinin yapılmasına arz ederim.”
13. “Türk Dili ve Edebiyat bölümü sınavının Bana ait olan Sınav kağıdının…”
14. “Gereğinin yapılmasını yüce kurulunuza arz ederim.”
15. “Gereğinin yapılmasını sizden arz ederim.”
16. “Beni en iyi şekilde anlayıp, değerlendireceğinize inanıyor ve gereğinin yapılmasını arz
ediyorum.”
17. “Verilen öğrenci kimlik kartımı kaybettiğimi ve yeni bir öğrenci kimlik kartı çıkarmak için
başvurdum.”
18. “Bana ait verilen öğrenci kimliğimin yeniden…”
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19. “Kendime ait olan Acıbadem Üniversitesi öğrenci kimliğimi kaybettim. Rektörlüğümüzce
öğrenci kimliğimin tekrardan düzenlenerek çıkarılmasını talep ederim.”
20. “Yaşadığım özel bir durum nedeniyle, eğitimime ara vermek zorundayım. Amcamın vefatı,
psikolojik açıdan büyük bir sorun yaratmaktadır.”
21. “Bu yüzden 1 dönem boyunca öğrenimim süresinin dondurulmasını gereği bilgilerinize
arz ederim.”
22. “Toplu taşıma araçları dahil birçok alanda öğrenci vasfı ile kullanabileceğim, kaybolan
öğrenci kimliğimin yeniden düzenlenmesini arz ederim.”
23. “Kendi adıma düzenlenmiş olan öğrenci kimliğimi kaybettim. Tarafıma tekrar çıkartılıp
verilmesini bilgilerinize arz ederim.”
24. “Kaybettiğim öğrenci kimliğimin yeniden verilmesi ve düzenlenmesini istiyorum.”
25. “Dikkatsizliğim nedeniyle kaybettiğim kimliğimin tekrar düzenlenmesini (burada kesilmiş
cümle, devamı yok)
26. Gereğinin yapılmasıyla saygılarımla arz ederim”
27. “Öğrenci kimliğimde soyadımın yanlış yazıldığını fark ettim ve yanlışlığın düzeltilmesini
önemle arz ederim.”
28. “Okul mevzuatında yeralan not ortalaması yüksek olan öğrencilere burs verilebileceği
ibaresi bulunmaktadır. Bende not ortalamamın yüksek olması sebebiyle bu konuda …”
29. “Anatomi alan dersimin final notunun beklediğim notun altında gelmiştir.”
30. “İngilizce sınavımın öğretmenimiz tarafından kasıtlı olarak yanlış değerlendirildiğini,
kasıtlı olarak puanımın kırıldığını düşünüyorum.”
31. “Kağıdımın tekrardan okunmasını rica ederim.”
32. “Anatomi dersinden olduğumuz sınavın, sınav kağıdımın tekrar incelenmesini istiyorum.”
33. “Ekte yer alan özel durumum nedeniyle öğrenimime bir dönem ara vermek istiyorum.
EK: Kaza geçirdim ve ayağım alçıya alındı.”
Değerlendirme: Yukarıda yer alan cümlelerin çoğunda altlarını çizerek dikkat çektiğim
sözcük ve ifadelerden de anlaşıldığı gibi iyi bir cümlede bulunması gereken açıklık ve duruluk
ilkeleriyle bağdaşmayan gereksiz tekrarlar ve sözcükler vardır. Örneğin öğrenci kimliğinin
tekrar çıkarılmasını isteyen bir öğrenci önce bu kimliğin nerelerde kullanıldığı hakkında
gereksiz yere bilgi vermiş (madde 22), bir başkası yine yok yere dikkatsizliği nedeniyle
kendini suçlayarak başlamıştır cümleye. Oysa resmî yazışmalarda gereksiz açıklamalar
yapmamak, cümleleri olabildiğince kısa ve açık tutmak esastır. Yukarıdaki cümlelerde ise
bunun tam tersi uygulamalar görülmektedir. 16. maddede en iyi şekilde anlaşılıp
değerlendirileceğine inandığını söyleyen öğrenci âdeta duygusal manipulason yapmakta; 20.
maddede “özel” bir durum nedeniyle eğitimine ara vermek istediğini belirten öğrenci, hemen
sonrasında bu “özel” durumu ifşa ederek kendisiyle çelişmektedir. 31. maddede altı çizilen
“rica ederim” ifadesi, dilekçe yazımıyla ilgili sık tekrarlanan hatalardan biri olması
bakımından önemlidir. Nitekim bu kullanımın sadece bu cümleyi alıntıladığım dilekçe
örneğinde değil, başka pek çok dilekçede de olduğunu gördüm. Hiyerarşik olarak üst
makamın alt makama “rica”; alt makamın ise üst makama “arz” ettiği bilgisinden yoksun olan
öğrencinin bu iki ifadeyi karıştırarak hiyerarşik yapılanmayı da altüst ettiği açıktır. 33. madde
ise öğrencinin, bir dilekçede yer alan “EK” kısmının neye yaradığını bilmediğini göstermesi
açısından dikkate değerdir. Öğrencinin “EK” karşısında yaptığı açıklama, bu kısmı daha fazla
bilgi verilen, açıklama yapılan kısım olarak gördüğünü ortaya koymaktadır.
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4. SONUÇ
Bu çalışmada yükseköğretimde Türk Dili dersine neden gerek olduğu sorusuna cevap
aranmış ve bu amaç için farklı bölümlerde okuyup Türk Dili dersini alan 400 kadar
öğrencinin sınav kâğıtları incelenmiştir. Bu inceleme sonunda sık olarak yapılan hatalar
saptanmış ve bu hatalar, yazıma, noktalamaya, anlatım bozukluklarına, bilgiye ve dilekçe
yazımına ilişkin olmak üzere beş ana başlık altında gruplandırılmıştır. Böylelikle hem
öğrencilerin dile dair hangi alanlarda daha çok sıkıntı yaşadıkları ortaya çıkarılmış hem de
ana dile ve ana dilin doğru kullanımına ilişkin ilkokuldan itibaren verilen bilgilerin tam olarak
edinilemediği, bu alanlarda hâlâ ciddi sorunlar olduğu, dolayısıyla Türk Dili dersine
üniversitelerde de ihtiyaç olduğu açıkça ortaya konmuştur. Derse duyulan bu ihtiyaç, Türk
Dili dersinin kısa bir süre önce Yeni Yök Yasa Tasarısı kapsamında kaldırılmasının isabetli bir
karar olmadığını düşündürmektedir. Kaldı ki yapılan her tanımda “canlı” bir varlık olduğu
vurgulanan dilin, eğitimi ve öğrenimi de tam da bu doğası gereği hayat boyu süren bir
faaliyettir.
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ABSTRACT
The avaz method is a sound teaching method which was introduced in the last quarter of the XIX. Century. The avaz method was
used for the first literacy education up to 40 alphabet book at Tatar Turks from 1892 until 1917. Most of this alphabet book
separated from the alphabet book which prepared on the basis of syllabic method and based on the words in the Tatars literary
language in point of regulation principles and contents.
Tatar scholar Şakircan Tahirî prepared the first Tatar alphabet for the first literacy teaching with avaz method. In addition,
Şakircan Tahirî prepared the help book which explains using the alphabet methodically. Avaz method used in his alphabet book
Bida’yet-Taʽlîm nâm Mükemmel Elifbâ. He increased the number of vowels in the Tatar alphabet in this study. He showed some
Arabic letters to meet the multiple audio with using a variety of signs. Şakircan Tahirî accepts the thesis of ten sonant letter must
be presented to orthographic to meet sonant sounds which was defended from Kayyum Nasırî. In addition, the arrangement of
his alphabet book is different from similar studies during that period. İn our work, the role of Şakircan Tahirî on the use of the
avaz method at Kazan Tatar Turks will be discussed.

Key Words: Şakircan Tahirî, Kazan Tatar Turks, the avaz method, alphabet, a sound teaching method.

ÖZET
Avaz metodu, Kazan Tatar okullarında XIX. yüzyılın son çeyreğinde kullanılmaya başlanmış bir ses öğretim metodudur. Tatar
Türkleri arasında 1892 yılından 1917 yılına kadar 40’a yakın alfabe kitabında ilk okuma yazma öğretimi için avaz metodu
kullanılmıştır. Bu alfabe kitaplarının çoğu gerek içerik gerekse düzenlenme ilkeleri bakımından Tatar edebî dilindeki kelimeler
üzerine temellenen ve hece metodu esasında hazırlanan alfabe kitaplarından ayrılmaktadır.
Avaz metodu ile ilk okuma yazma öğretimi için ilk Tatar alfabesini hazırlayan Tatar âlimi Şakircan Tahirî’dir. Ayrıca Şakircan
Tahirî bu alfabenin metodik olarak kullanılmasını açıklayan yardımcı kitabı da hazırlamıştır. Onun Bida’yet-Taʽlîm nâm
Mükemmel Elifbâ adlı alfabe kitabında avaz metodu kullanmıştır. O, bu çalışmasında Tatar alfabesindeki ünlü harflerin sayısını
artırmıştır. Bazı Arap harflerini çeşitli işaretler kullanarak birden fazla sesi karşılayacak şekilde göstermiştir. Şakircan Tahirî,
Kayyum Nasırî’nin savunduğu Tatar Türkçesinde on ünlü harfin ünlü sesleri karşılamak için imlada gösterilmesi gerektiği tezini
kabul eder. Ayrıca alfabe kitabının düzenlenişi de dönemindeki benzer çalışmalardan farklıdır. Çalışmamızda Şakircan Tahirî’nin
Kazan Tatar Türkleri arasında avaz metodunun kullanılışındaki rolü ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şakircan Tahirî, Kazan Tatar Türkleri, avaz metodu, alfabe, ses öğretim metodu.
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1. GİRİŞ
Avaz metodu, Kazan Tatar okullarında XIX. yüzyılın son çeyreğinde kullanılmaya başlanmış
bir ses öğretim yöntemidir. Tatar Türkleri arasında 1892 yılından 1917 yılına kadar 40’a
yakın alfabe kitabında ilk okuma yazma öğretimi için avaz metodu kullanılmıştır. Bu alfabe
kitaplarının çoğu gerek içerik gerekse düzenlenme ilkeleri bakımından Tatar edebî dilindeki
kelimeler üzerine temellenen ve hece metodu esasında hazırlanan alfabe kitaplarından
ayrılmaktadır.
Avaz metodu ile ilk okuma yazma öğretimi için ilk Tatar alfabesini hazırlayan ve bu alfabenin
metodik olarak kullanılmasını açıklayan yardımcı kitabı hazırlayan Tatar âlimi Şakircan
Tahirî’dir. Şakircan Tahirî, Bida’yet-Taʽlîm nâm Mükemmel Elifbâ adlı alfabe kitabında o
dönemde Rus okullarında yaygın olarak kullanılan avaz metodunu kullanmıştır. O, bu
çalışmasında Tatar alfabesindeki ünlü harflerin sayısını artırmış, bazı Arap harflerini de
çeşitli işaretler kullanarak birden fazla sesi karşılayacak şekilde göstermiştir. Örneğin, vav
harfinin altına ve üstüne kendine has özel işaretler koyarak farklı şekillerde dört sesi
karşılayacak biçimde dört farklı harf olarak alfabesinde ünlü harfler arasında sıralamıştır.
Kayyum Nasırî’nin savunduğu Tatar Türkçesinde on ünlü harfin ünlü sesleri karşılamak için
imlada gösterilmesi gerektiği tezini kabul eden Şakircan Tahirî, alfabesinde on ünlü sesi
karşılayan harf kullanmıştır. Ayrıca alfabe kitabının düzenlenişi de dönemindeki benzer
çalışmalardan farklı bir metotla okuyucuya sunulmuştur. Çalışmasında 43 derste örnek
kelimelerle harf öğretimini gerçekleştirmiştir. Şakircan Tahirî’nin alfabedeki harfleri içeren
kelimeleri resim kullanarak ses öğretimini konu edinen Resimli Elifbâ adlı çalışması da
oldukça önemlidir.
Bu çalışmada Şakircan Tahirî’nin Kazan Tatar Türkleri arasında ilk okuma yazma
öğretiminde avaz metodunun ilk uygulayıcısı olması münasebetiyle taşıdığı önem, bu
yöntemi uygulama tarzı, çalışmaları ve katkıları ele alınmıştır. Şakircan Tahirî’nin Kazan
Tatar Türkleri arasında avaz metodunun kullanılışındaki rolünü belirlemek için öncelikle XIX.
yüzyılın başında Rusya Türkleri arasında doğan yenileşme arayışları sonucunda ortaya çıkan
Ceditçilik hareketinin eğitimdeki yansımaları kısaca açıklanmıştır. Eğitimde yenileşmeyi
amaçlayan usûl-i cedit hareketinin Türk Dünyasında başlatılması ve yaygınlaştırılmasında
İsmail Gaspıralı’nın önemi ve bazı Tatar âlimlerin katkıları ana hatlarıyla açıklanmıştır. İdilUral sahasında Ceditçilik hareketiyle birlikte imlanın ıslah edilmesi meselesinde Şakircan
Tahirî’nin önemine değinilmiştir. Şakircan Tahirî’nin imla konusunda Tatar âlimleri
arasındaki farklı görüşler sonucunda ortaya çıkan Oncular” veya “Yeni İmlacılar”, “Beşçiler”
(daha sonraları “Altıcılar”) veya “Orta İmlacılar” olarak adlandırılan gruplardan hangisinin
görüşlerini savunduğu ve çalışmalarında uyguladığı belirtilmiştir. Şakircan Tahirî’nin Tatar
Türkçesindeki ünlülerin tespiti ile ilgili görüşleri kısaca açıklanmış, alfabe çalışmalarının
metodik olarak yenilikçi yönleri üzerinde durulmuştur.
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2. YÖNTEM
Bu çalışmada Şakircan Tahirî’nin Kazan Tatar Türkleri arasında avaz metodunun
kullanılışındaki rolü belirlenirken kullanılan temel araştırma yöntemi, art zamanlı yöntemdir.
Şakircan Tahirî’nin Kazan Tatar Türkçesinin alfabesinin oluşturulmasına katkıları, alfabedeki
harflerin ilk okuma yazma sırasında kolay öğretilebilmesi için ileri sürdüğü ceditçi fikirleri ve
savtiye metodu olarak da bilinen avaz metodunu alfabe kitaplarında uygulama tarzı, nitel
araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılarak tespit edilmiştir. Çalışmanın
sonucunda elde edilecek olgu ve kavramlara ulaşabilmek için yol gösterecek olan yazılı
malzeme, bu yöntemle incelenmiştir.
3. BULGU VE YORUMLAR
Bu çalışmada Şakircan Tahirî’nin Kazan Tatar Türklerinin eğitim tarihinde ilk okuma yazma
öğretiminde avaz metodunu kullanan ilk âlim olduğu mevcut yazılı kaynaklardan
araştırılarak tespit edilmiştir. Onun Kazan Tatar Türkçesinin alfabesi ile ilgili yaptığı
çalışmalar incelenmiş, Kazan Tatar Türkleri arasında avaz metodunun kullanılmasındaki rolü
açıklanmıştır. Alfabe çalışmalarında Kazan Tatar Türkçesindeki on ünlü sese karşılık olarak
sekiz harf kullandığı belirlenmiştir. Alfabe kitabının düzenlenişinde dönemindeki benzer
çalışmalardan farklı bir metot kullandığı görülmüştür.
İnceleme
Ceditçilik Hareketinin Eğitimdeki Görünümü
XIX. yüzyılın başında Rusya Türkleri arasında doğan yenileşme arayışları zamanla
aydınlanma, uyanma düşüncesine dönüşmüştür. İdil-Ural sahasında Ceditçilik hareketi olarak
adlandırılan yenileşme çabalarının etkileri hızla yayılmıştır.
Rusya’da bulunan Müslüman Türk nüfusunun özellikle eğitim yönünden geliştirilmesi ve
cahillikten kurtarılması Ceditçilik hareketinin temel amacını oluşturuyordu. Bölge Müslüman
Türk halklarının siyasî, dinî ve kültürel isteklerinin elde edilebilmesi için öncelikle eğitim
bakımından yenileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekiyordu. Bu yüzden de Ceditçilik
hareketinin özellikle eğitim esasında yenileşme ihtiyacı üzerinde durduğunu görüyoruz.
XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başında eğitimi halka kolay, hızlı ve basitçe verebilmek için
öncelikle mevcut alfabenin ıslah edilmesi gerektiğini düşünen bazı âlimler bu konuda çeşitli
projeler geliştirmişlerdir. Bu dönemde İdil-Ural sahası alfabe ıslahı konusundaki projelerin
merkezî olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ceditçilik hareketinin ıslahatçı aydınları, daha çok dinde ve eğitimde olmak üzere iki reform
üzerinde durmuşlardır. Bu hareketin eğitimde öne çıkan kavramı usûl-i cedit’tir.
Türkçe karşılığı, “yeni metot” olan usûl-i cedit, eğitimde yenileşme veya diğer bir deyişle
maarif reformuyla ilgili bir kavramdır. İlk olarak Osmanlı ıslahat hareketleri çerçevesinde
kullanılmaya başlanan bu kavram, daha sonraları Kırım’da İsmail Gaspıralı’yla birlikte Kırım,
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Rusya, Sibirya ve Türkistan’da yaşayan bütün Müslüman Türklere mal edilmiştir (Maraş,
2002: 39).
XIX. yüzyılın sonlarında bir Türk maarif-kültür akımı olarak ortaya çıkan ve ilkokulları ıslah
davranışı olarak tanımlanan usûl-i cedit hareketi, ilk olarak Kırımlı İsmail Gaspıralı
tarafından başlatılmıştır (Battal-Taymas, 1966: 160).
İsmail Gaspıralı, eğitim ve öğretim amacıyla bulunduğu İstanbul’da Genç Türkler’den, Paris’te
bulunduğu sürede ise sosyalist ve liberalistlerden etkilenmiş, bu sayede Batı’daki eğitim
sistemini tanıma şansını yakalamıştır. İsmail Gaspıralı, Kırım’da ve Rusya’daki diğer Türk
topraklarında halkın içinde bulunduğu geriliği farketmiş, bu durumdan kurtulmak için
öncelikle eğitim ve kültüre önem verilmesi gerektiğini düşünmüştür. Bunun sağlanması için
ıslah çalışmalarının ilkokullardan başlatılması gerekmekteydi. Ayrıca bu okullarda uygulanan
usûl-i kadîm terkedilmeli yerine usûl-i cedit yerleştirilmeliydi. İsmail Gaspıralı, 1883 yılından
itibaren Kırım’da çıkarmaya başladığı Tercüman gazetesinde usûl-i cedit’le ilgili fikirlerini
dile getirmeye başlamıştır. Bu gazetede ilk eğitimdeki mevcut sistemi eleştirmiş ve usûl-i
cedit’in temel unsurlarını dile getirmiştir (Akyol, 1993: 211).
İsmail Gaspıralı’ya göre, okuma yazma öğretiminde eski harf usûlünden ses (avaz) metoduna
geçilmeli, eski medreselerde yer verilmeyen imtihan sistemi getirilmeli, öğretim yılının
sınırlarının belirlenmesiyle birlikte sene iki öğretim yılına bölünmeli, öğrencilere ana dilleri
öğretilerek okuma yazmaya bu dille başlatılmaları sağlanmalı, ders programında dinî
bilgilerin yanında fen bilimlerine de yer verilmeli, mektep ve medreselerin fizikî şartları
uygun hâle getirilmeliydi. Bunlar usûl-i cedit’in temel unsurlarını oluşturuyordu (Maraş,
2002: 40-41).
Yine İsmail Gaspıralı’ya göre, mektep ve medreseler birbirinden ayrılmalı, ilkokulların özel
öğretmenleri olmalı, bu öğretmenlere aylık bağlanmalı, kızlar için ayrı okullar açılmalı ve
eğitimin her seviyesine uygun kitaplar hazırlanmalıydı. İsmail Gaspıralı, bu hedefler ve ilkeler
doğrultusunda 1884 yılında Bahçesaray’da usûl-i cedit mektebini açtı ve yeni yöntemi
uygulamaya başladı. Daha sonra bu mektep örnek alınarak yeni okullar açılmış ve bu okullara
usûl-i cedit mektepleri denilmiştir. Buradan mezun olan öğrencilerin başarıları halkın kısa
sürede dikkatini çekmiş ve böylelikle bu okullara olan ilgi artmıştır. Bunun üzerine
Kazan’dan, Kafkasya’dan ve Türkistan’ın çeşitli bölgelerinden usûl-i cedid’i tanımak ve
öğrenmek isteyen öğretmenler, mollalar Bahçesaray’a gelmeye başlamıştır (Akyol, 1993:
211).
Usûl-i cedit kavramının muhtevası İsmail Gaspıralı’dan önce bazı Tatar âlimler tarafından da
düşünülmüştür. Örneğin, Şehâbeddin Mercanî’nin ders okutmaya başladığı erken yaşlarında,
ders kitaplarının yetersizliği ve zorluğundan yakındığı, bu sebepten dolayı bazı ders kitapları
yazarak bunları derslerinde kullandığı bilinmektedir. Yine Şehâbeddin Mercanî’nin öğrencisi
olan Hüseyin Feyzhanî ve Abdülhabir Müslimî, medreseleri ve dersleri düzene sokma, talim
usûlünün ıslah edilmesi gibi özellikle eğitimle ilgili konularda özgün bazı görüşler öne
sürmüşlerdir (Maraş, 2002: 40).
İsmail Gaspıralı, usûl-i cedit mekteplerinde tarih, coğrafya ve matematik gibi tamamen dünya
ile alakalı bir eğitim sistemini ön görmüş bunun yanı sıra İslam geleneklerini kısmen terk
ederek derslerde Arapça yerine Türkçe okutulmasını da istemiştir (Zenkovski, 1966: 30).
Kazan Tatar Türkleri arasında İsmail Gaspıralı’dan önce, Abdünnasîr Kursavî tarafından
başlatılan eski-yeni tartışması, medreselerde Kazan Türkçesiyle eğitim yapılması fikrinin
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gelişmesinde oldukça etkili olmuştur. Hüseyin Feyzhanî ve Abdülhabir Müslimî, öğretim
dilinin Türkçeleştirilmesini savunmuşlar ve hatta ders kitaplarının da Türkçe olmasını,
kolaydan zora doğru yazılması gerektiğini dile getirmişlerdir. Hüseyin Feyzhanî ve
Abdülhabir Müslimî’nin bu tür istekleri, Kayyum Nasırî tarafından belli bir ölçüde yerine
getirilmiş ve onun tarafından pek çok ders kitabı Tatar Türkçesiyle yazılmıştır (Maraş, 2002:
303).
Mektep ve medreselerde öğretim dilinin Türkçeleştirilmesi görüşü beraberinde Tatar
Türkçesinin okutulması meselesini de gündeme getirmiştir. Bu amaç doğrultusunda Kayyum
Nasırî ve Hüseyin Feyzhanî, Tatar Türkçesi üzerine çeşitli çalışmalar yapmışlardır.3
Öğretim dilinin Türkçeleştirilmesi ile mektep ve medreselerde Tatar Türkçesinin okutulması
konuları ceditçiler tarafından uzun süre tartışılmıştır. Islâh-ı Lisân-ı Türkî, Islâh-ı Mekâtip ve
Neşr-i Maarif cemiyetinin 15 Haziran 1898 yılından 1917 yılına kadar yaptığı pek çok
toplantıda özellikle öğretim dilinin Türkçeleştirilmesi ve Tatar Türkçesinin gramerinin
hazırlanması konusunda ortak bazı kararlar alınmıştır. Bu kararlar 1905 yılından sonra
Ceditçiler tarafından yazılan eserlerin çoğunda Tatar Türkçesinin ya da Osmanlıcaya yakın
bir dilin kullanılmasında oldukça etkili olmuştur (Maraş, 2002: 305-308).
Tatar Ceditçilerinin dil alanındaki yenileşme istek ve çabalarını, farklı alanlardaki çalışmalar
izlemiştir. Kazan Tatar Türklerinden Şehâbeddin Mercanî, tarih alanındaki araştırmalarıyla,
Musa Carullah Bigi’nin ilâhiyat alanındaki eserleriyle Ceditçilik hareketi iyice gelişmiştir. Bu
harekete katkıda bulunan bilim, düşünce, edebiyat ve sanat adamları arasında Hadi Atlasî,
Fatih Kerimî, Abdürreşid İbrahim, Abdullah Tukay, Fatih Emirhan, Kerim Tinçurin, Hadi
Maksudî, Sadri Maksudî, Yusuf Akçura, Ayaz İshakî ve Sultan Galiyev’i de saymak mümkündür
(Akyol, 1993: 212).
1880’li yıllardan itibaren toplumsal bir uyanış hareketine dönüşen Tatar Ceditçiliği,
eğitimdeki yenileşme anlayışı ve dinî düşüncedeki yenilikçilik hareketiyle iyice
bütünleşmiştir. XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başlarından itibaren ceditçi, usûl-i ceditçi ve
ıslahçı gibi tabirlerin hepsi bu hareketin temsilcileri için kullanılmıştır.
Abdurrahim Otuz İmeni, Abdunnasir Kursavî, Kayyum Nasırî ve Hüseyin Feyzhanî gibi bazı
Tatar âlimleri, uzun süre cahil, fakir ve zayıf bırakılmış halkın kaderinin ancak eğitimle
düzeleceğini düşünmüş, bu sebepten dolayı mektep ve medreselerde sadece dinî eğitim
verilmesine karşı çıkarak dinin yanı sıra dünyevî ilimlerin de öğretilmesine imkân tanıyan
yeni bir düzenlemenin yapılmasının şart olduğunu dile getirmişlerdir. Ancak kendi
zamanlarında bu istekleri gerçekleşmemiştir. Onların bu fikirleri, Türk dünyasında özellikle
de İdil-Ural sahasında pek çok taraftar bulmuştur. Bu âlimler dönemlerinde çeşitli ıslahatçı
çalışmalara imza atmışlar ve Ceditçilik hareketinin öncüleri olmuşlardır. Dönemdeki ıslahatçı
âlimler mektep ve medrese müfredatının değişen dünya şartlarına uygunlaştırılmasının
gerekli olduğunu sürekli ifade etmişlerdir. Bu durumun çözülmesi gereken temel meselelerin
başında geldiği üzerinde ısrarla durmuşlardır. Bunun başlıca sebebi, o dönem ilk
mekteplerinde eğitimin ilk basamağını oluşturan okuma yazma öğretiminin çabuk
verilememesidir. Beş altı yıl okula devam eden bir çocuğun okumayı zorlukla sökebilmesi
3

bkz. Kayyum Nasırî, Nahiv Kitabı, Kazan, 1860; -----, Kratkaya Tatarskaya Grammatika, Kazan, 1860; ----, Lehçe-i Tatarî, 2. cilt, Kazan, 1895-1896; Hüseyin Feyzhanî, Kratkaya Grammatika Tatarskogo Yazıka, St.
Petersburg, 1862.
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mevcut durumla ilgili önlem alınması gerektiğini açıkça göstermektedir. Alfabe öğretimi
okullarda “icek” denilen hece yöntemiyle yapılmaya çalışılıyordu. Bu da oldukça zaman
alıyordu. İşte bu durumu düzeltmek için usûl-i cedit adı verilen okuma yazma öğretiminde
yeni bir metot kullanılmaya başlanmıştır. Usûl-i cedit ile hece yerine sesleri esas alan bir
öğrenme metodu yaygınlaşmıştır. Bu hareketle birlikte Türk çocuklarına alfabe, o zaman için
yeni sayılan bir metotla öğretilmeye başlanmıştır.
İdil-Ural sahasında Ceditçilik hareketiyle birlikte imlânın ıslah edilmesi meselesi üzerinde de
durulmuştur. “İşĕtĕlgençe yazuw” olarak adlandırılan fonetik prensip esasında imlânın ıslah
edilebileceği dönem âlimleri tarafından düşünülmüş ve bu konuda pek çok fikir ileri
sürülmüştür. Fonetik prensip esas alınarak yapılan çeşitli imlâ tecrübeleri doğrultusunda, XX.
yüzyılın başlarında Arap harflerinin ve imlânın daha kullanışlı hâle getirilmesini sağlayan
reformun yapılması mümkün hâle gelmiştir. Bu konuda öne çıkan âlim Kayyum Nasırî’dir.
Kayyum Nasırî’den sonra imlânın ıslahı meselesinde çaba gösterenler Şakircan Tahirî,
Alimcan Barudî ve Hadî Maksudî’dir. Muallim Şakircan Tahirî’nin Bida’yet-Taʽlîm nâm
Mükemmel Elifbâ (Kazan 1893) adlı alfabe kitabının yayınlanması da bu döneme
rastlamaktadır (Kurbatov, 1966: 35).
Şakircan Tahirî’nin Kazan Tatar İmlasındaki Ünlülerle İlgili Görüşü
Ceditçilik döneminde İdil-Ural sahasında imlâ konusunda âlimler arasında farklı görüşler
ortaya çıkmıştır. Âlimlerin edebî dil ve fonetik imla ile ilgili düşünceleri, hazırladıkları
çalışmalarda açıkça görülmektedir. O dönemde âlimlerin çoğu her ses için ayrı bir harf
gerektiği ve dildeki ses sayısına göre alfabedeki harflerin sayısının artırılmasının doğru
olacağı düşüncesindeydi. Fikir ayrılığı Tatar Türkçesinde kaç sesin bulunduğu konusunda
ortaya çıkıyordu. Özellikle Tatar Türkçesinde bulunan ünlü sayısı ve bu sesler için
oluşturulan harfler konusundaki farklı kabuller ve farklı eğilimler Ceditçilik dönemi Tatar
imlâsının şekillenmesinde etkili olmuştur.
Yine Tatar Türkçesinde her sesin ayrı bir harfle gösterilmesini isteyen aydınlar arasında fikir
birliğinin oluşmadığını görüyoruz. Şakircan Tahirî, Kayyum Nasırî, Gıybad Nugaybek,
Muhyiddin Kurbangaliyev gibi bazı aydınların Tatar Türkçesinde kalınlı-inceli beş çift ünlü
bulunduğunu (on ünlü), G. Alparov ünlü sayısının dokuz, Hadi Maksudî ve Galimcan İbrahim
ise üç çift (altı ünlü) bulunduğunu iddia etmişlerdir. Bu dönemde Tatar Türkçesinde on ünlü
bulunduğunu ileri süren gruba “Oncular” veya “Yeni İmlâcılar”, altı ünlü bulunduğunu ileri
süren gruba ise “Beşçiler” (daha sonraları “Altıcılar”) veya “Orta İmlâcılar” adı verilmiştir.
Şakircan Tahirî bu gruplardan ilki içerisinde yer almıştır.
Yeni imlâcıların Tatar Türkçesinde on ünlü bulunduğu hakkındaki görüşleri Kayyum
Nasırî’nin görüşlerine dayanmaktadır. Kayyum Nasırî’nin Tatar dilinde on ünlü sesin karşılığı
olarak on harfin bulunması gerektiği düşüncesindedir. Onun 1895 yılında hazırladığı
Änmüzäc adlı gramer kitabında Tatar Türkçesinde on ünlü bulunduğu belirtilmiş ve her biri
için ayrı harfler kullanılmıştır. (Nasırî, 1895: 3) Kayyum Nasırî’nin Tatar Türkçesindeki
ünlüleri on ayrı işaretle belirtmesinden sonra, 1910’lu yıllarda dildeki ünlü sayısının on
olduğunu kabul eden bir grup aydına “oncular” adı verilmiştir (Baldauf, 1993: 137).
Tatar Türkçesindeki ünlülerin sayısını Kayyum Nasırî gibi belirtmese de Şakircan Tahirî’nin
Bida’yet-Taʽlîm nâm Mükemmel Elifbâ (Kazan 1893) adlı çalışmasında ünlüler için sekiz ayrı
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işaret kullanılmıştır. Şakircan Tahirî’nin vav (  ) ﻭharfinden dört farklı ünlü sese (o,ö,u,ü)
karşılık olarak dört farklı harf geliştirdiği görülmektedir. Bu harfleri birbirinden ayırmak için
vav harfinin altına ve üstüne çeşitli işaretler koymuştur. Örneğin “o” unlusunu alfabede
gosterirken ( ̭ ) işaretini vav harfinin altına, “o” unlusunu gosterirken bu işareti vav harfinin
ustune koymuştur. Yine “u” unlusunu alfabede gosterirken ( ̬ ) işaretini vav harfinin altına,
“ü” ünlüsünü gösterirken de vavın üstüne koyduğunu görüyoruz (Tahirî, 1915: 2-3).
Alfabesinde(  ) اve (  ) ىharfleri iki sesi karşılayacak şekilde gösterilmiştir. Bu sebeple onun
alfabesinin de on ünlü ses esasında düzenlendiği söylenebilir (Kurbatov, 1999: 53).
Şakircan Tahirî’nin Tatar Türkçesindeki ünlülerin tespiti ile ilgili görüşü ünlü Türkolog N. F.
Katanov’un dikkatini çekmiş ve Dyatel adlı gazetede (1898, N:4, s. 206) şu sözlerle bunu dile
getirmiştir: “Arap yazısının Türk ve Tatar fonetiğine yeterli olmamasından dolayı bazı
Müslümanlar, Maksudov’dan da daha eski Türk ve Tatar ünlülerine karşılık olarak tam doğru
olması için Arap harflerine bazı özel işaretler koymaya başlamışlardır. Bu Müslümanlar:
Türkiye’de Ahmed Vefik Paşa, Kazan’da Ş. Tahirov ve A. K. Nasıyrov. Tatar kelimelerinin
başarılı bir şekilde transkripsiyonunu yapanlar Tahirov ve Maksudov efendiler olmuştur.”
Şakircan Tahirî, avaz metodunun okuma yazma öğretiminde başarılı olabilmesi için öncelikle
Kazan Tatar imlasında bütün sesleri karşılayan harflerin tam olarak ve doğru bir şekilde
gösterilmesinin ve sayılarının artırılmasının gerekli olduğu düşüncesindedir. O, özellikle ünlü
harflerin sayısının artırılması için çabalamış, alfabedeki her sese karşılık bir harfin
bulunmasının bu metodun uygulanmasını kolaylaştıracağını ifade etmiştir.
Şakircan Tahirî’nin Alfabe Çalışmaları ve Bu Çalışmalarda Uyguladığı Metot
Halk arasında Muallim Şakircan olarak tanınan âlim, ilk olarak Mercanî Medresesi’nde eğitim
görmüştür. Daha sonra 1876 yılında Kazan’da açılan Uçitelskaya Şkola’ya girmiş, 1880 yılında
bu okuldan mezun olmuştur. Aynı yıl Kazan’daki Rus-Tatar Mektebi’nde öğretmen olarak
çalışmaya başlamıştır. 1881 yılında bu okulda güzel yazı, resim ve çizim bilgisi öğretmeni
olarak görev almıştır. 1883 yılında Tatarlar arasından ilk kez Petersburg’daki İmparator
Hudojestvo Akademiya’da yapılan sınavı başarıyla geçmiş, daha sonra ilçede yer alan lisede
resim öğretmeni olarak çalışma hakkını kazanmıştır.
Uçitelskaya Şkola’da okuduğu ve çalıştığı yıllarda okuma yazma öğretiminin temel
metotlarını yakından tanımış, eksikliklerin neler olduğunu tecrübeleri sayesinde
görebilmiştir. Bu okulda edindiği tecrübe sonucu Bida’yet-Taʽlîm nâm Mükemmel Elifbâ
(Kazan 1893) adlı alfabe kitabında o yıllarda Rus mekteplerinde yaygın olarak kullanılan avaz
metodunu kullanmıştır. K. D. Uşinski tarafından ileri sürülen okuma yazma öğretiminde
birleşik avaz metodunun taraftarı olmuştur (İbrahimov, 1994: 87). Şakircan Tahirî, Kazan
Tatarları arasında savtiye metodu olarak da bilinen avaz metodunu kullanan ilk âlim olarak
Tatar Türklerinin eğitim tarihine geçmiştir.
Şakircan Tahirî, mektep ve medreselerde yerleşmiş olan skolastik fikirlerin karşısında yer
alan bir eğitimci olarak karşımıza çıkar. Okuma eğitiminde reform niteliğinde çalışmalar
yapan âlim, kitaplarında mekteplerde yeni metotlar kullanılması, Tatar imla ve alfabesinin
geliştirilmesi gerektiğini sürekli dile getirmiştir.
Şakircan Tahirî, Bida’yet-Taʽlîm nâm Mükemmel Elifbâ (Kazan 1893) adlı kitabının
değerlendirme kısmında, çalışmasında belirttiği alfabenin öğretilmesinde özellikle avaz
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metodunu kullandığını dile getirmiş ve bu metodu şu sözlerle tanımlamıştır: “Usûl-i savtiyye
dediğimiz önce kelimeyi sese ayırıp o kelimede kaç ses olduğunu bilmektir. Bir kelimede kaç
tane ve hangi sesler olduğunu bilirsek hangi harfler ve hangi harekelerle yazmak gerektiğini,
yazılı kelimelerde hangi harfler ve harekelerin olduğunu bilirsek de onu hangi seslerle
okumamız gerektiğini biliriz.” (Tahirî, 1893: 90)
Şakircan Tahirî, hazırladığı alfabe kitabının mekteplerde kolay okutulmasına yardımcı olması
amacıyla Miftâh Bida’yet-Taʽlîm adlı metodik ders kitabını da yazmıştır. Onun bu çalışması
1893 tarihli ilk alfabe kitabının sonuna eklenmiştir. Daha sonra çalışması iki kez ayrı kitap
olarak basılmıştır. Kazan sahasında Şakircan Tahirî’nin Miftâh Bida’yet-Taʽlîm adlı
çalışmasına kadar alfabe öğretimi tarihinde hususî metodik ders kitapları ve çalışmaları
bulunmadığı için bu eser, ayrı bir önem taşımaktadır. Miftâh Bida’yet-Taʽlîm Tatar metodik
edebiyatının ilk örneğidir. Aslında yazarın kendi de eserinin bu özelliğini alfabe kitabının
altıncı baskısının ön sözünde şu sözlerle dile getirmiştir: “…Ben Bida’yet-Taʽlîm’i usûl-i
savtiye metoduyla oluşturulmuş alfabelerin anası, kendimi de avaz metodunun ilk kullanıcısı
olarak belirtmeye cüret ediyorum.” (Tahirî, 1915: 2-3)
Şakircan Tahirî’nin Bida’yet-Taʽlîm nâm Mükemmel Elifbâ adlı alfabe kitabıyla Kazan Tatarları
arasında savtiye metodunun ilk örneğini vermesi ve bu çalışmasını avaz metoduna
dayandırarak hazırlaması dönem için oldukça önemli bir gelişmedir.
Şakircan Tahirî çalışmasında kelimeleri seslere ayırma ve seslerden kelimeler oluşturmanın
önemi üzerinde özellikle durmuştur. Bunun doğru yazma ve okuma için gerekli olduğunu dile
getirmiştir. Bu doğrultuda kitabında doğru yazma çalışmalarına önemli bir yer ayırmıştır.
Şakircan Tahirî, Tatar alfabesinin ilk okuma yazma sırasında kolay öğretilmesinde de
yenilikler yapmıştır. Alfabe kitabında yer alan ders materyalleri 43 derse dağıtılarak ele
alınmıştır. Kitapta yer alan konulardan kısaca bahsedecek olursak, birinci derste “a” ve “b”
harflerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu derste alıştırma için “ab, ba, aba, baba, bab” heceleri
ve kelimeleri belirtilmiştir. Her harfin dört farklı yerde kullanılışı gösterilmiş, ses analizi
yaptırılmıştır. İkinci derste “t” harfinin öğretildiğini görüyoruz. Bu harfi öğretmek için “at, ta,
ata, taba, bat, bata” gibi hece ve kelimeler örnek olarak sunulmuştur. Kitapta bir önceki derste
öğretilen harflerin bu dersin alıştırmalarında tekrar kullanılarak bilgilerin pekiştirilmesi
dikkat çekicidir. Ayrıca bu derste “At baba.”, “At bata.”, “Aba at tab!”, “At taba.” gibi cümleler
de alıştırmalarda kullanılmıştır. Kitapta yirmi yedinci derse kadar Tatar harflerinin
öğretilmesi için alıştırmalar verilmiştir. Diğer üç derste Arapça okuma için gerekli olan ast,
üst, ötre gibi harekeler ele alınmıştır. Otuz dokuzuncu derste üst, ast, ötre, iki ast, iki üst, iki
ötre, teşdid gibi harekelere alıştırmalar verilmiştir. Kırk bir, kırk iki ve kırk üçüncü derste ise,
Arapça alıştırmalar verilmiş, okuma alıştırmaları için metinler eklenmiştir. Kitabın
doksanıncı sayfasında alfabeyi okuma metodu üzerinde durulmuştur. Bu bilgiler yüz
dördüncü sayfaya kadar devam etmiştir.
Şakircan Tahirî’nin metodik ders kitabı içerik bakımından da oldukça ayrıntılıdır. İki farklı
sınıfla birleştirilmiş olarak ders işleyen bir öğretmenin görevini kolaylaştırmak için
çalışmada farklı bir düzenleme yapılmıştır. Öğretmen derste bir sınıfla ilgilenirken diğer sınıfı
meşgul etmesi için müstakil alıştırmalar hazırlanmış, bu alıştırmalarda her kelimenin seslere
ayrılarak öğrenilmesi için gerekli bilgiler açıkça anlatılmıştır.
Şakircan Tahirî’nin alfabe konusundaki çalışmaları, 1890 yıllarının başlarından itibaren Tatar
diliyle yazılmış metodik ders kitaplarının yazılmaya başlanmasında etkili olmuştur. Şakircan
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Tahirî’nin alfabe kitapları 1916 yılına kadar altı defa basılmıştır. Çalışmasının 1898 yılında
yapılan ikinci baskısına ilkinden farklı olarak öğrencilerin konuşma ve tabiat ile ilgili temel
bilgileri tanıması için çeşitli metinler eklenmiştir. Alfabe kitabının altıncı baskısı 1915 yılında
yayımlanmıştır ve önceki baskılara göre bazı farklılıklar içermektedir. Sadece Tatar
Türkçesini okuma yazma amacıyla düzenlenmiştir. Arapça okuma yazma için alıştırma
yoktur. Bu baskıda da birleştirilmiş sınıfla ders yapan öğretmenin işini kolaylaştırmak için
her dersin sonuna alıştırmalar eklenmiştir. Öğrencilerin cümleleri kelimelere, kelimeleri
hecelere, heceleri seslere kadar kolayca ayırabilmeleri için içinde sıralı noktalı veya çizgi
çekilmiş yerler bulunan örnek kelimeler verilmiştir. Çalışmada “Xtam/atam, Xna/ana,
kXl/kul, bXş/baş, dXst/dust vd…” gibi örnek kelimelerde X işaretiyle belirtilmiş yerlere
öğrencinin doğru harfi yazması istenmiştir. Diğer baskılarda karşılaşılan anlamsız kelimelerin
çoğu bu baskıdan çıkarılmıştır.
Kitapta sekizinci derse kadar seslerin öğretilme düzeni eski baskılarda olduğu gibidir. Ancak
dokuzuncu dersten itibaren bu düzende bazı değişiklikler yapılmıştır. Örneğin, /s/ harfi /ş/
harfinden önce öğretilmektedir. Bu döneme kadar hazırlanan çalışmalarda okuma yazma
öğretiminde farklı farklı harflerden başlandığı görülür. Seslerin öğretilme düzeni konusunda
bu tür kitaplarda tam bir birlik sağlanamamıştır. Az sayıda yazarın çalışmasının Şakircan
Tahirî’nin uyguladığı harf sırasıyla ortak olduğu görülür. Harflerin birbirini takip eden
kolaydan zora doğru sıralanarak öğretilmesi prensibine o dönem yazarlarının çoğunun
uyduğu söylenemez. Bazı yazarların kendilerine göre farklı farklı ses düzeni oluşturduğu da
görülmektedir. Ekim İhtilâli’ne kadar alfabe hazırlayan bazı yazarların çalışmalarında (a, u, r,
z, s, ş) gibi kolaylıkla işitilebilen sesleri öğretmenin daha çabuk olacağı düşüncesiyle harf
öğretiminde bu seslere öncelik verdikleri görülür. Ancak Şakircan Tahirî, bu konuda farklı
düşünmektedir. Onun alfabe kitaplarında (b,t) gibi çocuklar için öğrenmesi daha zor olan
harflerin ilk derslerde öğretildiği görülür. Şakircan Tahirî’nin bu tarz farklı uygulamaları
döneminde oldukça eleştirilmiştir.
Şakircan Tahirî’nin 1915 yılındaki baskıda harflerin öğretilme sırasını değiştirmesi dönemi
için bir yeniliktir. Ayrıca çalışmasında okuma alıştırmalarına “Kurı kaşık avıznı yırta. Küpni
kütken azdan kurı kalgan. Yıraktagı kuyaş kızu bula. Bir tarıdan botka almıylar. Bir könlĕk
yolga çıksaŋ, öç könlĕk azık al.” gibi çeşitli atasözlerinin, “Yalkav ile Tırış” gibi diyalog
metinlerinin de eklendiğini görüyoruz. Çalışmadaki diğer bir yenilik ise birden yirmiye kadar
sayıların verilmesidir. Alfabe kitabının sonunda ünlü Tatar şairi Abdullah Tukay’ın Tugan Tĕl
adlı şiiri yer almaktadır.
Şakircan Tahirî’nin 1914 yılında yayımlanan Resimli Elifbâ adlı kitabı fonetik esaslı Kazan
Tatar şivesine dayanan bir çalışmadır. Onun bu çalışmasına kadar resimli alfabe kitaplarında
canlı varlıkların resimlerine yer verilmemektedir. Ancak Ş. Tahirî, Z. Hebiri, E. Mostafa gibi
bazı yazarların alfabe kitaplarında insan, kuş, at, ördek, köpek, tilki, öküz, koyun ve keçi vd.
resimleri bulunmaktadır. Şakircan Tahirî’nin Resimli Elifbâ’sında her kelimeye iki resim
örnek olarak verilmiştir. Örneğin, /b/ ve /n/ harfleri öğretilirken balta (kelime başında), taba
(kelime içinde), narat (kelime başında), kazan (kelime sonunda) resimleri kitaba eklenmiştir.
Bu alfabe kitabı o dönemde resimsiz yayımlanan kitaplar gibi derslere ayrılmamıştır. Resimli
Elifbâ’da resimleri yapan ressamın adı belirtilmemiştir. Resimleri kendisinin yaptığı, resim
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öğretmenliği tarafıyla da çalışmada öne çıktığı sanılmaktadır. Çalışmada birden yüze kadar
Arap, Rus ve Latin rakamları karşılaştırılmıştır.
Kitaba eklenen bu tür çalışmalar, alıştırmalar o dönem için yenilik olarak kabul edilir.
Şakircan Tahirî, çalışmasını bu baskıda daha da geliştirmiş, bu türden ders kitaplarının
düzenlenişine örnek teşkil etmiştir.
Şakircan Tahirî’nin alfabe kitapları kendi döneminde konuyla ilgili çalışmalar yapan pek çok
araştırmacı tarafından kabul edilmiştir. Usûl-i savtiye metodunun daha da geliştirilmesinde
önemli katkıları bulunan M. Kurbangaliyev’in başlangıç mektepte Şakircan Tahirî’nin
Bida’yet-Taʽlîm nâm Mükemmel Elifbâ adlı kitabını kullandığını dile getirmesi bu yöntemin
daha sonraki dönemlerde Kazan sahasındaki öncülerinin bile ondan etkilendiğini açıkça
göstermektedir. Ancak yeni elifbaların çıkmasıyla birlikte onun çalışması arka planda
kalmıştır.

4. SONUÇ
Şakircan Tahirî, İdil-Ural sahasında Ceditçilik döneminde özellikle alfabe ve imlâ konusunda
yaptığı çalışmalarla tarihe geçmiş Kazan Tatar âlimleri arasında yer almıştır. Okuma yazma
öğretiminde avaz metodunun kullanıldığı ilk alfabe kitabı onun tarafından
hazırlanmıştır. Alfabe çalışmalarında uyguladığı yöntem, içerik, düzenleniş tarzı ile
okuma yazma öğretimine pek çok yenilik getirmiştir. Bu durum Tatar eğitim tarihinde

onun Kazan Tatar Türkçesinin alfabesinin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarının ve
katkılarının ne kadar önem arz ettiğini bize tekrar hatırlatmaktadır.
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A 17th CENTURY SAHIDI COMMENTARY: HULLE-I MANZUME
17.YÜZYILDA YAZILMIŞ BİR ŞÂHİDÎ ŞERHİ: HULLE-İ MANZÛME 1
Hüseyin GÖNEL2 & Murat DALOKAY3
Özet
Muğlalı İbrahim Şâhidî Dede’nin 1515 yılında Tuhfe-i Şâhidî adıyla telif ettiği Farşça-Türkçe manzum
sözlük döneminden başlamak üzere çok beğenilmiştir. Özellikle Farsça öğretiminin ilk basamağı olarak
kullanılan eser, tertibi, kelime ve vezin tercihi bakımından dikkat çekmiştir. Manzum sözlükler dil
öğretiminde kullanışlı bir araç olmakla beraber verilen bilgilerin uygulamalarının yapıldığı manzum
sözlük şerhlerini de ortaya çıkarmıştır. Kendi yüzyılından başlamak üzere Şâhidî’nin eseri üzerine
çeşitli şerhler yapılmıştır. Bunlardan biri de 1698-99 yılında Mustafa b. Yûsuf b. Murâd el-Mostarî elBosnevî tarafından yazılan Hulle-i Manzûme adlı şerhtir. Bu çalışmada Hulle-i Manzûme adlı şerh
tanıtılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tuhfe-i Şâhidî, Hulle-i Manzûme, Şeyh Yuyo, Manzum Sözlük

Abstract
In 1515, Muğlalı İbrahim Şâhidî Dede wrote a Persian-Turkish dictionary in verse named Tuhfe-i
Şâhidî, which received considerable literary value in its time and after. The work, which can be
regarded as the starting point of his Persian education, is worth attention due to its organizational,
lexical and metrical features. Besides their functional value in language teaching, dictionaries in verses
also contributed to the appearance of annotations and commentaries, containing practical information.
In his own lifetime and after, various annotations and commentaries were written upon Şâhidî’s
work. Hulle-i Manzûme, written by Mustafa b. Yûsuf b. Murâd el-Mostarî el-Bosnevî in 1698-99, is only
one of them. This article aims to present commentary named Hulle-i Manzûme.
Key Words: Tuhfe-i Şâhidî, Hulle-i Manzûme, Sheikh Yuyo, Verse dictionary.
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Giriş
Tuhfe-i Şâhidî, iyi bir tasavvufî terbiye alan ve devrin tanınmış muhaddis ve Mesnevi
şarihlerinden olan İbrahim Şâhidî tarafından 1515 yılında yazılmıştır. Manzum Farsça-Türkçe
sözlük olan eser Mesnevi’nin daha iyi anlaşılması amacıyla kaleme alınmıştır (Çıpan, 273274). 455 beyitlik eserde toplam 1400 kelimenin anlamı verilmiştir (Kartal, 27; Demirci, 7).
Tuhfe-i Şâhidî yazıldığı andan itibaren çok ilgi görmüş ve Farsça öğretiminde temel
araç olarak kullanılmıştır. Özellikle takti, kelimenin telaffuzu, sözcüklerin Farsça ve Türkçe
karşılıklarının ezberlenmesi eğitim sürecinin bir parçası olmuştur. Fakat zamanla Tuhfe’nin
sadece kendisi yeterli olmamış, onu da izah edecek eserlere ihtiyaç duyulmuştur. Takti
hataları, kelimelerin yanlış okunması ve buna bağlı olarak yanlış anlaşılması gibi sorunlar
Tuhfe şerhleriyle giderilmeye çalışılmıştır. Bu şerhler Tuhfe-i Şâhidî yanında birer yardımcı
ders kitabı olarak okutulmuştur.
Tuhfe-i Şâhidî’nin sadece şerhleri yapılmamış, tercümeleri, alfabetik tertipleri, nazire
ve tazminleri yanında İngilizce, Rumca ve Latinceye tercümeleri de yapılmıştır. Şu andaki
bilgilerimize göre Tuhfe-i Şâhidî ile ilgili 35 şerh, 6 tercüme, 4 alfabetik tertib, 6 bahir ve
vezin izahı, 6 tazmin ve nazire olmak üzere 57 Türkçe eser ortaya konulmuştur.4 Eserlerin
Tuhfe-i Şâhidî’nin Türkçe Şerhleri:
1.Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî: 1006/1598’den önce Sûdî-i Bosnavî tarafından yazılmıştır.
2.Er-Risale Ale’ş-Şâhidî: 1071/1661’den önce Kara İbrahim Efendi tarafından yazılmıştır.
3.Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî: 1078/1667 yılında Abdulkadir b. Ömer b. Bayezid el-Bağdadî tarafından yazılmıştır.
4.Tuhfetü’l-Mülûk: 1093/1682 yılında Abdurrahman b. Abdullah-i Kuddusî tarafından yazılmıştır.
5.Tezkiretü’l-Müntehî ve İfadetü’l-Mübtedî: 1105/1695 yılında Ahmed b. Mehmed Selami ibn Agrıboz tarafından yazılmıştır.
6.Şerh-i Tuhfe: 1123/1711 yılında Atfî Ahmed-i Bosnavî tarafından yazılmıştır.
7.Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî: 1123/1711 yılında İbrahim Vahdî Efendi tarafından yazılmıştır.
8.Şerhu Tuhfe-i Şâhidî: 1130/1717 yılında İbrahim b. Süleyman el-Ezherî el-Ensarî tarafından yazılmıştır.
9.Tuhfe-i Mîr: 1131/1719 yılında Pîrî Paşazâde Mehmed b. Abdülbaki tarafından yazılmıştır.
10.Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî: 1134/1722’den önce Hüseyin (Nuri) el-Keşfî el-Karahisarî eş-Şarkî tarafından yazılmıştır.
11.Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî: 1143/1730-31 yılında Akovalızâde Hatem Ahmed tarafından yazılmıştır.
12.Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî: 1143-1153/1731-1740 yılları arasında Ali Gürcî-i Bektaşî tarafından yazılmıştır.
13.Feyzü’l-Hâdî fî Halli Müşkilati Şâhidî: 1153/1740 yılında Mehmed İsmet b. İbrahim tarafından yazılmıştır.
14.Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî: 1153/1740 yılında Mustafa ibn Mirzâ tarafından yazılmıştır.
15.Şerhu Tuhfeti’ş-Şâhidî: 1159/1746 yılında İbrahim b. Süleyman el-Ezherî el-Ensarî tarafından yazılmıştır.
16.Gülşen-i Şâhidî: 1163/1750 yılında Mustafa İsamuddin b. Abdullah tarafından yazılmıştır.
17.Tuhfetü’l-Vüzerâ: 1173/1759 yılında Şahinzâde Ali Dilkesir el-Maraşî tarafından yazılmıştır.
18.Tuhfe-i Taksirî: 1174/1761 yılında Ali Ruhavî tarafından yazılmıştır.
19.Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî: 1176/1763 yılında Nadide Ahmed Hafız tarafından yazılmıştır.
20.Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî: 1195/1781 yılında Muhammed Necib tarafından yazılmıştır.
21.Müzîlü’l-Hafâ: 1255/1839 yılında Mehmed Murad en-Nakşibendî tarafından yazılmıştır.
22.Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî: 1121/1709’dan önce yazılmıştır.
23.Celal-i Tuhfe-i Şâhidî: 1122/1710’dan önce yazılmıştır.
24.Sürûr ale’ş-Şâhidî: 1157/1744 yılında veya daha önce yazılmıştır.
25.Şerh-i Şâhidî: 1200/1786 yılında yazılmıştır.
26.Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî: 19. yüzyılın ikinci yarısında yazılmıştır.
27.Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî: 1269/1853 yılında yazılmıştır.
28.Hulle-i Manzûme: 1110-1698-99 yılında Mustafa b. Yusuf b. Murad el-Mostarî el-Bosnavî tarafından yazılmıştır.
29.Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî ve Tercüman-ı Lügat-i Şâhidî: 1111/1700 yılında Karadenizli Ahmed Efendi tarafından yazılmıştır.
30.Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî: 1123/1711’den önce Zeki Ali Efendi tarafından yazılmıştır.
31.Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî: 1123/1711’den önce Faiz Efendi tarafından yazılmıştır.
32.Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî: Mehmed Muslu tarafından yazılmıştır.
33.Ebî İshak İbrahim b. Abdullah: 1134/1722’de vefat etmiştir.
34.Hayatî Ahmedî Elbistanî: 1229/1814 yılında vefat etmiştir.
35.Penbezâde Erzen er-Rumî tarafından yazılmıştır.
Tercümeleri
36.Brian Braxton: 17. yüzyılda yazılmış bir şerhtir. Eserde Farsça ve Türkçe kelimelerin İngilizce karşılıkları yazılmıştır.
37.El-Hac Musa eş-Şerefî b. El-Hac Hasan el-Abbasî: Muharrem 1117/Nisan 1705 yılında yazılmış bir tercümedir.
38.Solomon Negri: Farsça kelimelerin Türkçe ve Latince karşılıklarını içeren bir not defteridir.
39.Taribu’ş-Şâhidî: 1136/1724 yılında Safiyullah Musa el-Mevlevî et-Tırablusî tarafından yazılmıştır.
40.Şerh-i Taribu’ş-Şâhidî: 1215/1801 yılında Abdülbaki Nasır Dede tarafından yazılmıştır.
4
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yazarlarına bakıldığında Osmanlı Devleti’nin hemen her bölgesinden Tuhfe-i Şâhidî’ye bir
ilginin olduğu açıkça görülmektedir.
Eyyûbîzâde Mustafa ve Hulle-i Manzûme
Bosna-Hersek’te Şeyh Yuyo sanıyla meşhur olan ve Mustafa b. Yûsuf b. Murâd elMostârî el-Bosnevî künyesiyle bilinen Eyyûbîzâde Mustafa, 1651 yılında Mostar’da doğdu.
İstanbul’da Sahn-ı Seman Medresesi’nde eğitim aldıktan sonra müderris oldu ve bazı
medreselerde ders okuttu. İstanbul’da kaldığı 15 yıl içinde 10 eser telif etti ve altmış kadar
eseri de kendisi için istinsah etti. 1692 yılında Mostar halkının kendisini müftü seçerek
Mostar’a davet etmesi üzerine memleketine döndü. Eserlerinin çoğunu burada yazdı. 1707
yılında vefat etti. Halk arasında çok sevilen Eyyûbîzâde Mustafa’nın eğitim ve öğretim
faaaliyetleri sayesinde Mostar bir kültür merkezi haline gelmiştir. Üretken bir yazar olan
Eyyûbîzâde Mustafa’nın çoğu şerh ve haşiye mahiyetinde olmak üzere 23 eseri vardır.5
41.Yanyalı Mehmed Esad b. Ali : 1143/1730-31 yılında vefat etmiştir. Tuhfeye Rumca bir tercüme yazmıştır.
Alfabetik Tertibleri
42.Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî: 1617-1623 yılları arasında Şeyh Ahmed el-Mevlevî tarafından yazılmıştır.
43.Tuhfe-i İzzetî Berâ-yi Tefrîk-i Lügat-ı Şâhidî ve Tarib-i Şâhidî: 1206/1792 yılında İzzet-i Tokadî tarafından yazılmıştır.
44.Kâşifü’l-Ezkiyâ: 12 veya 13. yüzyılda Mehmed Said ibn Yusuf Efendi tarafından yazılmıştır.
45.Muhavvel: 1247/1832 yılında Hac Torun Salih Efendi tarafından yazılmıştır.
Bahir ve Vezinlerin İzahı İçin Yazılanlar
46.Miftah-ı Kavaid-i Tuhfe: 1123/1710’da veya daha sonra Atfî Ahmed-i Bosnavî tarafından yazılmıştır.
47.Risale fî Beyani Vechi Tesmiyeti Buhurî Tuhfeti’ş-Şâhidî: 18. yüzyılda Ali Ferdi b. Mustafa el-Kayserî tarafından yazılmıştır.
48.Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî: 18. yüzyılın ortalarında Abdurrahman b. Ali el-Kozanî el-Hakî el-Aynî tarafından yazılmıştır.
49.Feyzi-i Üsküdarî tarafından yazılmıştır.
50.Buhur ve Evzan-i Tuhfe-i Şâhidî, yazarı belli değildir.
51.Takti-i Tuhfe-i Şâhidî: 18. yüzyılın ortalarında Derviş Fedaî tarafından yazılmıştır.
Nazire ve Tazminler
52.Tazmin-i Tuhfe-i Şâhidî: 1126/1714 yılında Ömer Kusurî tarafından yazılmıştır.
53.Nazire-i Tuhfe-i Şâhidî: 1182/1768 yılında Abdurrahman el-Halvetî tarafından yazılmıştır.
54.Manzûme-i Keskin: 1171/ 1758 yılında Mustafa Keskin b. Osman tarafından yazılmıştır.
55.Tuhfe-i Fedaî: 1044/1634 yılında Fedaî Mehmed Ayıntabî tarafından yazılmıştır.
56.Müfidü’l-Müstefidin: 1053/1643 yılında yazılmıştır.
57.Nazm-ı Feraid: 1109/1697-98 yılında Hafız Mezidzâde-i Ayıntabî tarafından yazılmıştır (Öz, 1999: 31-110)
5
Eyyûbizâde Mustafa’nın Eserleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Şerhu Îsâgûcî: Esîruddin el-Ebherî’nin klasik mantığa dair Îsâgûcî adlı eserinin şerhidir.
Hâşiye ale’l-Fevâid’il-Fenâriyye: Molla Fenârî’nin Îsâgûcî’yi şerheden el-Fevâid’il-Fenâriyye adlı eseri üzerine yazılmış
notlardır.
Eş-Şerhu’l-cedîd ale’ş-Şemsiyye fi’l-mantık: Necmeddin el-Kâtibî’nin eş-Şemsiyye adlı eserinin yeni bir şerhidir.
Tavzîhu’l-mantık ve’l-kelâm: Teftâzânî’nin Tehzîbü’l-mantık ve’l-kelâm adlı eserinin şerhidir.
Hulâsatü’l-âdâb: Öğrenci iken yazdığı bir eserdir. Müellif bu eserini daha sonra eş-Şerhu’l-muhtasar alâ Hulâsati’l-âdâb ve
eş-Şerhu’l-mutavvel ala Hulâsati’l-âdâb adlarıyla iki defa şerh etmiştir.
Şerhu’r-Risâleti’s-Semerkandiyye fi’l-âdâb: Şemseddin es-Semerkandî’nin meşhur risâlesinin şerhidir.
Hâşiye alâ Şerhi Mesûd er-Rûmî ale’r-Risâleti’s-Semerkandiyye: Ebü’l-Kâsım b. Ebû Bekir es-Semerkandî’nin Ferâidü’lfevâid adlı eserinin Kemâleddin Mesûd b. Hüseyin eş-Şirvânî er-Rûmî tarafından yapılan şerhi üzerine Eyyûbîzâde’nin
notlarından ibarettir.
Hâşiye alâ Şerhi Molla el-Hanefî alâ Âdâbi’l-Adudiyye: Adudiddin el-Îcî’nin Âdâbü’l-bahs adlı risâlesinin Molla Hanefî etTebrizî tarafından yapılan şerhi üzerine notlardır.
Hâşiye ale’l-Fevâidi’l-Mîriyye fi’l-âdâb: Molla Hanefî şerhi üzerine Mîr Ebü’l-Feth Tâcüssaîdî tarafından yazılmış haşiyeye
notları olmalıdır.
Hâşiye alâ Şerhi’s-Seyyid eş-Şerîf alâ Âdâbi’l-Adudiyye
Bedrü’l-meâlî fî Şerhi Bedi’l-emâlî: Ûşî’nin el-Emâlî adıyla bilinen akaidine dair el-Kasîdetü’l-lâmiyye’sinin şerhidir.
Hâşiye alâ Şerhi’l-Kasîdeti’l-lâmiyyeti’l-Karabâgî: İznik’te müderrislik yapmış olan Osmanlı alimlerinden Muhyiddin
Muhammed b. Ali el-Karabâgî’nin el-Kasîdetü’l-lâmiyye’ye yazdığı şerh üzerine Eyyûbîzâde’nin notlarıdır.
El-Fevâidü’l-Abdiyye: Zemahşerî’nin nahiv ilmine dair Ünmûzec adlı eserinin şerhi olup öğrencisi Abdullah için kaleme
almıştır.
Şerhu Avâmili’l-Cürcânî: Abdülkahir el-Cürcânî’nin el-Avâmilü’l-mie adlı eserinin şerhidir.
Hâşiye alâ Şerhi’l-İsâm ale’r-Risâleti’l-Adudiyye fi’l-vaz: Adudüddin el-Îcî’nin eserine Îsâmüddin el-İsferâyînî tarafından
yazılmış şerh üzerine notlardır.
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Bunlardan biri de dil eğitiminde kullanılmak üzere yazdığı Hulle-i Manzûme adlı şerhidir
(Ljubovic, 33-34).
Hulle-i Manzûme Nüshaları
Kayıtlarda biri Türkiye’de diğerleri Bosna-Hersek’te olmak üzere Hulle-i
Manzûme’nin toplam 14nüshası mevcuttur. Hulle-i Manzûme ismi sadece Çorum Hasan Paşa
İl Halk Kütüphanesi’nde bulunan nüshaya aittir. Diğer nüshalar Şerh-i Şâhidî adıyla kayıtlıdır.
Bu nüshalar:
1. Hulle-i Manzûme, Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi, arşiv numarası 19 Hk
1881. Mustafâ Yûsuf Mostârî adına kayıtlı, İbn Hüseyin Ahmed tarafından 1732
tarihinde Mostar’da istinsah edilmiştir. 200x120-130x70, 105v. 15 st., talik.
2. Şerh-i Şâhidî, Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, arşiv
numarası 635. Şeyh Yôyô Mustafâ b. Yûsuf b. Murâd Mostârî adına kayıtlı, tarih belli
değildir. 250x170, 40v., 31st, talik.
3. Şerh-i Şâhidî, Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları,arşiv
numarası R-1301. Şeyh Yôyô Mustafâ b. Yûsuf b. Murâd Mostârî adına kayıtlı, Ömer b.
Ahmed Ağa b. İbrahim tarafından 1755 yılında istinsah edilmiştir. 210x150, 109v.,
16st, talik.
4. Şerh-i Şâhidî, Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, arşiv
numarası R-2573. Şeyh Yôyô Mustafâ b. Yûsuf b. Murâd Mostârî adına kayıtlı, tarih
belli değildir. 200x120, 64v., 21st, talik.
5. Şerh-i Şâhidî, Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, arşiv
numarası R-6121. Şeyh Yôyô Mustafâ b. Yûsuf b. Murâd Mostârî adına kayıtlı, tarih
belli değildir. 205x130, 98v., 17st, talik.
6. Şerh-i Şâhidî, Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, arşiv
numarası R-1041. Şeyh Yôyô Mustafâ b. Yûsuf b. Murâd Mostârî adına kayıtlı, 1812
yılında istinsah edilmiştir. 225x150, 91v., 27st, talik.
7. Şerh-i Şâhidî, Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, arşiv
numarası R-257. Şeyh Yôyô Mustafâ b. Yûsuf b. Murâd Mostârî adına kayıtlı, tarih belli
değildir. 260x180, 60v., 21st, talik.

16. Hâşiye alâ Hâşiyeti’l-Herevî alâ Muhtasari’l-Meânî: Teftâzânî’nin Telhîsü’l-Miftah’a yazmış olduğu muhtasar şerhine
Ahmed b. Yahya b. Muhammed el-Herevî tarafından yazılan hâşiye üzerine notlarıdır.
17. Hâşiye alâ Dîbâceti’l-Muhtasar fi’l-Meânî: Muhtasarü’l-Meânî’nin giriş bölümüne yazılmış notlardan ibarettir.
18. Hulletü’l-Manzûmeti’ş-Şâhidiyye: Şâhidî İbrahim Dede’nin Tuhfe-i Hüsâmî adlı Farsça-Türkçe manzum sözlüğünün
şerhidir.
19. Miftâhu’l-husûl fî şerhi Mirâti’l-usûl: Molla Hüsrev’in Mirâtü’l-usûl adlı eserine henüz öğrenci iken yazdığı bir şerh olup bu
eseriyle zamanındaki âlimlerin takdirini kazanmıştır.
20. Fethu’l-esrâr: Celaleddin el-Habbâzî el-Hucendî’nin el-Mugnî fî usûli’l-fıkh adlı eserinin şerhidir.
21. Muhtecebü’l-husûl fî şerhi Müntehabi’l-usûl: Hüsâmeddin el-Ahsîkesî’nin el-Müntehab fî usûli’l-mezheb adlı eserinin
şerhidir.
22. Lübbü’l-ferâiz: Müellif bu eserini daha sonra dokuz günde telif ettiğini söylediği Şerhu Lübbi’l-ferâiz adlı bir eserle
şerhetmiştir.
23. Şerhu’r-Risâleti’n-Nesefiyye fi’l-ferâiz: Eserin hangi Nesefî’nin ferâiz konusundaki risâlesinin şerhi olduğu belirtilmemiştir
(Ljubovic, 33-34).
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8. Şerh-i Şâhidî, Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, arşiv
numarası R-2924. Şeyh Yôyô Mustafâ b. Yûsuf b. Murâd Mostârî adına kayıtlı, tarih
belli değildir. 155x105, 229v., 17st, nestalik.
9. Şerh-i Şâhidî,Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, arşiv
numarası R-6194. Şeyh Yôyô Mustafâ b. Yûsuf b. Murâd Mostârî adına kayıtlı, tarih
belli değildir. 215x150, 10v., 21st, nesih.
10. Şerh-i Şâhidî, Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, arşiv
numarası R-5877. Şeyh Yôyô Mustafâ b. Yûsuf b. Murâd Mostârî adına kayıtlı, 1728
yılında İsmail b.İbrahim tarafından istinsah edilmiş. 210x155, 86v., 15st, nestalik.
11. Şerh-i Şâhidî, Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, arşiv
numarası R-1407. Şeyh Yôyô Mustafâ b. Yûsuf b. Murâd Mostârî adına kayıtlı, 1788
yılında Mustafa Temimzâde tarafından istinsah edilmiş. 215x140, 152v., 15st, nesih.
12. Şerh-i Şâhidî, Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, arşiv
numarası R-3352. Şeyh Yôyô Mustafâ b. Yûsuf b. Murâd Mostârî adına kayıtlı, tarih
belli değildir. 210x150, 98v., 19st, nesih.
13. Şerh-i Şâhidî, Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, arşiv
numarası R-6194. Şeyh Yôyô Mustafâ b. Yûsuf b. Murâd Mostârî adına kayıtlı, tarih
belli değildir. 235x120, 68v., 19st, nesih.
14. Şerh-i Şâhidî, Saraybosna Şarkiyyat Enstitüsü, arşiv numarası 4365. Şeyh Yôyô
Mustafâ b. Yûsuf b. Murâd Mostârî adına kayıtlı, müellif nüshasıdır.
Sebeb-i Te’lif ve Eserin Yazılış Tarihi
Hulle-i Manzûme, klasik eserlerin tertibine uygun olarak besmele, hamdele ve salvele
ile başlar. Bunlardan sonra Eyyûbîzâde Mustafa, eseri niçin yazdığını birkaç cümle ile özetler.
Tuhfe-i Şâhidî’nin Osmanlı Devleti’nin birçok bölgesinde meşhur olduğu gibi Bosna’da da
meşhur olduğunu, eğitimle uğraşanların sürekli kullandığını, bazı anlama zorluklarından
dolayı dostlarının ısrar etmesi üzerine vezin ve anlamada kolaylık olsun diye Hulle-i
Manzûme’yi yazdığını söyler. Eserden istifade edenlerin hayır duasını beklediğini ekler.
Eserini bitirdikten sonra Hulle-i Manzûme adını koyar. Bu isim aynı zamanda tarih ibaresi
olup eserin 1110 (1698-99) tarihinde yazıldığını göstermektedir [Hulle-i Manzûme, 1b-2a].
Hulle-i Manzûme’nin Şerh Metodu
Hulle-i Manzûme diğer Şâhidî şerhlerinde olduğu genel olarak takti merkezlidir.
Bununla birlikte bazen kelimenin anlamı vermekle yetinilmiş, bazen de kelime Türkçe
karşılığı yanında Türkçede kullanılan yan anlamlarıyla birlikte verilmiştir. Yazar ihtiyaç
duyduğu durumlarda kelimenin gramer özelliklerini izah etmiştir. Hulle-i Manzûme’de takip
edilen şerh metodu:
1. Sadece takti’nin verildiği örnekler,
2. Takti ile birlikte kelimenin anlamının verildiği örnekler,
3. Takti, kelime anlamı ve yan anlamların verildiği örnekler,
4. Takti, kelime anlamı ve gramer özelliklerinin verildiği örnekler,
şeklinde dört başlık altında değerlendirilebilir.
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Sadece Takti’nin Verildiği Örnekler:
Be-nām-ı ħālıķ u ħayy u tüvānā: TaķŧįǾi be nām u ħā mefāǾįlün lıķ u ĥayy u mefāǾįlün
tüvānā feǾūlün.
Ķadįm ü Ķādir ü binā vü dānā: TaķŧįǾi ķadįm ü ķā mefāǾįlün dir ü binā mefāǾįlün vü
dānā feǾūlün.
Ŝenā vü ĥamd ü şükr-i bį-nihāyet: TaķŧįǾi ŝenā vü ĥam mefāǾįlün dü şükr-i bį
mefāǾįlün nihāyet feǾūlün.
Sipās u minnet-i bį-ĥadd ü ġāyet: TaķŧįǾi sipās u min mefāǾįlün net ü bį-ĥad
mefāǾįlün dü ġāyet feǾūlün.
Aña kim var idüp bu kaǿinātı: TaķŧįǾi aña kim va mefāǾįlün ridüp bu kā mefāǾįlün
įnātı feǾūlün.
Takti ile Birlikte Kelimenin Anlamının Verildiği Örnekler
Ŧurmaķ oldı įstāden kāsten: TaķŧįǾi ŧurmaķ oldı fāǾilātün įstādeñ fāǾilātün kāsten
fāǾilün. Įstāden ŧurmaķ maǾnāsına maśdar-ı ĥarekįdir. Kāsten eksilmek ve eksimek.
Oldı eksilmek ü ķalķmaķ ħāsten: TaķŧįǾi oldı eksil fāǾilātün mek ü ķalķmaķ fāǾilātün
ħāsten fāǾilün. Ħāsten ayaķ üzre ķalķup uruŧurmaķdur.
Hem perestū ķırlaġıc sįm-ābdur: TaķŧįǾi hem perestū fāǾilātün ķırlaġıc sį fāǾilātün
mābdur fāǾilün. Hem perestū ve piristük ķırlaġıc ħāŧŧaf maǾnāsına sįmāb jįve.
Di ķaçacaķ yire hem cāy-ı girįz: Di ķaçacaķ fāǾilātün yire hem cā fāǾilātün yı girįz
fāǾilāt. Cāy-ı girįz ķaçacaķ yir dimekdür.
Ħāk-i tūde oldı ŧopraķdan yıġın: TaķŧįǾi ħāk-i tūde fāǾilātün oldı ŧopraķ fāǾilātün dan
yıġın fāǾilün. Tūde bir nesnenüñ yıġını ve depecik.
Takti, Kelime Anlamı ve Yan Anlamların Verildiği Örnekler
Çeşn bayramdur bişi lālengdür: TaķŧįǾi çeşn bayram fāǾilātün dur bişi lā fāǾilātün
lengdür fāǾilün. Çeşn fetĥ-i cįm ǾAcem ile bayram Ǿįd maǾnasına lāleng yaġ ile pişen
yufķadur ki bayramlarda pişerler. Türkįde aña bişi yufķa dirler ve ŧatlu maǾnāsınadur.
Māħcį palan atıdur üştülüm: TaķŧįǾi māĥcį pa fāǾilātün lan atıdur fāǾilātün üştülüm
fāǾilün. Māħcį palan atı ve Türkį atı beǿrgįr maǾnāsına palan semer maǾnāsına üştülüm
hemzenüñ żammıyla ǾArabdaki serħōş śavaşdirler. BaǾżılar üştülüm taĥakküm ve cezaǾ ve
fezaǾ ve nizāǾ ve ceng maǾnāsına dirler.
Gizlüdür pūşįde pūsįde çürük: TaķŧįǾi gizlüdür pū fāǾilātün şįde pūsį fāǾilātün de
çürük fāǾilün. Pūşįde mestūre pāk-śūret ve örtüli ve gizli maǾnāsınadur. Pūsįde pā-yı ǾAcem
ile çürümiş ve çürük maǾnāsına.
Ĥabbe dāne ħūşe adı sünbüle: TaķŧįǾi ĥabbe dāne fāǾilātün ħūşe adı fāǾilātün sünbüle
fāǾilün. Ĥabbe dāne maǾnāsınadur. ǾArabį luġatdür. Sünbüle ǾArabį luġatdür buġday başı
ve arpa başı ve bunlaruñ gibiler başı ve daħı bir böcek adıdur. Ħuşe salķım ve buġday başı.
Hem neyistāndur ķamışlıķ perneyān: TaķŧįǾi hemneyistān fāǾilātün durķamışlıķ
fāǾilātün perneyān fāǾilāt. Neyistān ķamışlıķ. Perneyān vāle ve cerįn ve aŧlas ve cerįr çeşni
daħı dimişler ve nāħışlı ve nāķışlu zįrā ĥā ile ķāfuñ bunuñ gibi Ǿibārelerde tebādül ve tevāħįsi
vardur. Yoħsa diyü tise dirler.
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Takti, Kelime Anlamı ve Gramer Özelliklerinin Verildiği Örnekler
Tāşdur yüzde çıġıt hem damġūl: Tāşdur yüz fāǾilātün de çıġıt hem fāǾilātün dāmġūl
fāǾilāt. Tāş ol noķŧalardur Ǿavretler yüze çödle iderler ve edāt-ı şirkete rū muķārenetdür. Bir
ismüñ āħirine ulaşur anda bu daħı şerįk u muķaren olduġuna delālet ider. Meŝelā ħˇāce tāş
sebaķ-tāş ħˇācede ve sebaķda şerįkle olduķlarıçündür. Dāmġūl ūr didükleri şįşdür ki ādemde
ve ġayrı ĥayvānda olur aġarmaz.
Oldı āverden getürmek rįħten: TaķŧįǾi oldı āver fāǾilātün den getürmek fāǾilātün
riħten fāǾilün. Āverden getürmek müstaķbelātında rāye fetĥe ĥareket virirler ve āver-gāh-ı
ħarf iderler. Gāh-ı iŝbāt iderler. Āverd dirler. Ārende dirler. Rįħten dökmek śabb maǾnāsına.
Ŧırmaladı ħast balıķ aġı şest: TaķŧįǾi ŧırmaladı fāǾilātün ħast balıķ fāǾilātün aġı şest
fāǾilāt. Ħast ħasten maśdarından fiǾl-i māżįdür. Ŧırmaladı dimekdür. Şest fetĥ-i şınla ve sįn-i
fehmlenüñ sükūnıyla balıķ aġı ve oltası ve baş barmaķ ve şehādet barmaġıyla yāy kįrişin
ŧutmaġa dirler ve nįşter ve altmış Ǿadū.
Belħde şehr ıldıramaķdur dıraħş: TaķŧįǾi belħdeşeh fāǾilātün rıldıramaķ fāǾilātün
durdıraħş fāǾilāt. Dıraħş yıldırım ve şimşek aślında ism-i maśdardur. Yıldır iş ve yemek olur
ve dıraħşįden lafžından śįġa-i emr ve vaśf terkįbi sitāre dıraħş gibi.
MaǾnįde tūzįm u daħı küsterįm: TaķŧįǾi maǾnįdetū fāǾilātün zįmudaħı fāǾilātün
küsterįm fāǾilāt. Tūzį üleşiķ ve üleşme ve üleşeñ. Tūzįm nefs-i mütekellim-i maǾe’l-ġayrdur,
üleşelüm dimekdür. Küsterįm kāf-ı ǾAcem ile küsterįden lafžından nefs-i mütekellim-i
maǾe’l-ġayrdur, döşeyelim dimekdür.
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BASIC METHODS AND TECHNIQUES FOR TEACHING SPEAKING AND LISTENING TO
FOREIGN STUDENTS
ÖĞRENCİLERE YABANCI DİLDE KONUŞMA VE DİNLEME ÖĞRETİMİNDEKİ TEMEL
METOT VE YÖNTEMLER1
Hüseyin PARLAK 2
ABSTRACT
Language proficiency is an activity that requires development of automated skills, creative speaking skills and "language sense".
We do not speak just to speak; our speech most of the time is produced with the aim of achieving a certain nonverbal result,
like any other object-oriented activity. The main goal of every lesson is a natural purposeful messaging between interlocutors;
educational speaking activity, pseudocommunication only prepares natural communication. Preparation should be carried out
in various ways, but it is very important to create an atmosphere of spontaneity, play, search, communication, to make lessons
emotional, as too quiet lesson without entertainment, exciting moments is perceived by students as "gray", uninteresting. It is
recommended, when possible, to move from conditional, educational pseudocommunication to the real one, creating necessary
language conditions for this transition (telling the right words and forms, etc.) Certainly, different forms of activity in the
classroom will differ more or less in conditionality, "educationality", but it should not embarrass us, but encourage to be
creative, search for techniques stimulating speaking activity. Mastering speaking a foreign language is not only training to speak
but also to listen. Although the basis of speaking and listening is often knowledge of the same lexical and grammatical material,
psychologists distinguish not only common, but also various mechanisms of their building and functioning. In order to teach
students to listen and understand we must actively train them to do these kinds of activities.
Keywords: Methods, language skills, dialogue, listening, speaking skills

ÖZET

Dile hakim olmak demek serileşmiş dil becerilerine, yaratıcı konuşma yeteneğine ve dil hissiyatına sahip olmak demektir. Bizler
konuşmuş olmak için konuşmamaktayız; konuşma aktivitesi genellikle bizlere diğer bir amaca ulaşmamız için hizmet
etmektedir. Yapılan her dersin amaçları arasında amaca yönelik gerçek bilgi değişimini sağlamak, eğitimsel konuşma
fonksiyonunu gerçekleştirmek ve gerçek hayata yakın diyalog taklitleri ile de gerçek hayatta yaşanacak durumlara hazırlık
yapmak bulunmaktadır. Derslere yönelik hazırlığı değişik yollardan yapmak gerekmektedir, öncelikle farklı dil oyunları,
araştırmalar ve kurulan iletişimler ile gerçeğe yakın bir ortam oluşturmak, dersi farklı duygular ile doldurmak gerekmektedir;
aksi taktirde yapılan gereğinden fazla pasif, duyguların bulunmadığı işe yönelik sakin bir ders öğrenciler tarafından kasvetli ve
sıkıcı algılanacaktır. Ders işlenmesi sırasında mümkün olduğunca kalıpsal eğitim materyallerinin yanında gerçek hayatta
yaşanabilecek durumlar yaratarak bu durumlarda kullanılabilecek dil kalıpları belirtilerek öğrencilerin konuşma pratikleri
arttırılmalıdır. Yabancı dile hakim olmak demek sadece konuşma ve dinleme becerilerinin olması değildir. Dinleme ve konuşma
becerilerinin temelinde kelime ve gramer bilgisi bulunmaktadır ancak psikologlar tüm bu becerilerin genel kullanımlarının
yanında onların şekillenmesi ve faaliyete geçmesi için farklı dil mekanizmalarının da kullanılması gerektiğini söylemektedirler.
Öğrencilerin dinleme ve dinlediklerini anlama becerilerini geliştirmek için onları tüm bu dil mekanizmaları ile devamlı
çalıştırmak gerekmektedir.
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1. GİRİŞ
Dile hakim olmak demek serileşmiş dil becerilerine, yaratıcı konuşma yeteneğine ve dil
hissiyatına sahip olmak demektir. Bizler konuşmuş olmak için konuşmamaktayız; konuşma
aktivitesi genellikle, başka herhangi bir aktivitede olduğu gibi bizlere diğer bir amaca
ulaşmamız için hizmet etmektedir.
Bu yüzden konuşma derslerinin organizasyonu esnasında üç unsura dikkat edilmesi
gerekmektedir.
1. Bilgi edinme ve dil becerilerinin şekillendirilmesi unsuru.
2. Dil yeteneği edinilmesi unsuru.
3. Dil yeteneğinin kullanılabilmesi unsuru.
Öğretmen her derste (mümkün oldukça öğretilen yabancı dili kullanarak) konuyu,
metnin içeriğini, sınıfın yapısını ve bezeri durumları göz önünde bulundurarak yukarıda
belirttiğimiz unsurlardan en uygun olanı seçmelidir.
Yabancı dil öğretim metotları arasında öğretimin ilk etaplarında öğrencilerin
konuşulanları algılaması, yazma ve okuma becerileri ile pekiştirilen eğitim materyallerinin
öğrenci tarafından sözlü ifadede kullanılması bulunmaktadır. Diğer dil becerilerine göre öne
geçen ve daha çabuk ilerleyen konuşma becerisinin ders anındaki taleplerine göre aşağıda
belirteceğimiz türden görsel sahnelerin organize edilmesi gerekmektedir: Örneğin Rusçada
ismin in hali öğretilirken öğretmen bir örencinin dışarı çıkmasını ister ve (Мустафа в
классе?) 'Mustafa sınıfta mı?' sorusunu sorup aynı soruya örnek olarak kendisi ismin in
halini kullanarak cevap verir. Bu yapının devamı olarak öğrencilerin de benzer cevapları
verebilmesi için sınıfta olan veya olmayan nesneler kullanılarak (resim, harita, sıra, askılık
v.b) sorular sorup ismin gereken halinde cevap vermeleri sağlanabilir. Veya masa üzerine
(kitap, defter, kalem, silgi v.b) malzemeler konulduktan sonra bu malzemeler teker teker
kaldırılarak bu yapı tekrar ettirilebilir. Bir konuyu birkaç defa sözlü olarak izah etmektense
imkan dahilinde onu görsel olarak bir defa göstermek zihinlerde daha kalıcı yer edecektir.
Öğrencilerin gruplar halinde yaptıkları sözlü çalışmalarda oldukça faydalıdır çünkü bu
çalışmalar gerçeğe yakın konuşma ortamları oluşturmaya yardımcı olur. Bu çalışmalar
sırasında gerçeğe yakın bir ortamı daha iyi oluşturabilmek için hareketlerin ve olaylarında
taklit edilmesi, sahnelenmesi oldukça faydalı olacaktır. Örneğin eğitimin ilk etaplarında emir
ve rica yapılarından faydalanılabilinir: 'Kalkın, oturun, pencereyi açın, alın, arkadaşınızdan
defterini alıp bana verin v.b.'. Psikolojiden de bilindiği gibi dili destekleyen materyaller
olarak adlandırabileceğimiz bu hareketler öğrenilen dilin daha çabuk benimsenip
öğrenilenlerin hatırlanmasında fayda sağlamaktadırlar. Bu yüzden öğrencilerin kendilerine
verilen görevleri yerine getirirken yaptıkları hareketleri (kalkıyorum, pencereye gidiyorum,
elimi kaldırıyorum....) şeklinde seslendirerek yapmaları tavsiye edilmektedir. Ve hatta
öğrencilerin öğrendikleri dilde ifade etmekte zorlandıkları (tren istasyonunda, kütüphanede,
şehir içi otobüste v.b) gibi zor durumları canlandırmaya varacak kadar gerçek sahnelerin
kullanılması öğretim açısından faydalı olacaktır. Hareketlerin yerine getirilmesi ve onların
taklit edilmesi, bunların sözler ile pekiştirilmesi öğrencilerin zihninde kelimelerin anlam ve
yapılarını daha da sağlamlaştırmaktadır. Dersleri bu şekilde zenginleştirirken öğrenilen
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dildeki becerilerin gelişmesinde önemli bir yeri olan bu tür pratiklerin yeteri kadar
yapılmadığını hatırlamamız gerekmektedir. Yapılan her dersin amaçları arasında, iletişimde
olanların amaca yönelik gerçek bilgi değişimini sağlamak, eğitimsel konuşma fonksiyonunu
gerçekleştirmek ve gerçek hayata yakın diyalog taklitleri ile de gerçek hayatta yaşanacak
durumlara hazırlık yapmak bulunmaktadır. Derslere yönelik hazırlık çeşitli yollar kullanarak
yapılmalıdır: öncelikle farklı dil oyunları, dil araştırmaları, kurulan iletişimler ile gerçeğe
yakın bir ortam oluşturarak dersi farklı duygular ile doldurmak gerekmektedir. Aksi taktirde
yapılan gereğinden fazla pasif, duyguların bulunmadığı işe yönelik sakin bir ders öğrenciler
tarafından kasvetli ve sıkıcı olarak algılanmaktadır. Dersin işlenmesi sırasında mümkün
olduğunca kalıpsal eğitim materyallerinin yanında gerçek hayatta yaşanabilecek sahneler
yaratarak bu olaylar esnasında kullanılabilecek dil kalıpları belirtilerek öğrencilerin
konuşma pratikleri arttırılmalıdır. Yabancı dili öğrenen öğrencilerin yaş ortalaması ne kadar
ileri olursa, konuşma eyleminin gelişimindeki temellere onların şahsi duygularını eklemek
daha kolay olacaktır. Buna bağlı olarak öğrenilen dilde konuşma hislerini uyandıran ders
atmosferinin önemini ve yine öğrenilen dilde kendini ifade etmeye çalışmanın önemini
tekrar hatırlatmakta fayda vardır.
Yabancı dil öğretiminde öğrencilere lazım olan kendine güveni geliştirmek amacı ile
hem derste hem de ders dışında öğrencilerin öğrendikleri dili gerçek ortamda kullanma
isteklerini pekiştiren olayları öğrenciler için oluşturup bu olayların içeriklerini genişletmek
gerekmektedir. Böyle durumlarda ise şahıslar arasındaki iletişimin metodik prensipler
kendini göstermektedir.
Öğrenciler öğretmen desteği ve öğrendikleri alıştırma kalıpları olmadan kendi başlarına
öğrenimini gördükleri yabancı dili kullanarak başkaları ile fikir alış verişinde bulunmaya
yöneltilmelidirler. Öğretmenin buradaki görevi ise gerçek hayatta olabilecek olayları içeren
ve içinde bulundurduğu bilgiler ile öğrenciler için ilginç olabilecek metinlerin yardımı ile
öğrencileri böyle bir eyleme teşvik etmek, yani öğrencilerin böyle bir durumun önemini
anlayacak ortamı sağlamaktır.
Öğrencilerine kendine güven hissi veren ve onlara yardım eden öğretmen mutlak
başarıya ulaşacaktır, öğrenci kendini ne kadar güvenli hisseder ve kendine güvenir ise
gelişimi o kadar hızlı olacaktır.
Elbette ki derslerde kullanılan türlü yöntemler eğitimsel faydaları açısından
birbirlerinden farklılık göstereceklerdir, yalnız bu durum eğitimcileri rahatsız etmemeli tam
tersine onları yaratıcılığa ve örnek araştırmaya yönlendirmelidir; yapılan çalışmalar da
öğrencileri kendi başlarına konuşma eylemini gerçekleştirmeye zorlayacaktır.
Yabancı dile hakim olmak demek sadece konuşma ve dinleme becerilerinin olması
değildir. Dinleme ve konuşma becerilerinin temelinde kelime ve gramer bilgisi
bulunmaktadır, ancak psikologlar tüm bu becerilerin genel kullanımlarının yanında onların
şekillenmesi ve faaliyete geçmesi için farklı dil mekanizmalarının da kullanılması gerektiğini
söylemektedirler. Bu ise öğretmenler için oldukça bilindik durumlarda karşılaşılmaktadır;
örneğin herhangi bir öğrenci konuşulanları oldukça mükemmel anlar iken kendisi
konuşmakta zorlanabilmektedir, bir diğeri ise bunun tam tersi konuşmada zorluk çekmezken
öğrenilen dilde duyduklarını anlamakta zorlanmaktadır.
Konuşma ve dinleme becerilerinin gelişimi en azından yabancı dil öğreniminin ilk
etaplarında paralel ilerlemektedir. İkisi arasındaki fark ise genellikle günlük yaşanan
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olaylarda değil de, ders ve radyo programlarını dinleme, sohbetlerde ve tartışmalara iştirak
etme, film izleme sırasında veya sunumda bulunma gibi daha karmaşık anlarda ortaya
çıkmaktadır.
Yabancı dil öğretiminde öğrencilerin dinleme ve dinlediklerini anlama becerilerini
geliştirmek için onları tüm bu dil mekanizmaları ile devamlı çalıştırmak gerekmektedir. Her
şeyden önce gelen ve en gerekli olan an ise öğrencilerin en baştan itibaren yabancı dildeki
konuşmayı, metni takip etmeden dinlemeye alışmalarıdır. Bu becerinin edinilmesinin ilk
etapları daha öncede bahsetmiş olduğumuz görsel materyaller ve rol taklitleri ile
gerçekleştirilebilinir, yani söylenen emir ve ricaların yerine getirilmesi, konuya uygun
resimlerin kullanılması, öğrencilerin ve öğretmenlerin kullandığı kelime ve cümleleri görsel
olarak ifade eden animasyonların ve benzeri materyallerin kullanılması gibi. Bahsettiğimiz
bu çalışmalar esnasında dinleyiciler her duyduklarının tamamını anlamasalar bile bu tür
çalışmalar çok faydalıdır, çünkü dinleyenler içgüdüsel olarak söylenenlerin telaffuzlarını,
ritimlerini, kelime bölünüşlerini anlamakta ve bu sayede gerekli olacak bazı dil becerilerini
edinmektedirler. Devamlı yazılı metin desteğine alışan öğrenciler ise ileriki zamanlarda bu
alışkanlıklarından kopmakta oldukça zorlanmaktadırlar ve konuşulan dilini anlamakta
güçlük çekmektedirler.
Dinleme becerilerinin geliştirilmesi sırasında ise öğrencilere normal tempoda
konuşulan yabancı dili dinleyip dinlediğini anlayabilme öğretilmelidir. Ve bundan dolayıdır
ki dinleme esnasında öğrencilerin önüne hazır metin koymak ne kadar yanlış ise metni
durarak okumak, metnin anlaşılıp anlaşılmadığını devamlı takip etmek, kelime ve söylemleri
tekrar etmek te bir o kadar yanlış olacaktır. Telaffuzlar doğal ve net olmalıdır. Elbette ilk
baştaki dersler için temposu biraz yavaş olabilir ama eğitim açısından bozulmamalıdır,
örneğin hece seviyesinde olmamalıdır. Metinde tekrara müsaade edilmelidir yalnız bu tekrar
cümle veya kelime tekrarı değil de imkan dahilinde aynı tonlama ve aynı telaffuz ile tüm
metnin ikinci kez okunması şeklinde olmalıdır. İkinci okuma sırasında en tecrübeli
öğretmenler bile aynı ton seviyesini, okuma hızını ve telaffuzu yakalamakta
zorlanabilecekleri için günümüz teknolojisinden faydalanarak hazırlanacak ses kayıtlarının
kullanılması faydalı olacaktır. Dinleme becerisinin oluşması hemen değil de, ileride
bahsedeceğimiz dil çalışmalarının devamlı yapılması sayesinde yavaş yavaş gelişecektir.
Dinlemenin ilk etaplarda öğrencilerin kısa süreli hafızalarını da geliştiren şu tip çalışmalar
yapılmalıdır:
a) fonetiksel, imlalı dikte veya kelime değişim diktesi; örneğin öğrenilen yabancı dilde
dikte yapılırken bazı kelime guruplarının eş veya zıt anlamlıları da kullanılarak dikte
yapılması (çok büyütmek - abartmak, biraz açmak - aralamak v.b.).
b) Etap etap büyüyen kısa cümlelerin kullanılması. Başlangıçta cümle bilindik
kelimelerden kurulmalı ve bu cümle başka kelimeler eklenerek genişletilmelidir, genişletilen
cümle içerisine bir-iki bilinmeyen kelime eklenebilir, daha fazla olmaması gerekir çünkü
yapılan bu alıştırma öğrenciler için zor olabilir.
c) Anahtar kelime ve kelime gruplarının verildiği, geri kalan kelimelerin yerinde
boşlukların bulunduğu cümlelerle hazırlanmış metinlerin ses kayıtlarından dinlenerek
doldurulması.
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d) Tüm metnin cümle cümle tekrarlanması.
e) Öğretmenin talebi ile öğrencinin kurmuş olduğu sözlü cümlelerden doğru olan
cümlenin diğer öğrenciler tarafından takip edilmesi, cümledeki hataların tespit edilip
düzeltilmesi.
f) İletişimde olduğunuz şahsın söyleyeceklerini tahmin etme yeteneğini de geliştiren
sonu getirilmemiş sözlü cümlelerin tamamlanması v.b.
Aynı zamanda değişik hız ve tonlamalardaki konuşmaları da anlamaya yönelik
çalışmalar yapılmadır, aksi taktirde sadece kendi öğretmeninin telaffuzunu ve sesini
dinlemeye alışan öğrenci öğretmenini tonlamasındaki en ufak ayrıntıyı bile yakalayabilirken
kendisi için yeni bir ses tonlamasında geçen kelimeleri tam duymakta ve bunları anlamakta
zorlanacaktır. Bu yüzden öğrenilen yabancı dilin taşıyıcıları olan farklı şahıslar tarafından
hazırlanan kaliteli ses kayıtlarının kullanılması eğitim açısından oldukça faydalı olacaktır. Bu
tip fonetik materyallerin toparlanmasında eskiden hazırlanmış ses kayıtları kullanılabileceği
gibi öğrenilen yabancı dilin taşıyıcısı olan öğretmenlerin, ses sanatçılarının veya artistlerin
yardımı ile yeni yazılımlarda oluşturulmalıdır.
Yalnız bu yazılımlar oluşturulurken araç, tren, kahkaha, ağlama, şarkı gibi değişik arka
fon seslerinin kullanılmasının faydalarını da göz ardı etmemek lazım.
Görüntü ve ses materyallerinin dışında mimikler, jestler ve vücut hareketleri de
öğretmene eğitim sırasında oldukça yardımcı olmaktadır. Elbette ki bunların hepsi
öğretmenin tek başına yapabileceği ve belirli bir yetenek talep eden durumlardır.
Öğretmenin resim çizme yeteneğinin, şarkı söyleme yeteneğinin ve artistik yeteneklerinin
olup olmaması gibi özel durumların yabancı dil öğretiminin tüm çalışma etaplarında büyük
önem taşıdığını da belirtmemiz gerekmektedir. Kitap, ders kitabı, ek veya görsel
materyallerden başka öğretmen öğrencilerin gelişmekte olan dillerini bir üst seviyeye
taşıyabilmek için elinde bulunan ve dilin pratik kısmını geliştirmekte büyük faydalar
sağlayacak olan CD'leri, eğitim filmleri veya uzun metrajlı filmleri de devreye sokmalıdır.
Sesli, görüntülü ve teknik'i görsel materyallerin dinleme - sözlü anlama derslerinde
kullanılması öğrencilerin ilgilerinin artmasında ve dikkatlerinin toplanmasında, onların aktif
bir şekilde derse iştirak etmelerinde, kendi ifadelerini düzgün ve hızlı bir şekilde
oluşturmada, yabancı dildeki konuşmalara hızlı tepki vermede ve yabancı dildeki konuşmayı
anlamada onlara oldukça yardımcı olmaktadır. Bu materyaller aynı zamanda her dersin yeni
bilgilerle dolu olduğu hissini uyandırmakta, sözlü anlatımda yapılan derslerin alıştırmaları
için gerçeğe yakın durumlar oluşturarak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamakta,
öğrencilerin sınıfta iken zihnen sınıf duvarları dışına çıkmasına yardımcı olmakta,
öğrencilerin dillerini öğrendikleri ülke, o ülkenin coğrafyası, tarihi, kültürü ve günlük yaşamı
hakkında bilgilerini genişletmektedir.
Yabancı dilin başarılı bir şekilde öğretilebilmesi için genellikle aşağıda belirteceğimiz
çalışma şekillerinin kullanılması da tavsiye edilmektedir:
- Dinlenen ses kaydının tamamının veya belli bölümlerinin sorular ile açık planının
oluşturulması (bunu yaparken daha önce öğrenilen kelimeler ve o metinde geçebilecek tipik
cümle yapılarından faydalanılabilinir.)
- Metni dinleme sırasında aktifleştirilmiş kelime kapasitesinden faydalanarak metnin
içerisinde geçen cümle ve cümle gruplarını yazıya dökme alıştırmasın yapılması.
- Öğrenilen her hangi bir konunun, ('Şehrin Turistik Yerleri', 'Müzede') gibi, çok
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kullanılan cümle veya cümle gruplarının listesinin oluşturulması.
- Kelimelerin eş ve ya zıt anlamlılarının belirlenip öğretilmesi.
- Baş tarafı seslendirmeden alınmış cümlelerin tamamlanması.
- Seslendirilen metne yönelik soruların verilmesi ve bunların cevaplandırılması.
- İzletilen bir filmde geçen bazı bölümleri diyalog olarak çıkarıp bu diyaloglar
kullanılarak sınıf içerisinde ufak sahnelemelerin yapılması.
- Yine izletilen bir filmin farklı sahneleri için açıklayıcı metinlerin yazdırılması.
- Önceden seçilen ve verilmesi planlanan parça içerisinde kullanılacak kelimeler ile
kelime kapasitesinin zenginleştirilmesi.
- Kahramanların dış görünümleri ve karakteristik özelliklerin çıkarttırılması.
- Eğer izlenmesi planlanan bir film daha önce öğrenciler tarafından izlenmemiş ise bu
filmin nasıl bitebileceği konusunda öğrencilere farklı sonuçlar yazdırılması.
Öğrencilerin öğrendikleri yabancı dile dinleme, duyma ve anlama becerilerini geliştirme
amacı ile yukarıda saydığımız çalışmalardan başka, öğrenciler daha önceden bir metin
dinleyecekleri ve metnin bitiminde kendi aralarında metin hakkında tartışacakları
konusunda uyarılarak, dinlediklerini ne kadar anlayabildiklerini ölçmek için dinleme ve
konuşma çalışması yaptırılabilinir. Böyle bir çalışmanın kontrolü de konu ile alakalı soru cevap yolu yapılabilinir.
Dinletilen bir materyalin kontrolü öğrencilere bu metnin kısa veya uzun özetinin
yazdırılması ile de yapılabilir, yalnız yine öğrenciler daha önceden yapılacak çalışma
konusunda bilgilendirilmelidir. Böyle bir çalışmanın yapılması için özellikle eğitimin ilk
etaplarında kısa hikayelerin kullanılması faydalı olacaktır. Hikaye içerisinde geçen konunun
gerçekliği, bu konunun duygusal renkleri ve hikayenin heyecan temposu hikayeyi dinleyen
öğrencilerin dikkatini daha fazla çekmektedir ve seslendirilen metnin içerisin bazı
bilinmeyen kelime, cümle yapıları olsa dahi daha kolay anlaşılmasını sağlamaktadır.
Görüşümüze göre öğrencilerin yabancı dilde dinleme ve dinlediklerini anlama
becerilerini geliştirecek bunlardan başka daha birçok yöntem bulunabilir; bu yöntemlerin
her birini her öğretmen kendisi bulabilir. Biz bu çalışmamızda sadece bunun mümkün ve
gerekli olduğunun altını çizmek istedik.
2. SONUÇ
Görüşümüze göre öğrencilerin yabancı dilde dinleme ve dinlediklerini anlama
becerilerini geliştirecek bunlardan başka daha birçok yöntem bulunabilir; bu yöntemlerin
her birini her öğretmen kendisi bulabilir. Biz bu çalışmamızda sadece bunun mümkün ve
gerekli olduğunun altını çizmek istedik.
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ABSTRACT
The aim of this study is to improve a scale tool to evaluate self efficacy of secondary school students’ (6,7 and 8. grades)
listening/watching skills. 541 secondary school students from schools affiliated to the national education directorate of İzmir
have attended to this work designed according to the general raster pattern. Explatory factor analysis was used in data analysis.
SPSS 17.0 software was used for explatory factor analysis. It was checked by means of KMO coefficient and Barlett test of
sphericity whether it was suitable for factor analysis of data. Principal components analysis was made in order to examine the
construct validity of Listening self efficacy scale. During analysis, the common factor variance of factors on each variable, the
items’ factorload, variance distribution and scree plot were examined. In reliability analysis, item total correlation, the
differences in the item mean points of the upper and lower groups of 27 formed due to the tests’ total points were tested using
unrelated samples t-test and as a result according to Cronbach the internal consistency coefficient the internal consistency
coefficient of the whole scales was calculated as 0,97. According to this value the scale tools’ relabilitiy is said to be fairly high. As
a result of this research the one factor scale consisted of 56 items developed to be highly reliable listening self efficacy has been
determined to be a reliable tool to be used in quantification of self efficacy of secondary school students.
Key Words: Listening, self efficacy, developing scale.

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, ortaokul (6, 7 ve 8. sınıf) öğrencilerinin dinleme becerisine yönelik öz yeterlik algılarını değerlendirecek
bir ölçme aracı geliştirmektir. Genel tarama desenine göre tasarlanan bu çalışmaya İzmir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı
ortaokullarda öğrenim gören 541 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Verilerin analizinde açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır.
Açımlayıcı faktör analizi için SPSS 17.0 programından yararlanılmıştır. Verilerin faktör analizine uygun olup olmadığı KaiserMeyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett Küresellik testi ile kontrol edilmiştir. “Dinleme Öz Yeterlik Ölçeği”nin (DÖYÖ) yapı
geçerliğini ve faktör yapısını incelemek için temel bileşenler analizi yapılmıştır. Analizlerde faktörlerin her değişken üzerindeki
ortak faktör varyansı, maddelerin faktör yükleri, açıklanan varyans oranları ve yamaç-birikinti grafiği incelenmiştir. Güvenirlik
analizinde madde-toplam korelâsyonu, testin toplam puanlarına göre oluşturulan alt ve üst 27'lik grupların madde ortalama
puanları arasındaki farkların ilişkisiz t-testi kullanılarak sınanmış ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplamasına bağlı
olarak elde edilen analiz sonucunda ölçeğin bütününe ait iç tutarlılık katsayı 0,97 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu değere
göre ölçme aracının güvenirliliğinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Araştırma sonucunda, toplam 56 maddeden oluşan tek
faktörlü ve güvenirliği oldukça yüksek “Dinleme Öz Yeterlik Ölçeği (DÖYÖ)” olarak geliştirilen ölçeğin, ortaokul öğrencilerinin öz
yeterliklerini ölçmede kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir araç olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dinleme becerisi, öz yeterlik, ölçek geliştirme.
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1. GİRİŞ
Dinleme Becerisi
Bir dili tam anlamıyla öğrenmiş olmanın öncelikli göstergesi dört temel beceriye sahip
olmaktır. Bu becerilerin temelini ise dinleme oluşturur. Sözlü iletişimin iki unsurundan biri
olan dinleme, aynı zamanda bebeğin dış uyarıcıları anlamlandırdığının da belirtisidir.
Dinleme konuşan kişinin vermek istediği mesajı, pürüzsüz olarak anlayabilme ve söz konusu
uyarana karşı tepkide bulunabilme etkinliğidir (Demirel, 1999: 33). Dinleme görsel ve işitsel
simgelere tepkidir (Ergin ve Birol; 2000: 113). Konuşan ya da sesli okuyan bir kişinin vermek
istediği mesajı, tam olarak anlayabilme becerisidir (Özbay, 2006: 5). Dinleme, İşittiğini
anlamak amacıyla dikkat harcamak ve bir sonuç çıkarmak için konuşmayı izlemedir (Göğüş,
1978: 228). Dinleme, işitileni almak ve saklamak ya da işitileni anlamak amacıyla dikkat
harcamaktır (Sever, 2000: 11).
Dinlemeye yönelik tanımlar incelendiğinde bazı araştırmacılar izlemeye de gönderme
yapmıştır. Bazılarının ise dinlemeye sadece duyduğunu algılama ve bunu zihinde işleme
olarak baktığı görülmektedir. Dinleme, sözlüklerde kelime anlamı olarak “işitmek için kulak
vermek” olarak geçmektedir (TDK, 1945). Ancak bizim kastettiğimiz bu değil bir beceri
olarak dinlemedir. Dinleme becerisi izleme becerisiyle iç içedir. Çünkü iyi bir dinleyici göz
teması, vücut dilini anlamlandırma, jest ve mimikleri izleme gibi görselliğe dayanan mesajları
da alır. Bu mesajlar dinleme becerisiyle bir bütün oluşturur. Dinleme ve izleme çoğu kez
birlikte gerçekleşen bir süreçtir. İzlemenin olduğu çoğu yerde dinleme de vardır. Bu yüzden
dinleme ve izleme bir dil becerisi alanı olarak ayrılmaz bir bütündür, birlikte geliştirilmelidir.
Dinleme becerisi denildiğinde de akla hem sese hem de görmeye dayanan bir beceri
gelmelidir. Ancak görsel bir öğe bulunmuyorsa dinleme sadece sesleri algılayıp
anlamlandırma anlamına da gelir. O halde dinlemenin tanımını şu şekilde yapabiliriz: Bir
konuşmacının ya da konuşma kaynağının ilettiği sözel ve varsa görsel işaretleri zihinde
anlamlandırma sürecine dinleme denir. Bu tanım, var ise izlemeyi de dinleme sürecine dâhil
etmekte, görsel mesaj yoksa da dinlemenin olabileceğine işaret etmektedir.
MEB, 1-5. sınıflar Türkçe öğretim programında dinleme sürecini şöyle ifade etmiştir:
Dinleme, ses ve konuşmaların zihinde anlamlandırılarak yapılandırılması sürecidir. Karmaşık
olan bu süreç işitme, dikkati yoğunlaştırma ve anlama aşamalarından oluşmaktadır. İlk
aşamada sesler ve konuşmalar işitilmektedir. İkinci aşamada, uyaranlara dikkat
yoğunlaştırılarak, ilgi duyulan veya gerekli görülenler seçilir. Seçilen bilgi ve düşünceler ise
anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, düzenleme ve değerlendirme gibi çeşitli
zihinsel işlemlerden geçirilir. Son aşamada ise anlamlandırılan bilgi, duygu ve düşünceler
bireyin ön bilgileri ile bütünleştirilir. Böylece işitilenler zihinde yapılandırılarak dinleme
süreci tamamlanmış olur (MEB, 2009: 13).
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Özbay (2009: 54-56) daha detaylı olarak dinleme sürecini; ilgi, işitme, dikkat, kavrama,
dinleme, değerlendirme ve tepki/karşılık olarak aşamalandırmıştır. Buradaki “işitme”
aşamasını “duyu” diye adlandırırsak aynı zamanda görsel mesajları da kapsama dâhil etmiş
oluruz. Dinleme sürecinde hedef konuşmacının ya da konuşma aygıtının verdiği mesajı tam
ve doğru anlamaktır. Aynı zamanda anladığını karşı tarafa belli etmek “tepki/ karşılık”
aşaması olarak dinleme sürecine dâhildir. Görüldüğü üzere dinleme süreci pasif bir eylem
değil sanılanın aksine etkin olmayı gerektiren bir eylemdir.
Elizabeth Mae Pflaumer’in 1968 yılında sunduğu basılmamış master tezinde İyi bir dinleyici
şöyle tanımlanmaktadır: “Öncelikle dinlemeye açık ve meraklı bir zihne sahiptir. Her yerde
yeni fikirler dinler ve dinlediklerini daha önce bildikleriyle birleştirir. Kendisinin ne
olduğunun farkındadır ve diğerlerini tüm benliğiyle dinler ve dolayısıyla duyduklarıyla kişisel
olarak da ilgilenir hale gelir... Konuşulanda bazı düşünceleri, önermeleri arasa da konunun
esasını da dinler. İki ayrı dinlemenin birbirinden ayrı olduğunu bildiği için her zaman
uyanıktır... İç gözlemcidir, ancak bu kapalı olduğunu göstermez, dolayısıyla kendisiyle ve
başkalarıyla ilişkilerini, kimi davranışlarını ve değerlerini anlama, eleştirme ve gerekiyorsa
değiştirme kapasitesine ve isteğine sahiptir. Zihnini dinlemeye sabitler ve konuşmacının
düşüncelerini duygu ve sezileriyle dinler.” (Duker, 1971; Akt: Ian Mackay, 1997). Bu
tanımdan yola çıkarak iyi bir dinleyici kulaklarıyla, gözleriyle, duygularıyla hatta sezgileriyle
dinler. “Can kulağıyla dinlemek” dedikleri tam olarak iyi bir dinlemeyi ifade etmektedir.
Dil becerileri arasında son derece önemli olan dinleme becerisinin geliştirilmesi, eğitim
sürecinde gereken becerilerin kazandırılması ve bu kazanımlara ne kadar ulaşıldığının
ölçülmesi bu beceri alanındaki ihmalin önüne geçecektir. Bu kazanımların
değerlendirilmesinin yanı sıra bireyin kendini bu alanda değerlendirmesi, eksiklerini görmesi
onu harekete geçirecek ve eksiklerini tamamlamaya yöneltecektir. Bu da hem eğitim
hayatında hem de iş hayatında başarı anlamına gelmektedir.
Eğitim sürecinde bu beceriyi kazanan bireyler, diğer derslerde bu becerisini kullanarak
başarılı olacaktır. Arkadaşları, ailesi veya toplum ile iletişim kurmada daha başarılı olacaktır.
Bu yönüyle dinleme becerisi hem akademik hem de psikolojik bir iyileşmeye aracılık
edecektir. Eğitim sürecinden dinleme becerisi gelişerek ayrılan birey iş hayatında da bunun
getirilerinden yararlanacak, çalışma arkadaşlarını, üstlerini ya da altında çalışanları doğru
anlayarak daha doğru kararlar verip doğru adımlar atacaktır.
Dinlemenin kendiliğinden gelişen bir beceri olmadığı, diğer bütün beceriler gibi yaşantılarla,
dönütlerle, öz değerlendirmeyle, öz düzenlemeyle, öz yeterlik algısıyla geliştirilebilir olduğu
benimsenmelidir. Bireye uygun öğrenme yaşantıları düzenlenip aynı zamanda bireyin kendi
dinleme becerisi hakkında değerlendirme yapması, kendi yeterlik inancını belirlemesi
sağlanmalıdır. Birey becerisinde bir eksiklik olduğuna inanırsa, bunu tamamlama yoluna
kendiliğinden gidecektir.
Bir an için, etkin dinlemenin hayatınızdaki önemini düşünün: Arkadaşlarla ve aile bireyleriyle
konuşma, iş toplantıları, tartışmalar, konferanslar, karşılıklı görüşmeler, dersler –liste sonsuz
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ve her birinin temelinde de dinleme becerisi var. Şimdi kendi kendinize, ailenizin, iş
arkadaşlarınızın ve yakın arkadaşlarınızın sizin dinleme becerinizi nasıl bulduklarını sorun.
Daha da önemlisi siz nasıl buluyorsunuz (Mackay, 1997)?
Dil becerileri birbirleriyle etkileşim içindedir. Bir beceride yaşanan gelişme bir diğer beceriyi
de etkiler. Anlama becerileri dinleme ve okuma; anlatma becerileri ise konuşma ve yazmadır.
Dinleme becerisinin diğer dil becerileri içerisinde en temel beceri olduğu rahatlıkla
söylenebilir. Bunun nedeni dinlemenin diğer bütün dil becerilerinin temelini oluşturmasıdır.
İnsan çevreden duyduğu sesleri, konuşmaları taklit ederek konuşma becerisi kazanır.
Anlatma becerileri olan konuşma ve yazma dinlemeyle başlar, kişi dinlemeden, anlamadan
konuşamayacağı gibi yazamaz da. Aynı şekilde okuma da dinleme gibi anlama becerisidir ve
iyi bir dinleyici olmayan birinin iyi bir okuyucu olması da beklenemez. Dil becerilerinin
temellerinin büyük ölçüde oluştuğu okul çağına kadar anlama becerisi olarak sadece dinleme
vardır. Bu bakımdan dinleme becerisi diğer dil becerilerinin temelini oluşturur (Özbay,
2009).
İlk kazanılan dil becerisi olmasının yanı sıra doğumdan önce kazanılan tek beceri de dinleme
becerisidir. Bu da dinlemenin diğer dil becerilerinin gelişmesine temel oluşturan beceri
olduğunu desteklemektedir. Günlük hayatta, iş hayatında, eğitim hayatında ve hayatın diğer
alanlarında iletişim becerilerinin nasıl bir kazanç olduğu ortadadır. İletişim çağımızda her
şeydir. İş ve eğitim hayatında başarı, günlük hayatta ise mutluluk demektir. İletişim becerileri
bu kadar önemli ise ve iletişim becerileri içerisinde dinleme becerisi bir temel oluşturuyorsa
o halde dinlemenin yadsınamaz, hayati bir önemi var demektir.
Dinleme becerisini önemli yapan bir neden de hayatımızda en çok kullandığımız dil becerisi
olmasıdır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her döneminde karşımıza çıkan dinleme, dil
becerileri arasında en çok ve en sık kullanılan beceridir (Rankin, 1928; Yalçın, 2006: 123; Akt.
Doğan ve Özçakmak, 2014). Yapılan araştırmalar, insanın günlük hayatında dinlemeye
ayırdığı zaman diliminin oldukça fazla olduğunu göstermektedir. Bu araştırmalara göre, insan
bir gününün;
% 9’ unu yazarak,
% 16’sını okuyarak,
% 30’unu konuşarak,
% 45’ini dinleyerek geçirmektedir (Maxwell ve Dornan, 2001: 106; Buzan, 2001: 97).
Dinlemeye ait bu oran, bazı kaynaklarda % 42 olarak verilmiştir (Yangın 1999: 30).
Yukarıdaki yüzdelerden hangisi doğru olursa olsun, dinlemenin insan hayatında vazgeçilmez
ve önemli bir yeri olduğu tartışılmaz bir gerçektir (Özbay; 2009: 66).
Dinleme becerisini önemli yapan nedenleri şöyle sıralayabiliriz:

İlk önce –hatta doğumdan önce anne karnında- kazandığımız dil becerisi olması,

Diğer dil becerilerinin kazanılması ve geliştirilmesinde temel olması,

Diğer dil becerilerinin öğrenilme ve geliştirilme aşamalarında kullanılması,
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Günlük yaşam, iş yaşamı ve eğitim öğretim sürecinde en çok kullandığımız dil becerisi
olması.
Dinleme becerisinin dil becerileri ve iletişim becerileri içinde hayati bir öneme sahip
olduğundan bahsettik; ancak şaşırtıcı bir gerçek var ki bu beceriye verilen önem, verilmesi
gereken önemle tamamen ters orantılıdır. Eğitim hayatında, iş hayatında, yapılan
çalışmalarda hep ihmal edilen beceri olarak kalmıştır. “ihmal edilmiş bir beceri” diye
nitelenen zamanımızın çok büyük bir kısmını harcadığımız dinleme eylemi, sahip olduğumuz
en önemli becerilerimizden biri olmakla birlikte en az tanınan becerimizdir (Mackay, 1997:
10). “Türkçe derslerinde dinleme ile ilgili etkinlikler, diğer etkinliklere göre geri planda
kalmakta, bu yüzden de bireylerin ‘etkili dinleme’ davranışı göstermeleri daha zayıf oranda
gerçekleşmektedir” (Ozman ve Gürbüz 2006: 140). Halbuki etkin bir dinleme eğitimi verilse
“öğrencinin dinleme yeteneğiyle başarı derecesi arasındaki ilişkinin, zeka düzeyiyle başarı
derecesi arasındaki ilişkiden daha yüksek (Robertson, 2008: 51; Akt. Şahin, 2009) olacağı
açıkça görülebilir.
Dil becerileri içerisinde üzerinde en az durulanı dinlemedir. Bunun nedeni, dinlemenin fark
edilmeden edinilen ve kullanılan bir beceri olmasıdır. Böylece dinleme, gerek eğitim gerekse
toplum hayatında “ihmal edilmiş” bir alan olarak nitelendirilmektedir (Özbay ve Melanlıoğlu,
2012).Öneminin aksine bu beceri, özellikle okuma ve yazma becerilerine kıyasla ihmal
edilmiştir (Brown, 1954 Akt: Yusuf Doğan, Hüseyin Özçakmak).
“Batıda söylendiği gibi Türkiye’de de dinlemenin ihmal edilen bir beceri” olduğu görülmüştür.
1968 yılındaki programla bu becerinin, Türkçe eğitim ve öğretimi içinde düşünüldüğü;
dinlemenin öneminin kısmen anlaşılmasına rağmen diğer beceriler göz önüne alındığında
hâlen arka planda kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.(Özbay ve Melanlıoğlu, 2012:87),
Cumhuriyet döneminde hazırlanan Türkçe öğretim programlarına bakılacak olursa, dinleme,
ciddi olarak ilk defa 1981 İlköğretim Okulları Türkçe Eğitim Programı’nda bir dil becerisi
olarak ele alınmıştır. Dinlemeyi ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alan tek program 2005
İlköğretim Türkçe Dersi (1–5. Sınıflar) Öğretim Programı’dır. (Özbay ve Melanlıoğlu, 2012).
1981-2010 arasındaki otuz yıllık dönemde okuma eğitimiyle ilgili 239 yüksek lisans ve
doktora tezi yapılırken dinleme eğitimiyle ilgili tez çalışmalarının sayısı 32’de kalmıştır. Bu
sayılar Türkçe eğitimi alanında yapılan tüm tezler içerisinde değerlendirildiğinde okuma
üzerine yapılan tezlerin oranının %15,3’e; dinlemeyle ilgili yapılan tezlerin oranının ise
%2’ye karşılık geldiği görülmektedir (Coşkun, Özçakmak ve Balcı, 2012). Bu oranlar
karşılaştırıldığında okuma becerisi üzerinde dinleme becerisine kıyasla yaklaşık sekiz kat
daha fazla çalışıldığı ortaya çıkmaktadır. (Doğan ve Özçakmak, 2014).
Türk dili ve edebiyatı ile dil ve anlatım programlarında da durum farklı değildir. Dinleme
eğitimine ayrı bir bölüm olarak ilk defa 1991-1992 Türk Dili ve Edebiyatı Ders Öğretim
Programı’nda yer verilmiştir. 2005 yılında uygulamaya konulan dil ve anlatım dersi öğretim
programında
dinlemeye
daha
çok
sınıfta
okunan
metinlerin
dinlenmesi
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biçiminde yer verilmiştir. Öğrencilerin etkili dinleme becerilerini geliştirmeye
yönelik
yapılabilecekler
konusuna
değinilmemiştir.
Program
incelendiğinde
kapsamlı hazırlandığı göze çarpmaktadır ancak dinleme eğitimi açısından
durum böyle değildir (Gücüyeter, 2009).
Üniversitelerde ise dinleme ilk defa, 1992-1993 eğitim ve öğretim yılında Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü bünyesinde açılan Türkçe
Öğretmenliği lisans programıyla birlikte ayrı bir ders olarak ele alınmıştır (Güzel, 2003).
2006 yılında, Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı YÖK tarafından yeniden
yapılandırılmıştır. Bu yapılandırmayla birlikte, önceki adı “Anlama Teknikleri: Okuma ve
Dinleme” olan ders ikiye bölünerek “Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi” ve “Anlama
Teknikleri I: Okuma Eğitimi” adında iki ders oluşturulmuştur. Böylelikle, 3. sınıfın 5.
yarıyılında dört ders saatlik (2+2) olarak düzenlenen “Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi”
dersi ile birlikte, dinleme becerisi ilk defa bağımsız bir ders olarak ele alınmıştır.
Türkçe eğitimi alanında okuma, yazma ve konuşma becerileri üzerine yapılan çalışmalarla
kıyaslandığında yeterli olmamakla birlikte, dinleme eğitimiyle ilgili çeşitli araştırmalar da
mevcuttur. Bu çalışmaların büyük çoğunluğu deneyseldir (Yangın, 1998; Yaman, 1999;
Cihangir, 2000; Yazkan, 2000; Koç, 2003; Köklü, 2003; Karabay, 2005; Doğan, 2007; Yılmaz,
2007; Kurt, 2008; Mazı, 2008; Çelikbaş, 2010; Kırbaş, 2010; Aytan, 2011; Kocaadam, 2011;
Melanlıoğlu, 2011; Erdem, 2012; Kaya, 2012; Çuhadar, 2012; Katrancı, 2012; Keleş, 2013;
Bulut, 2013; Durmuş, 2013; Akt. Doğan ve Özçakmak).
Dinleme eğitimi alanında yapılan çalışmaların yaklaşık üçte birlik bir kısmını (%29) sadece
dinleme eğitimi konusunun ele alındığı tezler oluşturmaktadır. Geriye kalanların çoğunluğu
ise (%71) dinlemenin yanı sıra birkaç konuyu da birlikte ele alan tezlerden meydana
gelmektedir. Bu tezlerde dinlemeyle birlikte en çok “öğretim yaklaşım, strateji, yöntem ve
teknikleri” (%66), “okuma eğitimi” (%26), “konuşma eğitimi” (%20) ve “yazma eğitimi”
(%14) konuları çalışılmıştır (Doğan ve Özçakmak, 2014: 97).
Temel dil becerileri arasında önemli bir yeri olan bu becerinin daha fazla araştırmacı
tarafından ele alınması gerekmektedir. Aksi takdirde bu alan “ihmal edilmiş” olma özelliğini
sürdürecektir (Doğan ve Özçakmak, 2014: 98).
Dinleme becerisi; yazılan kitap, makale, bildiri, yüksek lisans tezi, doktora tezi gibi
çalışmalarda kendini göstermeye başlamışsa da istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. Sayılan
alanlarda son 20 yılda toplamda 160 çalışma yapılmıştır. Bu sayının dinleme becerisi gibi
önemli bir alanda 20 yıl için yeterli olmadığı düşünülmektedir (Topçuoğlu Ünal ve Özer,
2014).
Dinleme becerisinin önemi, bizdeki ihmal edilmişliğinin yanında bir de ne olduğu üzerinde
durmak gerekir. Programda Dinleme/İzleme diye yer alan becerinin ne anlama geldiği
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hakkında da tartışmalar vardır. Öncelikle dinlemek ve işitmek arasındaki fark anlaşılmalı,
dinlemenin sadece duymak ya da işitmek olmadığı duyulanın anlamlandırıldığı ve tepkide
bulunma gibi bir takım zihinsel süreçlerin yaşandığı bilinmelidir.
Öz Yeterlik ve Dinleme Öz Yeterliği
Öz yeterlik, ilk defa Sosyal Öğrenme Kuramı’nın öncüsü Albert Bandura tarafından
geliştirilmiş bir motivasyon kuramıdır. Bu kurama göre bireyin kendisinde var olan psikolojik
süreçler, onun yeterlik beklentisini geliştirmesine ve yeniden meydana getirmesine hizmet
eder (Akar, 2008: 185-186). Yeterlik inancı, Albert Bandura’nın Sosyal Öğrenme Teorisi’nin
merkezinde yer alan temel kavramlardan biridir (Tuzcu, 2010: 38).
Türkiyede öz yeterlik üzerine pek çok araştırma ve çalışma yapılmıştır. Farklı alanlarda
yapılan bu çalışmalar öz yeterlik düzeyi arttıkça bireyin başarısının da buna bağlı olarak
arttığını göstermiştir (Ülper ve Bağcı, 2012; Baş ve Şahin, 2012; Yıldız, 2013). Bu sonuçlar
ışığında öz yeterliğin, başarıyı arttıran önemli bir etken olduğu yorumu rahatlıkla yapılabilir.
Sosyal öğrenme kuramına göre, insanlar edilgen olarak kendi denetimleri dışında
gerçekleşen olaylar yoluyla değil, bizzat kendi eylemlerini düzenleyerek ve inisiyatif
kullanarak kendilerini şekillendirmektedirler (Derman, 2007: 31- 32). Bu anlamla öz yeterlik
inancı, bireyin bir görevi yapmak için kendi yeteneğini değerlendirmesi ve öğrenme güçlüğü
çekilen konuları belirlemesini kapsar.
Bandura’ya (1994) göre öz yeterlik, bireyin becerilerinde ne kadar yetkin olduğu ile değil,
kendi becerilerine olan inancı ile ilgilidir (Akt. Akkoyunlu, Orhan ve Umay, 2005: 1).
Senemoğlu’na (1997: 235-236) göre ise öz yeterlik, bireyin becerilerinin bir fonksiyonu
değildir. Bireyin, becerisini kullanarak yapabildiklerine ilişkin yargılarının bir ürünüdür, bir
sonucudur.
Güçlü öz yeterlik inançlarına sahip olan insanlar yeni karşılaştıkları ve mücadele etmek
durumunda oldukları yaşantılardan kaçmazlar ve eylemlerini başarılı bir şekilde
tamamlamak için oldukça kararlıdırlar. Zayıf öz yeterlik inançlarına sahip insanlarda belli
görevleri yerine getirme aşamasında güçlü öz yeterlik inancına sahip olan insanlara nazaran
daha fazla gerginlik, stres ve hoşnutsuzluk duyguları ortaya çıkar (Kılıçoğlu vd. 2011: 1223).
Dolayısıyla, güçlü öz yeterlik algısına sahip öğrencilerin öğrenme sürecinde daha etkin ve
başarılı olacakları öngörülebilir. Ekici’ye (2005: 85) göre öz yeterliği düşük olan bir bireyin
başarı düzeyinin yüksek olması beklenilemeyeceği gibi, öz yeterliği yüksek olan bireyin de
başarı düzeyinin düşük olması beklenmemelidir.
Yıldırım ve İlhan’a (2010) göre öz yeterlilik yetenekli olmaya değil, kişinin kendi
kaynaklarına güvenmesine karşılık gelir. Bir durumla baş etmede yeterli becerileri olan,
ancak öz yeterliliği düşük olan kişi, söz konusu becerilerini harekete geçiremeyecektir.
Dolayısıyla öz yeterlik algısı mevcut becerileri harekete geçirmede de önemli bir faktör
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Öz yeterlik algısıyla ilgili araştırma sonuçları Bandura’yı doğrulamakta, bir durumla ilgili öz
yeterlik algısı yüksek olan bireylerin, bir işi başarmak için büyük çaba gösterdiklerini,
olumsuzluklarla karşılaştıklarında kolayca geri dönmediklerini, ısrarlı ve sabırlı olduklarını
göstermektedir (Karabay, 2013: 1109-1110). Yıldırım ve İlhan’a (2010: 302) göre güçlü bir
öz yeterlik başarı ve iyilik halinin oluşmasını ve en önemlisi kişisel gelişimi ve becerilerin
çeşitlenmesini sağlar. Pajares’e (1997; Akt. Temel, 2012: 192) göre öz yeterlik algısı yüksek
olan bir birey, zor bir görev karşısında daha sakin olurken; öz yeterlik algısı düşük olan birey,
görevi olduğundan zor olarak algılayabilmekte ve bu inancı onun kaygılarını artırmakta,
probleme uygun çözüm yollarını bulma konusundaki bakış açısını sınırlandırmaktadır.
Sapancı (2010: 57) eğitimde öz yeterlik inançlarını belirlemeye yönelik çalışmalar
yapılmasının hem öğretmenler hem de öğrenciler için önemli veriler sağlayabileceğini, bu
verilerle uygulamada bazı kolaylıklar sağlanabileceğini ve okullardaki eğitim programlarında
yeni düzenlemelere ve eğitimin kalitesini artıracak pratik bilgilere varılabileceğini
belirtmiştir.
Alan yazın tarandığında farklı disiplinlerde öz yeterlik algısına yönelik yapılan çalışmaların
yanı sıra Türkçe öğretiminde de hem öğrencilere yönelik hem de öğretmen adaylarına
yönelik çeşitli çalışmalar yer almaktadır. Ancak bir dil becerisi olarak ortaokul öğrencileri
düzeyinde dinlemeye yönelik öz yeterlik algısını değerlendiren herhangi bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Ortaokul öğrencilerinin dinleme öz yeterlik algılarını ölçebilecek bir ölçme
aracının nasıl olması gerektiği, bu araştırmanın problem durumunu oluşturmaktadır.
Amaç ve Önem
Bir dilin öğrenci tarafından etkin bir şekilde kullanılması, tek başına okuma, yazma ve
konuşma becerisine bağlı değildir. Öğrencilerden beklenen tüm dil becerilerini ilgi ve
ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilmesidir. Diğer dil becerileri kadar üzerinde durulmayan
dinleme becerisi insanoğlunun ilk edindiği becerilerden biridir. Süreç içerisinde bu beceri,
diğer becerilere göre daha arka planda tutulmuştur. Oysa dinleme, günlük hayatta en çok
kullanılan dil becerisi alanıdır.
Bu araştırmanın amacı, dinleme öz yeterlik algısına bağlı olarak ortaokul öğrencilerine
yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Geliştirilmesi planlanan bu araçla
öğrencilerin kendi farkındalıklarının artırılması, diğer beceri alanlarıyla karşılaştırılmasına
yönelik farklı araştırmalara kaynaklık etmesi amaçlanmaktadır.
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2. YÖNTEM
Araştırma Deseni ve Çalışma Kümesi
Genel tarama desenine göre tasarlanan bu çalışmanın evrenini İzmir Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı ortaokullarda öğrenim gören ortaokul öğrencileri oluşmaktadır.
1.

Tablo: Çalışma Kümesinin Özellikleri
n

%

Cinsiyet

Kadın
Erkek

258
283

47.7
52.3

Sınıf

6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf

208
192
141

38.4
35.5
26.1

Okul Türü

Mustafa Uygur Ortaokulu
Şehit Fehmi Bey Ortaokulu
Şehit
Cesur
Ortaokulu
80. Yıl Metaş Ortaokulu

168
182
74
117

31.1
33.1
13.7
21.6

Araştırmaya farklı okullardan toplam 541 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Çalışma kümesi 258
(%47.7) kız, 283 (%52.3) erkek öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmaya İzmir ili Bayraklı
ilçesindeki okullardan Mustafa Uygur Ortaokulundan 168 (%31.1); Şehit Fehmi Bey
Ortaokulundan 182 (%33.1); Şehit Cesur Ortaokulundan 74 (%13.7) ve 80. Yıl Metaş
Ortaokulundan 117 (%21.6) öğrenci katılmıştır. Bu öğrenciler, ölçme aracının hedef kitlesine
uygun olarak 6. sınıf düzeyinden 208 (%38.4); 7. sınıf düzeyinden 192 (%35.5) ve 8. sınıf
düzeyinden 141 (%26.1) ortaokul öğrencisidir.
Ölçeğin Geliştirilmesi Süreci
Bu araştırma genel tarama modeline göre yapılmıştır. Araştırmanın başlangıcında dinleme
becerilerine yönelik alan yazın taranmıştır. Ardından 2014-2015öğretim yılındaki ortaokul
öğrencilerine “Kendinizi dinleme ile ilgili hangi konularda yeterli ve yetersiz görmektesiniz?”
sorusu yöneltilerek açıklamalarıyla birlikte yazmaları istenmiştir. Dinleme öz yeterliğine
yönelik toplanan verilerden madde havuzu oluşturulmuştur. Toplam 66 maddeden oluşan
ölçek, uzman görüşüne sunulmuştur. Kapsam geçerliliğini saptamak üzere 5 Türkçe eğitimi, 1
rehberlik ve psikolojik danışma, 1 program geliştirme, 1 ölçme ve değerlendirme
uzmanından görüş alınarak 58 maddelik ölçeğe son hali verilmiştir. Ayrıca ölçek
maddelerinin uygun boyutlarda yer alabilmesi için Türkçe eğitimi alanında çalışan 5
akademisyenden görüş alınmıştır. Boyutların belirlenmesinde uzmanların görüş birliğine
vardığı saptanmıştır. Ölçeğin anlaşılabilirliğine ilişkin 25 katılımcıdan oluşan ortaokul
öğrencilerine ölçek dağıtılarak ön denemesi yapılmıştır. Deneme sonucunda kimi maddelerde
değişiklik yapılmıştır.
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Verilerin analizinde açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi için SPSS
17.0 programından yararlanılmıştır. Verilerin faktör analizine uygun olup olmadığı KaiserMeyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Küresellik testi ile kontrol edilmiştir. “Dinleme Öz
Yeterlik Ölceği”nin (DÖYÖ) yapı geçerliğini ve faktör yapısını incelemek için temel bileşenler
analizi yapılmıştır. Analizlerde faktörlerin her değişken üzerindeki ortak faktör varyansı,
maddelerin faktör yükleri, açıklanan varyans oranları ve yamaç-birikinti grafiği incelenmiştir.
Güvenirlik analizinde madde-toplam korelasyonu, testin toplam puanlarına göre oluşturulan
alt ve üst 27'lik grupların madde ortalama puanları arasındaki farkların ilişkisiz t-testi
kullanılarak sınanmış ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplaması yapılmıştır.
3. BULGU VE YORUMLAR
Ölçeğin faktör sayısını saptamak için öncelikle açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Analiz
sürecinde verilerin faktörleştirmeye uygun olup olmadığına bakmak için Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) ve Bartlett's küresellik test sonuçları incelenmiştir. Yapılan analizde Bartlett’s
küresellik testinin istatistiksel olarak anlamlı (p<.001) ve KMO değerinin 0.97 olduğu
bulunmuştur. Bu değerin 0.60’dan yüksek olması önerilir (Tabachnick ve Fidell, 2001). Bu
değerin, 0.90’dan yüksek olması faktör analizi için oldukça iyi olduğunu gösterir (Leech,
Barrett ve Morgan, 2005). Faktör analizinde faktörleştirme işlemleri yapılırken, temel
bileşenler analizi (principle component analysis) yöntemi kullanılmıştır.
Özdeğeri 1.00’den büyük olan altı faktörün toplamda varyansın %52.32’ni açıkladığı
görülmektedir. Büyüköztürk (2010) faktör analizinde, ilk faktörün açıkladığı varyans oranı
%30 ve üzeri olduğu durumlarda ölçeğin tek boyutlu bir yapı sergileyebileceğini
belirtmektedir.
2.

Tablo: Dinleme Öz Yeterlik Ölçeğinin Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Faktör
Faktörler Özdeğerleri
1
21,047
2
1,935
3
1,759
4
1,523
5
1,314
6
1,259
7
1,188
8
1,139
9
1,063

Açıklanan
Varyans
(%)
36,288
3,337
3,033
2,626
2,266
2,17
2,048
1,964
1,833

Kümülatif
Varyans (%)
36,288
39,624
42,658
45,283
47,549
49,719
51,767
53,731
55,564
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Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre 1. Faktörün toplam varyansın %36.29’unu
açıklamış olması, ölçeğin tek faktörde toplanabileceğini göstermektedir. Analiz
sonucunda elde edilen, faktörlere ait özdeğer (scree plot) grafiği de ölçeğin tek faktörlü
olduğuna yönelik bilgiler vermektedir.
1.

Şekil: Yamaç Birikinti Grafiği

Grafiğe bakıldığında birinci faktörden sonra plato oluştuğu görülmektedir. Bu durum
açımlayıcı faktör analizleri sonucunu desteklemektedir.
3.
Tablo: Maddelerin faktör yük değerleri, ortak faktör varyansı (h2), madde toplam
korelasyonları.

Maddeler
Madde 1
Madde 2
Madde3
Madde 4
Madde 5
Madde 6
Madde 7
Madde 8

1
0,731
0,702
0,699
0,695
0,687
0,681
0,674
0,673

2
-0,167
-0,063
-0,036
-0,18
-0,157
-0,073
-0,195
-0,19

3
-0,078
0,076
-0,13
-0,162
-0,14
0,037
-0,064
0,167

4
-0,003
-0,45
0,064
-0,04
-0,094
-0,056
-0,055
0,119

5
-0,072
-0,025
-0,07
-0,184
-0,143
0,006
0,076
0,049

6
0,036
-0,058
-0,198
-0,01
-0,035
-0,08
0,066
0,039

7
-0,218
0,138
-0,268
-0,002
-0,12
0,05
0,025
-0,181

8
0,111
0,03
0
0,042
0,022
-0,296
-0,072
0,069

9
-0,038
0,118
-0,031
0,004
0,117
-0,085
0,028
0,03
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Madde 9
Madde 10
Madde 11
Madde 12
Madde 13
Madde 14
Madde 15
Madde 16
Madde 17
Madde 18
Madde 19
Madde 20
Madde 21
Madde 22
Madde 23
Madde 24
Madde 25
Madde 26
Madde 27
Madde 28
Madde 29
Madde 30
Madde 31
Madde 32
Madde 33
Madde 34
Madde 35
Madde 36
Madde 37
Madde 38
Madde 39
Madde 40
Madde 41
Madde 42
Madde 43
Madde 44
Madde 45
Madde 46
Madde 47
Madde 48

0,673
0,667
0,666
0,663
0,651
0,649
0,645
0,644
0,642
0,633
0,633
0,63
0,627
0,622
0,62
0,619
0,617
0,616
0,615
0,613
0,611
0,609
0,609
0,603
0,595
0,592
0,592
0,589
0,587
0,584
0,576
0,573
0,572
0,571
0,564
0,563
0,558
0,552
0,548
0,545

-0,192
-0,225
-0,217
-0,089
0,176
0,036
-0,172
-0,05
-0,016
0,035
-0,088
-0,155
-0,24
0,087
-0,038
-0,039
-0,033
-0,196
0,261
0,058
0,107
-0,147
-0,043
0,101
-0,034
0,116
-0,052
0,036
0,077
-0,015
0,244
-0,089
-0,107
0,094
0,071
0,107
-0,083
0,019
-0,03
0,076

-0,138
-0,012
-0,084
0,089
0,044
-0,189
0,003
0,165
-0,203
0,063
0,232
-0,191
-0,417
-0,01
0,032
0,004
0,228
-0,24
0,122
0,171
0,173
0,089
0,079
0,256
0,014
0,169
-0,317
-0,37
-0,015
0,125
0,006
0,143
0,11
0,257
-0,012
0,225
-0,075
0,03
-0,067
0,231

-0,135
0,032
-0,043
-0,451
-0,024
0,011
0,079
0,133
0,11
0,123
0,172
0,097
0,013
-0,262
0,181
-0,037
-0,423
-0,222
0,097
0,044
0,096
-0,041
-0,036
-0,055
-0,052
0,261
0,064
0,18
0,034
0,215
0,105
0,137
-0,01
-0,369
0,017
0,129
0,143
0,023
0,193
0,16

0,008
0,111
0,01
-0,053
-0,208
0,223
0,065
-0,062
0,138
0,062
-0,225
-0,112
-0,053
-0,071
0,001
0,056
0,152
-0,025
-0,174
-0,272
-0,226
-0,03
0,007
-0,191
0,283
0,136
-0,004
-0,128
-0,246
0,002
-0,274
0,107
0,299
0,208
-0,169
0,308
0,185
0,14
0,156
0,176

-0,098
0,154
-0,03
-0,019
-0,048
-0,115
-0,06
-0,015
-0,007
-0,143
0,065
0,061
-0,172
-0,165
-0,289
-0,068
-0,077
0,088
0,248
0,159
-0,038
0,066
0,108
-0,93
0,154
-0,18
0,055
-0,226
-0,068
-0,143
-0,014
0,257
0,163
-0,09
0,107
-0,149
0,122
-0,116
0,245
-0,355

-0,001
-0,156
-0,062
0,152
0,11
0,105
-0,098
-0,085
0,099
-0,017
-0,044
0,167
-0,165
-0,006
-0,135
0,295
0,001
-0,085
0,055
0,002
0,021
-0,094
-0,044
-0,012
-0,103
-0,164
0,344
-0,188
0,069
0,029
0,195
-0,251
-0,114
-0,005
0,106
0,187
0,157
0,173
0,278
0,016

0,162
-0,129
0,087
0,113
-0,082
0,075
0,134
0,144
0,329
0,017
-0,079
-0,314
-0,068
-0,135
-0,014
-0,282
0,013
-0,044
0,033
0,099
0,125
-0,205
0,088
-0,143
0,062
0,006
-0,022
0,078
-0,009
-0,328
0,111
-0,121
-0,087
0,191
0,013
-0,153
-0,029
0,042
-0,038
0,14

-0,159
-0,04
-0,152
0,175
-0,225
-0,04
0,198
0,179
-0,134
0,241
-0,007
0,103
0,066
0,064
-0,268
-0,086
-0,025
-0,078
0,153
-0,015
-0,247
-0,259
0,108
0,026
-0,32
0,023
-0,002
0,142
-0,127
0,125
0,121
-0,025
0,114
-0,065
0,123
0,149
0,128
0,177
-0,201
0,168
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0,592
0,553
0,643
0,575
0,553
0,526
0,509
0,59
0,39
0,52
0,413
0,526
0,385
0,743
0,728
0,642
0,629
0,548
0,5
0,518
0,539
0,594
0,628
0,647
0,639
0,504
0,586
0,574
0,575
0,576
0,568
0,535
0,589
0,574
0,527
0,577
0,563
0,62
0,579
0,636
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0,531 -0,222 -0,136 -0,065 0,104 0,413 -0,027 0,051
0,521 0,192 0,309 0,102 -0,144 0,228 -0,036 0,269
0,518 0,214 -0,066 -0,08 -0,026 0,238 -0,096 -0,027
0,504 -0,023 0,301 -0,09 -0,063 -0,156 0,116 0,02
0,501 0,36
-0,08 -0,025 0,116 -0,023 -0,167 0,001
0,495 0,44 -0,249 -0,051 0,076
0,2
-0,04 -0,02
0,493 0,422 -0,423 -0,017 0,06 -0,081 0,043 0,016
0,443 -0,032 -0,028 0,294 0,251 0,064 0,344 0,314
0,351 0,598 -0,122 -0,188 0,073 0,092 -0,08 0,01
0,459 0,463 0,096 -0,004 0,207 0,036 -0,167 -0,292

0,236
-0,123
-0,113
-0,165
0,118
-0,042
-0,173
-0,039
0,086
-0,013

0,579
0,622
0,539
0,516
0,575
0,58
0,57
0,547
0,409
0,594

Tablo 2’ye bakıldığında faktör yük değerlerinin 0.73 ile 0.46 arasında değiştiği görülmektedir.
Maddelerin diğer faktörlerdeki yük değerleri ise düşük düzeyde kalmıştır. Faktör yük
değerinin 0.45 ya da daha yüksek olması seçim için iyi bir ölçüdür. Ancak uygulamada az
sayıda madde için bu sınır değer, 0.30’a kadar indirilebilir (Büyüköztürk, 2010: 124). Ölçeğin
madde sayısındaki yükseklik göz önünde bulundurularak 0.45 altında yer alan 2 madde
çıkarılmıştır. Bu analiz sonucunda ölçeğin 56 maddeden oluştuğu söylenebilir.
Ölçeğin Güvenirliği
Madde-toplam korelasyonu, testin toplam puanlarına göre oluşturulan alt ve üst 27'lik
grupların madde ortalama puanları arasındaki farkların ilişkisiz t-testi kullanılarak sınanan
ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplamasına bağlı olarak elde edilen analiz
sonucunda ölçeğin bütününe ait iç tutarlılık katsayı 0,97 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu
değere göre ölçme aracının güvenirliliğinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir.
4.SONUÇ
Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin dinleme öz yeterliklerine yönelik bir ölçek geliştirme
amaçlı gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda toplam 56 maddeden oluşan tek faktörlü ve
güvenirliği oldukça yüksek bir ölçme aracı geliştirilmiştir.
Ortaokul düzeyinde Türkçe dil becerileri bağlamında öz yeterlik geliştirme çalışması Ülper
vd.nin (2013) okur öz yeterlik çalışmasından başka bir araştırmaya rastlanmamıştır.
Üniversite düzeyinde ise yazılı anlatım (Aydın vd. 2013) ve sözlü anlatım (Aydın, 2013) ölçek
geliştirme çalışmaları yer almaktadır. Ek olarak, dinlemeye yönelik öz yeterlik ölçeği
geliştirme çalışması bağlamında Türkçe Öğretmeni adayları üzerinde bir çalışmaya
(Kurudayıoğlu ve Kana, 2013) rastlanmakla birlikte ortaokul öğrencilerinin dinleme
becerileri öz yeterliklerine yönelik bir ölçek geliştirme çalışmasına rastlanmamıştır. Bu
yönüyle çalışmanın öğrencilerin dinlemeye ilişkin kendi öz yeterliklerini belirlemeye yönelik
bir araç oluşturması alanyazına yenilik kazandıracaktır.
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Bireylerin bir konu hakkındaki kendi öz yeterlik inanışları uzun zamandan beridir
araştırmalarda ele alınmaktadır. Bu çalışmaların Türkçe dil becerilerini değerlendirmeleri
yönünden yakın zamanda ele alınmaya başlanmıştır. Geliştirilecek ölçekler ve yapılacak
uygulamalarla tüm sınıf düzeylerinde dil becerileri yönünden araştırmalar sürdürülmeli ve
diğer değişkenlerle ilişkilendirilerek yeni bulgular ortaya konulmalıdır.
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TEACHING REDUPLICATION DUAL (HENDIADYOIN) IN TURKISH AS A FOREIGN
LANGUAGE: EXAMPLE EXERCISES
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEDE İKİLEME ÖĞRETİMİ: ÖRNEK
ALIŞTIRMALAR1
İbrahim DİLEK 2

ABSTRACT
In Indo-European languages, with few exceptions, reiteratives, or twice repeated words (hendiadyoin), are not a common or an
important part of speech: But in Turkish, especially in spoken language, twice repeated words are frequently used to give force
to an account, to strengthen meaning, and enrich concepts. In view of this, the importance of focusing on reiteratives, or twice
repeated words, in Turkish as a foreign language courses cannot be denied. In the context of the Common European Framework
for Languages Recommendations supporting developing European Language Political Communication Goals located under the
heading of "The development of suitable methods and materials" it is essential to explore the topic of twice repeated words, or
reiteratives and to provide class materials on this topic. In the previously stated framework, this meets the requirement ": "To
develop a sound foundation In order to meet linguistic qualifications." Our work on teaching twice repeated word in Turkish as a
Foreign Language courses aims to emphasize the necessity and benefits of teaching reiteratives by giving a variety of examples:
some in the text of my paper, classroom applications, and research models, with the focus on integrating all the tools of
education. Examples and types of Turkish reiteratives will be given. Moreover, there is an survey for teachers of Turkish as a
foreign language from the viewpoint and application of this topic. The use and teaching of twice repeated words will accelerate
four basic language abilities. In connection with this intention, numerous examples of the teaching of reiteratives will be
provided.

Key Words: Reduplication dual, Hendiadyoin, Reiterative, Turkish as a Foreign Language, Reduplication Exercises

ÖZET
Hint-Avrupa dillerinde kimi yansıma sözcükler dışında hemen hemen hiç başvurulmayan, ama Türkçede özellikle sözlü dilde sık
kullanılan ikilemeler, anlatımı güçlendirir, anlamı pekiştirir ve kavramı zenginleştirir. Bu durumda yabancı dil olarak Türkçe
derslerinde bu güne dek üzerinde pek durulmayan ikileme öğretiminin önemi yadsınamaz bir gerçeklik olarak karşımıza çıkar.
Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’nin dayanaklarını oluşturan Avrupa Konseyi’nin Dil Politikasına İlişkin Amaçları’nda
Genel Önlemler başlığı altında yer alan dil öğretiminde “Uygun yöntem ve materyallerin geliştirilmesi” ikileme konusunun
irdelenmesini ve bu konuda ders materyalleri hazırlanmasını gerektirmektedir. Böylece adı geçen çerçevede belirtilen “Dilsel
niteliklerin karşılıklı tanınması için sağlam bir zemin oluşturmak” ilkesine katkı sağlanabilir. Çalışmamız ikilemelerin yabancı dil
olarak Türkçe derslerinde öğretilmesinin gerekliliğini ve yararlarını çeşitli örnekler vererek vurgulamayı amaçlamaktadır:
İkilemeleri metin içinde, derslerde sırası geldikçe öğretilen sözcükler olmaktan çıkarma ve uygun alıştırma modelleriyle bir
bütün olarak eğitimde kullanılma üzerine odaklanmıştır. Türkçede İkileme türleri incelenmiş ve örnekler verilmiştir. Ayrıca
yabancı dil olarak Türkçe öğretmenlerine bir anket uygulanarak bu konudaki görüş ve uygulamalar ortaya konmaya çalışılmıştır.
Dört temel dil becerisine bir ivme kazandıracak ikilemeler, kullanım sıklıkları göz önünde bulundurularak yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminde kullanılabilirler. Bu bağlamda ikileme öğretimine yönelik birçok örnek sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İkileme, Yabancı Dil Olarak Türkçe, İkileme Alıştırmaları

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Bahçeşehir Üniversitesi, TURKMER, e-posta: İbrahim.dilek@prep.bahcesehir.edu.tr
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1. GİRİŞ
“İkilemeler, Türkçenin vazgeçilemeyecek, çok kullanılan varlıkları, anlatım gücü ve
zenginliğidir.” (Hatipoğlu, 1981: 85). Demircan (1990) “Türkçe İkilemenin Özüne Doğru” adlı
çalışmasında geniş bir ikileme tanımı verdikten sonra “Kavramı ve işlemin yaygınlığını
belirtme amacını güden bu uzun tanımın dil inceleme düzeylerine ve yapının tümüne yönelik
olarak genişletilip evrilmesi gerekir.” (61-62) diyerek ikileme tanımlarının tek başına yetersiz
kaldığından ve genel çerçevesini çizdiği yeni bir tanıma gereksinim olduğundan söz
etmektedir. Çoğu ikileme tanımının ortak noktası ise “Kelimelerin ikisini yan yana dizmekten
ibaret bir anlatış yolu” (Emre, 1945: 541), “Bir çok kelime çiftlerinin yan yana
kullanılagelmesi” (Ağakay, 1954: 98), “Aynı cinsten iki kelimenin tekrarıyla hasıl olan
guruplar” (Bilgegil, 1964: 162), “ İki sözcüğün yan yana getirilmesi” (Hatipoğlu, 1981: 9),
“Sözcüklerin yinelenmesi… ya da art arda kullanılması” (Şimşek, 1987: 382), “Kelimelerin
veya bazı seslerin tekrarlanması” (Topaloğlu, 1989: 87), ”İki veya daha çok kelimenin bir tek
kelime gibi anlam göstermek üzere yan yana gelmesi” (Korkmaz, 1992: 82), “ İki kelimenin
arka arkaya getirilmesi” (Ergin, 1983: 377), “Sözcüklerin yan yana kullanılması” (Hengirmen,
1995: 403), “Herhangi bir lengüistik birimin tekrarı” (Zülfikar, 1995: 161), “Sözcüklerin yan
yana kullanılması” (Bozkurt, 1995: 145), “İki kelimenin türlü ilişkilerle basitçe yan yana gelip
farklı bir kavram kazanması” (Banguoğlu, 1986: 510), “Bir birimi, seslemi yineleme… art arda
kullanma” (Vardar, 2002: 119) yineleme, tekrarlama, art arda/yan yana/arka arakaya
getirmedir.
1.1. İkilemeler
İkilemeler birçok çalışmada yapı, görev ve anlam bakımından ele alınıp incelenmiştir ve
ikilemenin yapılış biçimleri, üslendikleri görevler ve anlam özellikleri ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
1.1.1. Yapı Bakımından İkilemeler
1.1.1.2. Basit sözcüklerden oluşur; aç tok, çoluk çocuk, yer gök, iyi kötü.
1.1.1.3. Çekim ekli adlardan oluşur; ağzı burnu, saçı sakalı, enine boyuna, sağına soluna, boyu
boyuna, günü gününe, sıkı sıkıya, eli yüzü, üst üste, yan yana, baş başa, arka arkaya, yüzde
yüz, kenarda köşede, baştan sona, elden ele.
1.1.1.4. Türemiş sözcüklerden oluşur; gizli gizli, hızlı hızlı, sessiz sessiz, uçsuz bucaksız, canlı
cansız, belirli belirsiz, yabancı yabancı, bağlık bahçelik, açık saçık, kırık dökük, sıkı sıkı, şaşkın
şaşkın, giyim kuşam, tıklım tıklım, alış veriş, kapış kapış.
1.1.1.5. Kaynamış durumdaki ikilemeler; hırgür, öteberi.
1.1.1.6. Fiilimsilerle kurulanlar; geliş gidiş, itiş kakış, derme çatma okuma yazma, gelmiş
geçmiş, bitmiş tükenmiş, yanar döner, olan biten, düşmez kalkmaz, baka baka, düşe kalka,
dönüp dolaşıp, içip içip, açar açmaz, görür görmez, çalışmadan uğraşmadan, gezip tozmak,
ağlayıp sızlama.
1.1.1.7. Zarf/Sıfat fiil ekleriyle kurulanlar; olup biten, gelip geçen.
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1.1.1.8. Çekimli fiillerle kurulanlar; ağladı sızladı, görmüş geçirmiş, okur yazar, yiyelim içelim,
gezelim görelim, olsa olsa, gitse gitse.
1.1.2. Görev Bakımından İkilemeler
İkilemeler isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan olarak, sıfat tamlamalarında sıfat ve ad
olarak, birleşik fiillerde isim olarak, isim fiillerde yüklem, nesne ve zarf olarak, sıfat fiillerde
nesne, yer tamlayıcısı ve zarf olarak, zarf fiillerde yüklem, özne, nesne, yer tamlayıcısı ve zarf
olarak, edat ve unvan guruplarında kullanılabilir. Cümlelerde yüklem, özne, nesne, yer
tamlayıcısı ve zarf görevinde bulunabilir.
1.1.3. Anlam Bakımından İkilemeler
1.1.3.1. Aynı sözcüğün tekrarıyla kurulan ikilemeler; yavaş yavaş, ışıl ışıl, gün be gün.
1.1.3.2. Eş anlamlı sözcüklerin tekrarıyla kurulan ikilemeler; giyim kuşam, kenar köşe, kılık
kıyafet.
1.1.3.3. Yakın anlamlı sözcüklerin tekrarıyla kurulan ikilemeler; sağ sağlim, yatak yorgan.
1.1.3.4. Zıt anlamlı sözcüklerin tekrarıyla kurulan ikilemeler; yaz kış, gece gündüz, iyi kötü.
1.1.3.5. Olumlu olumsuz sözcüklerin tekrarıyla kurulan ikilemeler; gelir gelmez, suçlu suçsuz.
1.1.3.6. Biri anlamlı diğeri yakıştırma sözcüklerin tekrarıyla kurulan ikilemeler; çarpık
çurpuk, hoş beş.
1.1.3.7. İkisi de yakıştırma sözcükle yapılan ikilemeler; abur cubur, ıvır zıvır.
1.1.3.8. Yansıma sözcüklerin tekrarıyla kurulan ikilemeler; bön bön, ciyak ciyak, fıkır fıkır,
kütür kütür.
1.1.3.9. İlaveli ikilemeler
1.1.3.9.1. /m/ sesinin sözcük başına getirilmesiyle kurulan ikilemeler
Ünlü ile başlayan sözcüklerin başına, ünsüz ile başlayan sözcüklerde ünsüz düşürüldükten
sonra /m/ ekleyerek yapılır.
“Türkiye Türkçesinde aslında Türkçe olan sözcükler /m/ sesiyle başlamaz. Buna göre
Türkçede /m/ ile başlayan bir sözcük bulunmadığından, ikilemede sözcükler arasında
herhangi bir karışma söz konusu olamaz.” (Hatipoğlu, 1971: 21) savıyla ”Neden /m/
kullanıyoruz?” sorusuna kabul edilebilir bir açıklama getirmiştir. Bu ikileme tipinin “vesaire,
benzer, ilgili şeyler” anlamını verdiğini ifade etmiştir. Buna karşı çıkılarak tarihsel süreçte
ikilemeyi oluşturan /m/ ile başlayan ikinci sözcüğün anlamlı olabileceği öne sürülmüştür:
“Eldeki tanıklara göre, halk arasında bu gibi ikiz kelimelerin ikinci kısmı müstakil bir kelime
olarak da kullanılır.” (Eren, 1969: 283). Başka bir deyişle başına /m/ getirilerek yapılan
ilaveli ikilemelerde ikinci sözcük bağımsız olarak kullanılabilir.
“/m/ ilave sesiyle kurulan ikilemelerin genellikle konuşma dilinde kullanıldığı” (Bayraktar,
2004: 105) belirtilmiştir. Bu noktadan hareketle ve örneklere bakarak “m” ile başlayan
sözcüklerle bu tür ilaveli ikilemeler yaparken ikinci sözcükte falan ‘masa falan’ ya da filan
‘Mustafa filan’ kullanırız. Bu kullanım sözcüklere yukarıda da değinildiği gibi “vesaire, benzer,
ilgili şeyler” yönünde çokluk gösteren bir anlam katmaktadır.
Burada Şahbender Çoraklı” Türkçe’nin Yaratma Gücü: İkilemeler I” adlı yazısına değinmeden
geçmek olmaz. Yazıda bu tip ikilemelerin Türkçe’den başka dillere geçtiği belirtilmiştir. “ ‘m'li tipin Türkçe'ye mahsus bir buluş olduğunu, bu yapının Osmanlıca'nın etkisiyle Türkçe'nin
dışındaki dillerde de yaygınlaştığından bahsetmiştik. Sanırım bundan hareketle, Almanca'da
(Tachtelmachtel), Fransızca'da (pele mele) ve İngilizce'de de (huggry muggry) görülen bu tür
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ikilemelerin, dolaylı olarak da olsa Türkçe'den esinlenilerek yapıldığını, Türkçe'den
etkilenme görüldüğünü söylemek yanlış olmaz.” (2001: 59)
1.1.3.9.2. Sözcük başına hece eklenmesiyle elde edilen ikilemeler
Sözcük başına hece ilavesiyle yapılan ikilemelerde, sözcüklerin ilk heceleri alınarak; ünlüyle
biten heceler doğrudan, ünsüzle bitenler ise ünsüz atıldıktan sonra /m/, /p/, /r/, /s/
seslerinden uygun olanı getirilip sözcüğe ilave edilir. Bu tip ikilemeler “Sıfatlarda Pekiştirme”
olarak adlandırılır.
1.1.4. Sözcük Kökeni Bakımından İkilemeler
1.1.4.1. Türkçe sözcüklerle yapılan ikilemeler
1.1.4.2. Türkçe ve yabancı sözcüklerle yapılan ikilemeler; Türkçe ve Arapça/Farsça
sözcüklerle kurulanlar
1.1.4.3. Yabancı sözcüklerle yapılan ikilemeler: Arapça ve Farsça sözcüklerle yapılan
ikilemeler, Arapça ya da Farsça sözcüklerle yapılan ikilemeler
1.1.5. İkilemenin Özellikleri
1.1.5.1. Kalıplaşma
Kalıplaşma ikilemenin en belirgin özelliklerinden biridir. İkilemeyi oluşturan sözcüklerin
yerleri değişmez, birinci ve ikinci sözcüğün yeri bellidir (irili ufaklı, doğru dürüst),
sözcüklerin biri (yırtık pırtık) ya da her ikisi (abur cubur) tek başına kullanılamaz. İkilemede
sözcüklerin birlikte kullanılmasını gerektiren bu bağ kalıplaşmadır.
1.1.5.2. İlk Sözcükteki hece sayısı daha azdır (İki sözcükteki hece sayısı eşit değilse)
İkilemeyi oluşturan sözcüklerin hece sayılarının eşit olmaması durumunda az heceli sözcük
başta gelir (Bitmez tükenmez, gizli kapaklı) ve bu durum kalıplaşmada önemli bir etkendir.
1.1.5.3. Ünlü ile başlayan sözcük önce gelir
İkilemede ünlüyle başlayan sözcük baştadır. ( abuk sabuk, el ayak, aramak taramak, iş güç,
ıvır zıvır, ayran mayran)
1.1.5.4. Türkçe sözcük önce gelir
Yabancı bir sözcükle Türkçe bir sözcük ikileme oluşturduğunda Türkçe sözcüğün önceliği
vardır. ( Deli divane, doğru dürüst, güçlü kuvvetli, kış kıyamet )
1.1.5.5. İkilemelerde b- ya da p- ile başlayan sözcük sonra gelir
(Allı pullu, eski püskü, ahlamak puflamak, oradan buradan)
1.1.5.6. İkilemedeki sözcüklerin ses benzerliği
İkilemelerdeki kalıplaşma özelliginden başka, bir de ses benzerligi özelliği vardır.
İkilemelerin kurulmasında ses benzerliginin, ses ahenginin önemi de büyüktür.
İkilemelerdeki ünlü uyumları, ünsüz benzeşmeleri gibi ses uygunlugu kuralı vardır. Anlatımı
güçıendirmek için ya aynı ses veya aynı sözcük tekrar edilir, yahut sesleri birbirini andıran
sözcükler yan yana kullanılır.
İkilemelerdeki ses benzerliğini ön seste, iç seste ve son seste benzerlik olarak üçe ayırabiliriz.
1.1.5.6.1. Önseste benzerlik: İkilemedeki sözcüklerin başındaki sesler benzeşirler.
1.1.5.6.1.1. Bir bağlam içerisinde kullanılabilecek sözcüklerden ön seste benzerlik
gösterenlerden ikileme oluşturulur. (Atıp tutmak, delik deşik, karda kışta, içli dışlı, ileri geri,
sorgu sual, toz toprak, yatak yorgan, zil zurna).
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Aralarında kolayca mantıksal bir bağ kurulabilecek önseslerinde benzeşme olan sözcükler eş
anlamlı ya da yakın anlamlıdır. Bu durumda sözcüklerden birinin anlamı pekişir ya da iki
sözcük kendi anlamlarına paralel farklı bir kavrama karşılık gelir. (Ahlamak puflamak,
ahlamak vahlamak, bağ bahçe, bitmez tükenmez, derli toplu, kılık kıyafet, mal mülk, hak
hukuk, salya sümük, sessiz sedasız). Sözcüklerden biri asıl anlamı karşılar diğeri ise yalnız ses
benzerliğinden dolayı getirilmiş anlamlı ya da anlamsız bir sözcüktür. (Çer çöp, çift çubuk,
kap kacak, kız kızan, sağ salim, saz söz, soy sop)
1.1.5.6.2. İçses Uyumu
İçsesten sözcükteki ünlü/ler amaçlanmaktadır. Bu ikilemeler aynı sözcükten yapılmış gibi
görünüyorsa da, aralarındaki fark sadece ikinci sözcükteki ünlü değişmesindedir. Diğer bir
deyişle ikilemeyi oluşturan sözcüklerdeki ünlüler arasında bir uyum sözkonusudur.
a/u - abur cubur, allak bullak, cart curt, çarpuk çurpuk, çat çut, garç gurç, gacır gucur, haldır
huldur, kara kuru, katır kutur, şapur şupur, tangur tungur, kart kurt, tatsız tuzsuz, yamuk
yumuk)
e/ü - eğri büğrü, eften püften, eski püskü, kem küm, tek tük,
a/o - hapur hopur, zar zor
a/ü - hapır hüpür, harıl gürül, harıltı gürültü, paldır küldür, pat küt, patır kütür
Ayrıca, ıvır zıvır, kıvır zıvır, mırın kırın, pılı pırtı, sıkı fıkı örneklerinde olduğu gibi, ikilemeyi
kuran ayrı sözcüklerden birincisinin ilk hecesinde kalın, düz ve dar ünlü varsa, bütün
hecelerde ve diğer sözcülde de kalın düz ve dar ünlü bulunur.
1.1.5.6.3. Sonseste benzerlik
Sonsesteki ünlü veya ünsüzlerin benzeşmesi, bir bakıma kafiye sayılır. İkilemelerde sonses
benzerliği genellikle son ek benzerliği ile de yapılır. Son ek benzerliğini sağlamak için,
genellikle ikinci sözcüğün başına p-, f-, z-, k-, s-, ve m- gibi ünsüzler getirilerek yapılmaktadır.
Bu olay şu şekilde gerçekleştirilmektedir: ikilemedeki ikinci sözcüğün ünlü ile başlaması
durumunda ikinci sözcüğün başına, ünsüzle başlaması durumunda ise, ikinci sözcüğün
başındaki ünsüz yerine yukarıdaki ünsüzlerden biri getirilmektedir.
P –akça pakça, çat pat, sus pus, süklüm püklüm, süslü püslü, yırtık pırtık, zırt pırt
F - aslı faslı, kelli felli, sıkı fıkı,
Z - avur zavur, ıvır zıvır, kıvır zıvır, vırt zırt
K - allem kullem, estek köstek, mırın kırın
S - abuk sabuk, açık saçık, kaba saba, özü sözü
M –hık mık
1.1.5.7. Önceki olaydan sonraki olaya doğru bir diziliş
İkilemelerde önceki olaydan sonrakine bir yöneliş vardır. (Aç kapa, alım satım, alış veriş, ekip
biçmek, gelip gitmek, giriş çıkış, kırık dökük, otur kalk)
1.1.5.8. Dişiden erkeğe bir diziliş
Dişiyi karşılayan sözcük önce gelir. (Ana baba, analı babalı, bacı kardeş, karı koca)
1.1.5.9. Uzaktan yakına yönelen bir diziliş
Mesafe göz önüne alınırsa, orda burda, orası burası, şu bu örneklerinde de görüldüğü gibi,
uzaktan yakına bir sıralanış vardır.
1.1.5.10. Olumludan olumsuza sıralanış
İkilemeyi oluşturan sözcüklerin biri olumlu diğeri olumsuz ise olumlu sözcük önce gelir.
(Koşar koşmaz, vakitli vakitsiz, yerli yersiz)
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1.1.5.11. Sayılarla kurulan ikilemede küçük sayı önce gelir. (Üç dört, birer ikişer, üçe beşe)
1.1.5.12. Anlamı çok bilinenden az bilinene
Başka bir deyişle yaygın olarak kullanılan sözcükler ikilemede ilk sırada yer alır. (Delik deşik,
hayat memat, yara bere, cam çerçeve)
1.1.5.13. İkilemedeki birinci sözcük çıkma durum eki alırsa ikinci sözcük genellikle yönelme
durum eki alır. Belirteç görevindeki bu ikilemeler eylemdeki iş, oluş ve hareketin kademe
kademe gerçekleştiğini bildirirler. (Günden güne, elden ele)
1.1.6. İkilemenin Anlam Olarak İşlevleri
İkilemelerin anlama katkısı “ İkilemelerin oluşturduğu anlamlar, kısıtlı değildir.” (Çürük,
2009: 301) cümlesinden hareket edersek çok geniş bir yelpazede kendini göstermektedir. Adı
geçen eserde ikilemelerin “anlamı güçlendirme, sıralama, abartma, çoğaltma,
birliktelik/beraberlik, yaklaşma, belirsizlik, alay etme, telaş ve sabırsızlık, kesinlik” işlevleri
tespit edilmiştir. Yine bu konuda “ikilemelere koşulan anlamlar dizgesel olarak sınıflanabilir”
savıyla “Çokluk (olağan ve abartılı), nicelik (çoğulluk, olağan/kesikli, yoğunluk, süreklilik,
umulmadık), nitelik (niteliğin doğruluğu/asılsızlığı, ölçülere uygunluğu/tamlığı/eksikliği,
anlatan kişiye göre önemi) karar, kızgınlık…. gibi duygusal özellikler öne çıkarılır.”
(Demircan, 1990: 69-71) denilerek ikilemelerin anlam olarak işlevleri belirtilmiştir.
Yine Demircan aynı makalesinde ezgileme ile ikilemelere değişik anlamlar yüklenebileceğini
söyleyerek ezgilemenin ikilemenin anlamına teyid, olumsuzluk, umursamazlık, karar,
süreklilik, aşırı süreklilik gibi kavramları kattığını belirtmiştir.
1.2. İkileme ve Yabancı Dil Olarak Türkçe
İkilemelerden Yabancı Dil Olarak Türkçe derslerinde de yararlanmamız gerekir.
İkileme konuşma dilinde daha çok kullanıldığından Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi’nde
öğretmenlere büyük iş düşmektedir.
Türkçe öğretiminde ikilemenin üç temel özelliği ön plana çıkmaktadır. Bunlar tekrar, ses
benzerliği ve anlam sağlamlığı olarak adlandırılabilir. Bu üç özellik dil öğretiminde
yadsınamaz bir gerçekliktir. İlk iki özellik akılda kalıcılığı, son özellik ise güvenli iletişimi
sağlamaktadır. İkilemede “iki etkenin, ses güzelliğinin, tekrardan doğan anlam gücünün,
birlikte, yan yana kullanıldığı görülür. Bu bakımlardan ikileme, ses uygunluğu ile, ezgi ile
yoğunlaştırılmış bir anlam gücüdür.” (Hatipoğlu, 1981: 12). Hatipoğlu’nun bu açıklaması
ikilemenin iki değil üç özelliğini içermektedir; 1. Tekrar, 2. Ses benzerliği ve 3. Anlam gücü.
İkilemelerde bu üç özellik çoğu zaman iç içedir. Örneğin ‘abur cubur’ ikilemesinde hem
yineleme hem ses benzerliği hem de anlam sağlamlığı vardır. Burada anlam sağlamlığından
amacımız ikilemeyi oluşturan sözcüklerin kalıplaşmasından doğan yeni kavramın yanlış
anlaşılmaya yer bırakmayacak şekilde zihinlerde canlanması, yer etmesidir. “Öğrenim ve
öğretimi kolaylaştıran, güçlü kılan yöntemlerin başında tekrarlama gelir. Anlaşılması istenen
bir konu, bir sözcük en az iki kez tekrarlanır; böylece sağlam, güçlü bir anlatım veya anlayış
elde edilmek istenir. Aslında, psikolojinin akılda tutma kuralları arasında en etkilisi,
tekrarlama ve çağrışım yöntemleridir.” (Hatipoğlu, 1981: 12). “Özellikle deyim ve
atasözlerinin hafızalarda kalmasında ikilemelerin rolü oldukça büyüktür. Son zamanlarda
“caplanlandırır”, “teketek”, “gün be gün”, “tek tek şov”, trik trak” örneklerinde olduğu gibi bu
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özellikle basın-yayın ortamlarında ve reklam sektöründe ikilemelerin bu işlevleri nedeniyle,
yoğun olarak kullanıldığını görmekteyiz.” (Bayraktar, 2004: 6). Akılda kalıcılık söz konusu
olduğunda ikilemelerden Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi’nde yararlanmak son derece
akıllıca bir iş olur. “Deyim ve atasözü gibi söyleyişleri etkili ve akılda kalıcı kılan unsur, az
kelimeyle çok şey ifade etmesi, bunu da ahenkli bir söyleyişle gerçekleştirmesidir. Nitekim
ikilemeler de bu iki özelliğe sahip bir dil unsuru olarak dil öğretiminde azami derecede
istifade edilebilecek bir kolaylıktır.” (Bağmancı, 2012: 51)
İkilemelerdeki ses benzerliği akılda kalıcılığı artırmanın yanında Türkçenin bir müzik gibi
ruhlara da hitap etmesini sağlar. “İkilemeli bir anlatım, ses uygunluğuna, ses benzerliğine
dayandığı için Türkiye Türkçesine bir anlam gücü, anlatım zenginliği ile pirlikte bir müzik
esintisi, ahenk sağlar.” (Hatipoğlu, 1981: 62). İkilemeler anlamı kuvvetlendirmekten öte
insanın zihninde canlandırır, ikilemelerle “Bir olay, bir görüntü, bir hayal, bir düşünce sözle,
yazıyla ana çizgileri bakımından resim gibi aktarılabilir.” (Hatipoğlu, 1981: 60) İkilemeleri
oluştururken “anlamı belirtmek, pekiştirmek, güçlendirmek amacıyla yeni bir sözcük yaratır
gibi, iki sözcük yan yana getirilir ve bu birlikten ortaklaşa yeni bir anlam, güçlü bir kavram
elde edilir. (Hatipoğlu: 1981: 55)
İkilemelerin öğretilmesi ve kullanılması iletişimin güvenliğini artırır, iletişimde oluşabilecek
aksaklıkları ortadan kaldırır. “İkilemelerin kullanımı iletişimde büyük eksikliklerden kabul
edilen yanlış anlama, eksik anlama vb. durumları ortadan kaldırabilecek özelliklere sahiptir.
Nitekim tek kelimeyle ifade edilen durumlarda onun benzer kelimeyle karıştırılması veya
başka bir anlama çekilme ihtimali söz konusuyken iki kelimeden oluşan ve kalıplaşmış bir
sözcük öbeği olan ikilemede bu ihtimal çok az bir seviyeye inmektedir. Çünkü anlam hem iki
kelimeyle ifade edilerek pekişmekte hem de kalıplaşmış bir sözcük grubu olması yönüyle
muhataba daha net ulaşmaktadır. Bu durum iletişimi de daha etkili ve sağlıklı hale
getirmektedir. Böylece hem mesajı ileten hem de mesajın iletildiği kişi açısından anlama dair
bir belirsizlik söz konusu olmamaktadır.” (Bağmancı, 2012: 51)
İkilemeler Türkçede her zaman kullanılmıştır ve hala kullanılmaktadır. “Anlama ve anlatım
sürecinde çok önemli yere sahip olan ikilemelerin, Türkçenin her devrinde kullanıldığını ele
aldığımız eserlerde tespit ettik.” (Bayraktar, 2004: 6). “Bütün Türk lehçelerinde, ilk
yazıtlardan başlayarak ikileme olayına bol bol rastlanır.” (Hatipoğlu, 1981: 61) Özellikle Türk
Soylulara Türkçe öğretirken ikilemenin bu özelliğinden yararlınılması birçok kolaylığı
beraberinde getirebilir ve karşılaşılan birçok zorluğu ortadan kaldırabilir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, ikilemelerin yabancı dil olarak Türkçe derslerinde öğretilmesinin
gerekliliğini ve yararlarını göstermek, Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretmenlerinin ikileme
öğretimine yönelik tutum ve davranışlarını belirleyerek bu konuya dikkat çekmektir. Buna ek
olarak ikileme alıştırma örnekleri sunulacaktır. Bunun için şu soruların yanıtları aranmıştır:
1. Yabancı Dil Olarak Türkçe kitaplarındaki ikilemelere öğretmenler nasıl yaklaşmaktadır?
2. Öğretmenlerin ikilemeler üzerindeki genel görüşleri nedir?
3. İkileme öğretiminde kolay ve zor noktalar nelerdir?
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2. YÖNTEM
2.1. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Yabancı Dil Olarak Türkçe öğreten öğretmenler oluşturmaktadır.
Yabancı Dil Olarak Türkçe, üniversitelerin tamamına yakınında açılan Yabancı Dil Olarak
Türkçe Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde, Uluslar arası İmam Hatip Liselerinde, Askeri
Okullarda ve özel kurslarda öğretilmektedir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde
düzenlenen 22. YADOT (Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenleri) Buluşması’ndaki 18
öğretmen örneklem olarak seçilmiştir.
2.2. Sınırlılıklar
Araştırma Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten 18 öğretmen ve veri toplamak için geliştirilen
ölçekteki sorular ile sınırlı tutulmuştur.
2.3. Verilerin Toplanması
Bu araştırmada öncelikle durumu saptamaya yönelik betimleyici bir çalışma yapılmıştır,
öğretmenlerin ikilemeler yönelik tutum ve davranışları belirlemek için geliştirilen ölçeği
yanıtlayan öğretmenlerin 10’u kadın, 8’i erkektir, görev süreleri ise 1-24 yıl arasında
değişmektedir. Öğretmenlere 2 bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. Birinci bölümü
oluşturan 15 soru beşli likert türünde “Kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım,
katılıyorum, kesinlikle katılıyorum” biçiminde oluşturulmuştur. İlk beş soru (1-5)
öğretmenlerin ders kitaplarındaki ikilemelere bakış açılarını, sonraki beş soru (6-10 arası)
ikileme öğretimindeki uygulamalarını, son beş soru (11-15 arası) ise ikilemelere temel
yaklaşımlarını belirlemeye yöneliktir.
İkinci bölümdeki 4 soru (16-19) ikileme türleri ve öğretim uygulamaları arasındaki ilişkiyi
belirlemek için düzenlenmiştir. Son soru ise öğretmenlerin kullandıkları ders kitabını
anlamaya yöneliktir.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Tablo 1’ de birinci bölümdeki ilk 15 soruya verilen yanıtlar ve yüzdelik oranları
görülmektedir.

1.
Kullandığım
ders
kitabında
ikileme

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Ö.S. : Öğretmen Sayısı
Y : Yüzdelik Oran

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

TABLO 1

Ö.S.

Y

Ö.S.

Y

Ö.S.

Y

Ö.S.

Y

Ö.S.

Y

1

%6

4

%22

4

%22

7

%39

2

%11
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örnekleri var.
2.
Kullandığım
ders
kitabında ikileme üzerine
alıştırmalar var.
3.
Kullandığım
ders
kitabında ikileme için
ayrılmış bölüm/ler var.
4.
Kullandığım
ders
kitabındaki
ikilemeler
mantıksal bir düzenle
derslere serpiştirilmiş.
5.
Kullandığım
ders
kitabındaki
ikilemeleri
açıklamakta
zorlanıyorum.
6. İkileme öğretirken
yardımcı
ders
materyalleri kullanırım.
7. Derslerde ikilemeyle
karşılaşınca
anlamını
açıklamakla yetinirim.
8. Derslerde ikilemeyle
karşılaşınca
yapısal
özelliklerini
açıklayıp
örneklerle desteklerim.
9.Öğrencilerde
ikileme
farkındalığı oluşturmaya
çalışırım.
10. İkileme öğretiminin
gerekli
olduğuna
inanırım.
11. Dilbilgisi kitaplarıyla
yetinmeyip
ikilemeler
üzerine yazılar okurum.
12. İkilemeler hakkında
yeterli bilgiye sahibim.
13. İkileme öğretiminin
yararlı
olduğuna
inanırım.
14. İkilemelerin akılda
daha kalıcı olduğunu
bilirim.
15. İkileme anlatımı daha
çarpıcı hale getirir.

-

-

9

%50

7

%39

2

%11

-

-

2

%11

7

%39

9

%50

-

-

-

-

2

%11

9

%50

7

%39

-

-

-

-

4

%22

6

%33

5

%28

3

17

-

-

-

-

2

%11

4

%22

9

%50

3

%17

2

%11

6

%33

2

%11

7

%39

1

%6

3

%17

8

%44

-

-

6

%33

1

%6

2

%11

6

%33

-

-

10

%56

-

-

-

-

-

-

-

-

14

%78

4

%22

-

-

6

%33

8

%44

3

%17

1

%6

-

-

-

-

4

%22

13

%72

1

%6

-

-

-

-

-

-

15

%83

3

%17

-

-

-

-

-

-

16

%89

2

%11

-

-

-

-

-

-

12

%67

6

%33

“1. “Kullandığım ders kitabında ikileme örnekleri var.” Sözüne öğretmenlerin %50’lik bir
bölümü katılmışlardır. Katılmayan %28’lik ve kararsız kalan %22’lik bölüm ise kitaplarındaki
ikilemelerin sayıca az olmasına ya da yeterince göze çarpmamasına işaret etmektedir.
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2. “Kullandığım ders kitabında ikileme üzerine alıştırmalar var.” Öğretmenlerin yarısı buna
katılmamışlar, %39’u ise kararsız kalmışlardır. Bu da bize ikilemeler üzerinde alıştırma
yapılmadığını göstermektedir.
3. “Kullandığım ders kitabında ikileme için ayrılmış bölüm/ler var.” Yüzde 39 bu konuda
kararsız kalmış, geri kalanı da %50 oranında buna katılmamışlardır. Bu da kitaplarda
ikilemeler için düzenlenmiş bölümler olmadığını göstermektedir.
4. “Kullandığım ders kitabındaki ikilemeler mantıksal bir düzenle derslere serpiştirilmiş.”
Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere ders kitaplarındaki ikilemeler seçilen metinlerde yazarın
kullanımına bağlı olarak gelişigüzel sıralanmıştır.
5. “Kullandığım ders kitabındaki ikilemeleri açıklamakta zorlanıyorum.” Bu konuda %28
oranında bir kararsızlık ve %17 oranındaki olumlu görüş ikilemelerin öğrencinin düzeyine
uygun olarak seçilmediğini göstermektedir.
6. “İkileme öğretirken yardımcı ders materyalleri kullanırım.” Öğretmenlerin %69’u ikileme
öğretiminde yardımcı ders materyali kullandığını belirterek hem kitapların bu konudaki
yetersizliğini hem de ikileme öğretimine verdikleri önemi vurgulamıştır.
7. “Derslerde ikilemeyle karşılaşınca anlamını açıklamakla yetinirim.” Bu cümleyi onaylayan
%45’lik ve onaylamayan %44’lük iki bölüm vardır ve %11’lik bir oran kararsız kalmıştır. Bu
da bu konuda öğretmenlerin arasında bir birlik olmadığını, kendi istek ve görüşleri
doğrultusunda davrandıklarını göstermektedir.
8. “Derslerde ikilemeyle karşılaşınca yapısal özelliklerini açıklayıp örneklerle desteklerim.”
Bu konuda öğretmenler kesin bir çizgiyle ikiye bölünmüştür; çünkü bu konuda kararsız kalan
hiç kimse yoktur. Öğretmenlerin %39’u bu önermeye olumlu yanıt vermiş, kalanı da olumsuz
görüş bildirerek ikilemenin yapısal özelliklerine değinmediğine vurgu yapmıştır.
9. “Öğrencilerde ikileme farkındalığı oluşturmaya çalışırım.” Yüzde 56’lık bir oran bu görüşe
katılarak ikilemenin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi’nde öğretilmesinin yararlı ve önemli
olduğunun bilincinde olduğunu belirtmiştir.
10. “İkileme öğretiminin gerekli olduğuna inanırım.” Öğretmenlerin tamamı bu konuda görüş
birliği içindedir.
11. “Dilbilgisi kitaplarıyla yetinmeyip ikilemeler üzerine yazılar okurum.” Yarıya yakın bir
oran %44 bu konuda kararsız kalmışlardır. Bu görüşe katılan %23’lük bir oran mevcuttur.
12. “İkilemeler hakkında yeterli bilgiye sahibim.” Öğretmenler birer anadili kullanıcısı olarak
%78 oranında ikileme hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını söylemiştir. Kararsız olan
%22’lik kısmı da ‘bilimsel şüphecilik’ kavramıyla yorumlayabiliriz.
13.“İkileme öğretiminin yararlı olduğuna inanırım. 14. İkilemelerin akılda daha kalıcı
olduğunu bilirim. 15. İkileme anlatımı daha çarpıcı hale getirir.” Öğretmenlerin tamamı bu
sorulara olumlu görüş bildirerek bu konulardaki farkındalıklarını ve isteklerini ortaya
koymuşlardır.
İkinci Bölümde ilk soru olan “16. En çok öğrettiğim ikilemeler” sorusuna verilen yanıtlar.
(Öğretmenlerin 16’sı birden fazla yanıt işaretlemiştir. Rakamlar işaretlenme toplamını
göstermektedir.)
a) Yansımalarla yapılan ikilemeler 16
b) Eş anlamlı sözcüklerle yapılan ikilemeler 15
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c) Zıt anlamlı sözcüklerle yapılan ikilemeler 10
d) Yakın anlamlı sözcüklerle yapılan ikilemeler 5
Öğretmenler her tip ikilemeyi öğretmektedirler. Yansıma sözcüklerden yapılan ikilemelerin
ilk sırada yer almasının nedeni kullanılan ders kitaplarında bu tip ikilemelerin (Şarıl şarıl,
gıcır gıcır) bulunmasıdır.
“17. Öğretirken zorlandığım ikilemeler” sorusuna verilen yanıtlar şöyledir: (Bu soruya 2
öğretmen hiçbir yanıt vermemiştir.)
a) Yansımalarla yapılan ikilemeler 2
b) Eş anlamlı sözcüklerle yapılan ikilemeler 0
c) Zıt anlamlı sözcüklerle yapılan ikilemeler 4
d) Yakın anlamlı sözcüklerle yapılan ikilemeler 2
e) Yakıştırma sözcüklerle yapılan ikilemeler 8
f) Diğer 0
Açıkça belirtildiği gibi öğretmenlerin yarısı ‘yakıştırma sözcüklerle yapılan ikilemeler’i
öğretirken zorlanmaktadır. (Yırtık pırtık, ıvır zıvır, süklüm püklüm vb.)
“18. Öğretirken yapı bakımından zorlandığım ikilemeler” (Bu soruda 4 öğretmen üçer şık
işaretlemiştir.)
a) Basit sözcüklerle oluşanlar: 0
b) Çekim ekli adlardan oluşanlar: 4
c) Türemiş sözcüklerden oluşanlar: 3
d) Kaynaşmış olanlar: 12
e) Fiilimsilerden oluşanlar: 1
f) Zarf fiil ekleriyle oluşanlar: 6
g) Fiillerden oluşanlar: 0
Yapı bakımından kaynaşmış olan (öteberi, hırgür vb.) ikilemeler öğretmenleri zorlamaktadır.
İkinci olarak öğretmenleri derslerde zorlayan ikilemeler zarf fiil ekleriyle (olup biten)
oluşanlardır.
“19. Hangi ikilemenin Temel düzeyde öğretilmesi uygun değildir.
yaz kış / sabah akşam / gece gündüz / açık açık / bir bir/ üç beş / altı yedi / tamam tamam /
falan filan / yavaş yavaş / giriş çıkış / gidiş dönüş / ana baba / kadın erkek /çoluk çocuk / saç
sakal / iç dış / iyi kötü”
Ankete katılan öğretmenlerden 13’ü bu soruda hiçbir işaretleme yapmayarak bu ikilemelerin
Temel Düzey Türkçe Dersleri’ne uygun olduğunu belirtmiştir. Geri kalan 5 öğretmen ise şu
ikilemeleri işaretlemiştir: (Bazı öğretmenler birden fazla ikileme seçmişlerdir.)
Çoluk çocuk 5, falan filan 2, saç sakal 2, giriş çıkış 1, gidiş dönüş 1 defa işaretlenmiştir.
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“20. Kullandığınız ders kitabının adı nedir?” Ankete katılan öğretmenlerin kullandıkları ders
kitabı adları: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe (İstanbul Üniversitesi), Yeni Hitit Yabancılar İçin
Türkçe (Ankara Üniversitesi), Dilmer Yabancı Dilim Türkçe (Taksim Dilmer), Lale Türkçe
Öğretim Seti (Dilset Yayınları), İzmir Yabancılar İçin Türkçe (9 Eylül Üniversitesi), İpekyolu
Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti (Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı).
4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Yabancılara Türkçe Öğretim kitaplarında ikilemeler üzerinde yeterli örnek ve alıştırma
yoktur. Mevcut ikilemeler mantıksal bir sıralamadan yoksun gelişigüzel bir biçimde
kitaplarda yer almaktadır; bundan dolayı Türkçe öğrenenlerde bir ikileme farkındalığı
oluşmamaktadır. İkilemelerin öneminin, gücünün, yararının ve Türkçede sıkça başvurulan bir
yol olmasının farkında olan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenleri ikilemeleri derslerde
kendi bilgi ve deneyimleri çerçevesinde işlemektedir. “Sırası/yeri geldikçe ya da kitapta
geçtikçe” olarak ifade edebileceğimiz bir plana göre ikilemeler öğretilmektedir. Ama “Sırası
ne zaman?, Yeri nerede?” sorularının yanıtları bilinmemektedir.
En çok öğretilen ikilemeler ‘yansıma, eş anlamlı, zıt anlamlı ve yakın anlamlı sözcüklerle
yapılan ikilemeler’ olarak sıralanmaktadır. Yakıştırma sözcüklerle yapılan ve kaynaşmış
durumda olan ikilemeleri öğretirken öğretmenler zorlanmaktadırlar.
İkilemeleri bilinçli kullanmak, hangi durumlarda ve nasıl kullanılacağını, kime, nasıl dile
getirileceğini öğretmek, öğrencilere kendi dili ve kültürü ile Türkçeyi ve Türk Kültürü’nü
karşılaştırma olanağı sağlar, dolayısıyla iki dildeki dilbilgisel ve kültürel öğelerin ortak ve
farklı yönleri öğrenilir.
Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’ne göre “Sözcükler ve dilbilgisel unsurlardan
oluşan bir dilin söz varlığı bilgisi ile bu bilgiyi kullanma yeteneği”ni kapsayan söz varlığı
öğelerinden ve toplumdilbilgisel yeterliklerden biri olan ikilemeler, bildirişimsel dil
yeterliklerine ulaşmak için Yabancı Dil Olarak Türkçe derslerinde öğretilmelidir.
Dillerin ve kültürlerin birbirleriyle karşılaştığı bir alan olan yabancı dil öğretimi dolayısıyla
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi’ne ikilemeye önem verilerek Türkçenin bu konudaki
gelişmişliği vurgulanmalıdır.
Temel, orta ve yüksek düzeyde öğretilecek ikilemeler belirlenmelidir.
Konuşma dilinde sıkça kullanılan ikilemeler tespit edilmelidir.
İkilemeleri öğretmeye temel düzeyden başlanmalıdır.
Çağdaş dil öğretim yaklaşımlarıyla ikilemelere odaklanan nitelikli yardımcı ders mataryelleri
hazırlanmalıdır.
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programlarında kalıplaşmış dil birimleri;
atasözleri, deyimler, ikilemeler üzerinde durulmalı, bu konuda uygulamalara yer verilmelidir.
Yabancılar için, Türkçe ya da iki dilli ikileme sözlükleri yazılmalıdır.
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Saygıdeğer Hocam ,
Bu ölçek ''Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi' nde ikileme öğretimi ve bu konudaki öğretmen tutumlarını belirlemeye yönelik hazırlanmıştır.

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Değerlendirmenizi (1-15 sorular) “Kesinlikle katılmıyorum
”,“Katılmıyorum”,“Kararsızım ”, “Katılıyorum ”, “Kesinlikle Katılıyorum ”
şeklinde derecelendirdikten sonra cevap kâğıdındaki ilgili yere (X) koyarak
işaretleyiniz, hiç bir ifadeyi yanıtsız bırakmayınız.

Kesinlikle
katılmı yorum

Cinsiyetiniz: ( ) Kadın
( ) Erkek
Mezun Olduğunuz Lisans Programı:………………………………………………………………
Varsa Mezun Olduğunuz Yüksek Lisans Programı: ……………………………………………
Varsa Mezun Olduğunuz Doktora Programı: …………………………………………………..
Görev Yaptığınız Kurum ve Merkez: ………………………………………………………………
Hizmet Süreniz: ……….

1. Kullandığım ders kitabında ikileme örnekleri var.
2. Kullandığım ders kitabında ikileme üzerine alıştırmalar var.
3. Kullandığım ders kitabında ikileme için ayrılmış bölüm/ler var.
4. Kullandığım ders kitabındaki ikilemeler mantıksal bir düzenle derslere
serpiştirilmiş.
5. Kullandığım ders kitabındaki ikilemeleri açıklamakta zorlanıyorum.
6. İkileme öğretirken yardımcı ders materyalleri kullanırım.
7. Derslerde ikilemeyle karşılaşınca anlamını açıklamakla yetinirim.
8. Derslerde ikilemeyle karşılaşınca yapısal özelliklerini açıklayıp örneklerle
desteklerim.
9.Öğrencilerde ikileme farkındalığı oluşturmaya çalışırım.
10. İkileme öğretiminin gerekli olduğuna inanırım.
11. Dilbilgisi kitaplarıyla yetinmeyip ikilemeler üzerine yazılar okurum.
12. İkilemeler hakkında yeterli bilgiye sahibim.
13. İkileme öğretiminin yararlı olduğuna inanırım.
14. İkilemelerin akılda daha kalıcı olduğunu bilirim.
15. İkileme anlatımı daha çarpıcı hale getirir.
16. En çok öğrettiğim ikilemeler
a.Yansımalarla yapılan ikilemeler
b. Eş anlamlı sözcüklerle yapılan ikilemeler
c. Zıt anlamlı sözcüklerle yapılan ikilemeler
d.Yakın anlamlı sözcüklerle yapılan ikilemeler
17. Öğretirken zorlandığım ikilemeler.
a.Yansımalarla yapılan ikilemeler
b. Eş anlamlı sözcüklerle yapılan ikilemeler
c. Zıt anlamlı sözcüklerle yapılan ikilemeler
d.Yakın anlamlı sözcüklerle yapılan ikilemeler
e.Yakıştırma sözcüklerle yapılan ikilemeler
f. Diğer:
18. Öğretirken yapı bakımından zorlandığım ikilemeler.
a. Basit sözcüklerle oluşanlar; iyi kötü ...
b. Çekim ekli adlardan oluşanlar; günü gününe ...
c.Türemiş sözcüklerden oluşanlar; gizli gizli, kırık dökük ...
d. Kaynaşmış olanlar; öteberi ...
d. Fiilimsilerden oluşanlar; geliş gidiş ...
f. Zarf fiil ekleriyle oluşanlar; olup biten ...
g. Fiillerden oluşanlar
19. Hangi ikilemenin Temel düzeyde öğretilmesi uygun değildir.
yaz kış / sabah akşam / gece gündüz / açık açık / bir bir/ üç beş / altı yedi / tamam tamam / falan filan /
yavaş yavaş / giriş çıkış / gidiş dönüş / ana baba / kadın erkek /çoluk çocuk / saç sakal / iç dış / iyi kötü
20. Kullandığınız ders kitabının adı nedir?
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1. Hangi ikileme ötekilerden farklıdır?
a) Gece gündüz b) İyi kötü

c) İniş çıkış

d) Üst baş

2. Lütfen ikilemeleri ilişkilendiriniz.
a) Ayda yılda
b) Karda kışta
c) Abur cubur
d) Açılıp saçılmak

b HAVA
YEMEK
ZAMAN
ELBİSE

3. Hangi ikileme yanlıştır?
a)
b)
c)
d)

Yolda beş altı kişi vardı.
Sınıfta iki üç kişi kaldı.
Yedi altı öğrenci gözlük takıyor.
Üç dört saat sonra akşam olacak.

4. Hangi ikileme yanlış yazılmıştır?
a) Çıkış giriş b) Gidiş dönüş c) Alış veriş d) İniş çıkış
5. Hangi ikileme doğru yazılmıştır?
a) ana baba b) koca karı

c) erkek kız d) erkek kadın

6. Hangi ikilemeler yanlış yazılmıştır?
Bitmez tükenmez / kapaklı gizli / görmüş geçirmiş / sakal saç / dış iç / tatlı acı
7. Hangi ikilemeler doğru yazılmıştır?
Açık saçık / abur cubur / tefek ufak / geri ileri / zıvır ıvır / kalım ölüm
8. Hangi ikilemede “Türkçe unsur önce gelir” kuralına ters bir diziliş vardır.
a) Deli divane
b) Dürüst doğru
c) Güçlü kuvvetli
d) Kış kıyamet
9. Aşağıdaki ikileme dizileri hangi sözcük ile sona erer.
Az çok, alt üst, sıcak soğuk, iyi ……………….
Koşar koşmaz, vakitli vakitsiz, okumuş okumamış, tanıdık ………………
10. Eyleme uygun olmayan ikilemeyi bulunuz.
Git-

a) Yavaş yavaş b) El el c) Hızlı hızlı d) Acele acele
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a) Açık açık b) Açık saçık c) Senli benli d) İniş çıkış
a) Saç saça b) Burun buruna c) Göz göze d) Boğaz boğaza
a) Göz kulak b) Yüz göz c) Eli ayağı d) Ağzı burnu
a) Kaş göz b) Kem küm c) Dır dır d) Uzun kısa

11. Aşağıdakilerden hangisi “Çok iyi anlattı” İle aynı anlama gelir?
a) Dün ne yaptı, bir bir anlattı.
b) Dün ne yaptı, gizli gizli anlattı.
c) Dün ne yaptı, sağda solda anlattı. d) Dün ne yaptı, yavaş yavaş anlattı.
12. Lütfen eş anlamlı ikilemeleri bulunuz.
Abuk subuk konuşmak
Çat pat konuşmak
Havadan sudan konuşmak
Yarı buçuk konuşmak
Saçma sapan konuşmak
Dereden tepeden konuşmak
13. Lütfen ikilemeyi ve eylemi eşleştiriniz.
a) Açık açık
b) Baş başa
c) El etek
d) Dağ bayır

a

öpkonuşgezver-

14. Hangi ikileme “Yok” ile kullanılmaz?
a) Tadı tuzu b) Aması maması c) Dur durak d) Gider gitmez
15. Hangi ikilemeler “konuşmak” eylemiyle kullanılmaz.
Yerli yersiz
Yavaş yavaş
Fısıl fısıl
Erkek erkeğe
Abuk sabuk
Sıcak sıcak
Ötede beride
Tane tane
Hayal meyal
Araba araba
Sizli bizli
Çat pat
Kesin kes
Gizli gizli
Dan dun

Bıcır bıcır
Havadan sudan
Gidiş dönüş
Sağda solda
Orada burada

16. Lütfen cümleleri ikilemelerle yeniden yazınız.
Sinemaya gittim ama bilet yoktu. (boşu boşuna) Sinemaya boşu boşuna gittim.
Ahmet çok çalışkandır, her zaman ders çalışır. (gece gündüz) …………………………………………..
Şoför bana kızdı ve çok kötü baktı. (ters ters)……………………………………………………………………
Ayşe partiye güzel elbiselerle ve makyajlı gitti. (süslü püslü)…………………………………………….
17. Lütfen aşağıdaki boşluğu örneklere uygun olarak tamamlayınız.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1452

İbrahim DİLEK

Markete gittim ve kahvaltılık mahvaltılık aldım. Bende para mara yoktu. Kredi kartı
kullandım. Dönüşte metro …………………..çok kalabalıktı, eve yürüdüm.
18. Hangi ikileme ses ile ilgili değildir?
a) Çatur çutur b) Şarıl şarıl c) Pırıl pırıl d) Gacur gucur
19. Hangisi “Bilet” ile kullanılır?
a) Yaz kış b) Gidiş dönüş c) İniş çıkış d) Bugün yarın
20. Hangisi “Yardım” anlamı içermez.
a) Göz göze

b) Sırt sıra c) Omuz omuza d) El ele

21. Hangi cümle “Bir işi yapamamak, becerememek” anlamına gelir?
a) Ağzını yüzünü sildi.
b) Ağzına yüzüne bulaştırdı.
c) Ağzını yüzünü boyadı. d) Ağzına yününe baktı.
22. Aşağıdakilerden hangisi “Çok sigara içiyor.” İle aynı anlama gelir?
a) Fıs fıs sigara içer.
c) Fosur fosur sigara içer.

b) Fokur fokur sigara içer.
d) Fısıl fısıl sigara içer.

23. Hangisi ikileme değildir?
a) Baba oğul

b) Kız kardeş c) Ana kız

d) Ağabey kardeş
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NOMINAL WORD COMBINATIONS IN AZERBAIJAN AND TURKISH LINGUISTICS
TÜRK VE AZERBAYCAN DİLBİLGİSİNDE AD TAMLAMALARININ ARAŞTIRILMASI
ÜZERİNE1
İLKİN GULİYEV2

ABSTRACT
There are a lot of articles and books describing nominal word combinations, their functions and using
both in Turkish and Azerbaijan linguistics. At first glance, it is possible to think that according to the
nominal phrases there is nothing new to say or write, everything was already said and written, but it is
not so. Both Turkish and Azerbaijan linguistics have many problems to be resolved in this sphere and
those problems are still waiting for their decision.
So in our article we are going to analyze the books of the scientists who wrote about nominal phrases,
and try to reach consensus on a solution of existing problems as well as to think how to address those
problems.
The works of the scientists in both languages would be analyzed, proposals of those scientists will be
reviewed, information about the place of nominal phrases among the word combinations as well as the
methods of investigations would be given, and a common consensus on the issue will place take.
Key Words: Word Combinations, Nominal Phrases, Azerbaijan Linguistics, Turkish Linguistics

ÖZET
Türk ve Azerbaycan dilbilgisinde ad tamlamalarından, onların dildeki işlevi ve kullanım şekillerinden
bahs eden bir çok bilimsel makale ve kitap bulunmaktadır. İlk başta böyle düşünülmesi gerekir ki, her
iki dilde de ad tamlamalarına dair herşey söylenmiştir, fakat konu derinden incelendiğinde aslında
böyle bir durumun olmadığı, hem Türk dilbilgisinde hem de Azerbaycan dilbilgisinde ad tamlamaları
ile ilgili çözümünü bekleyen bir çok sorunun olduğu görülmektedir.
Bu makalede Türk ve Azerbaycan dilbilgisinde gramer kitaplarının yazılmasında emeyi geçen bazı
araştırmacıların ad tamlamaları ile ilgili görüşlerine yer verilecek, bilimsel kaynaklarda ad tamlamaları
ile ilgili ortak fikirlerden ve varolan sorunların çözüm yollarından bahs edilecektir. Her iki dilde de
konu ile ilgili eserler tahlil edilecek, ad tamlamaları, ad tamlamalarının kelime grupları içindeki yeri ve
önemi, araştırma yöntemleri hakkında bilgi verilecek, ortak sorunların çözümü için bazı önerilerde
bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kelime grupları, Ad tamlamaları, Azerbaycan Dilbilgisi, Türk Dilbilgisi
Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.”
2 Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, Azerbaycan Dili ve Edebiyatı, e-posta: guliyevilkin@mail.ru
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1. GİRİŞ
Türk ve Azerbaycan dilbilgisinde kelime gruplarının ve ad tamlamalarının tasnifi, kuruluş
özellikleri, tarafları arasındaki münasibetler, dildeki işlevi ve kullanım şekilleri hakkında bir
çok bilimsel eser bulunmaktadır.
Türk dilbilgisinde konu ile ilgili araştırmalar daha çok dil örneklerinin sınıflandırılması
üzerine yapılmış, örnekler teorik açıdan sistematik bir şekilde gruplaştırılmamıştır. Farklı
bilim adamlarının teorik görüşleri, sınıflandırmaları, ayrıca, terim karğaşasının yaşanması
kelime grubunun bir türü gibi incelenen ad tamlamalarının araştırılmasını olumsuz şekilde
etkilemiş, bazen de yanlış sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ad tamlamalarının
dilbilgisi kitaplarının hem morfoloji hem de sentaks bahsinde incelenmesi de bu konuda
dilbilimcilerin kendi aralarında ortak bir noktaya gelemediklerini göstermektedir.
Azerbaycan dilbilgisinde ise farklı bir görüntüylü karşılaşıyoruz; söz dizimi ile ilgili konular
detaylı şekilde, en üst düzeyde araştırılmış, bütün sentaktik unsurların, aynı zamanda ad
tamlamalrının dildeki yeri ve görevi tesbit edilmiştir. Belirtelim ki, Türk dilbilgisinde söz
dizimi bahsinde yaşanan terim karğaşası Azerbaycan dilbilgisinde söz konusu değildir,
Azerbaycan dilbilgisinde dikkati çeken ilk husus söz dizimi terimlerinin bire indirilmiş ve
genel kabul görmüş olmasıdır ki, bu da dil unsurlarının araştırılmasında kolaylık
saklamaktadır. Bundan başqa, Azerbaycan dilbilgisinde ad tamlamalarından morfoloji veya
sentaks kısmında bahs edilmesi de kesinleşmiştir, ad tamlamaları yalnız dilbilgisi kitaplarının
söz dizimi bahsinde incelenmektedir.
Oğuz grubu türk dilerine dahil olmalarına rağmen, her iki dilde kelime grupları ve ad
tamlamalarını inceleyen kitaplarda gercek sınıflandırmalar ve terim adlandırmaları
hususunda bazı farklılıkların olduğu görülmektedir.
2. YÖNTEM
Bu makalemizde her iki lehçede konu ile ilgili eserler incelenecek, kelime grupları, ad
tamlamalarının kelime grupları içindeki yeri, araştırılma şekli hakkında bilgi verilecek,
karşılaştırma yapılarak, konu ile ilgili genel yaklaşımlar ortaya koyulmuş olacaktır. Aynı
kavram için iki lehçede farklı terim ve yaklaşımlar söz konusu olduğu için lehçelerdeki ad
tamlamalarından ayrı ayrı bahs edilecektir.

3. DEĞERLENDİRME VE BULGULAR
3.1. Türk Dilbilgisinde kelime grupları
Türkçe dilbilgisi kitaplarında ad tamlamaları genellikle kelime grupları, sözcük grupları,
kelime öbekleri, sözcük türleri, belirtme grupları başlığı altında incelenmiştir. Bu yüzden
öncelikle Türk dilbilgisinde bu kavramların ne anlama geldiyi ve inceleme yöntemlerine
bakmamız gerekmektedir.
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Muharrem Ergin’in “Türk Dil Bilgisi” kitabında “Kelime grubu birden fazla kelimeyi içine alan,
yapısında ve manasında bir bütünlük bulunan, dilde bir bütün olarak muamele gören bir dil
birliğidir” diye geçmektedir. M. Ergine göre, Türkçedeki başlıca kelime grupları şunlardır:
tekrarlar, bağlama grubu, sıfat tamlaması, iyelik grubu, aitlik grubu, birleşik isim, birleşik fiil,
ünvan grubu, ünlem grubu, sayı grubu, edat grubu, isnat grubu, genitif, datif, lokatif, ablatif
grupları (Ergin, 2012: 374-393).
Zeynep Korkmaz kelime gruplarını “cümle içinde kavramlar arasında ilişki kurmak üzere
birden çok kelimenin belirli kurallar ile yan yana getirilmesinden oluşan, yapı ve anlamındaki
bütünlük dolayısıyla cümle içinde tek bir nesne veya hareketi karşılayan ve herhangi bir yargı
bildirmeyen kelimeler topluluğu” - diye tanımlamıştır. Zeynep Korkmaz’a göre, “Bir ad başka
bir adla ilgi durumu eki alarak veya almadan bir anlam bağı oluşturduğunda ad tamlaması
dediğimiz kelime grubu ortaya çıkar. Burada birinci ad tamlayan, ikinci ad tamlanan
niteliğindedir. Arada ilgi durumu ekinin kullanıp kullanılmamasına veya tamlayanın da bir ad
tamlaması olup olmamasına göre ad tamlamaları, 1. Belirtili ad tamlaması, 2. Belirtisiz ad
tamlaması ve 3. Zincirleme ad tamlaması olmak üzere üç gruba ayrılır (Korkmaz, 2009: 270).
Leyla Karahan’a gore, kelime grubu, bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği, bir durumu, bir
hareketi karşılamak veya belirtmek, pekiştirmek ve nitelemek üzere, belirli kurallar içinde
yan yana dizilmiş kelimelerden oluşan yargısız dil birimidir. Yazara göre, Türkçede başlıca şu
kelime grupları bulunmaktadır: “İsim tamlaması, sıfat tamlaması, sıfat-fiil grubu, zarf-fiil
grubu, isim-fiil grubu, tekrar grubu, edat grubu, bağlama grubu, unvan grubu, birleşik isim
grubu, ünlem grubu, sayı grubu, kısaltma grubları (isnat, yükleme, yaklaşma, bulunma,
uzaklaşma, vasıta grubları)” (Karahan, 2010: 29-31).
M.Kaya Bilgegil konuyu daha değişik bir terimle ele almıştır: “Birden ziyade kelimeden
meydana geldiği halde, cümledeki görevi bakımından bir tek kelimeden farksız olan, gerektiği
taktirde, yine bir kelime imiş gibi çekim eki alabilen isim soyundan kelimelerin teşkil ettiği
bileşik sözlere belirtme (=tayin) grupları diyoruz.” M.Kaya Bilgegile göre, belirtme
gruplarının çeşitleri şunlardır: İsim tamlamaları, sıfat tamlamaları, bağlaç grupları, zarf
grupları, isim grupları, ikizlemeler, edat grupları, ünvan grupları (Bilgegil, 2009: 115).
Tahsin Banguoğlu kelime öbeklerini “Sözü geliştirmek üzere kelimeler öbeklenirler,
kavramlar arasında derece derece ilişkiler meydana getirirler. Böylece tek kavramdan
anlatmaya doğru giderler. Bunlara kelime öbekleri (group de mot) diyoruz.” – diye
tanımlamışdır. (Banguoğlu, 2011: 496) Banguoğlu kelime öbeklerini tanımladıktan sonra
onları belirtme öbekleri ve yargı öbekleri diye ikiye ayırmış, belirtme öbeklerinin yapılarına
göre sekkize ayrıldığını söylemiştir: 1. Adtakımı, 2. Sıfattakımı, 3. Zarf öbeği, 4. Takı öbeği, 5.
Çekim öbeği, 6. Bağlama öbeği, 7. Yanaşma öbeği, 8. Katma öbeğler. (Banguoğlu, 2011: 498)
H.İbrahim Delice kelime grubunu “Birden çok kelimeden oluşan, yapısında ve anlamında bir
bütünlük bulunan, cümle veya cümlemsi içinde tek cümle öğesi; kelime öbeği içinde bütün
halinde yardımcı veya temel öğe olarak işlem gören ve bir kelime türü (isim, sıfat, zamir, edat
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veb) yerine kullanılan söz dizileridir. (Leyla ile Mecnun, bin altı yüz, kışa kadar, beyaz gül
gibi) gibi”. - diye tanımlamıştır (Delice, 2012: 17). O, kelime öbeklerini 1. Kelimeyle kurulan
öbekler (edat öbekleri, eksiz isim tamlaması, fiil öbeği…), 2. Ekle kurulan öbekler (İsim
tamlaması, kısaltma öbekleri, iki durumlu öbek…), 3. Diğer kelime öbekleri (iktibas öbeği ve
saplama öbeği) olmakla 3 yere ayırarark incelemiştir (Delice, 2012: 19).
Suer Eker kelime gruplarının tanımını yaparken Zeynep Korkmaz’ın verdiği bilgileri esas
almış ve sözcük gruplarının ad tamlamaları (isim tamlamaları, sıfat tamlamaları), aitlik
grubu, ünvan grubu, tekrar grubu, birleşik sözcük, sayı grubu, edat grubu, sıfat-fiil grubu,
zarf-fiil grubu, eylem grubu, birleşik eylem grubu, ünlem grubu, bağlama grubu, kısaltma
grupları (ilgi grubu, yaklaşma grubu, bulunma grubu, uzaklaşma grubu, dayanma grubu,
klişeler), deyimler, atasözleri şeklinde olduğunu belirtmiştir (Eker, 2013: 349).
Günay Karaağaç’a gore, “söz öbekleri, kısaca, cümle oluşturmayan söz dizimi birimleri olarak
tanımlanır. Birden çok sözden oluşan yapılardır. Bütün dillerde söz dizimi, varlıkların
nitelendirildiği yapılar olan söz öbekleri ile yapma ve olmaların nitelendiği yapılar olan
cümlelerden oluşur. Bir başka deyişle, söz öbeği, bir varlığın nitelendiği yapıdır. Söz öbeği, bir
varlığı, bir kavramı, bir niteliği, bir durumu veya bir hareketi karşılamak üzere, belirli
kurallar içinde yan yana gelen sözler topluluğudur”. (Karaağaç, 2012: s.159) G. Karaağaçın
söz öbeği hakkındaki tanımı Leyla Karahanın kelime grubu hakkındaki fikirleri ile aynıdır,
fakat diğer bilim adamlarından farklı olarak, o, söz öbeğinin oluşmasında en az iki anlamlı
sözün olmasını bir sonraki tanımında belirtmiştir: “Söz öbeği en az iki asıl biçim biriminin,
anlamlı sözün, asıl-bağlı, niteleyen-nitelenen, tamlayan-tamlanan ilişkisiyle oluşturdukları
birliktir” (Karaağaç, 2012: s.160). Günay Karaağaç’a göre, Türkçenin yapımlık söz öbekleri
şunlardır: 1. Fiilimsi öbekleri; 2. Kısaltma öbekleri; 3. Sayı öbekleri; 4. Birleşik Fiil öbekleri; 5.
Yineleme öbekleri; 6. Aitlik öbekleri; 7. Bağlama öbekleri; 8. Özel ad öbekleri. (Karaağaç,
2012: s.159)
Türk dilbilimcilerin kelime grupları hakkındaki görüşlerinin ortak yönlerini 4 maddede
toplayabiliriz:
1. Kelime grupları, iki veya daha çok kelmeden oluşur;
2. Kelime grupları bir kavramı karşılamak üzere belirli kurallar içinde yan yana gelen
kelimeler topluluğudur;
3. Kelime grubunu oluşturan unsurlar arasında anlam ve yapı bakımından bir bütünlük
bulunur;
4. Kelime grupları cümlede tek bir kelime gibi işlem görür.
3.2. Azerbaycan Dilbilgisinde Kelime Grupları (Söz birleşmeleri)
Azerbaycan
dilbilgisinde
“söz
birleşmeleri”
terimi
leksikolojinin
içerisinde
değerlendirilmektedir.Türk dilbilgisinde ‘kelime grubu’ kavramının karşılığı Azerbaycan
dilbilgisinde ‘söz birleşmeleri’ terimi olarak kullanılmaktadır. Leksikolojide ‘kelime grupları’
başlığı altında eski ve yeni sözler, terimler, diyalekt sözler, deyimler vs. ele alınmaktadır.
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Sentakstaki söz birleşmeleri bahsinde ise ismi birleşmeler (ad birleşmeleri), fiili birleşmeler ve
zarf birleşmeleri adı altında incelenmektedir.
Azerbaycan dilbilgisinde “Söz birleşmesi” teriminden ilk kez M. Şireliyev ve M. Hüseyinzade
istifade etmişler ve “söz birleşmeleri” dediğimiz zaman, uzun süre ismi birleşmeler (ad
tamlamaları ve sıfat tamlamaları) göz önünde tutulmuştur. (Şireliyev M.A., Hüseyzade, M.,
1951: 69) Bu bilim adamları birlikte yazdıkları “Azerbaycan dilinin qrammatikası” kitabında
söz birleşmesine şöyle bir tanımlama getirmişlerdir: “Sözlerin birbirine bağlanmasına ve
grammatik cehetden de formalaşmasına söz birleşmesi denilir.” (Şireliyev M.A., Hüseyzade,
M., 1951: 13) Bu kitabda söz birleşmeleri adı altında yalnız tayini söz birleşmelerinden (ad ve
sıfat tamlamalarından) bahs edilmiştir. Diğer dilbilimci Z.X.Tağızade de “Müasir Azerbaycan
dilinin sintaksisi” kitabında “Söz birleşmeleri” adı altında ismi birleşmelerden bahsetmiştir.
(Tağızade, 1960: 25).
Azerbaycan dilinde söz birleşmelerinin sistemli ilk ilmi araştırması Y.M.Seyidov’un
“Azerbaycan edebi dilinde söz birleşmeleri” kitabı kabul edilir. O, Rus ve Azerbaycan
dilciliğinde, Türkolojide söz birleşmelerinin araştırılması meselelerini dikkatle gözden
geçirmiş ve söz birleşmelerinin tanımını vermiş, söz birleşmelerinin birleşik sözlerle, tekrar
grupları ile deyimlerle, cümle ile farklı ve benzer yönlerini açıklamıştır. Bu kitapta Y. Seyidov
hatta onu da belirtmiştir ki, Türk dilbilgisinde M. Ergin tarafından söz birleşmelerinin
tanımında J. Deninin belirgin tesiri hiss edilir. (Seyidov, 1992: 27)
Y. Seyidova göre, söz birleşmesinin esas biçimi iki bağımsız sözdür (Seyidov, 1992: 81). Söz
birleşmelerini meydana getiren sözler leksik-semantik bağımsızlığını korumaktadır. Birleşme
dahilinde de ayrı-ayrı mefhumlarla bağlı olur; söz birleşmelerini her komponentine ayrılıkta
sual vermek olur; söz birleşmelerinin tarafları arasındaki sintaktik ilişkiler tesir edici
vaziyette olur, kendini açık şekilde hissetdirir, bu ilişkileri meydana getiren gramatik
vasıtalar ise dinamik özellik taşır; söz birleşmesinin her komponentinin kendine özgü
bağımsız vurgusu olur. (Azerbaycan Dilciliği Müntahabatı: 503-504)
Y. Seyidov yazıyor ki, söz birleşmelerinin komponentlerinin leksik-semantik ilişkisi , bu
ilginin özelliği ‘karakteri söz birleşmelerinin’ belirginleşmesinde mühim rol oynamaktadır.
Başka dillerde olduğu gibi, Türk sistemli dillerde de bu cehetden söz birleşmeleri ciddi
şekilde farklanır ve bununla ilişkili olarak, serbest ve sabit birleşmeler adı ile iki böyük gruba
ayrılır (Seyidov, 1992: 145). Değerli bilim adamı araştırmalardan ve Azerbaycan diline ait
örneklerden yola çıkarak serbest söz birleşmelerini ismi birleşmeler, fiili birleşmeler ve zarf
birleşmeleri gibi üç gruba ayırmış, bunların özellikle evvelki ikisinden geniş bahsetmiştir.
Azerbaycan dilinin söz dizimine dair mükemmel akademik kitabın yazarı G.Kazımov söz
birleşmeleri, Azerbaycan dilbilgisinde söz birleşmelerinin araştırılma tarihi hakkında geniş
bilgi vermiş ve söz birleşmesi iki ve daha fazla bağımsız sözün mana ve gramatik yönden
birleşmesi esasında biçimlenen sintaktik durumdur, şeklinde tanımlandırmıştır. O, söz
birleşmelerinin serbest söz birleşmeleri ve sabit söz birleşmeleri olmak üzere iki türe
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ayrıldığını yazmıştır, sabit söz birleşmelerinin leksikolojik kısımda, serbest söz birleşmelerin
ise söz dizimi kısmında incelenmesi gerektiğini belirtmiştir (Kazımov, 2004: 35).
Azerbaycan dilbilimcilerinin kelime grupları (söz birleşmeleri) hakkindaki görüşlerinin ortak
yönlerini 4 maddede toplayabiliriz:
1. Azerbaycan dilbilgisindeki söz birleşmeleri kavramı Türkiye dilbilgisindeki kelime grupları
kavramına kısmen denk gelmektedir;
2. Azerbaycan dilbilgisine göre, söz birleşmerleri genel olarak, 2 yere ayrılır: serbest
(bağımsız) söz birleşmleri ve sabit söz birleşmeleri (deyimler).
3. Azerbaycan dilbilgisine göre, söz birleşmeleri iki ve ya daha artıq leksik menalı sözün mena
ve qrammatik baxımından birleşmesidir;
4. Söz birleşmelerinin terefleri arasında sintaktik elaqeler mövcuddur, bu elaqeler söz
birleşmelerinin növünün müeyyenleşdirilmesinde önem arz ediyor.
Türk ve Azerbaycan dilbilgisinde kelime grupları ile görüşlerden bahs ettikten sonra ad
tamlamaları tasnifi ve türleri hakkındaki görüşleri inceleyelim.
3.3. Türk Dilbilgisinde ad tamlamaları
Yeni Türk Ansiklopedisinde tamlama (Dilbilgisinde), bir ismin bir sıfat veya başka bir isim
tarafından tamamlanması şeklinde meydana getirilen kelime grupları olarak tanımlanmıştır.
(s. 3944) Ansiklopedideki bilgilere göre, isim tamlaması iki isimden meydana gelen bir
kelime grubudur. Bir isim, diğer bir ismin manasını iyelik sistemi içinde tamamlar. İsim
tamlaması, bir şeyin başka bir şeye ait olduğunu, bir şeyin başka bir şeyin parçası
bulunduğunu veya bir şeyin başka bir şeyle tamamlanıp belirlendiğini gösterir... Tamlayanı
ek alan tamlamalara belirli isim tamlaması, tamlaması ek almayan tamlamalara da belirsiz
isim tamlamaları denir... (Yeni Türk Ansiklopedisi, 1985: 3944).
M.Kaya Bilgegil’e göre, birden fazla ismin; iyelik (=aitlik), tahsis, tür, cins ve özellik ifade
etmek üzere bir araya gelmesinden hasil olan birleşik sözlere, isim tamlaması denir. (Bilgegil,
2009: 116) Belirteni tanımlı olan isim tamlamalarına belirtili isim tamlaması (=izafet-i
lamiye), belgisiz olanları da belirtisiz isim tamlaması (= izafet-i beyaniyye) denir. Belirtili isim
tamlamalarında iki terimin de ek aldığı, belirtisiz isim tamlamalarında ise, ekin yalnız
belirtilende bulunduğu, bazan her iki terimin de yalın hala kaldığı görülür. (Bilgegil, 2009:
118)
Leyla Karahan’a göre, isim tamlaması iyelik ekli bir isim unsurunun, iyeliğin işaret ettiği bir
başka isim unsuruyla kelime grubudur. Bu kelime grubunda iki isim unsuru aitlik, içinde
bulunma, sınırlandırma, belirtme vb. anlam ilgileri çerçevesinde birbirine bağlanır. (Karahan,
2010: 42.) Birinci unsuru ilgi hali eki taşıyan isim tamlaması belirtili isim tamlamasıdır
(Karahan, 2010: s.43). Birinci unsurunda ilgi hali eki bulunmayan isim tamlaması belirtisiz
isim tamlamasıdır (Karahan, 2010: 44).
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Muharrem Ergin, iyelik grubuna dair örnekler verdikten sonra, iyelik grubunun her iki
unsuru isim alan bu şekline isim tamlaması adı verilmektedir diyor (Ergin, 2012: 382) ve
tamlayanı ekli olan isim tamlamasına belirli isim tamlaması, tamlayanı eksiz olan isim
tamlamasına da belirsiz isim tamlaması denir – diye açıklıyor.
T.N.Gencan eserinde kelime gruplarına yer vermemiş, ancak tamlama konusunu ayrıntılı bir
şekilde “Ad tümlemesi” başlığı altında incelemiştir. Yazara göre ad tümlemesi üçe ayrılır:
Birinci türlü ad takımı: Sevimin kalemi, ağacın dalı, 2. İkinci türlü ad takımı: okul kitabı, Türk
bayrağı, 3. Üçüncü türlü ad takımı (takısız tümleme): demir çubuk, yün corap, taş yürek.
(Gencan, 1971: 231) Türk dilbilgisi yazımında uzun yıllar tartışılan “takısız ad tamlaması” ve
“zincirleme isim tamlaması” da T.N.Gencanın eserinde yer almaktadır. M. Ergin bu iki
tamlama türünden bahs etmemiştir. T.N.Gencanın takısız tümleme adlandırdığı tamlamaları
M. Ergin sıfat tamlaması olarak kabul eder.
Mehmet Hengirmene göre, iki ya da daha çok addan kurulmuş tamlamaya ad tamlaması
denir. Ad tamlaması üçe ayrılır: belirtili ad tamlaması, belirtisiz ad tamlaması, zincirleme ad
tamlaması. (Hengirmen, 2010: 118) O, ad tamlamalarının üçe ayrıldığını yazmış, fakat takısız
ad tamlamalarından da (gümüş tepsi, altın yüzük) bahs etmiştir. (Hengirmen, 2010: s.119)
Suer Eker ad tamlamalarını sözcük grupları içinde incelemiş ve aşağıdaki türlere ayırmıştır:
Birinci tip ad tamlamaları (belirtili ad tamlaması): bilgisayarın hafızası, İkinci tip ad
tamlamaları (belirtisiz ad tamlaması): okul takımı, Üçüncü tip ad tamlamaları (eksiz ad
tamlaması) (Eker, 2013: 348).
Günay Karaağaç isim tamlamalarını ilişkilendirme öbekleri başlığı altında incelemiştir:
“Türkçenin söz dizimi yapısında ilişkilendirmeyle oluşturduğumuz üç öbek vardır: a. İsim
tamlaması, b. İyelik tamlaması. C. İlgi halı öbeği. (Karaağaç, 2012: 207). Yazara göre, isim
tamlaması bir ismin bir başka isimle ilişkilendirildiği söz öbeğidir. Belirtili isim tamlaması,
belirtisiz isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması. (Karaağaç, 2012: 212). G. Karaağaç diğer
araştırmalarda isim tamlamalarının türleri kimi verilen birleşmeleri isim tamlamalarından
ayırarak, iyelik tamlaması, ilgi halı öbeği adı altında incelemiştir. (Karaağaç, 2012: 213-215)
H.İbrahim Delice’ye göre, isim tamlaması “Eskilerin terkibi-izafi diye tanımladıkları iyelik,
tahsis, tür, cins bildirmek amacıyla iki veya daha çok isimden kurulan yüklemsiz sözdizimidir.
” (Delice, 2012: 37) Yazara göre, isim tamlamaları Türkçe bir ek ile veya yabancı dil
kaidelerine göre kuruluşları esas alınarak şöyle sınıflandırılabilir: Belirtili isim tamlaması :
tamlayanı ilgi halı eki ile kurulan isim tamlamalarıdır. (kapının kolu), Belirtisiz isim
tamlaması: tamlayanı ilgi halı eki olmaksızın kurulan isim tamlamalarıdır. (İstanbul şehri),
Zincirleme ad tamlaması, Farsça isim tamlaması (abı derya), Arapça isim tamlaması (rabbü’lalemin) (Delice, 2012: 38).
3.4. Azerbaycan dilbilgisinde ismi birleşmeler (ad birleşmeleri)
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Belirttiğimiz gibi, Türkolojide ismi birleşmelerden farklı adlar altında (ad birleşmeleri, sayı
birleşmeleri, Türk izafeti) bahsedilmiştir. (Seyidov, 1992: 136; Dmitriev, 1962: 354; Kononov,
1996: 41). Azerbaycan diline aid eserlerde bu birleşmeler “tayini söz birleşmeleri” ve ya “ismi
birleşmeler” adı ile bilinse de (Müasir Azerbaycan Dili, 1981: 25), son zamanlarda bunlardan
ikincisi kendine ayrı bir yer tutmaya ve dilde yaygınlaşmaya başlamıştır. (Müasir Azerbaycan
dilinde söz birleşmeleri, 1961: 131; Seyidov, 1992: Müasir Azerbaycan Dili, 1981: 73;
Kazımov, 2000: 47).
Azerbaycan dilinde esas tarafin - tabe eden sözün kelime türleri ile ifadesine göre söz
birleşmeleri üçe ayrılır: 1. İsmi birleşmeler, 2. Fiil Birleşmeleri, 3. Zarf birleşmeleri. Esas
(ikinci) tarafı adlardan (isim, sıfat, sayı, zamir) ibaret olan birleşmelere ismi birleşmeler
denir. Azerbaycan dilinde ad birleşmeleri, esas tarafın adlarla ifadesine göre tasnif edilmiştir.
Bu tür sınıflandırmalar ad birleşmelerinin hem morfoloji, hem de sentaks özelliklerini
gösterir.
Azerbaycan dilinde ismi birleşmeler (ad birleşmeleri) çeşitli şekilde tasnif edilmiştir.
M.Hüseynzade ad birleşmelerini “tayini söz birleşmeleri” adı ile kayıt ettiği gibi, onların
çeşitlerinde de bu addan yararlanmış ve böyle bir gruplaşma meydana getirmiştir: birinci tür
tayini söz birleşmesi, ikinci tür tayini söz birleşmesi, üçüncü tür tayini söz birleşmesi (Şireliyev
M.A., Hüseyzade, M., 1951: 69). Başka dilbilgisi kitaplarında ise aynı birleşme türleri birinci
tür ad birleşmeleri, ikinci tür ad birleşmeleri, üçüncü tür ad birleşmeleri adı altında izah
edilmiştir. (Müasir azerbaycan Dilinde söz birlşemeleri, 1961: 12; Müasir Azerbaycan Dili,
1981: 25)
Azerbaycan dilinde söz birleşmelerini detaylı bir şekilde inceleyen Y.Seyidov ad birleşmeleri
şartı olarak iki gruba ayırmışdır: 1) tayini ad birleşmeleri; 2) tayini ad birleşmelerine dahil
olmayan söz birleşmeleri (Seyidov, 1992: 142).
G.Kazımov ad birleşmeleri bu zamana kadar Azerbaycan dilinde gözlemlediğimiz bir şekilden
tamamen farklı bir türde tasnif etmiştir. O, ad birleşmelerini tarafları arasında olan sentaks
ilişkisine göre gruplandırmıştır: yanaşma alakalı ad birleşmeleri, idare alakalı ad birleşmeleri,
uzlaşma alakalı ad birleşmeleri ve karşılıklı bağlılık alakasında olan ad birleşmeleri. (Kazımov,
2004: 42).
Türkolojide ilk defa Y.İ.Ubryatova ad birleşmelerinin sentaks alakalara dayanan
açıklanmasını vermiştir (Ubryatova, 1950: 25-74). O, yakut dilinde ad birleşmelerinin
tasnifinde taraflar arasındaki sentaktik alaka türlerini esas almıştır (Ubryatova, 1950: 32).
M.B.Balakayev de Kazak dilindeki söz birleşmelerinin tasnifinde sentaks alakalara dayanır
(Balakayev, 1957: 41).
G.Kazımov’un yukarıdaki şekildeki gibi yaptığı tasnifat ad birleşmelerinin bütün türlerini
içine alıyor ve bu zamana kadar Azerbaycan ve Türk dilbilgisinde meydana gelmiş
tartışmaların hepsine son noktayı koymuş gözükmektedir. Öyleki, birinci tür tayini ad
birleşmeleri (Türk dilbilgisindeki sıfat takımları) yanaşma alakalı ad birleşmeleri adı altında,
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

TÜRK VE AZERBAYCAN DİLBİLGİSİNDE AD TAMLAMALARININ ARAŞTIRILMASI ÜZERİNE

1461

ikinci ve üçüncü tür tayini söz birleşmeleri (Türk dilbilgisindeki belirtili ve belirtisiz ad
tamlamaları) karşılıklı bağlılık alakasında olan ad birleşmeler adı altında, teyini söz
birleşmelerine dahil olmayan söz birleşmeleri ise (Türk dilbilgisindeki kısaltma grupları)
uzlaşma alakalı ad birleşmeler, idare alakalı ad birleşmeler, kısmen de yanaşma alakalı ad
birleşmeler adı altında araştırılmıştır.
Bu incelemeleri dikkate alarak, Azerbaycan dilinde ad birleşmesi türlerinden bahsederken
G.Kazımov’un sınıflandırmasını esas aldık. Bu sınıflandırmanın kısa şekilde ifadesi aşağıdaki
gibidir:
1. Yanaşma alakalı ad birleşmeler: İsmi birleşmelerin bu modelinde ek olan taraf esas olan
tarafa yanaşır, ondan asılı vaziyete düşer ve farklı ekler kabul etme, değişikliğe uğrama
imkanlarından tamamıyla mahrum kalır. Fakat, esas taraf hal ve şahıs ekleri kabul ederek
değişebilir ve cümledeki başka sözlerle alaka kurabilir. (Kazımov, 2004: 42)
Örn.: güzel kız, takta kaşık, taş divar vs.
2. Uzlaşma alakalı ad birleşmeleri. Bu gruba dahil olan birleşmelerin asılı tarafı sıfatlardan
(esas olarak düzeltme sıfatlardan), esas tarafı ise III. şahıs eklerinden ibaret olur; Örn: ağzı
bağlı, gözleri yaşlı vs.
3. İdare alakalı ad birleşmeleri: İsmi birleşmelerin bu grubunda esas taraf ek alan tarafı üç
halde - yönelme, bulunma ve ayrılma hallerinde- ifade eder; Örn: vatana muhabbet, ellere
yaraşıq, gözlerde kıvılcım, geçmişten hatıra, uzaktan haber, kentten mektup, beşte dört vs. Bu
tür birleşmelerin de tarafları birlikte bir öğe olur (Kazımov, 2004: 44).
4. Karşılıklı bağlılık alakasında olan ad birleşmeleri. Yukarıdaki birleşme çeşitlerinden farklı
olarak, bu tür birleşmelerin tarafları karşılıklı bağlılık esasında ilişkilenir. Bağlılık üsullerine
göre bunları iki gruba ayırmak mümkündür:
a) I. Grup: yanaşma ve uzlaşma alakalı ad birleşmeleri. (Belirtisiz ad tamlamaları)
Bu gruba dahil olan ad birleşmelerinin birinci tarafı eksiz ilgi halinde olur ve ikinci tarafla
birleşir. Aynı zamanda birinci taraf III. şahısta olduğundan ikinci taraf III. şahsın şahıs ekini
kabul ederek birinci tarafla uzlaşır. Böylelikle, birinci taraf ikinciye yanaşma, ikinci taraf
birinciye uzlaşma yolu ile tabii olur. Şartlı olarak bu tür birleşmelerde esas taraf ikinci taraf
olarak kabul edilir. (Kazımov, 2004: 45)
Örn.: Hazar denizi, okul müdürü vs.
Azerbaycan dilinde böyle birleşmelerde tamlayanın yalın halde değil, eksiz ilgi hali olduğu
gösterilir. Türkçede belirtisiz ad tamlamasından bahsederken Z. Korkmaz şöyle yazmıştır:
“Bu tamlama türünde, adından da anlaşılacağı üzere, tamlayan ad eksiz yani yalın
durumdadır. Yalnız tamlanan ad üçüncü şahıs iyelik eki almıştır (Korkmaz, 2009: 272).
C.Kerimoğlu da Türkçede belirtisiz isim tamlamalarından bahs ederken yazıyor ki, “ilk öğesi
ilgi hali almayan isim tamlamalarıdır. Tamlayan ilgi eki almadığı için belirsizlik taşır. Aslında
ilk öğe de ilgi halindedir, ancak kullanılmamıştır... (Kerimoğlu, 2014, 25)
b) II. Grup: idare ve uzlaşma alakalı ad birleşmeler. (Belirtili ad tamlamaları)
Karşılıklı bağlılık alakasında olan birleşmelerin ikinci modelinde birinci taraf ilgi hal eki,
ikinci taraf şahıs eki alır; birinci taraf ikinciye idare, ikinci taraf birinciye uzlaşma yolu ile
bağlı olur. Şartı olarak, bu tür birleşmelerin de esas tarafı şahıs eki ikinci taraf kabul edilir;
Örn: çocukların üçü, elmanın kırmızısı, işin başlangıcı vs.
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Türk Dilbilgisinde Leyla Karahan, Zeynep Korkmaz, Tahsin Banguoğlu, Muharrem Ergin,
M.Kaya Bilgegil, Süer Eker, Mehmet Hengirmen, Günay Karaağaç, H.İbrahim Delice, Tahir
Nejat Gencan, Caner Kerimoğlu ve başkalarının, Azerbaycan Dilbigisinde Muhtar Hüseynzade,
Memmedağa Şireliyev, Yusif Seyidov, Gazanfer Kazımov’un ve konu ile ilgili başka yazarların
eserlerini inceledikten sonra ad tamlamalarının araştırılma şekli hakkındaki fikirlerimizi
aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
1. Türkçe dilbilgisi kitaplarında ad tamlamaları genellikle kelime grupları, sözcük grupları,
kelime öbekleri, sözcük türleri, belirtme grupları başlığı altında incelenmiştir. Azerbaycan
dilbilgisi kitaplarında ise “kelime grupları” terimi leksikalogiya (Kelime hazinesi) başlığı
altında geçmektedir. Türkçe dilbilgisinde ‘kelime grubu’ kavramının karşılığı Azebaycan
dilbilgisinde “söz birleşmeleri” terimiyle karşılanmaktadır. Sözlük biliminde kelime grupları
başlığı altında eski ve yeni sözler, terimler, lehçe sözler, deyimler vs. ele alınmaktadır. Cümle
bilgisi söz birleşmeleri kısmında ise ismi birleşmeler, fiili birleşmeler ve zarf birleşmeleri
araştırılmaktadır.
2. Türk dilbilgisinde kelime grubunun türleri gibi gösterilen unsurlar hem dilin şekil bilgisi,
hem de söz dizimi kısmında yer alırken, Azerbaycan dilbilgisinde sadece söz dizimi kısmında
incelenmektedir; Türk dilbilgisinde “kelime grubu birden fazla kelimeyi içine alan, yapısında
ve manasında bir bütünlük bulunan, dilde bir bütün olarak muamele gören bir dil birliğidir”
diye geçmektedir. Azerbaycan dilbilgisinde ise söz birleşmesi iki ve daha fazla bağımsız
kelimenin anlam ve gramer yönünden birleşmesi temelinde şekillenen sözdizimsel
durumdur. - şeklinde tanımlanmaktadır. Görüldüğü gibi, Türk dilbilgisinde kelime gruplarını
oluşturan kelimelerin anlamlı ve ya anlamsız kelime türü olup olmadığı önem arz
etmemektedir. Azerbaycan dilbilgisinde ise böyle kelimelerin anlamlı olması şartı
aranmaktadır. Türk bilim adamlarından sadece Günay Karaağaç’ın “Türkçenin Söz Dizimi”
kitabında kelime grubunun tanımını yaparken bu şartın arandığına rastladık, ancak değerli
bilim adamının kelime gruplarını tasnif ederken bu fikri devam etdirmediği görülmektedir.
3. Türk dilbilgisinde ad tamlamaları farklı şekillerde tanımlanarken Azerbaycan dilbilgisi
kitaplarında birbirine benzeyen ve bilim adamları tarafından tek anlamlı şekilde kabul edilen
tanımların ve ad tamlaması nedir? sorusunun artık güncelliğini kaybetmiş durumda olduğunu
görebiliriz. Türkçede iki veya daha çok ismin sahiplik, tahsis, tür, cins vb. nitelikleri belirtmek
üzere özel bir biçimde bir araya gelmesinden oluşan kelime grubuna isim tamlaması denir.
Azerbaycan dilbigisinde ise ad tamlamaları genellikle ikinci unsurun hangi kelime grubuna ait
olduğuna göre (isim, sıfat, sayı, zamir) belirlenmektedir; yani esas tarafı (tamlanan tarafı)
adlardan (isim, sıfat, sayı, zamir) ibaret olan birleşmelere ismi birleşmeler (ad birleşmeleri)
denmektedir.
4. Türkçede ad tamlamaları ile ilgili terimlerin çok çeşitliliği göze çarpmaktadır, yani ad
tamlaması yerine isim tamlaması, bağlam takımı, izafet, isim takımı, ad takımı, aidlik ilgisi, ad
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tamlaması, ad tümlemesi gibi terimler kullanılmıştır. Azerbaycan dilbilgisinde dilbilimciler
tarafından son 40-50 yılda tek terim kullanma işinde bir sıkıntının olmadığı görülür.
5. Türkçede ad tamlamasından bahsederken genellikle, iki isim arasında iyelik ilgisi esas
alınır, ad tamlamalarının üçe ayrıldığı (belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması,
zincirleme isim tamlaması) belirtilmektedir; sıfat tamlamaları, takısız tümlemeler, kısaltma
grupları, unvan grupları vs. ayrı bir kelime grubu gibi incelenmektedir.
Azerbaycan dilbigisinde ismi birleşmeler tarafları arasındaki sözdizimsel ilişkilere göre 4
gruba ayrılır: Yanaşma alakalı ismi birleşmeler, uzlaşma alakalı ismi birleşmeler, idare alakalı
ismi birleşmeler ve karşılıklı tabelilik ilişkisinde olan ismi birleşmeler.) Türk dilindeki
zincirleme isim tamlamaları ise Azerbaycan dilinde kuruluşuna göre mürekkeb ismi
birleşmeler sayılır ve söz birleşmelerinin ayrı bir türü gibi görülmez.Türk dilinde kısaltma
grupları gibi verilen söz grupları Azerbaycan dilinde ismi birleşme kabul edilir; böyle ki,
tamlayanı hal eki almış söz birleşmeleri idare alakalı söz birleşmeleri; tamlayanı iyelik eki
almış söz birleşmeleri ise uzlaşma alakalı söz birleşmeleri adı altında öğrenilir ve Türkçedeki
ucu sivri, saçı uzun, aklı kısa gibi birleşmeler uzlaşma alakalı söz birleşmeleri; aslına uygun,
cana yakın, yükte hafif, pahada ağır gibi birleşmeler ise idare alakalı söz birleşmeleri olarak
görülmektedir. Metin Karaörse göre, “İsnat, ilgi, yaklaşma, bulunma, uzaklaşma ve yapma
gruplarını kısaltma grupları adı altında toplamak daha uygundur. Çünkü bunların
sonlarından bir fiil düşerek kısalmış şekle gelmiş durumdadırlar. Ayrıca isnat grubu dışında
olan bu kısaltma gruplarına hal grubu demek de uygundur (Karaörs, 1995: 25). Demek ki,
M.Karaörs de, kısaltma gruplarının hal grubu olduğu kanaatine gelmiştir, bu da zaten
Azerbaycan dilbilgisindeki idare alakalı ismi birleşmeler terimine denk gelmektedir; belki de
Muharrem Ergin’in Türkçenin sentaksisi hakkındaki “Türk sintaksisinin bütün yapısı bu ana
kanun üzerine kurulmuştur. Bütün kelime grupları ve cümlede belirtilen, tamamlanan, tabi
olunan, asıl unsur sonda, belirtilen, tamamlayan, tabi olan, yardımcı unsur başta bulunur” fikri (Ergin, 2012: 375) zamanında dikkate alınsaydı ve takip edilseydi, ad tamlamalarının
tanımı ve tasnifi zamanı bu kadar karışıklık yaşanmazdı denilebilir.
6. Türk dilbilgisinde kelime grupları içinde yer alan tamlamalar, onların türleri arasındaki
farklar detaylı şekilde açıklanmamaktadır; bu zamana kadar tartışmalı konular
bulunmaktadır. Farklı özelliklere sahip olan ad tamlamalarının birleşik kelimeler, klişe
kısaltmalar, unvan grupları, tekrarlar (ikilemeler) ile bir başlık altında incelenmesi doğru bir
yöntem olmayıp sadece konu ile ilgili sorunların artmasına neden olmuştur; Azerbaycan
dilbilgisinde ise ismi birleşmeler, ismi birleşmelerin türleri arasındaki farklar, birleşmeyi
oluşturan sözcükler arasındaki ilişki apaçık bir şekilde açıklanmıştır ve birleşik isimlerle
birleşik kelimeler, tekrar grupları arasındakı farklı ve benzer yönler detaylı şekilde
incelenmiş, onların morfolojinin araştırma alanına girdiği kanaatine varılmıştır.
7. Türk dilbilgisinde bazen ad tamlamalarının türleri gösterildikten sonra sadece onlara dair
örnekler verilmektedir, bazen ise sadece ad tamlamalarının anlam özelliklerine ağırlık
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verilmiş, cümle yapısındaki yerinin yorumuna yer ayrılmıştır. Azerbaycan dilbilgisinde ise ad
tamlamalarının cümle yapısındaki yeri üslupları inceleyen çalışmalarda yer almaktadır.
8. Türk dilbilgisinde ve Azerbaycan dilbilgisinde belirtisiz ad tamlamalarında belirtilenle
belirtilen arasına hiçbir kelimenin giremediği fikri ireliye sürülmüştür. Türk dilbilgisine göre,
belirtisiz isim tamlamasının iki unsuru arasında daimi bir ilişki mevcuttur. Tamlamada iki
unsur arasına başka bir unsur giremez ve unsurlar yer değiştiremez. Azerbaycan dilbilgisine
göre, bu tür kelime gruplarında kelimeler arasında ilişki aşırı derecede sağlam olduğu için
ismi birleşmeyi oluşturan kelimeler arasına başka kelime eklemek mümkün değildir.
Birleşmeyi oluşturan tarafların birbiriyle sıkı bağlılığı bu tip oluşumları tam sözlük birimine
çevirmektedir.
Araştırmalarımız her iki dilde belirtisiz isim tamlamalarının iki unsuru arasına farklı bir
kelimenin girebildiğini göstermektedir, dil kurallarına uymayan bir kaç ad tamlamasının
olması belki de istisnai durum gibi değerlendirilebilir, fakat örneklerin sayı en az 200 den
fazlaysa, buna istisnai bir durum diyemeyiz, örneğin:
Türk Edebiyatı, Azerbaycan Cumhuriyeti, Azerbaycan Edebiyatı gibi tamlamlar belirtisiz ad
tamlamalarıdır, fakat Türk Edebiyatı, Azerbaycan Cumhuriyeti, Azerbaycan Edebiyatı diye
bildiğimiz gibi, Türk Halk Edebiyatı, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Azerbaycan Halk
Edebiyatı, Azerbaycan Çocuk Edebiyatı da demek mümkündür ve dünyada 200-den fazla
ülkenin olduğu, buna uygun olarak bir o kadar da belirtisiz ad tamlaması oluşturabileceğimiz
düşünülerse, kanaatimizin doğru olduğu tespit edilebilir.
Görüldüğü gibi, kelime grupları ile ilgili kavramlara verilen adlar bazı konuların anlaşılmasını
güçleştirmektedir. Bu konuda yapılması gereken ilk iş terim birliğinin sağlanması ve tasnif
ilkelerinin yeniden belirlenmesidir.
Oğuz grubunda yer alan ve birbirine çok yakın olan bu dillerde ad tamlamalarının şekil ve
biçim açısından aynı olması da farklı sınıflandırmanın doğru olmadığını gösterir. Akademik
çalışmalarda bilim adamlarının fikir ve görüşlerinin aynı olması şartı aranmamaktadır, fakat
ortak çalışmaların Türk dillerinin gramerinin öğrenilmesinde çok faydalı olacağı
kanaatindeyiz. Bu yüzden akademisyenlerin ortak bir çalışma içerisine girmeleri
gerekmektedir.
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USING SONGS TO IMPROVE ARABIAN STUDENTS’ TURKISH LISTENING SKILLS
ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DİNLEME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ŞARKI
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ABSTRACT
Know one or more foreign languages with globalization, both have taken the case has been a matter of dignity and
necessity, nowadays. People enrolment language courses even go abroad to learn a foreign language. Different
ways and techniques can be used in teaching Turkish as a foreign language to teach basic language skills. Its
important to identified the needs of the target audience, who want to learn Turkish and put into practice
reasonable curriculum. Listening is the first skill that students have difficulty. First, listening training has a
positive impact on students' speaking skills and the others. Therefore, listening activities must have attract
students’ interest and attention. In this study, Yemen Sana'a University in the 2012-2013 academic year, the
Faculty of Languages Turkish Language and Translation Department, is examined development of listening skills
of Turkish beginners of Arab students song selection and usage. Five songs singing by different artists were played
for 36 beginnner students. Working papers, the words of the songs written and blanking some words, are
distributed to students. Each song is played three times. It is requested to students to fill gaps in the paper based
on the songs they listened. Result of the research showed that singing slower intensity and less musical
instruments can make it easier to understand and make the students listen more comfortable. Considering
students are the beginner level it can be understood the reason of much typing errors.
Key Words: Listening skill, song, Arabian students, teaching Turkish as a foreign language.

ÖZET
Günümüzde küreselleşmeyle birlikte yabancı bir ya da birkaç dili bilmek hem zaruret hâlini almış hem de bir itibar
meselesi olmuştur. İnsanlar yabancı dil öğrenmek amacıyla dil kurslarına hatta yurtdışına gitmektedirler.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel dil becerilerini kazandırmak için birbirinden farklı yöntem ve
teknikler kullanılabilir. Burada önemli olan Türkçe öğrenmek isteyen hedef kitlenin gereksinimlerinin tespit edilip
buna uygun bir öğretim programının hayata geçirilmesidir. Dil öğretiminde öğrencilerin zorluk çektikleri
becerilerin başında dinleme gelmektedir. Dinleme eğitimi, öncelikle öğrencilerin konuşma becerilerine ve daha
sonra diğer dil becerilerine olumlu etki yapar. Bu sebeple dinleme etkinlikleri öğrencinin ilgisini ve dikkatini
çekecek özelliklere sahip olmalıdır. Bu çalışmada 2012-2013 öğretim yılında Yemen Sana’a Üniversitesi Diller
Fakültesi Türk Dili ve Tercüme bölümünde Türkçe öğrenmeye yeni başlayan Arap öğrencilerinin dinleme
becerilerinin geliştirilmesinde şarkı seçimi ve kullanımı konusu incelenmiştir. Başlangıç seviyesindeki 36
öğrenciye farklı sanatçıların seslendirdikleri beş farklı şarkı dinletilmiştir. Öğrencilere şarkıların sözlerinin yazılı
olduğu ve bazı kelimelerinin çıkarıldığı çalışma kâğıtları dağıtılmıştır. Her bir şarkı üç defa dinletilmiştir.
Öğrencilerden kâğıtlardaki boşlukları dinledikleri şarkılardan yola çıkarak doldurmaları istenmiştir. Araştırmanın
sonucunda daha yavaş söylenen ve çalgı aleti yoğunluğunun az olduğu şarkıları öğrencilerin daha rahat
anlayabildikleri ve dinlemelerini kolaylaştırdığı görülmüştür. Öğrencilerin başlangıç seviyesinde oldukları göz
önünde bulundurulursa kelimeleri yazarken çok fazla harf hatası yapmalarının sebebi anlaşılabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Dinleme becerisi, şarkı, Arap öğrenciler, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi.
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1. GİRİŞ
Günümüzde insanlar, farklı amaçlarla en kısa zamanda bir dili öğrenebilmek için maddi ve
manevi fedakârlıklar yapmaktadırlar. Hedef dildeki temel dil becerilerinde yetkinleşebilmek
için her bir beceri alanına özgü yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminde uygulama ve ölçme değerlendirme bakımından zor sayılabilecek beceri
alanlarının başında dinleme eğitimi gelmektedir. Dinleme eğitimi Türkçeyi yabancı dil olarak
öğrenenler için ayrıca önemlidir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde temel dil
becerilerinden dinleme öğrenme alanında öğrencilere belli başlı becerilerin
kazandırılmasında farklı ve ilgi çekici etkinliklerin önemli bir yeri vardır.
Dinleme, günlük yaşamda insanlarla iletişim kurmanın önemli bir aracıdır. Okullarda
öğrenme, gelişme ve zihin becerilerini geliştirme çalışmalarının temelinde dinleme vardır.
Öğretmeni ve dersi dinleme, konferans, seminer, tiyatro gibi sunuları dinleme, tartışma ve
röportajları izleme örnek olarak sayılabilir (Güneş, 2013, 81).
Dinleme becerisinin eğitiminin diğer becerilere göre daha az önemsenmesinin sebebi,
dinleme becerisinin doğuştan kazanıldığı düşüncesidir (Ünalan, 2001).
Sınıf içinde ve dışında her gün yüzlerce dinleme durumuyla karşılaşılmaktadır. Dinleme
etkinliklerine öğrenciyi katmanın yanında öğrenciye strateji kullanmayı ve bu stratejileri
amacına göre seçmeyi öğretmek çok daha yararlı olacaktır (Akyol, 2010, 10).
Seslerin ve sözel uyarıcıların işitilmesiyle başlayan ve bu uyarıcılara öğrencilerin dikkatlerini
yoğunlaştırmasıyla sürdürülen dinleme sürecinin öğrenmede yeri ve önemi büyüktür.
Öğrencinin bir ders süresi içinde dinleyerek ve izleyerek öğrenebileceği bir konuyu ders
dışında öğrenebilmesi için daha fazla zaman ayırması gerekmektedir (Demirel ve Şahinel,
2006, 73).
Görsel ve işitsel araçların hayatın her alanında giderek yaygınlaşması ve bu araçların
eğitimde kullanılması etkili bir dinleme/izleme eğitimini gerekli kılmaktadır. Bu becerinin
geliştirilmesiyle, öğrencilerden dinlediklerini/izlediklerini sıralama, sınıflama, sorgulama,
ilişkilendirme, eleştirme ve bunlarla ilgili çıkarımlarda bulunma gibi üst becerileri
gerçekleştirmesi beklenmektedir (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2006, 5).
Müzik ve dilin birleşimi olan şarkıların sayısız üstünlüğü dikkati hak eder. Şarkıların kültürde
ve temadaki zenginliği, deyimsel ve şiirsel ifadeleri, tedavi edici işlevi şarkıları dil
öğretiminde kusursuz araç yapar ( Shen, 2009). Şarkılar herkesin dil tecrübesinde önemli bir
yer tutar, dil öğrenimini kolaylaştırır, dil öğrenimindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırır ve
dili geliştirme sürecini hızlandırır. Motivasyon kaynağı olan şarkılar, dinleme ve konuşma
becerilerinin geliştirilmesinde de yardımcı olur (Hisar, 2006, 26).
Şarkı her zaman güncel gerçeğin bir parçası, bir aynasıdır. Bir anlatım tarzının en görkemli
biçimde güncelliğinden hiçbir şey kaybetmeden dillerden düşmeden tekrarlanan kültürel
ögelerin örüntülerinin bir bütünüdür (Ataseven, 1988).
Dil öğretiminde şarkı kullanımı öğretmen ve öğrenenlere çokça imkân sunar. Dilin değişik
şekillerde sunulmasına ve değiştirilmesine imkân verir. Kültürel konuların sunulmasında,
kısa öykülerde, bağlamdaki yeni kelime ve ifadelerde, anadili konuşanların telaffuzlarının
tanıtımı ve tartışma konularında kullanılabilir (Neisa, 2008, 167-168).
Yabancı dil öğretiminde şarkıların üç değişik kullanımı söz konusu olabilir:
1. Kullanılacak şarkının sözlerinde belirli bir edebi değeri olanlar seçilir ve şarkı sözlerinin
iyi anlaşılmasına özen gösterilir, anlam derinliklerine inilmeye çalışılır.
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2.
3.

Sınıf içinde dersi çekici ve kolaylaştırıcı bir unsur olarak kullanılabilir.
Günlük yaşamın farklı yönlerini sınıfa taşıyacak popüler şarkılar seçilir, konuları ve
mesajları açısından incelenir (Ataseven, 1988).
Yabancılara Türkçe öğretiminde müzikli etkinlikler öğrencilerin motivasyonuna olumlu
yönde katkı sağlamaktadır. Müzikli öğretimlerde, öğrencilerin ilgilerini çekici müzik
parçalarının seçilmesi faydalı olacaktır. Popüler müzik parçalarının seçilmesi öğrencilerin
derse olan ilgilerini olumlu yönde etkilemektedir (Arslan ve Adem, 2010).
YTÖ alanında yapılacak dinleme etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
1.
Öncelikle öğretmenin dinleme etkinliğinin amacına uygun bir etkinlik bulması
gerekmektedir.
2.
Amaca uygun olan etkinliğin öğrencilere kaç kez dinletileceği önceden belirlenmelidir.
3.
Anlaşılması güç kelime ya da kısaltmalar tahtaya yazılmalıdır.
4.
Dinletilecek metnin öğrenci seviyesine uygunluğuna dikkat edilmelidir.
5.
Dinleme metninin gelişigüzel seçilmemiş ve öğrenci seviyesine uygun hızda
seslendirilmiş olmasına ayrıca dikkat edilmelidir. Öğrencilerin dinleme
etkinliklerinde en çok şikâyet ettikleri hususların başında seslendirmenin hızlı olması
gelmektedir.
6.
Dinletilecek metinde genel konular olmalı, öğrencilerin kültürel değerlerine ters
düşen metinlerin olmamasına dikkat edilmelidir.
7.
Dinleme etkinlikleri için mümkünse dil laboratuvarı kullanılmalı ya da kaliteli ses
veren cihazlar tercih edilmelidir.
8.
Yapılan etkinliğe uygun ölçme araçlarından yararlanılmalıdır.
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmek için Türkçe
müziklerden, filmlerden, dizilerden, çizgi filmlerden yararlanılabilir. Bu süreçte ne kadar çok
farklı kaynaktan dinleme etkinliği yaptırılırsa öğrencilerin duyduklarını anlama ve kavrama
becerileri de o kadar artar. Dinleme etkinliklerinin değerlendirilmesinde de dinletilen
metinlere yönelik hazırlanmış sorulardan, amaca uygun olarak düzenlenmiş formlardan
yararlanılabilir (Yılmaz, 2014, 26).
Araştırmanın amacı
Bu çalışmada Türkçe öğrenmeye yeni başlayan Yemenli öğrencilerin dinleme becerilerinin
geliştirilmesinde şarkıların kullanılabilirliğini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla 36
öğrenciye beş farklı şarkı dinletilmiş ve öğrencilere dağıtılan çalışma kâğıtlarında boş
bırakılan yerleri dinledikleri şarkılardan hareketle doldurmaları istenmiştir.
Araştırma problemi
1.
Şarkılar yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde etkili bir dinleme materyali midir?
2.
Öğrenciler dinledikleri şarkılardan hareketle doldurdukları çalışma kâğıtlarında en
çok hangi hataları yapmışlardır?
2. YÖNTEM
Araştırmanın deseni
Türkçe öğrenen öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesinde şarkıların
kullanılabilirliğinin araştırıldığı çalışma betimsel araştırma yöntemiyle oluşturulmuştur.
Betimsel araştırmalarda, verilen bir durum olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde
tanımlanıp (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2011: 21) daha önceki
olaylar ve durumlarla ilişkisi incelenir (Karakaya, 2011, 59).
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Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 öğretim yılında Sana’a Üniversitesi Diller Fakültesi
Türk Dili ve Tercüme Bölümünde Türkçe öğrenen başlangıç seviyesindeki 36 öğrenci
oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi
Veri toplama aracı olarak ilgili alanyazın çalışması ve uzman görüşleri doğrultusunda
belirlenen beş şarkının sözlerinin yazılı olduğu ve bazı kelimelerinin çıkarıldığı çalışma
kâğıtları kullanılmıştır. Çalışma kâğıdında “Uzun ince bir yoldayım” şarkısından 10, “Domates
biber patlıcan” şarkısından 22, “Bir yanlış kaç doğru?” şarkısından 17, “Benim için üzülme”
şarkısından 12 farklı 2 tekrarlayan olmak üzere 14, “Günün birinde” şarkısından 11 kelime
olmak üzere toplam 74 kelimenin boş bırakılan yerlere yazılması istenmiştir. Nitel
çalışmalarda deneklere herhangi bir işlem ya da yönlendirme yoktur. Gözlem, görüşme ve
doküman analizi gibi farklı kaynaklardan elde edilen büyük miktarlardaki veriler analiz edilip
sentezlenerek özetlenir (Büyüköztürk vd., 2011, 262).
Çalışmada öğrencilerden dinledikleri şarkılardan hareketle çalışma kâğıtlarındaki boş
bırakılan yerleri doldurmaları istenmiştir. Öğrencilerin yazdıkları kelimeler (+)doğru, (*)harf
hatası, (>) ek eksik,(-)yanlış, (ø)boş, (↑)fazla harf, (↓)eksik harf kodlarıyla belirlenip
verilerinin bütününün özetlendiği grafikler yapılmıştır. Bu grafiklerin daha anlaşılır olması
için her bir kategori farklı bir renkle belirtilmiştir. Grafiklerin hemen altında öğrencilerin
yaptıkları hatalar örneklendirilmiş ve bunlarla ilgili yorumlara yer verilmiştir.
Uygulama Süreci
Çalışma, her gün bir şarkı dinletilip beş günde tamamlanmıştır. Şarkılar üç kez dinletilmiştir.
Uygulama süreci şöyledir:
1. Araştırmada dinletilecek beş şarkı daha önce de belirtildiği gibi alan uzmanları
görüşleri ve öğrenci seviyeleri gözetilerek belirlenmiştir.
2. Verilerin toplanacağı çalışma kâğıtları öğrencilere dağıtılıp çalışma hakkında
öğrenciler bilgilendirilmiştir.
3. Öğrencilerin şarkıları rahatlıkla duyabilecekleri uygun sınıf ortamı oluşturulmuştur.
4. Şarkılar dinletilmeden önce çalışma kâğıtlarına öğrencilerin göz gezdirmelerine
müsaade edilmiş ve daha sonra şarkılar üç kez dinletilmiş, aralarda ve uygulamanın
sonunda öğrencilerin yazmaları için iki dakikalık zaman verilmiştir.
5. Öğrencilerden toplanan çalışma kâğıtları uygulama sonunda incelenmiş ve yapılan
yazım hataları tespit edilip grafikler hâlinde sunulmuştur.
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3. BULGULAR VE YORUMLAR
Grafik 3.1. “Uzun ince bir yoldayım” türküsüne ait bulgular

Grafik3 3. 1’de “Uzun ince bir yoldayım” türküsüne ait çalışma kâğıtlarında yerleri boş
bırakılan on kelimeyle ilgili öğrencilerin yazdıklarının genel bir değerlendirilmesine yer
verilmiştir. “İnce” kelimesini sadece bir öğrenci boş bırakmış, dört öğrenci yanlış yazmış, iki
öğrenci harf hatası yapmış ve geri kalanlar ise doğru yazmıştır. V10 kodlu öğrenci “ince”
kelimesini “once” olarak V11 ise “inci” şeklinde yazmıştır.
“Bilmiyorum” ifadesinin yazımında yedi öğrenci harf hatası yapmış, üç öğrenci fazla harf
yazmış, iki öğrenci ise harfleri eksik yazmıştır. Yine bir öğrenci “bilmiyor” şekline yazarak
şahıs ekine yer vermemiştir. Beş öğrenci kelimeyi doğru yazmış ve sadece bir öğrenci
kelimenin yerine herhangi bir şey yazmamıştır. Öğrencilerin yarıya yakını bu kelimeyi yanlış
yazmıştır.
“Gece” kelimesini sadece Ö12 kodlu öğrenci “güzecek” şeklinde yanlış yazmış; fakat diğer
öğrenciler doğru yazmıştır. “Dünyaya” kelimesini yazarken on öğrenci “(y)a” ekini eksik
yazmıştır. Kelimeyi yazarken yedi öğrenci harf hatası yapmış, bir öğrenci bir şey yazmamış,
on beş öğrenci doğru yazmış ve üç öğrenci de yanlış yazmıştır.
3

Grafikte sol taraf kız öğrencileri, sağ taraf erkek öğrencileri göstermektedir. “V1,2,3…” öğrencileri ifade
etmektedir.
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“Kapılı” kelimesini sadece iki öğrenci tam doğru yazmakla beraber yirmi yedi öğrenci de “lı”
yapım ekini eksik bırakmıştır. Yine bir öğrenci harf hatası yapmıştır. “Uzak” kelimesini dört
öğrenci doğru yazmış, bir öğrenci boş bırakmış, yirmi öğrenci harf hatası yapmış ve geri kalan
diğerleri yanlış yazmıştır. “Miktarınca” kelimesinde dört öğrenci bir şey yazmamış, on öğrenci
harf hatası yapmış, bir öğrenci (V6) eki (ınca) eksik yazmıştır. Bu kelimeyi tam doğru yazan
V23 kodlu öğrencidir. “Veysel” ismini öğrenciler ya yanlış yazmış ya da boş bırakmışlardır.
Sadece V15 kodlu öğrenci bu kelimeyi “Vaysa” şeklinde yazarak diğer öğrencilere göre doğru
yazıma biraz daha yaklaşmıştır. “Veysel” kelimesinin yazımına ilişkin öğrenci örnekleri “aisa,
ise, söyle, mise, risa, ınsa, mansa, benise” şeklindedir.
“Menzile” kelimesinde on dokuz öğrenci harf hatası yapmış, sadece V35 kodlu öğrenci hata
yapmamış ve geri kalanları kelimeyi yanlış yazmışlardır. “Gidiyorum” ifadesi üç öğrencinin
yanlış yazımı, bir öğrencinin şimdiki zaman eki (yor)u eksik yazmasının dışında doğru
yazılmıştır.
Grafik 3.2. “Domates biber patlıcan” şarkısına ait bulgular

“Domates biber patlıcan” şarkısına ait bulgulara bakınca Grafik 3. 2’de boş bırakılan ve
tamamen yanlış yazılan kelime sayılarının çokluğu dikkati çekmektedir. “Hislerimi, dilim,
cesaretimi, istemiştim, bedel ve sımsıkı (harf hatası yapan iki öğrenci dışında), bitmesin,
sarılacağım(harf hatası yapan bir öğrenci dışında), yıkılmasın” kelimeleri ya boş bırakılmış ya
da yanlış yazılmıştır. Domates, biber ve patlıcan kelimeleri büyük oranda doğru yazılmıştır.
“Hislerimi” kelimesi “hizlı, gibi, gece, beler, yesdi, neeiz, andu, glis, keşke, geniş, hiç” şeklinde
yazılmıştır. Aynı zamanda bu yanlış yazımların içinde “keşke” kelimesi 10 frekansla dikkat
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çekmektedir. “Söyleyebilseydim” ifadesini altı öğrenci (söyle-) ve (söyleyebil-) şeklinde
yazmıştır. “Dilim” kelimesi karmaşık bir kelime olmamasına rağmen hiçbir öğrenci tarafından
doğru yapılamamıştır. “Konuşamadım” ifadesini sadece V27 kodlu öğrenci doğru yazmıştır.
Yine bu kelimenin yazımında beş öğrenci de harf hatası yapmıştır. “Aşkımı” kelimesi de
sadece üç öğrenci tarafından doğru yazılmıştır. Bu kelimenin doğru yazımına yakın örnekler
“aşkı, aşk, aşkım”dır. “Sokaktan” kelimesi sadece bir öğrenci (V19) tam doğru yazmıştır.
Öğrencilerin hemen hemen üçte biri “sokak, sokaklar” şeklinde yazmıştır. V 2 ve V9 kodlu
öğrenciler “yankılandı” ifadesinde birer harf yazmayarak kelimeyi “ya(n)kılandı,
yankı(l)andı” şeklinde yazmışlardır. “Uzaklardasın” ifadesinde altı öğrenci kelimeyi “uzak”
şeklinde yazmıştır. “Dualar” kelimesini sadece V27 kodlu öğrenci doğru yazmış, V2 kodlu
öğrenci “dua” ve V6 kodlu öğrenci de “duar” şeklinde yazmıştır. “Bedel” kelimesini V15 ve V35
kodlu öğrenciler “beden” şeklinde yazmış geri kalanlar ise ya boş bırakmış ya da yanlış
yazmıştır. “Nereye” kelimesini doğru yazan öğrenciler V2 ve V3 olmakla beraber kelimenin
“nerye, neryı, nereyi, nerde, nerede” şeklinde yazıldığı da görülmüştür. “Bekliyorum” ifadesini
dört öğrenci doğru yazmış; V8 kodlu öğrenci “bekliyor” ve V35 kodlu öğrenci ise “bikliyorum”
biçiminde yazmıştır.
Grafik 3.3. “Bir yanlış kaç doğru?” şarkısına ait bulgular

“Bir yanlış kaç doğru?” şarkısıyla ilgili bulgulara ilişkin Grafik 3. 3’te “Domates biber
patlıcan” şarkısında olduğu gibi boş bırakılan ve yanlış yazılan kelimelerin çokluğu
görülmektedir. “Davranıyorsun” ifadesi V13 kodlu öğrencinin (harf hataları) haricinde ya boş
bırakılmış ya da yanlış yazılmıştır. “Gururun, öfkeyle, verme (bir öğrencinin ek yanlışı ve bir
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öğrencinin doğru yazımı hariç) imkânsız” kelimeleri ya yanlış yazılmış ya da boş bırakılmıştır.
“Mi” soru ekini de sadece V30 kodlu öğrenci doğru yazmıştır.
“Yaralandığımı” kelimesini V3 kodlu öğrenci “yaralan” V13 “yaralande” V22 “yarandı”
V27 “yaralındı” ve V32 “yeraland” olarak yazmıştır. “Bir yanlışım kaç doğrumu götürüyor?”
cümlesindeki “doğrumu” kelimesi on iki öğrenci tarafından “doğru” biçiminde yazılmıştır.
“Aşkım” kelimesi dokuz öğrenci tarafından doğru yazılmıştır. “Domates biber patlıcan”
şarkısında yer alan “aşkımı” kelimesini sadece üç kişinin doğru yaptığı düşünülürse bu
kelimenin yazımında dikkate değer bir iyileşmeden söz edilebilir. Yine “aşkımı” kelimesi en
çok harf hatasının yapıldığı kelime olmuştur. Bunlara örnek olarak “ışkım, aşkem, akşam,
eşkem, maşıkın” verilebilir.
Grafik 3.4. “Benim için üzülme” şarkısına ait bulgular

“Benim için üzülme” şarkısına ait bulguların yer aldığı Grafik 3. 4’te yanlışlarla
beraber doğruların da arttığı görülmektedir. Öğrenciler sadece “eğme” kelimesini yazarken
yanlış yazmış ya da boş bırakmışlardır. Çalışma kâğıdında tekrarlayan “düşer” kelimesini V2
ilk seferde yanlış yazmış fakat ikincisinde doğru yazmış; V3 ise yaptığı harf hatasını ikinci
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seferde düzeltmiştir.

Bu şarkıda dikkati çeken “harap” kelimesidir. Arapçada “p” sesi

olmadığı için muhtemel cevapların “harab” şeklinde olması beklenirken hiçbir öğrenci “b”
sesiyle kelimeyi yazmamıştır.

Bunun aksine öğrencilerin on dördünü kelimeyi “haram”

biçiminde yazmıştır. “Sevgim yaşamaz hiç.” ifadesindeki “yaşamaz” kelimesi V2,3,8,13 kodlu
öğrenciler tarafından “yaşama” şeklinde yazılmıştır. Aynı kelime altı öğrenci tarafından “yaş,
yaşa, yaşam, yaşamı” biçimlerinde yazılmıştır. “Kırk” kelimesinin “kerk, kırık, kork, karık,
kark” yazılışlarına rastlanılmıştır. “Onur” kelimesini sekiz öğrenci “olur” şeklinde bir öğrenci
de “onun” biçiminde yazmıştır.
Grafik 3.5. “Günün birinde” şarkısına ait bulgular

“Günün birinde” şarkısına ait bulguların yer aldığı Grafik 3. 5’te görüldüğü üzere
“devran” kelimesini on beş öğrenci boş bırakmış, yirmi bir öğrenci ise yanlış yazmıştır.
“Devran” kelimesinin yerine altı öğrenci bir alt satırda yer alan “Sen de solacaksın günün
birinde” ifadesindeki “günün” kelimesini yazmıştır. “Ayrılığımız” kelimesinin hatalı ve yanlış
yazımlarına “ayrılımız, ayralılık,

ayralımlız, aryalık, ayrlımı, ayrılımı, aryalı, ayırıma”

kelimeleri örnek verilebilir. Pişman kelimesini katılımcılar “işman, kişman, dışman, dışmane,
beşmane, heşmane, dışma, düşmasın, deşman, beş, dişma” biçimlerinde yazmış fakat hiçbir
öğrenci “p” sesini kullanmamıştır. “Karlar” kelimesini öğrenciler “karar, kara, kar, kalar” ve
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V32 kodlu öğrenci ise “karlarya” şeklinde yazmıştır. Muhtemelen öğrenci “Senin de saçına
karlar yağacak.” ifadesindeki “yağacak” kelimesinin ilk hecesini “karlar” kelimesine ekleyerek
“karlarya” şeklinde bir kelime elde etmiştir. “Gözüne” kelimesini V2 kodlu öğrenci “gözne”,
V5,6,7 “güzle”, V8,19 “güzne”, V13 “gözine”, V15 “gözne”, V20 “güzni”, V22 “güzüni”, V27 “gözümi”, V29
“güzule”, V31 “güzlei”, V32 “gözini” ve V36 “güzüne” biçiminde yazmıştır.
“Kalbini” kelimesini öğrencilerden bazılarının “kalpine, kabi, karbini, kalpın, kalpını, kalını”
şeklinde yazdıkları görülmüştür. Burada dikkati çeken husus Arapçada olmayan “p” sesini
öğrencilerin hata yapma endişesiyle “kalp” kelimesinin yalın hâlinde olduğu gibi kullanmış
olmalarıdır.
4. SONUÇ
Araştırmada kullanılan beş şarkıdan daha yavaş söylenen ve çalgı aleti yoğunluğunun daha az
olduğu şarkıları öğrencilerin daha rahat anlayabildikleri ve dinlemelerini kolaylaştırdığı
görülmüştür. Bu araştırma göstermiştir ki yabancı öğrencilerin dinleme becerilerinin
geliştirilmesi amacıyla kullanılacak şarkılarda dikkate alınması gereken unsurlar söyleniş
şekli ve çalgı yoğunluğudur. Kahraman (2008) yaptığı çalışmada en iyi anlaşılan şarkıların
“soft rock” ve türlerindeki şarkılar olduğunu; telaffuz netliğinin ve çalgı aleti yoğunluğunun
anlamayı etkileyen faktörlerden olduğunu tespit etmiştir. Dolayısıyla şarkılar seçilirken
içerdikleri kelime türleri ve kelimelerin telaffuz özellikleri dikkate alınmalıdır. Türkçeyi
yabancı dil olarak öğrenen grupların dikkatini daha canlı tutma amacıyla kültürel
değerlerimizi de yansıtan ve öğrencilerin ilgisini çekecek türkü ya da şarkılar dinleme
becerilerini geliştirmede kullanılabilir. Şeref ve Yılmaz (2013) Arap öğrencilerin bir öğretim
setindeki dinleme etkinliklerinin çok hızlı olduğunu, kayıtlardaki bazı kelimelerin
anlaşılamadığını ve söz konusu etkinliklerin çok zor olduğunu söylediklerini belirtir. Ayrıca
Şevik (2012) yapılan araştırmaların dinleme becerisi etkinliklerine yeterince zaman
ayrılmadığını ve öğrencilerin öğretim programındaki dinleme beceri hedeflerine
ulaşamadığını gösterdiğinden ilköğretimin birinci kademesinde yabancı dil öğretiminde şarkı
kullanımının gerekliliğinden bahseder. Yine Batdı ve Semerci (2012) de öğrenci görüşleri
doğrultusunda şarkıların dil bilgisi kurallarını ve yapılarını hatırlamayı sağladığını, doğru
telaffuz etmeye ve kelime öğrenimine önemli etkilerinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Araştırmada öğrencilerin bazı kelimeleri hiç anlamadıklarından boş bıraktıkları, bazılarını
yazmaya çalışmalarına rağmen çok ilgisiz kelimeler yazdıkları görülmüştür. Bazı öğrencilerin
kelimelerin yazımında bir iki harf hatası yaptıkları, bazılarının yapım ya da çekim eklerini
yazmadıkları, bazılarının fazla harf ya da eksik harf hatası yaptıkları görülmüştür.

Bu sonuçlara göre alanda araştırma yapacak araştırmacılara ve yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi sınıflarında dinleme etkinlikleri yaptıracak kişilere yapılabilecek öneriler
şunlardır:

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1476

İsa YILMAZ


Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılacak şarkılar öğrenci seviyeleri
dikkate alınarak seçilmelidir.



Şarkılarda telaffuzu zor, anlamayı zorlaştıracak kelime ve kelime gruplarının
olmamasına dikkat edilmelidir.



Dinleme etkinlikleri kapsamında dinletilecek ya da tavsiye edilecek şarkılarda
çalgı yoğunluğu en az olanlar tercih edilmelidir.
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EXPLORING THE DICTIONARY PREFERENCES OF PROSPECTIVE ENGLISH LANGUAGE
TEACHERS1
İsmail YAMAN 2
ABSTRACT
Dictionaries are among the most commonly employed materials in the foreign language learning
process. Different types of them like monolingual, bilingual, collocation, and thesaurus dictionaries in
both printed and electronic forms are at the disposal of learners to help them with lexical problems. As
each type holds different characteristics, the dictionary use patterns are shaped in accordance with the
specific needs and expectations of learners. This study aims to find out some details on prospective
English language teachers’ dictionary preferences during their struggle to develop foreign language
skills. The study was conducted with the participation of 55 freshman students taking the “Word Skills
Course” in the English Language Teaching (ELT) Program at Ondokuz Mayıs University. The data were
collected through a written questionnaire which consists of five multiple choice and six short openended questions. The findings yielded by the numerical and qualitative analyses indicate that all of the
participants somehow utilize dictionaries (an average possession of 2 printed dictionaries per student)
and think that dictionary use is an indispensable part of language learning. However, they are not
entirely sure of whether they employ dictionaries effectively or not. Almost half of the participants
(42%) think that they cannot use dictionaries effectively. As for the dictionary types, the majority of
the participants (58%) prefer printed monolingual dictionaries. In the light of the findings we suggest
that ELT students’ awareness and knowledge as to the available different types of dictionaries should
be raised through informative elaborations on their distinguishing functions; and their skills for the
effective use of dictionaries should be consolidated through regular instructor-guided practices on
dictionary use within and outside the classroom.
Key Words: dictionary, English language teaching program, effective use, monolingual, bilingual

1. INTRODUCTION
English holds a lingua franca status all around the world and it is therefore the most
prioritized foreign language in Turkey as well as in most other countries. As a result, there is
a considerable number of active ELT programmes at Turkish universities that aim to educate
the prospective English language teachers for the national educational system. Even though
those who attend such ELT programmes hold a certain level of readiness in terms of English
language skills, dictionaries are still an indispensable tool and assistant for them throughout
their undergraduate study. As a matter of fact, it is not correct to ignore the role of
dictionaries in the studies of language learners at every level ranging from beginner to
1
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advanced. Even native speakers do feel the need to have a look at dictionaries from time to
time as it is impossible to know every single lexical item in a language even for native
speakers. According to Decarrico (2001: 285) "vocabulary learning is central to language
acquisition, whether the language is first, second, or foreign.” Therefore it can be directly said
that the use of dictionaries that are the foremost resource in terms of vocabulary is a sinequa-non at every phase of language learning for all kinds of learners. Supporting this specific
point, Kirkness (2004: 54) states “the dictionary has long been and still is ―an essential
source, if not indeed the principal source, of information on language for all members of
literate societies who might have questions on any aspect of the form, meaning, and/or use of
a word or words in their own or in another language.”
According to Zgusta (1971: 197), "a dictionary is a systematically arranged list of socialized
linguistic forms compiled from the speech habits of a given speech community and
commented upon in such a way that the qualified reader understands the meaning of each
separate form, and is informed of the relevant facts concerning the function of that form in its
community." Oxford Dictionary gives a broader definition of the word dictionary as follows:
“A book or electronic resource that lists the words of a language (typically in alphabetical
order) and gives their meaning, or gives the equivalent words in a different language, often
also
providing
information
about
pronunciation,
origin,
and
usage”
(http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/dictionary). As the definition makes
it clear dictionaries do not possess a standard and uniform format. There are different types
of dictionaries according to different variables. Singh (1982) introduces six criteria for the
classification of dictionaries as (1) density of entries (general or special dictionaries), (2) the
number of languages involved (monolingual, bilingual, bilingualized, or multilingual
dictionaries), (3) the nature of entries (lexical or encyclopaedic dictionaries), (4) axis of time
(diachronic or synchronic dictionaries), (5) arrangement of entries (alphabetical, semantic, or
causal dictionaries), (6) purpose (normative or referential dictionaries), and (7) the
prospective user (dictionaries for general users or special users). The classification of
dictionaries is not merely restricted to these criteria. For instance, the dichotomy of
electronic (online or offline) and printed dictionaries constitute another important dimension
in the taxonomy today.
The crucial role of dictionary use in language learning process has hitherto been emphasized
in a number of studies (e.g. Bensoussan, Sim, & Weiss, 1984; Laufer, 1990; Luppescu & Day,
1993; Tseng, 2009; Ezza & Saadeh, 2011; Şevik, 2014). Likewise, Asher (1999: 66) regards
the use of dictionaries as a “gateway to independent learning.” At this point, the role of
dictionary use in raising learner autonomy is highlighted. In addition, Oxford (1990) lists
using dictionaries under cognitive language learning strategies. Supporting the point
underlined by Asher (1999) and Oxford (1990), Wang (2007: 15) states that “dictionaries for
a foreign language learner are just maps in a tourist’s hand. A language learner has to know
how to use a dictionary…” All these researchers agree on the conclusion that dictionaries
constitute an integral part of each language learning process and orient learners to develop
their lexical competence with their guiding function.
As for the studies conducted on the use of dictionaries in EFL/ESL contexts, that of
Tomaszczyk (1979) can be regarded as one of the first ones. His study aimed to find out some
details as to the ways learners use dictionaries. Under the study a 57-item questionnaire was
administered to 449 subjects who were composed of foreign language learners at tertiary
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level, foreign language instructors, and translators in Poland. The analysis of the responses
showed that the participants used dictionaries mostly for translation, then for writing and
reading, and less frequently for speaking and listening. Another finding of the study was that,
regardless of their language proficiency, the participants used bilingual dictionaries more
than monolingual ones. The study also revealed that the subjects referred to dictionaries to
look for meanings (85%), synonyms (74%), idioms (72%), spelling (72%), pronunciation
(65%), grammar (59%), taboo words (45%), and etymology (19%).
Inspired by the pioneering study of Tomaszczyk (1979), Bejoint (1981) conducted a study on
the use of monolingual English dictionaries with the participation of 122 French students of
English at the University of Lyon. The findings of the study revealed that 96% of the students
possessed a monolingual dictionary (Oxford Advanced Leaner’s Dictionary, 45%; Longman
Dictionary of Contemporary English, 27%; and Concise Oxford Dictionary, 85%). The findings
also show that the participants utilized dictionaries for decoding more than encoding and
looked for meaning (87%), syntax (53%), synonyms (52%), spelling and pronunciation
(25%), and etymology (5%).
Other than the above-mentioned early two studies, researchers have conducted different
studies with different contexts so far. Most of these studies put a considerable focus on the
type of the dictionary used by language learners. Unlike Bejoint (1981) who believed that EFL
learners used monolingual dictionaries more than bilingual ones, the majority of the
researchers stated that language learners preferred to use bilingual dictionaries more
(Baxter, 1980; Schmitt, 1997; Nation, 2003; Hamouda, 2013; Ryu, 2006; Ali, 2012). In their
highly comprehensive study on dictionary usage by over 1,100 learners of English in seven
European countries Atkins and Knowles (1990) found that the majority of the participants
(75%) preferred to use bilingual dictionaries. Nation (2003) explains the greater preference
for bilingual dictionaries with the justification that learners need to know at least 2,000
words in English in order to be able to use a monolingual dictionary properly. On the other
hand, the study of Hayati (2006) on the effects of using monolingual and bilingual
dictionaries yields the result that dictionary type does not have any significant effect on
learners' vocabulary recall and retention.
Concerning the famous dichotomy of monolingual and bilingual dictionaries, Atkins
(1985:22) metaphorically states that "Monolinguals are good for you (like whole meal bread
and green vegetables); bilinguals (like alcohol, sugar and fatty foods) are not, though you may
like them better." What Atkins (1985) emphasizes here is the superiority of monolingual
dictionaries over bilingual ones in terms of potential contributions to the learners. However,
as the above-cited studies clearly display EFL learners generally tend to prefer bilingual ones
more. Actually, a compromise can be achieved here through a hybrid type: bilingualized
dictionaries. The findings of the study carried out by Laufer and Hadar (1997) suggest that
bilingualized dictionaries appear to be the most effective of the three types. Monolingual
dictionaries offer a detailed coverage of lexical items with information concerning meaning in
English, synonym and antonym, phonetic description, grammar tips, and contextual
examples. On the other hand, bilingual dictionaries generally cover just a list of Turkish
equivalents of the English lexical items. Bilingualized dictionaries cover a mix of the features
of these two types. Nevertheless, bilingualized dictionaries are not so common within Turkish
EFL context. The existing ones like Mirable are limited in terms of scope and coverage,
therefore they are not a strong alternative for Turkish learners of English, advanced ones in
particular.
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With the constant development of educational technologies, electronic dictionaries are
gaining a broader place and threatening the rule of printed paperback and hardcover
dictionaries. Studies of Bower and McMillan (2006), Chatzidimou (2007), Boonmoh (2010),
Zarei and Gujjar (2012), Dashtestani (2013), and Şevik (2014) are among the ones putting
emphasis on the increasing popularity of electronic dictionaries among EFL/ESL learners. In
his experimental study Weschler (2000) found that the students could look up words with an
electronic dictionary about 23% faster than with a printed dictionary. Thus, both the charm
of digital devices and look-up times can be an important motivating factor for today’s digital
native learners of English.
Besides the selection of the correct type, the effective use of dictionaries is another important
aspect involved in discovering details concerning unknown lexical items. Possessing a quality
dictionary does not necessarily mean that the user will find what s/he exactly looks for. Lack
of knowledge on how to utilize dictionary entries correctly can be misleading for the learners
and may result in incorrect uses of the words. Under this framework, Law (2009: 14) says
“the dictionary use process is actually very complex, involving different levels of physical and
mental operations, which also vary depending on the kinds of dictionary, and the purpose of
its use.” Likewise, according to Horsfall (1997:7), “one of the most useful dictionary skills is to
know when not to use a dictionary.” There are several studies in which the researchers
conclude that a considerable number of second/foreign language learners cannot use
dictionaries effectively enough (Chan, 2005; Tseng, 2009; Ali, 2012; Şevik, 2014). In their
study with 89 EFL/ESL students Nesi and Haill (2002: 282) divide look-up problems
encountered during the use of paper dictionaries while doing reading assignments into five
categories:
1. The subject chose the wrong dictionary entry or sub-entry (34 cases).
2. The subject chose the correct dictionary entry or sub-entry but misinterpreted the
information it contained (11 cases).
3. The subject chose the correct dictionary entry or sub-entry, but did not realize that
the word had a slightly different (often figurative) meaning in context (7 cases).
4. The subject found the correct dictionary entry or sub-entry, but rejected it as
inappropriate in context (5 cases).
5. The word or appropriate word meaning was not in any of the dictionaries the subject
consulted (8 cases).
Considering the significance of the issue for English language learning process and the
considerable lack of research on details as to the use of dictionaries within the EFL context in
Turkey, this study concentrates on the dictionary aspect on the side of learners and aims to
find out some details on the dictionary preferences of ELT students and their opinions
regarding the issue. The research questions of the study are:
1. How many printed English-related dictionaries do the ELT freshmen have
individually?
2. Where do they consult dictionaries more? At school or home?
3. What type of dictionary do they use more and why?
4. Do they think dictionaries are necessary in language learning?
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5. Do they think they know how to use dictionaries effectively?
2. METHOD
This study is a descriptive one and has been conducted with the voluntary participation of 55
freshman students taking the “Word Skills Course” in the English Language Teaching (ELT)
Programme at Ondokuz Mayıs University. The data were collected through a written
questionnaire which consists of eleven questions. five multiple choice and six short openended The tentative form of the questionnaire was broached to several ELT experts to ensure
its face validity and its final form was employed under this study upon the completion of the
suggested changes.
The collected quantitative data were analyzed numerically through Microsoft Excel. On the
other hand, the gathered qualitative data were first evaluated carefully and then categorized.
After the categorization the data were quantitized and treated as quantitative data. The
graphical analysis of the participants’ answers to some of the items in the questionnaire are
presented in pie chart format under the following title. The parts without graphical
illustrations are presented with percentages and discussed in written format.
3. FINDINGS
In this part, findings yielded by the quantitative and qualitative analyses conducted on the
collected data are covered. The discussion of the analyses is presented with reference to the
research questions of the study.
Research Question 1: How many printed English-related dictionaries do the ELT
freshmen have individually?
In order to find an answer to the 1st research question of this study, we asked the participants
how many printed English-related dictionaries they possessed. This question is quite
important to get a clear picture of the students’ dictionary possession. The numerical analysis
of the responses suggests an average of 2 printed dictionaries per student. The study of Ryu
(2006) conducted with the participation of 181 freshmen from different majors who were
taking the same general English classes at the University of Seoul yielded the finding that
nearly 90% of the participants owned at least one printed English dictionary. The subject
group of this current study is composed of ELT freshmen, therefore it is quite expected for
them to have a higher average number of printed dictionaries when compared with the
subject group of Ryu’s (2006) study. Actually, this average could be higher; however the everincreasing popularity of electronic dictionaries among students should not be diregarded.
Research Question 2: “Where do they consult dictionaries more? At school or home?”
In order to find an answer to the 2nd research question of this study, we asked the
participants where they consulted dictionaries more, at school or at home. Graph 1 illustrates
the analysis of the relevant answers.
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Graph 1. Analysis of the responses for the question “Where do you consult dictionaries more?
At school or home?”

Graph 1 clearly shows that the participants make use of dictionares more at home (73%).
This finding establishes a strong link between dictionary use and learner autonomy. Its
contributions to the students’ English-related studies or assignments at home reminds us of
Asher’s (1999: 66) statement that the use of dictionaries constitutes a “gateway to
independent learning.” At school the students have the opportunity to ask their teachers for
the unknown lexical items; however, at home they depend far more on their dictionaries to
handle their problems with vocabulary.
Research Question 3: What types of dictionary do they use more and why?
In order to find an answer to the 3rd research question of this study, we asked the
participants a series of related questions. First, they were asked which one of the following
they used more: (a) monolingual (English-English) dictionaries (printed version); (b)
monolingual (English-English) dictionaries (online version); (c) bilingual (English-Turkish,
Turkish-English) dictionaries (printed version); (d) bilingual (English-Turkish, TurkishEnglish) dictionaries (online version). The related graph based on the participants’ responses
is presented below:
Graph 2. The participants’ preference among monolingual (printed-online) and bilingual
(printed-online) dictionaries

Graph 2 obviously indicates that the majority of the participants (58%) prefer to use printed
monolingual dictionaries. It is followed by online bilingual dictionaries (22%), printed
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bilingual dictionaries (13%), and online monolingual dictionaries (7%). This finding is quite
interesting in that it does not agree with most of the related findings reported in literature
(Baxter, 1980; Atkins and Knowles, 1990; Schmitt, 1997; Nation, 2003; Hamouda, 2013; Ryu,
2006; Ali, 2012). On the other hand, it goes hand in hand with Bejoint’s (1981) strong
emphasis on the use of monolingual dictionaries for EFL learners. This finding may also be a
result of the fact that all of the 55 participants were ELT freshmen taking the “Word Skills
Course.” The content of this course and its dense focus on the details of lexical items can form
an orienting factor for students to refer more to monolingual dictionaries. Interestingly, while
most of the students use printed monolingual dictionaries, the lowest percentage goes to the
use of online monolingual dictionaries. On the other hand, the online use of bilingual
dictionaries (22%) turns out to be more than printed use of bilingual dictionaries (13%).
Second, we asked the students why they preferred the dictionary type they had selected in
the previous question. The qualitative analysis of the participants’ answers indicate that the
monolingual dictionaries are preferred thanks to their coverage of context, detailed
explanations and examples, and phonetic transcription. Bilingual dictionaries are mostly
selected because they enable quick understanding through direct Turkish or English
equivalents and do not require a certain level of English to understand the definitions or
explanations (see Nation, 2003). Printed dictionaries are reported to be superior with the
tactile aspect which contributes to longer retention. Lastly, those who preferred online
dictionaries praised this type for its time-saving, easy-quick, and easily portable nature, and
its coverage of listening application.
Third, with two closely interlinked questions we asked the students whether they used online
and offline electronic dictionaries. The analysis of the answers shows that all of the
participants (100%) reported that they somehow used online dictionaries. However, while
20 participants (36%) said that they made use of offline electronic dictionaries, 35 of them
(64%) reported no use. The 100% use of online dictionaries overlaps with the the emphasis
put on electronic dictionaries by Bower and McMillan (2006), Chatzidimou (2007), Boonmoh
(2010), Zarei and Gujjar (2012), Dashtestani (2013), Şevik (2014), and Weschler (2000).
However, the online dimension comes to the fore at this point. The participants display an
evident preference for online electronic dictionaries over offline ones, which indicates the
mounting role of internet technologies in language learning.
In another related question we asked the students which online monolingual dictionary they
used most. This question aims to provide a broader look at the online dimension. The analysis
of the participants’ responses is illustrated in Graph 3 below:
Graph 3. The online monolingual dictionary preferences of the participants
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Graph 3 clearly demonstrates that the majority of the participants (69%) opt for Oxford
online monolingual dictionary followed by The Free Dictionary (11%), Merriam-Webster
(6%), Longman (5%), Collins (5%), and Babylon (4%). It is a well-known fact that printed
Oxford dictionaries are the favourite among most EFL learners (Bejoint, 1981) and this
specific finding shows that not only its printed version but also the online version keeps a
high level of popularity among the participants.
In the subsequent question we asked the students which online bilingual dictionary they used
most. As is the case with the previous question, this question also aims to bring a more
detailed look at the online dimension. The analysis of the participants’ answers is illustrated
in Graph 4 below:
Graph 4. The online bilingual dictionary preferences of the participants

It is clear from Graph 4 that Tureng (69%) is by far the most preferred online bilingual
dictionary followed by Seslisözlük (15%), Zargan (9%), Babylon (5%), and Google Translate
(2%). With its mobile applications and ever-growing database, Tureng (Turkish-English)
online dictionary is a really rich resource for Turkish EFL learners. Google Translate cannot
be deemed as an online dictionary indeed; however one of the participants regarded and
reported it as so due to its bilingual nature.
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In the last sub-question under the 3rd research question, we asked the students which of the
following they used more: general-purpose dictionaries or specific-purpose dictionaries. The
related graph is as follows:

Graph 5. Analysis of the responses for the question “Which of the following do you use more?
General-purpose dictionaries or specific-purpose dictionaries?”

Graph 5 makes it obvious that the overwhelming majority of the participants use generalpurpose dictionaries more than specific-purpose ones like idiom, collocation, thesaurus
dictionaries. Indeed, this high percentage in favour of general-purpose dictionaries suggests a
hint of lack of knowledge on the coverage and benefits of specific-purpose dictionaries. The
freshman students may not know what a collocation or thesaurus dictionary is for.
Accordingly, some effort should be exerted by the instructors to raise the awareness and
knowledge of students on how to make use of such specific-purpose dictionaries.
Research Question 4: Do they think dictionaries are necessary in language learning?
In order to find an answer to the 4th research question of this study, we asked the participants
whether they regarded dictionaries as necessary in language learning process. This question
aims to touch on the meta-cognitive dimension as to the use of dictionaries. The related graph
is presented below:
Graph 6. Analysis of the responses for the question “Do you think dictionaries are necessary
in language learning?”
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It is crystal clear from Graph 6 that all of the participants (100%) regard the use of
dictionaries as a sine-qua-non of the foreign language learning process. This is actually
something predictable when we consider what the literature says (Bensoussan, Sim, & Weiss,
1984; Laufer, 1990; Luppescu & Day, 1993; Tseng, 2009; Ezza & Saadeh, 2011; Şevik, 2014).
This high level of awareness of the importance of dictionary use among the students adds a
big plus on their language learning score card.
Research Question 5: Do they think they know how to use dictionaries effectively?
In order to find an answer to the 5th research question of this study, we asked the participants
whether they knew how to use dictionaries effectively. Like the 4th research question, this
also aims to offer a meta-cognitive picture of the issue. The related graph is presented below:
Graph 7. Analysis of the responses for the question “Do you think you know how to use
dictionaries effectively?”

Graph 7 demonstrates that 58% of the participants think that they know how to use
dictionaries effectively, but the remaining 42% think that they do not. The percentages turn
out to be relatively close to one another. The number of those who give a negative answer to
this question is remarkable enough. Similarly, according to the results yielded by the study of
Şevik (2014) 51% of the respondents think that they can use dictionaries effectively while
the other 49% think they cannot or are undecided. In addition they are other studies which
report more negative results concerning the effective use of dictionaries by EFL learners
(Nesi and Haill, 2002; Chan, 2005; Tseng, 2009; Ali, 2012; Şevik, 2014). Thus, it becomes clear
that students need a well-structured training on how to use different types of dictionaries
effectively. This is especially important for the subject group of this study who are
prospective English language teachers.
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4. CONCLUSION
Despite the importance of dictionaries for EFL learners, little research on English dictionaries
and dictionary use has been carried out in Turkey so far (see Şevik, 2014). According to
Atkins and Varantola (1997:1) “There are two direct routes to more effective dictionary use:
the first is to radically improve the dictionary; the second is to radically improve the users. If
we are to do either of these things – and obviously we should try to do both – the sine-quanon of any action is a very detailed knowledge of how people use dictionaries at present.”
Therefore, it is fairly important to know what are the learners’ dictionary preferences and
whether they can use dictionaries effectively enough.
In this study we aimed to find out some details about the dictionary preferences of
prospective English language teachers under the framework of “Word Skills Course” in the
English Language Teaching (ELT) Program at Ondokuz Mayıs University. The data were
gathered through a written questionnaire which was administered to 55 freshman students.
The findings yielded by the analyses show that all of the participants somehow utilize
dictionaries and hold the view that dictionaries form an integral part of the language learning
process. The majority of the participants (58%) reported that they preferred to use printed
monolingual dictionaries more than other types. Nevertheless, 42% of the participants think
that they cannot use dictionaries effectively. Taking these findings into consideration, we
suggest that, as prospective English language teachers, ELT students’ awareness and
knowledge on the effective use of dictionaries should be raised as much as possible through
regular authentic practices and tasks within and outside the classroom. Their look-up errors
should be minimized through instructor-guided practices and assignments. Last but not least,
they should be encouraged to deem different types of dictionaries as an easily-accessible and
invaluable assistant for their whole English language learning process.
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BOOKS ON BASIC
TÜRKÇEYİ YENİ ÖĞRENEN YEMENLİ ÖĞRENCİLERİN TEMEL SEVİYEDEKİ HİKÂYE
KİTAPLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ1
İzzet ŞEREF 2

ABSTRACT
In this research, Yemen Sana’a University Faculty of Languages Translation Department of Turkish Language 45
students of story books they read in elementary level understanding levels were determined. For this purpose the
students “Environmental Youths” is the story books have taught and students after the reading process, the first
part of the “True-False”, based on gap filling for the detection of important words in the text and in the second
part, it has been tested with a form consisting of the third section of open-ended questions. This examination the
students read as they move on the events and heroes remembered correctly be able to text, to remember the
words that are important in terms of context based on events in the text level and open-ended questions with
students they know or remember what he wrote Ability states / skills were tried to be determined. As a result of
the research participants “True-False” section largely successful they are, they made some mistakes in the spelling
of words fill in the blanks type of questions and also have been found to fall into the error. On the other hand it is
not a complete sentence in case of answers to open-ended question, one that consists of two words and has
reached the conclusion that serious wrong done.
Key Words: Turkish as a foreign language, teach Turkish to Arabs, story, reading-understanding, writing.

ÖZET
Bu araştırmada, Yemen Sana’a Üniversitesi Diller Fakültesi Türk Dili ve Tercüme Bölümünde öğrenim gören temel
seviyedeki 45 öğrencinin okudukları hikâye kitaplarını anlama düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaç
doğrultusunda öğrencilere “Çevreci Gençler” isimli hikâye kitabı okutulmuş ve okuma süreci sonrasında
öğrenciler, ilk bölümünde “Doğru-Yanlış”, ikinci bölümünde metin içinde önemli olan kelimelerin tespitine yönelik
boşluk doldurmaya dayalı, üçüncü bölümde ise açık uçlu sorulardan oluşan bir formla test edilmişlerdir. Bu
sınavla öğrencilerin okuduklarından hareketle metindeki olayları ve kahramanları doğru hatırlayabilme,
metindeki olayları temele alarak bağlam açısından önemli olan kelimeleri hatırlayabilme düzeyleri ve açık uçlu
sorularla öğrencilerin anladıklarını ya da hatırladıklarını yazabilme durumları/becerileri tespit edilmeye
çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda katılımcıların “Doğru-Yanlış” bölümünde büyük oranda başarılı oldukları,
boşluk doldurma tipi sorularda bazı hatalar yaptıkları ve ayrıca kelimelerin yazımında da hataya düştükleri
görülmüştür. Diğer yandan açık uçlu sorulara verdikleri cevapların tam bir cümle hâlinde olmadığı, bir-iki
kelimeden oluştuğu ve ciddi yanlışların yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe, Araplara Türkçe öğretimi, hikâye, okuma-anlama, yazma.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, e-posta: izzet.seref@windowslive.com
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1. GİRİŞ
1.1. Okuma nedir? Yabancılara Türkçe öğretiminde okuma-anlama
Gündüz ve Şimşek’e göre (2013: 15) okuma; sözcükleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün
unsurlarıyla görme, algılama, kavrama ve anlamlandırma etkinliğidir. Türkçe Sözlük’te
okuma, yazıya geçirilmiş bir metne bakarak bunu sessizce çözümleyip anlamak veya aynı
zamanda seslere çevirmek (TDK, 2005’ten Akt. Gündüz ve Şimşek, 2013: 15) şeklinde
tanımlanmıştır. Akyol’a (2007: 15) göre okuma, okuyucu ve yazar arasında uygun bir
ortamda gerçekleşen görüş alışverişidir.
Okuma sürecinde okuyucu metni anlamak için çaba göstermekte ve anladıklarıyla ön
bilgilerini birleştirerek yeni anlamlar ortaya koymaya çalışmaktadır (Akyol, 2007: 15).
Kısacası okuma bir edim sürecidir. Okuyucu, okuduklarını zihinsel süreç içerisinde anlar,
anlamlandırır ve bilgi dağarcığına katar. Okuyucunun, okuduklarını anlamlandırması ise dil
konusundaki yeterliliğine bağlıdır. Yani kelime dağarcığı sınırlı olan bir kişi, her düzeyden
metni okuyup anlayamaz. Edebî eserlerin okunup anlaşılması yetkin bir birikime sahip
olmayla mümkündür.
Ana dili öğretiminde kelime dağarcığının geliştirilmesi temel amaçlardan biridir. Öğrencilerin
kelime dağarcıkları ne kadar genişlerse o derecede okuduklarını anlayabilecekleri
düşünüldüğünde bu yaklaşım daha anlaşılır olmaktadır. Ana dili öğretiminde kelime
dağarcığı, okuma anlama düzeyi açısından önemliyken Türkçenin yabancı dil olarak
öğretiminde de kelime dağarcığını geliştirme okuma anlama sürecini kolaylaştıran temel
unsurlardan biridir.
Tüfekçioğlu’na göre (2013: 103) ana dili eğitiminde okuma eğitiminin amacı genel olarak
öğrencilerin anlama becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması
ve onları seçici birer okur yapmak iken yabancı dilde okuma eğitiminin daha çok öğrencilerin
anlama becerilerini geliştirmeye yönelik olduğu söylenebilir. Yabancılara Türkçe öğretiminde
de okuma eğitiminin amacı, temelde öğrencilerin anlama düzeylerini geliştirmektir. Öğretim
materyalleri de bu amaçla oluşturulmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla
hazırlanmış olan setlerin en başından sonuna kadar öğrencilerin okuma ve anlama
düzeylerinin geliştirilmesine dikkat edilmektedir. Bunun yanında öğrencilerin anlama
becerilerinin geliştirilmesinde Türkçe öğretim setleri dâhilinde başlangıç seviyesinden olmak
üzere hikâye kitapları hazırlanmaktadır. Setleri hazırlayanlar bu kitaplarla öğrencilerin
kelime dağarcığını geliştirme ve böylelikle anlama düzeylerini ileri düzeye taşıma amacını
gütmektedirler.
1.2. Yabancılara Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme
Yabancılara Türkçe öğretiminde öğrencilerin anlama düzeylerini geliştirme ve belirleme,
öğretim sürecini doğru yönetebilme adına çok önemlidir. Ölçme ve değerlendirme, birçok
bilim dalında farklılık göstermekte ve bilim dalları kendilerine özel ölçme-değerlendirme
araçları geliştirmektedirler Turgut ve Baykul, 2013; Bahar, Nartgün, Durmuş ve Bıçak, 2012).
Yabancılara Türkçe öğretimi de son yıllarda ana dili olarak Türkçenin öğretiminden farklı bir
noktaya gelmektedir. Dolayısıyla yabancılara Türkçe öğretiminde süreci en iyi
değerlendirebilecek araçlar denenerek ortaya konulmalıdır. Aslında ölçme ve
değerlendirmede kullanılan araçlar sürecin başarıya ulaşıp ulaşmamasında doğrudan
etkilidir. Şöyle ki temel seviyedeki öğrencilerle yapılan çalışmalarda cümle kurmayı
gerektiren açık uçlu sorulardan oluşan ölçme aracı kullanıldığında öğrencilerin
motivasyonları olumsuz anlamda etkilenebilir. Bu doğrultuda Göçer (2007: 441), Türkçenin
öğretiminde öğrencilerin sahip olduğu hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek ve bu amaçla
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öğrenme ve öğretme sürecini biçimlendirmek için ölçme ve değerlendirme uygulamalarını
aktif olarak kullanmak gerektiğini ifade etmektedir.
Ölçme ve değerlendirmede, süreç ve sonuç olmak üzere iki tür değerlendirmenin olduğu
söylenmektedir. Süreç değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinin her aşamasında
yapılabilmektedir. Sonuç değerlendirme ise sürecin sonunda yapılmaktadır (Güneş, 2006’dan
Akt. Göçer, 2007: 441). Yabancılara Türkçe öğretiminde süreç değerlendirme, öğrencinin
özgüven duygusu içinde sorumluluk bilinci kazanması, hayata dönük beceriler kazanması için
öğretim süresince devam eden eğitim etkinliğidir (Göçer, 2007: 442). Yabancılara Türkçe
öğretiminde süreç değerlendirmenin temel amacı, öğrencinin öğrenme sürecini kontrol
etmek ve gerekli yönlendirmeleri ya da müdahaleleri zamanında yapmaktır. Bu sebeple süreç
değerlendirme, yabancılara Türkçe öğretiminde sonuç odaklı değerlendirmeden daha çok
önemsenmelidir.
Son yıllarda eğitim öğretim ortamlarında alternatif, diğer ismiyle tamamlayıcı ölçme ve
değerlendirme tekniklerinin kullanılması gerektiğinden bahsedilmektedir. Geleneksel ölçme
ve değerlendirme yöntemleri süreç değil de sonuç odaklı olduğu için eleştirilmektedir. Bu
konuda Yılmaz (2014), deyimlerin öğretiminde tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme
araçlarının başarıya etkisi ile ilgili yaptığı çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde
tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme araçlarının başarıyı doğrudan etkilediğini ortaya
koymuştur. İlgili çalışma yabancılara Türkçe öğretiminde farklı ölçme araçlarının
kullanılabilirliğinin test edilmesi gerektiğini ve kullanılacak ölçme araçlarının yapılan
tespitler doğrultusunda belirlenmesi gerektiği düşüncesine işaret etmektedir. Bu düşünce
aynı zamanda ölçme araçlarının rasgele kullanılamayacağını da göstermektedir. Kısacası,
Yabancılara Türkçe öğretiminde öğrencilerin düzeylerine uygun seçilen ölçme araçları hem
öğrencilerin başarılı olması sağlar hem de elde edilen sonuçlar daha güvenilir olur.
1.3. Araştırmanın amacı
Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yeni öğrenen Yemenli öğrencilerin temel seviyedeki hikâye
kitaplarını anlama düzeylerini tespit etmek; öğrencilerin doğru-yanlış, boşluk doldurma ve
açık uçlu sorulardan oluşan ölçme araçlarından hangisinde daha başarılı olduklarını ortaya
koymaktır.
1.4. Araştırma soruları
1. Türkçeyi yeni öğrenen Yemenli öğrencilerin “Çevreci Gençler” isimli hikâye kitabını
okuma-anlama seviyeleri hangi düzeydedir?
2. Türkçeyi yeni öğrenen Yemenli öğrenciler; doğru-yanlış, boşluk doldurma ve açık uçlu
sorulardan oluşan ölçme araçlarından hangisinde daha başarılılar?
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın modeli
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi tekniği kullanılmıştır.
İçerik analizi yoluyla veriler tanımlanmaya, verilerin içinde saklı olabilecek olan gerçekler
ortaya çıkarılmaya çalışılır. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen
verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun
anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 227). Bu
çalışmada içerik analizi yönteminin kullanılması konu açısından oldukça uygundur. Böyle bir
konunun araştırılmasında ve Yemenli öğrencilerin okuma-anlama düzeylerinin tespit
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edilmesinde en uygun yöntemin nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi olacağı
düşünülmüştür.
Yemenli öğrencilerin okuma-anlama düzeylerinin hangi aşamada olduğunu tespit etmeye
çalışan ve onların okuma-anlama düzeylerinin hangi ölçme yöntemleriyle doğru şekilde
ölçüleceğini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmanın, tüm bu gerekçeler düşünüldüğünde
derinlemesine bir inceleme olduğundan dolayı betimsel olarak planlanması gerektiği sonucu
ortaya çıkmaktadır.
2.2. Araştırma grubu
Bu çalışmanın araştırma grubunu, 2012-2013 öğretim döneminde Yemen Sana’a Üniversitesi
Diller Fakültesi Türk Dili ve Tercüme Bölümünde okuyan 110 öğrenciden uygun örnekleme
tekniğiyle seçilen 45 öğrenci oluşturmaktadır. Uygun örnekleme tekniğinde araştırmacı
ihtiyaç duyduğu büyüklükteki bir gruba ulaşana kadar en ulaşılabilir olan yanıtlayıcılardan
başlamak üzere örneklemini oluşturmaya başlar ya da en ulaşılabilir ve maksimum tasarruf
sağlayacak bir durum, örnek üzerinde çalışır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz
ve Demirel, 2011: 91).
2.3. Verilerin toplanması ve araştırmacıların rolü
Araştırma öncesinde uygun yöntemin seçilebilmesi için gerekli alan yazın araştırması
yapılmış ve konuyla ilgili uzmanların görüşleri alınmıştır. Araştırma verilerinin
toplanmasında nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda veri toplama için
gözlem, görüşme, anket, belge incelemeleri, görsel ve işitsel materyallerin kullanımı olmak
üzere beş önemli yöntem vardır (McMillian ve Schumacher, 2010: 343). Bu çalışmanın
verileri “Çevreci Gençler İsimli Hikâye Kitabı Sınavı” formuyla toplanmıştır. Form, üç ana
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm sekiz doğru-yanlış, ikinci bölüm on boşluk doldurma
(On beş boşluk bırakılmıştır.), üçüncü bölüm ise beş açık uçlu şeklindeki sorulardan
oluşmaktadır. Konuyla ilgili literatür taraması yapılmış, öğrencilerin hikâyeyi anlama
düzeylerini en güvenilir şekilde değerlendirme önemsenmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin
düzeylerine uygun sorular hazırlanmış, sorular hazırlanırken hikâyenin kurgusu açısından
önemli noktalar göz önünde bulundurulmuştur. Formdaki soruların öğrencilerin hikâyeyi
anlama düzeylerini en doğru şekilde ölçüp ölçmediğini değerlendirmeleri için iki alan
uzmanının görüşüne başvurulmuş, onların görüşleri doğrultusunda form yapılandırılmış ve
forma son şekli verilmiştir. Bu çalışmadaki araştırmacının rolü konuyla ilgili ön çalışmaları
yapmak, verileri toplamak, verileri analiz etmek ve sonuçları raporlaştırmaktır.
2.4. Verilerin analizi
Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde nitel araştırmalarda kullanılan betimsel ve
içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Betimsel analizde özetlenen ve yorumlanan veriler, içerik
analizinde daha derin bir işleme tabi tutulur. Toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması,
daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre
veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 227). Bu
yöntem doğrultusunda öğrencilerin cevapları kontrol edilmiş, boşluk doldurma sorularında
yazdıkları kelimeler değerlendirilmiş, yaptıkları hatalar tasnif edilmiş ve açık uçlu sorulara
cevap olarak yazdıkları cümleler incelenmiştir. Temelde ise genel değerlendirmelerden daha
özel bulgulara inilmiştir.
2.5. Uygulama süreci
Bu çalışmada şu süreç takip edilmiştir:
1. Öncelikle öğrencilere “Çevreci Gençler” isimli hikâye kitabını okumaları için bir haftalık
süre verilmiştir ve bir haftanın sonunda hikâye kitabı ile ilgili sınav olacakları söylenmiştir.
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Bu süre zarfın okuyup okumadıkları takip edilmiş, böylelikle tüm öğrencilerin kitabı
okumaları sağlanmıştır.
2. Bir haftalık sürenin sonunda öğrenciler, bir ders saati süresi boyunca sınav yapılmıştır.
3. Sınavın sonunda öğrencilerin sınav kâğıtları toplanmış ve analiz aşamasına geçilmiştir.

3. BULGU VE YORUMLAR
3.1. Doğru-yanlış şeklindeki sorulardan oluşan bölüm ile ilgili bulgular
Grafik 1. Öğrencilerin doğru-yanlış sorularındaki genel durumlarını gösteren grafik

9%
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Hiç Yanlış Yapmayanlar

18%

20%

Bir Yanlış Yapanlar
İki Yanlış Yapanlar
Üç Yanlış Yapanlar
Dört Yanlış Yapanlar

22%

24%

Beş Yanlış Yapanlar

Grafiğe bakıldığında öğrencilerin %24’ünün iki yanlış, %22’sinin üç yanlış, %20’sinin bir
yanlış, %18’inin dört yanlış, %9’unun beş yanlış, %7’sinin soruların hepsini doğru yaptıkları
anlaşılmaktadır. Yüzde olarak bakıldığında %24’lük oranla iki yanlış yapanların çoğunlukta
oldukları görülmektedir
Diğer bir ifadeyle öğrencilerin üçü sekiz sorunun tamamını, dokuzu yedisini, on biri altısını,
onu beşini, sekizi dördünü, dördü üçünü doğru yapabilmiştir. Bu durumda soruların beşini ve
daha fazlasını doğru yapabilenler başarılı sayılırsa öğrencilerin otuz üçünün doğru-yanlış
sorularında başarılı oldukları görülmektedir.
Yapılan sınav dikkat gerektiren bir sınav olduğu için bu bölümdeki bazı soruların dikkat
eksikliğinden dolayı yanlış cevaplandığı düşünülmektedir. Söz gelimi hikâyenin baş
karakterlerinden Kenan ile Yunus sürekli birlikte oldukları için “Kenan ile Yunus kardeştir.”
sorusuna yirmi öğrenci “doğru” cevabını vermişler. Oysaki Kenan ile Yunus arkadaştır.
Hikâyeyi çok dikkatli okuyan yirmi beş öğrenci Kenan ile Yunus’un kardeş olmadıklarını
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sorunun başına “Y” harfini koyarak belirtmiş, hatta çoğusu yanına arkadaş olduklarını da
ifade etmişlerdir. Ancak yanlış yapanların da tam olarak başarısız oldukları söylenemez.
Aynı şekilde “Sevda’nın bisikleti vardır.” sorusuna yirmi üç öğrencinin doğru cevabını
verdikleri anlaşılmaktadır. Burada yine dikkatli olan öğrencilerin Sevda’nın bisikleti değil
motosikletinin olduğunu belirttikleri görülmektedir.

3.2. Boşluk doldurma şeklindeki sorulardan oluşan bölüm ile ilgili bulgular
Grafik 2. Öğrencilerin boşluk doldurma sorularındaki genel durumlarını gösteren grafik
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Grafik 2.’ye bakıldığında öğrencilerin %23’nün hiçbir boşluğu doğru olarak
tamamlayamadıkları görülmektedir. Bunun yanında öğrencilerin %32’sinin bir ila beş
arasında doğru yapabildikleri, %34’ünün beş ila on arasında doğru yapabildikleri, %11’inin
ise 10’dan fazla boşluğu doğru bir şekilde tamamlayabildikleri anlaşılmaktadır. Başka bir
değerlendirmeyle öğrencilerden onunun hiçbir boşluğu doğru olarak tamamlayamadıkları, on
doğrunun üzerine çıkan öğrenci sayısının beş olduğu, boşlukların hepsini doğru şekilde
tamamlayan öğrencinin olmadığı söylenebilir.
Öğrencilerin bazı kelimeleri de yanlış yazdıkları görülmektedir. Tablo 1.’de yazımında hata
yapılan kelimeler verilmektedir:
Tablo 1. Öğrencilerin boşluk doldurma sorularında kelime yazımında yaptıkları
hatalar
Hata Yapan
Öğrencilerin
Kodları
Ö1
Ö3

Yazımı Hatalı Kelimeler

Kelimelerin
Doğru Yazımı

Dağ

Yağ

Köpak

Köpek
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Ö3

Kiz

Kız

Ö3

Balak

Balık

Ö5

Erekek

Erkek

Ö5

Poskolet

Bisiklet

Ö6

Palıklar

Balıklar

Ö6

Heyvanlar

Hayvanlar

Ö6

Poskilet

Bisiklet

Ö9

Palak

Balık

Ö11

Balak

Balık

Ö11

Kiz

Kız

Ö11

Hayavn

Hayvan

Ö12

Hevan

Hayvan

Ö13

Besklit

Bisiklet

Hayavan

Hayvan

Ö25

Havanlar

Hayvanlar

Ö26

Kiz

Kız

Ö27

Kiz

Kız

Ö28

Yag

Yağ

Ö30

Hyvan

Hayvan

Ö32

Basklit

Bisiklet

Ö33

Kamereya

Kameraya

Ö38

besiklit

Bisiklet

Ö40

Balk

Balık

Ö44

Bisikeliti

Bisikleti

Ö14, Ö15, Ö20, Ö23, Ö38,
Ö45

Tablo 1.’e bakıldığında öğrencilerin genelde “hayvan, bisiklet, balık, kız” kelimelerini yanlış
yazdıkları görülmektedir. Çoğu öğrencinin “hayvan” kelimesini yanlış yazmalarının sebebi,
kelimenin Arapça olmasıdır. Öğrencilerin kelimeyi Arapçada telaffuz edildiği şekilde yazmış
olmaları bu gerekçeyi ortaya koymaktadır. “Kız” kelimesini de “kiz” şeklinde yazmış olmaları
yine Arapçada ince ünlülerin olmamasıyla açıklanabilir. Öğrencilerin bu şekilde ana
dillerinden etkilenerek yanlış yapmaları Türkçeyi başlangıç seviyesinde biliyor olmalarıyla
izah edilebilir.
Tablo 2.’de ise öğrencilerin ek yazımında yaptıkları hatalar yer almaktadır:
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Tablo 2. Öğrencilerin boşluk doldurma sorularında eklerin yazımında yaptıkları
hatalar
Hata Yapan
Öğrencilerin Kodları

Eklerin Yanlış Yazımı

Eklerin Doğru
Yazımı

Ö1

Gazeteceler

Gazeteciler

Ö43

Gazetceler

Gazeteciler

Ö33

Gezatlarcı

Gazeteciler

Ö29

Gaztirlar

Gazeteciler

Ö25

Gastace

Gazeteci

Ö14

Gazeceler

Gazeteciler

Ö14

Kamyraı

Kameraya

Ö9

Kamıraya

Kameraya

Ö4

Kaymareye

Kameraya

Tablo 2.’ye bakıldığında öğrencilerin genelde “gazete” ve “kamera” kelimelerine gelen hâl,
yapım ve çokluk eklerinde yaptıkları hatalar dikkat çekmektedir. Öğrencilerin söz konusu
kelimelere gelen eklerin ünlülerinin ince mi yoksa kalın mı olacağı konusunda karar
veremedikleri ve hata yaptıkları anlaşılmaktadır. Bunun sebebi, yabancı kelimeler oldukları
için büyük ünlü uyumuna uymamaları ve öğrencilerin Türkçede bu tür durumlarda gelen
eklerin ünlüsünün kelime gövdesindeki son ünlüye göre şekillendiğini bilmemeleridir.
3.3. Açık uçlu sorulardan oluşan bölüm ile ilgili bulgular
Grafik 3. Öğrencilerin açık uçlu sorulardaki genel durumlarını gösteren grafik
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Grafik 3.’e bakıldığında öğrencilerin %11’inin hiç doğrusunun olmadığı, %22’sinin bir
doğrusunun, %36’sının iki doğrusunun, %20’sinin üç doğrusunun, %9’unun dört
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

TÜRKÇEYİ YENİ ÖĞRENEN YEMENLİ ÖĞRENCİLERİN TEMEL SEVİYEDEKİ

1499

HİKÂYE KİTAPLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ

doğrusunun, %2’sinin ise beş doğrusunun olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir ifadeyle
öğrencilerden beşinin hiç doğrusunun olmadığı, onunun bir, on altısının iki, dokuzunun üç,
dördünün dört, birinin beş doğrusunun olduğu görülmektedir. Bu durumda öğrencilerin
%69’unun (yani otuz bir öğrencinin) üçün altında, %31’inin (yani on dört öğrencinin) ise üç
ve üzerinde doğru yapabildikleri söylenebilir.
Bu bölümde on dokuz öğrencinin bir cümle bile kuramadıkları, bir ve birden fazla cümle
kurabilenlerin de hatalar yaptıkları görülmektedir. Öğrencilerin cümle kurmada yaptıkları
hatalara birkaç örnek Tablo 3.’te yer almaktadır:

Tablo 3. Öğrencilerin kurdukları hatalı cümlelere birkaç örnek
Hata Yapan
Öğrencilerin
Kodları
Ö43
Ö44
Ö1
Ö6
Ö7
Ö9
Ö12
Ö13
Ö14
Ö16
Ö17
Ö20
Ö21
Ö29
Ö33
Ö36

Hatalı Cümleler

Düzeltilmiş Cümleler

Çünkü Kenan balık tutıyor. çünkü Çünkü Kenan balık tutmayı, hayvanları ve
de Hayvanlar ve tabiat seviyor.
tabiatı seviyor.
Hemen gölyi gitti. Çünkü Balıklar
Çünkü balık tutmak için göle gidecekti.
tütüyor.
Kenan adamları kameraya çekmek için
Kenan adamları çatıya çıktı.
çatıya çıktı.
İçin palık yakalamak isterr.
Balık yakalamak için erken kalktı.
haber televizyonda seyrediyor
Televizyonda haber seyrediyor.
Göle getmek istiyor
Göle gitmek istiyor.
Adamlar kamyonla fabrika gityor. Adamlar kamyonla fabrikaya gidiyorlar.
Yunus’un
babası
televizyon Yunus’un babası televizyonda haberleri
habirler seyrediyor.
seyrediyor.
Çünküdü hapir seyrediyor.
Çünkü haber seyrediyor.
Yunus’un
babası
haber
Yunus’un babası haber seyrediyor.
seyrediyorsun.
Yunus’un
babası
habirle
Yunus’un babası haberleri seyrediyor.
seyretiyor
Kenan erken kalktı çünkü Göl
Kenan göle gitmek için erken kalktı.
gityor.
habar telvizyonda seyrediyor
Televizyonda haber seyrediyor.
Kenan erken kalktı gölü gediyor.
Kenan, göle gitmek için erken kalktı.
Yunus’un
babası
hapar Yunus’un babası televizyonda haber
televizyonda seyrediyor.
seyrediyor.
babası
ıhbar
televizyon Yunus’un babası televizyonda haber
seyrediyor.
seyrediyor.
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Tablo 3.’e bakıldığında öğrencilerin kelimelerin, eklerin ve büyük-küçük harflerin yazımında
hatalar, bunun yanında özne-yüklem uyumsuzluğu, söz dizimi ve mantık yanlışları yaptıkları
anlaşılmaktadır. Diğer yandan öğrencilerin çoğunluğunun “haber” kelimesini doğru
yazamadıkları, hâl eklerinin yazımında problemler yaşadıkları, yardımcı seslerin yerini tespit
etmede zorlandıkları görülmektedir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
“Doğru-Yanlış” sorularından oluşan bölümle ilgili bulgular, öğrencilerin %73’ünün, yani otuz
üçünün başarılı oldukları sonucunu vermektedir. Toplamda kırk beş öğrencinin çalışmaya
dâhil edildiği düşünüldüğünde, bu bölümde başarılı sonuçlar alındığı söylenebilir.
“Boşluk Doldurma” şeklindeki sorulardan oluşan bölümle ilgili bulgulara bakıldığında
öğrencilerin %23’ünün hiçbir boşluğu doğru şekilde tamamlayamadıkları, %32’sinin ise bir
ila beş arasında doğru yapabildikleri görülmüştür. Bu veriler öğrencilerin yarısından
fazlasının bu bölümde başarısız oldukları sonucunu doğurmaktadır. Diğer yandan onun
üzerinde doğrusu olanların ise sadece %11’lik bir oranda kalmaları başarının çok az
olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin bu bölümde kelime yazımlarında da ciddi hatalar
yaptıkları görülmüş, kelimelerin ve eklerin yazımında yapılan yanlışlar doğru kabul
edilmesine rağmen sonuç yetersiz çıkmıştır.
“Açık uçlu” sorulardan oluşan bölümle ilgili bulgular, öğrencilerin %69’unun, yani otuz
birinin üçün altında doğrusunun olduğu sonucunu vermektedir. Öğrencilerin sadece %11’inin
dört ve üzeri doğru yapabildikleri, %11’inin ise hiç doğru yapamadıkları görülmüştür.
Öğrencilerden on dokuzunun tek bir cümle bile kuramamış olmaları da düşünüldüğünde
başarılı sonuçların elde edildiğini söylemek çok güçtür. Cümle kurabilenlerin de kurallı
cümleler kuramadıkları, eklerin yazımında ciddi hatalar yaptıkları, özne-yüklem ilişkisini
doğru olarak kuramadıkları anlaşılmıştır.
Sonuç olarak öğrencilerin “Doğru-Yanlış” sorularında daha başarılı oldukları anlaşılmıştır. Bu
sonuç, ölçme ve değerlendirme araçlarının büyük oranda “Doğru-Yanlış” şeklindeki
sorulardan oluşması gerektiğini göstermez. Öğrencilerin farklı ölçme araçlarına alışmaları ve
sürecin bir kısır döngü içine girmemesi için farklı araçların kullanılması gerekir. Deniz ve
Keray Dinçel’in (2015) ifade ettikleri gibi farklı ölçme araçlarının kullanılması öğrencilerin
derse karşı ilgilerini artırdığı gibi dil öğretiminde verimliliği de üst seviyelere çıkarabilir.
Yılmaz’ın (2014) yaptığı çalışma da yabancı öğrencilere deyimlerin öğretiminde
tamamlayıcı/alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarının etkili olduğunu ortaya koymuştur.
Alan yazın da gösteriyor ki klasik ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tekrar tekrar
kullanmak yerine, farklı araçları denemek ya da yapılan çalışmalara uygun araçların
kullanılması gerekir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre alan uzmanlarına şu öneriler yapılabilir:
1. Yabancılara Türkçe öğretiminde, öğrencilerin okuma-anlama düzeylerinin tespitinde
kullanılacak ölçme araçları onların düzeylerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Aksi olduğunda
hem güvenilir bir ölçme olmayabilir hem de öğrencilerin öğrenme süreçleri olumsuz
etkilenebilir.
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2. Öğrencilerin doğru-yanlış sorularında daha başarılı oldukları düşünüldüğünde, A1
seviyesindeki öğrencilerin okuma-anlama düzeylerinin belirlenmesinde doğru-yanlış
sorularının daha çok olmasında fayda vardır. Bu sebeple hazırlanacak formlarda doğru-yanlış
şeklindeki sorulara ağırlık verilebilir.
3. Öğrencilerin özellikle de açık uçlu sorulara verdikleri cevaplarda cümle kurmada
zorlanmaları ve başarısız olmaları dikkate alındığında A1 seviyesindeki öğrencilerin Türkçe
okuma-anlama düzeylerinin tespit edilmesinde açık uçlu sorulara mümkün olduğunca az yer
vermek gerektiği söylenebilir.
4. Boşluk doldurma şeklindeki sorularda, birebir kelimeleri sormak yerine, öğrencilerin
hikâyedeki bağlamdan hareketle tahmin ederek tamamlayabilecekleri boşluklara yer
verilmelidir. Diğer şekilde öğrencilerin sorulan kelimeleri hikâyede geçtiği şekilde
hatırlamaları çok zor olur.
5. Sürekli aynı ölçme ve değerlendirme araçları kullanılmamalıdır. Yapılacak olan çalışmaya
uygun araçlar kullanılmalı, modern araçlar göz önünde bulundurulmalıdır. Böylelikle süreç
öğrenci açısından daha verimli olabilir.
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THOUGHTS ON GRAMMAR TEACHING IN TURKISH EDUCATING DEPARTMENTS
TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER1
Jale ÖZTÜRK 2
ABSTRACT
Man obtains his culture with language, he first percieves the world with his language, with the conceptions in his language he
imroves his thinking and communicating skills. He lives the best emotions with language. Languge is the most important value
that makes the nation a nation. Human’s language even shapes his body. His languge knowledge and system occupy human’s
brain. His chin construction, his tongue and lip muscles in other words, all of his organs that he uses to make sounds develop
according to his mother tongue. Human comes into the World into his mother language and learns the rules of this language
unconsciously. Fort pense he first time, he gets the rules of his mother tongue at school. With the education he gets at school, he
improves his reading, listening, speaking and writing skills. In order to use his mother language effectively and to understand
some written and spoken statements which are in different levels, a man should know his language rules well. Because of the
importance of language learning, all contries education systems especially and firstly give main focus on language instruction in
their education system. They study to teach the language very well to the growing up generations. In disciplined language
education all of these eading, listening, speaking and writing skills, shortly grammar, is an instrument in order to gain
understanding and narrating skills. For this reason, in mother language education grammar training has an important role. In
this study after focusing on the purposes of grammar training the situtation of grammar teaching in turkish educating
departments that train teachers to secondary schools will be debated and starting from the answers for the exam question “why
don’t we teach grammar?” that are given by the students of Turkish Teaching Departments will be tried to be answered.
Key words: Mother Language/Turkish Education/Grammar

ÖZET
İnsan ilk kültürünü dille alır, dünyayı ilk defa diliyle algılar; dilindeki kavramlarla tanır, dünyayı. İnsan diliyle düşünür;
düşünme ve iletişim becerilerini dil yoluyla geliştirir. Diliyle yaşar en güzel duygularını. Dil bir milleti millet yapan en önemli
değerdir. İnsanın dili bedenine bile şekil verir. İnsanın beyninde dilinin dizgesi, sistemi yer eder. Çene yapısı, dil ve dudak kasları
yani ses çıkarmada etkili olan bütün organları ana diline göre gelişir. İnsan ana dilinin içine doğar ve bu dilin kurallarını
farkında olmadan edinir, okulda ilk disiplinli dil eğitimini alır. Okulda aldığı bu eğitimle okuma, dinleme, konuşma ve yazma
becerilerini geliştirir. Bir insanın ana dilini etkili biçimde kullanması ve çeşitli düzeydeki yazılı, sözlü ifadeleri anlaması için
dilinin kurallarını iyi bilmesi gerekir. Bu kadar önemli olduğu için bütün ülkelerin eğitim sistemlerinde, dil eğitimine, özellikle
ve öncelikle ana dili eğitimine, büyük önem verilir. Yetişmekte olan nesillere dilin çok iyi bir şekilde öğretilmesi için çalışılır.
Disiplinli dil eğitiminde bütün bu okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini; kısaca anlama ve anlatma becerilerini
kazanmak için dil bilgisi araçtır. Bu sebeple ana dili öğretiminde dil bilgisi öğretimi önemli bir yer tutar Bu çalışmada dil bilgisi
öğretiminin amaçları üzerinde durulduktan sonra, orta okullara öğretmen yetiştiren Türkçe Eğitimi Bölümlerinde dil bilgisi
öğretiminin durumu tartışılacak ve Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencilerinin sınav sorularına verdikleri cevaplardan yola çıkarak
“Niçin dil bilgisi öğretemiyoruz?” sorusunun cevabı bulunmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Anadili, Türkçe Eğitimi, Dil Bilgisi
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GİRİŞ
İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biri konuşabilme yeteneğidir. İnsan
topluluklarının millet olmasını kıvançta, tasada bir ve beraber olmasını sağlayan en önemli
ortak değer ana dilleridir. İnsan düşünebildiği için dili üretmiş ve dili aracılığı ile de daha iyi
düşünebilmiştir. Dil denilen mucize, ister Şinasi’nin Tercüman-ı Ahval Mukaddimesinde
dediği gibi Allah vergisi olsun, ister insanın ürettiği bir sistem olsun insanı insan yapan en
önemli değerdir. O, gerek insan, gerek toplum, gerekse insan ve toplumdan ayrı
düşünülemeyecek olan bilim, sanat, teknik gibi bütün alanlarla ilgili bulunan, aynı zamanda
onları oluşturan bir kurumdur (Aksan, 1995: 11).Dilin üç önemli boyutu vardır; 1) Dil iletişim
aracıdır. 2) Dil düşünce aracıdır. 3) Dil kültürdür. Biz iletişim kurduğumuz kadar,
düşünebildiğimiz kadar, kültürümüz kadar insanız, bunların hepsini de dilimiz sayesinde
yapabilmekteyiz. Bizi biz yapan yani millet yapan ana unsur dildir. Fransız’ı, Fransız yapan
Fransızca olduğu gibi, Cezayirli, Tunuslu, Faslı, Suriyeliyi de Arap yapan Arapçadır. O halde
toplumları millet yapan dildir. Ana dil sayesinde kuşaktan kuşağa kültür aktarımı sağlanır ve
yeni nesillerde milli benlik oluşur. Bunun yanında milletlerin dünya milletleri arasında
alacağı yeri de diliyle yaptığı üretimler belirler. Diliyle sanat ve bilim yapamamış milletlerin
dünyadaki yeri vasıfsız işçi olmaktan öteye gitmeyecektir. Bu sebeple eğitimin nirengi noktası
ana dili eğitimidir. İyi bir ana dili eğitimi için de ana dili öğretmenlerinde mutlaka bulunması
gereken iki vasıf vardır: birincisi iyi bir alan bilgisine sahip olmak, ikincisi de mesleki eğitim
metotlarına vakıf olmaktır. Bunlardan birinin eksik olması halinde iyi bir ana dili öğretme
sürecinden söz edemeyiz. Bu sebeple ana dilimiz Türkçeyi yeni nesillere iyi öğretmenin yolu
iyi bir milli eğitim sisteminden geçtiği kadar, bu sistemin uygulayıcısı olan Türkçe
öğretmenlerinden de geçmektedir.
Hangi öğretmen Türkçe öğretmenidir? Bu soruya branşı ne olursa olsun bütün öğretmenler
öncelikle Türkçe öğretmenidir, diye cevap verebiliriz. Çünkü ister tarihçi, ister coğrafyacı,
isterse fizikçi dili kadar tarihçi, dili kadar coğrafyacı ve fizikçidir. Kendi dalı ile ilgili her türlü
bilgiyi verirken bir yandan da dile hizmet etmektedir. Ama Türkçe öğretiminde ilk disiplinli
dil eğitimini veren sınıf öğretmenlerinin, yabancı dil öğretmenlerinin, Türkçe ve edebiyat
öğretmenlerinin daha özel yerleri vardır.
Acaba ne kadar iyi Türkçe öğretmeni yetiştiriyoruz, bunu anlamak için çıktıya bakmalıyız.
Yani Türkçe öğretmenlerinin ürünü olan gençlerimizin uluslararası karnelerine bakmak
gerekmektedir. Başta OECD ülkeleri olmak üzere dünya ekonomisinin yüzde 80'ini temsil
eden 65 ülkeden 15 yaşındaki öğrencilerin katıldığı, ülke eğitim sistemlerinin öğrencileri ne
kadar iyi yetiştirdiğini ölçmek üzerine geliştirilen PiSA araştırmalarının 2012 sonuçlarına
bakalım:
Okuma becerileri seviyelerinin 6, 5, 4, 3, 2, 1a, 1b ve 1b'nin Altı olarak 8 seviyeye ayrılarak
yapıldığı araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’de seviye 6'da bulunan öğrenci yüzdesi
neredeyse 0, çünkü yüzde 1'in altında, seviye 5 ise yüzde 2'nin biraz üstünde. Türkiye'de
öğrencilerin yüzde 30'u okuma becerilerinde seviye 3'te, yüzde 30'u seviye 2'de. Yüzde 22'si
ise seviye 1 ve altında. Türkiye gibi seviye 5 ve 6'da yüzde 5'ten daha az öğrencisi olan
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ülkeler, Kolombiya, Arjantin, Endonezya, Katar, Peru, Ürdün, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri,
Sırbistan gibi ülkeler.( http://www.cnnturk.com/2013/turkiye/12/04/pisa-sonuclari)
Bu sonuçları bir öğretmen gibi 100 üzerinden değerlendirecek olursak 15 yaşındaki Türk
çocuklarının “okuma becerileri” dersinin karne notu en esnek değerlendirme ile 35-40 puanı
geçmez. Bu da bu dersten kalmak demektir.
Uluslararası karnede “okuma becerileri” dersinden kaldık. Acaba ulusal karnede “okuma
becerisi” dersinden notumuz nasıl? Bu konuda son üniversite sınavındaki Türkçe ortalaması
sanırım karne notumuzu gösterecektir. 2015 YGS’de öğrencilerin 40 Türkçe sorusundan
ortalama 15.9 doğru yapmış olması (Berkan, 2015 ) durumun Türkçe Eğitimi açısından pek
de iç açıcı olmadığının başka bir göstergesi. Bu sınavdan da aldığımız not 100 üzerinden 3840’tır. 18 yaşında da “okuma becerileri” dersinden kaldık. Yeni yetişen nesillerin dil
becerilerinin bu kadar düşük olmasının bir çok sebebi vardır elbette, ancak bu sebepler
içerisinden biri de Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin yeteri kadar nitelikli
yetiştirilmeyişidir.
İyi bir Türkçe /edebiyat öğretmeni insanları ve mesleğini seven, topluma hizmet arzusunda
olan çağdaş Türk kültürünü oluşturan değerleri bilen, evrensel değerleri tanıyan, okuyan,
düşünen, araştıran, bilgi kaynaklarıyla sürekli iletişim halinde olan, ana dilini iyi kullanan,
güçlü iletişim becerilerine sahip (Şişman, 1999;12-13) öğretmen olduğu kadar çok iyi bir
alan bilgisine de sahip olmadır.
Türkçe öğretmeninin alanı okuma, dinleme, konuşma, yazma becerileri ve dil bilgisidir. Dil
bilgisi,
okuma, dinleme, konuşma, yazma becerilerinin geliştirilmesinde öğretimin
vazgeçilmez bir parçasıdır. Çünkü anlama ve anlatma dil becerilerini oluşturan dildeki
koordinasyonu sağlayan temel araç dil bilgisidir ( (Kurudayıoğlu, 2012:48) Dil bilgisi dinleme
sırasında gelen mesajların algılanması ve yorumlanması açısından gereklidir. Dilin
kurallarına göre kodlanmayan mesajları alıcının doğru algılaması ve doğru karşılık vermesi
kolay olmayacaktır ( Temizkan, 2012:131).
Dil bilgisi kuralları öğretilmeli midir? İlk çağlardan beri dilin kuralları yeni nesillere niçin
öğretmektedir? Bir kurallar manzumesi olan dili öğrenmek ve iyi kullanmak için bu kuralların
farkında olmak mı gerekmektedir? Bu ve benzeri sorulara farklı cevaplar verilebilir.
Denilebilir ki insanlar dille ilgili kuralları farkında olmadan edinir, yani dilin kuralları bir
öğrenme sonucu değil, bir edinim sonucudur, dolayısıyla dili iyi kullanmak için insanların
aklını birçok kuralla meşgul etmemek gerekir. Farklı bir görüş ise insan, dilinin kurallarını
bilmelidir; çünkü dilinin kurallarını öğrenen insan sözlü ve yazılı olarak kendisini çok daha iyi
ifade eder, okuduklarını ve dinlediklerini daha iyi anlar. Kendi dilinin kurallarını öğrenen
insanın diğer dillerle karşılaştırarak milli bilinci gelişir. Kendi dilinin kurallarını iyi bilen
insan, diğer dilleri daha kolay öğrenir. Dil müthiş bir dizgedir, bu dizgeyi oluşturan da müthiş
bir zekâdır. Bu müthiş dizgeyi anlayabilmek de zekâ işidir, anlamaya çalışmak da insanın
zekâsını ve muhakemesini geliştirir. Eğitim çağındaki okutulan derslerin amacı yeni yetişen
nesilleri bilgilendirmek, milli ve evrensel kültür sahibi yapmak olduğu kadar, onların zekâ ve
muhakemelerinin gelişimine hizmet etmek olmalıdır.
Dil bilgisi, öğrencilerin doğru düşünme ve sağlıklı karar verme becerilerini geliştirir. Dil
bilgisi öğretimi, dinleme yoluyla öğrenilen ve daha sonra okuma becerileriyle geliştirilen dil
olgusunun kategorize olmasını sağlar (Erdem, 2008: 85-105).Öğrencilerin bilişsel ve
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duyuşsal gelişimleri yanında düşünme, sentez ve analiz yapma yani muhakemelerinin
gelişiminde de dil bilgisi çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple ana dili eğitiminde dil
bilgisi öğretiminden vazgeçilemez. İyi bir dil bilgisi öğretimi için ilk şart öğretmenin bu
konuda donanımlı olmasıdır. Bu konuda görev de Türkçe ve edebiyat öğretmeni yetiştiren
kurumlara düşmektedir.
Türkçe Eğitimi bölümlerinde öğretmen yetiştirme konusunu ele almak için olaya iki boyutlu
bakmak gerektiği düşüncesindeyim. Birincisi elimize gelen malzeme nasıldır? İkincisi Türkçe
eğitimi programı öğretmen adayının dil bilgisi konusunda yetişmesine ne ölçüde imkân
vermektedir?
Elimize gelen malzemeye yani öğrenciye de iki boyutlu bakmak gerekir. Birincisi Türkçe
öğretmeni olmak için istekli midir? Bu bölümü niçin tercih etmiştir? Bu konuda her yıl yeni
başlayan öğrencilere ilk derste bu bölümü niçin tercih ettiniz sorusunu yöneltildiğinde alınan
cevaplar şu şekildedir:
Puanım bu bölümü tutuyordu. 2. Ailem istedi. 3. Ortaokuldaki Türkçe öğretmenimi çok
seviyordum. 4. Tarih bölümüne gitmek istiyordum, atanma şansı Türkçe bölümünde daha
fazla olduğu için. 5. Coğrafyayı puanım tutmadığı için. 6. PDR istiyordum tutmadı. 7. Ailem
dışarıda okumamı istemediği için. 8. Çocukları çok seviyorum, onlara bir şeyler öğretmek
hoşuma gidiyor.
Cevaplara bakılınca okumayı çok seviyorum, dil öğretmeyi istiyorum diye bir cevap
göremiyoruz. Bu cevaplardan sadece 3 ve 8. cevap, bir anlamda olumlu olarak
değerlendirilebilir. Bu cevapları veren öğrenci sayısı 60 kişi içerisinde her yıl sadece 5-6
civarındadır. İşin en ilginç yanı bu cevapları veren öğrencilere diğerlerinin alaysı bir
gülümseyişle bakıp fısıldaşmalarıdır. İkincisi de Türkçe Eğitimi Bölümüne gelen öğrenci bu
bölümün gerektirdiği alt yapı bilgisine sahip midir? Resim iş eğitimine giden öğrenciler en
azından bir şeyler çizebilmekte, resim yapmaktan hoşlanmakta; beden eğitimi bölümüne
giden öğrenci ise koşabilmekte ve spor yapmayı sevmektedir. Ayrıca bu bölümlere girebilmek
için bir alt yapı oluşturmaktadırlar. Ancak Türkçe bölümüne gelen öğrenci alanına karşı
istekli olmadığı gibi seçtiği alanla ilgili herhangi bir başka bölümdeki öğrenciden farklı bir alt
yapı bilgisine sahip değildir. Maalesef bu bölüme Türkiye’de bütün öğrencilerin geçtiği test
sisteminin oluşturduğu sarsılmaz ezber formülleriyle gelmiştir ve üstelik ‘Biz dil bilgisini
biliyoruz, siz bize ne öğreteceksiniz ki?’ düşüncesindedir. /Yaşasın/ ‘la kaynaştırma harfini
(!), /anasımezardikecekmiş/’le sıfat-fiilleri, /kapının kolu/ ile isim tamlamasını öğrenmiştir.
Siz uğraşır durursunuz ‘ses’le ‘harf’ arasındaki ayrımı anlatmaya, bu konuda ısrarcı olunca
alaysı bir ifade ile bunun sizin takıntınız olduğuna karar verirler. Fiilimsileri çeşitli şekillerle
grafiklerle anlatırsınız,
verdiğiniz /gelir/ kelimesinde sıfat-fiil olmadığını söyleyen
öğrencinin halâ ezberindeki o çok olumsuz çağrışımlı cümle ( -anası mezar dikecekmiş.)
sebebiyle böyle düşündüğünü anlarsınız. Sınav kâğıtlarından seçilmiş birkaç örnek üzerinde
öğrencinin hiç muhakeme etmediğini ve kesinlikle dil mantığının oluşmadığını rahatlıkla
görmek mümkündür:
boyunca < boy( İK)-unca ( ZFE)
uzanmış < uz ( FK )- an ( SFE) –mış ( ÖGZ)
yolun < yol (İK)- un ( SFE) ,
iyileştirdi < iyi (İK)-leş (İFYE)-tir ( EF)
sinsi < sin(FK)- s( YS)-i(FİYE)
benim < ben (İK)- im ( İy.E.)
bulmasın < bul- (FK)- ma( OE)- s ( YS)- ın ( İE)
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Kısaltmalar:
İK: İsim kökü, ZFE: Zarf-Fiil Eki, İFE: İsim-Fiil Eki, FK: Fiil Kökü, ÖGZ: Öğrenilen Geçmiş
Zaman Eki, , İFYE: İsimden Fiil Yapıım Eki, YS: Yardımcı Ses, FİYE: Fiilden İsim Yspım Eki, OE:
Olumsuzluk Eki, İE: İlgi Eki, İy. E. : İyelik Eki, EF: Ek Fiil.
Öğrencinin tabii ki yanlışı olacak, ama yukarıdaki yanlışlar öğrencinin sınav sırasında bilgisi
ve muhakemesi ile değil üniversiteye hazırlık döneminde beynine kazınmış olan formüllerle
hareket ettiğini gösteriyor. /IncA/ sesini görünce zarf-fiilden başka bir şey olamaz, /s/
ünsüzü nerede görülürse yardımcı sestir. /An/ ses grubu daima sıfat-fiil ekidir. /DIr/ ek
fiildir. Bu durumda dil bilgisi dersine giren öğretim elemanı hiç düşünmeye alışmamış neyin,
niçin, nasıl olduğunu sorgulamamış, niye öğrendiğinin bile bilincinde olmayan eğitim
sisteminin adeta birer kibrit kutusu haline dönüştürdüğü bu insanlara akademik bilgi
vermek, analiz, sentez yaptırmak, dil bilinci, dil kültürü vermek durumundadır. Peki, bütün
bunlar için dil bilgisine ayrılan ders saati yeterli midir? Bu soruya cevap vermek için Türkçe
Eğitimi Bölümü Programına bakmak gereklidir:
Yarıyılda TDB:I( Ses Bilgisi): 2 ders saati, II. Yarıyılda TDB:II( Şekil Bilgisi): 2 ders saati, III.
yarıyılda TDB:III( Sözcük Bilgisi): 2 ders saati, TDB:IV ( Cümle Bilgisi): 3 ders saati
Şu an uygulanmakta olan programda II. Sınıfta öğrenci dil bilgisini bitirmektedir. Bu kadar az
ders saati içerisinde akademik bakış açısı geliştirilecek, dil bilinci geliştirilecek, bilgilerin
oturacağı alt yapı geliştirilecek, en önemlisi yanlışlar düzeltilecek, yerine doğrular
oturtulacak. Ana dili sevgisi verilecek. Bu arada öğrencilerin akıllarındaki “ Türk dili Arapça,
Farsça, İngilizce kelimelerle dolu yetersiz bir dildir” düşüncesi çürütülecek. Dille düşünce,
dille kültür arasındaki sıkı bağ hissettirilecek. “Niçin bunları öğreniyoruz, biz bunları
öğrencilerimize anlatacak mıyız?” şeklinde sığ düşünen kafalar eğitilecek. En önemlisi bol
örnek üzerinde sık sık tahlil yaptırılacak. Ayrıca öğrencinin üniversite öncesinde öğrenim
süresi artmasına rağmen değişmeyen “dA” ve “ki” benzeri yazım hatalarını düzeltmek için
gerekli eğitim verilecek. Bütün bunların yapılması için toplam 9 kredi yeterli değildir.
Türkçe öğretmeninin yetiştirilmesi konusunda programlar yeterli olmayınca iş, öğretim
elemanının öğrencilere verebileceği bilgiye, onlara kazandırabileceği beceri ve alışkanlığa
kalıyor. Maalesef, görevini kişisel çabası ile iyileştirerek yerine getirmeye çalışan öğretmen
sayısı da parmakla gösterilecek kadar azdır. Programlardan, ders kitaplarından, sınıfların
kalabalık olmasından şikâyetçi olarak da sorun çözülememektedir. Öğretmen yetiştiren
yükseköğretim kurumlarında; yetersiz programlara, sınırlı ders saatlerine, kalabalık sınıflara
rağmen öğretim yapılmaktadır ama bu kurumlarda da eğitim istendiği gibi verilememektedir.
Türkçenin ne olduğu, dil bilgisi konularının Türkçe; Türkçe konularının dil bilgisi konuları
içindeki yeri, ne yazık ki bu kurumlarda da açık olarak bilinmemekte dolayısıyla dil bilgisi
dersi de gerektiği kadar önemsenmemektedir (Sağır, 2002:29).
Türkçe Eğitimi Bölümlerinde halen uygulanmakta olan programda değişiklik yapılmalı ve dil
bilgisine ayrılan kredi artırılmalıdır. Uçgun’un ( 2006,308-437) yayınlanmamış doktora
tezindeki önerilere göz atarak kendi görüşümüzü de belirtelim. Uçgun’un ( 2006,308-437) alt
yapısız gelen öğrencinin hazırlık yapması düşüncesiyle bir yıl hazırlık programı da eklediği
Türkçe Eğitimi Bölümü Lisans Programı Önerisinde III. Yarıyılda ses bilgisi (2 T), IV yarıyılda
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şekil bilgisi (2 T), V. yarıyılda Kelime Bilgisi ( 2 T), VI. Yarıyılda Cümle Bilgisi ( 2 T) şeklinde
dil bilgisi yer bulmuş. Bu öneride dil bilgisi için ayrılan ders saati halen uygulanmakta olan
programdan bir kredi eksiktir, çünkü yürürlükte olan programda IV. Yarıyıldaki cümle bilgisi
üç kredilik bir derstir. Ayrıca Uçgun’un ( 2006,308-437) önerisinde hazırlık sınıfında dil
bilgisi dersi yer almamaktadır. Ancak Uçgun ( 2006,308-437) VII. Yarıyılda Eski Türkçe ve
Metin İncelemeleri (3 T), VIII. Yarıyılda Orta Türkçe ve Metin İncelemeleri( 3T) , IX. Yarıyılda
Yaşayan Türk Lehçeleri(3T), X. Yarıyılda Türkiye Türkçesi (3T) derslerini önermektedir.
1997 yılında gerçekleştirilen eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde
hazırlanan Türkçe Eğitimi programında yer alan Eski Türkçe Metin İncelemeleri, Orta Türkçe
ve Metin İncelemeleri, Yaşayan Türk Lehçeleri, Türkiye Türkçesi 2’şer kredilikken Uçgun (
2006,308-437) çok yerinde bir düşünce ile bu derslerin 3’er kredilik olmasını önermiştir.
Dersler 3’er kredilik olursa hiçbir problemin kalmayacaktır. 2006’da son şeklini alan ve
2006-2007 Öğretim yılından itibaren uygulanan programda Eski Türkçe, Orta Türkçe ve
Çağdaş Türk Lehçeleri gibi dersler olmadığı için Türk dilinin alt yapısını göremeyen öğrenci
Türk dil bilgisini alan bilgisi haline getirememektir. Bizim görüşümüze göre hiç zaman
kaybetmeden Türkçe Eğitimi Bölümü programı yeniden düzenlenmelidir. Bu arada akla şöyle
bir soru gelebilir, yürürlükte olan programda bazı derslerin üzerine yıldız konmuş ve bölüm
kurulunun uygun görmesi durumunda bu derslerin yerine başka derslerin de konabileceği
belirtilmiş, ayrıca programda alan seçmelisi diye bir bölüm var orada da bazı değişiklikler
yapılamaz mı? Bu iki uçlu soruya olumlu cevap vermek mümkün, nitekim bazı üniversitelerin
Türkçe Eğitimi bölümleri bu yönteme başvurmuş. Örneğin Ahi Evran Üniversitesi Türkçe
Eğitimi Bölümü programında III. yarıyılda Seçmeli Orhun Türkçesi (303), Eski Türkiye
Türkçesi, yine seçmeli olarak VIII. Yarıyılda Eski Türkiye Türkçesi dersi konmuş. Dıştan
bakınca böyle çözülebilir gibi geliyor ama uygulamada sorun çözülmüyor. Birincisi III.
yarıyılda konulan Orhun Türkçesi ancak V. Yarıyılda olursa amacına ulaşabilir. Alt yapısı
oldukça eksik olan öğrencide daha ana kavramları oturtmadan Orhun Türkçesi verilirse iki
dersten de istenilen sonucu alınamaz. Öncelikle Türkiye Türkçesi dil bilgisi ile temel
kavramlar verildikten sonra bu temel kavramlar Tarihi Türk Lehçeleri ve Çağdaş Türk
Lehçeleri dersleri ile sağlam bir zemine oturtulmalıdır. VIII. yarıyılda seçmeli olarak konulan
Eski Türkiye Türkçesi dersini de bu yarıyılda KPSS’nin psikolojik ve toplumsal baskısı altında
ezilmiş olan öğrenci, haklı olarak zorlanacağını düşündüğü bu gibi derslerden mümkün
olduğunca kaçıyor. Bu dersin yerine Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü
Programında Diksiyon Eğitimi, seçenek olarak da Fotoğrafçılık dersi bulunmaktadır. Öğrenci
Diksiyon Eğitimi dersini değil, Fotoğrafçılık Dersini seçmektedir. Ayrıca seçmeli derslerde
öğrencilerin sadece bir bölümü dersten yararlanmış olmaktadır. Türkçe Eğitimi Bölümlerinin
öğretmen yetiştirmedeki ana bakış açısı anlatacağı şeye hâkim olan değil, nasıl anlatacağını
bilen öğretmen yetiştirmektir. Ama unutulmamalıdır ki alan bilgisine hâkim olmayan bir
öğretmen, istediği kadar öğretme tekniğine sahip olsun. Bilgi olmayınca güven de olmaz,
dolayısı ile öğrendiği o teknikleri de kullanamaz. Tohumu tarlaya en iyi şekilde nasıl atacağını
bilmek ne ifade eder, tohum olmadıkça. Şu an yürürlükte olan program, tohumun nasıl
atılacağını öğretmek üzerine planlanmış, tohum vermiyor, tohumu tanıtmıyor.
Sonuç olarakTürkçe Eğitimi programı bölümüne gelen öğrenciler akademik alt yapı olarak
tamamen yetersiz gelmektedirler. Bu yetersiz alt yapının üzerine sağlam bir üst yapı
oluşturmak ise toplam dil bilgisine ayrılan 9 kredi ile asla mümkün olmamaktadır. Türkçe
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öğretmeni yetiştiren bölümlerin programlarına zorunlu olarak Tarihi ve Çağdaş Türk
Lehçeleri dersleri konulmalıdır. VII. dönemde de öğrencinin öğretmenlik uygulaması dersi
almadan önce lisansta gördüğü Türk Dil Bilgisi ile Okul Deneyiminde gözlemlediği Türk Dil
Bilgisini karşılaştıracağı bir ders olarak da Türkiye Türkçesi dersi konulmalıdır.

KAYNAKÇA
Berkan,İ (2015 ). Eğitimde Durdurulamayan Kötüye Gidiş. Hürriyet Gazetesi. 21.03.2015
Cumartesi.
Erdem, İ.(2008) ,Öğretmen Görüşlerine Göre Dil Bilgisi Konularının Öğretilme Güçlükleri.
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Kış 2008, 6(1), 85-105.
Sağır, M. (2002). İlköğretim Okullarında Dil Bilgisi Öğretimi.Türk Dili. S.:601, Ocak 2002, 29.
Şişman, M. (1999 ).Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Kurudayıoğlu, M.( 2012).Dünyada ve Türkiyede Dil Bilgisi Öğretiminin Temel Sorunları.
Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi. Ankara. Pegem A Yayıncılık.
Temizkan, M.(2012). Metin Temelli Dil Bilgisi Öğretimi ve Uygulamaları. Türkçe Eğitimi
Açısından Dil Bilgisi Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Uçgun, D. ( 2006). Cumhuriyet Döneminde Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi.
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
15 Mayıs 2015 Tarihinde http://www.cnnturk.com/2013/turkiye/12/04/pisa-sonuclari
adresinden erişildi.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

International Journal of Languages’ Education and Teaching
ISSN: 2198 – 4999, Mannheim – GERMANY

UDES 2015 p. 1510-1514

TEACHING METHODS OF KAZAKH LANGUAGE FOR FOREIGNERS
MAKALENİN TÜRKÇE BAŞLIĞI 1
YABANCILARA KAZAK DİLİ ÖĞRETİM YÖNTEMBİLİMİ
Karlygash ASHIRKHANOVA2

ABSTRACT
There is a need to study new scientific methods for teaching Kazakh language for foreigners. Instead of a general
purpose, the goals which have well-defined borders should be determined in language teaching. The
determinations of the purpose of teaching a foreign language has mostly affected the lesson plans and teaching
methods. The main purpose of foreign language teaching is to gain good communication skills with people but
people’s folklore, history, traditions are also taught. This will provide learners to take more places in social life.
The tutorial should develop themselves by investigating and learning new methods to improve the students’
interests for the course. The methods should not be changed frequently in order to not confuse the learners and
the methods must be used efficiently during the language teaching.Language should be studied at the learners’
grammar, speaking and understanding level. By frequently analyzing language teaching methods, activities should
be continued according to the obtained results. The method is an overall plan for the regular presentation of
language material and any part of the method should not conflict with chosen approach. Techniques should be
consistent with the methods and must be compatible with the approach. Tutorial must provide foreigners to know
more about the history of the Kazakh people and their traditions by teaching the Kazakh language.
Key Words: Methodology, Kazakh, language, teaching, traditions,

ÖZET
Yabancılara Kazak dili öğretimi için yeni bilimsel yöntemleri incelemeye ihtiyaç vardır. Dil öğretiminde genel bir
amaç yerine, sınırları iyi tanımlanmış bir amaç tespit edilmelidir. Yabancı dil öğretim amaçlarındaki belirlemeler
en çok ders planı ve öğretim yöntemlerini etkilemiştir. Dil öğretiminin temel amacı insanlarla yabancı bir dilde iyi
iletişim kurma becerisi kazandırmak olduğu gibi dili öğrenilen halkın folklorik özellikleri, tarihi, örf adetleri de
yabancılara öğretmektir. Bu onların sosyal hayatta daha fazla yer almalarını sağlayacaktır. Öğretmen yeni
yöntemleri araştırıp öğrenerek, kendisini geliştirmeli öğrencinin derse olan ilgisini arttırmalıdır. Dil öğretimi
sırasında sık sık metotlar değiştirerek öğrencinin kafasını karıştırmamalı, yöntemler yerinde kullanılabilmelidir.
Dil, öğrenicinin dilbilgisi, konuşma, anlama seviyeleri düzeyinde çalışılmalıdır. Dil öğretim yöntemlerini sık sık
analiz edilerek, alınan sonuçlara göre faaliyetler sürdürülmelidir. Yöntem, dil malzemesinin düzenli sunumu için
genel bir plandır ve yöntemin hiçbir parçası seçilmiş yaklaşım ile çakışmamalıdır. Teknikler yöntem ile tutarlı
olmalı ve buna bağlı olarak da yaklaşımla uyumlu olmalıdır. Öğretici Kazak dilini öğreterek yabancıların, Kazak
halkının tarihi ve gelenekleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamalıdır.
Anahtar kelimeler: Kazak, dil, öğretme, gelenek, yöntem

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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1. GİRİŞ
Metodoloji, yöntembilim demektir. Metodoloji çeşitli bilim dallarında "yöntem araştırmak ve
yeni yöntemler ortaya koymak amacıyla ilkeler geliştiren bilim" anlamına gelmektedir.
Dolayısıyla metodoloji, yöntemlerin tümünü kapsayan genel bir kavramdır.
Bir bilginin bilimsel olabilmesi için nesnel olması gerekir. Nesnel olabilmesi için ise
betimlenmesi, daha sonra tanımlanması, ölçülmesi ve sınıflandırılması gerekir. Yabancılara
Kazakça öğretiminde de bilimsel yöntem arayışlarına ihtiyaç vardır.
Yabancı dil öğretiminin ve genel olarak dil öğretiminin iki temel dayanağı vardır. Bunlar,
öğrenilen dilin niteliğine ilişkin bilgiler ve dilin öğrenilmesine ya da kazanılmasına ilişkin
görüşlerdir. Dil öğretiminin dayanaklarının genişlemesi, amaçlarının daha değişik açılardan
görülebilmesini sağlar. Dil öğretiminde genel bir amaç yerine, kullanım bağlamına uygun
düşen, çerçevesi iyi çizilmiş bir amaç belirlenmeye çalışılır.
Yabancı dil öğretim amaçlarındaki belirlemeler en çok ders planı ve öğretim
yöntemlerini etkilemiştir. Dil öğretilirken genellikle iki yol izlendiği görülmektedir. Önce bir
dil bilgisel taban hazırlanmakta, buna daha sonra işlevsel - kavramsal boyutlu konular
eklenmektedir. İkinci yaklaşımda ise dil bilgisi ve işlev en baştan birlikte ele alınmakta
böylece yapı- işlev örgüsü sağlanmaya çalışılmaktadır (3,121)

2. YÖNTEM
Dil öğretiminin temel amacı insanlarla yabancı bir dilde iyi iletişim kurma becerisi
kazandırmaktır. Dil öğretimi sırasında dili öğrenilen halkın folklorik özellikleri, tarihi, örf
adetleri de yabancılara öğretilir. Yani insanların birbirini sevmesi, saygı duyması amacına
yönelik birçok yöntemler kullanılacaktır. Ders sırasında öğrenilen bu yöntemler sonrasında
yabancı dili öğrenen öğrencilerin sosyal hayatta yer edinebilmesini kolaylaştıracak,
başkalarıyla kurduğu diyaloglar, hayatını kolaylaştıracaktır ve güzel konuşmak iyi iletişim
kurmasını sağlayacaktır.
Cüsüpbek Aymavutov “Ders öğretmek sadece alışkanlık değil, yeniyi ortaya çıkarma
sanatıdır” demiştir.
Öğretmen, dil öğretiminin sırasında grupla ve bireysel öğretim tekniklerini kullanır. Gösteri,
soru-cevap, rol yapma-drama, benzetme, ikili grup çalışmaları, mikro öğretim, eğitsel
oyunlarla öğretim ve grupla uygulanan faliyetler dil öğretimi teknikleri arasında yer
almaktadır. Bunların dışında, öğretici, farklı bilim adamlarının yeni yöntemlerini araştırıp
öğrenerek, kendisini geliştirmeli öğrencinin derse olan ilgisini arttırmalıdır.
Herhangi bir dili öğretmede önce alfabeden başlanması gerekir. Daha sonra kelimelerin
cümlede nasıl kullanması gerektiğinin öğretilmesi esastır. Dil öğretiminde atasözlerinin,
deyimlerin, masalların, hikâyelerlerin şiirlerin önemi yadsınmaz bir gerçektir. Dil öğrenme
sürecinde kelimelerin kullanım yerlerini açıkça belirtmek gerekir. Dil öğrenenlere hazırlanan
materyaller anlaşılır biçimde olmalı. Faydalanılan metinler öğrenilen dilin milli hususlarını
taşımalıdır. Dil öğrenme sırasında edebi kelimelerin kullanımına yeterince yer verilmelidir.
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Dil öğretimi sırasında sık sık metodlar degiştirerek öğrencinin kafasını karıştırmamalı,
yöntemler yerinde kullanılabilmelidir. Öğretmen öğrenciye uygulama sırasında yardım
ederek dili öğrenmesine kolaylık sağlamalıdır.
Kazak dilini öğretiminin esaslarını ortaya koyan A. Baytursunov aşağıda verilen yöntemleri
ortaya koyar: Kolaydan başlayarak zora ulaşma dil öğretim prensiplerinden biridir.

3. BULGU VE YORUMLAR
Öğretmen, dil öğretiminin sırasında grupla ve bireysel öğretim tekniklerini kullanır. Gösteri,
soru-cevap, rol yapma-drama, benzetme, ikili grup çalışmaları, mikro öğretim, eğitsel
oyunlarla öğretim ve grupla uygulanan faliyetler dil öğretimi teknikleri arasında yer
almaktadır. Bunların dışında, öğretici, farklı bilim adamlarının yeni yöntemlerini araştırıp
öğrenerek, kendisini geliştirmeli öğrencinin derse olan ilgisini arttırmalıdır.
Herhangi bir dili öğretmede önce alfabeden başlanması gerekir. Daha sonra kelimelerin
cümlede nasıl kullanması gerektiğinin öğretilmesi esastır. Dil öğretiminde atasözlerinin,
deyimlerin, masalların, hikâyelerlerin şiirlerin önemi yadsınmaz bir gerçektir. Dil öğrenme
sürecinde kelimelerin kullanım yerlerini açıkça belirtmek gerekir. Dil öğrenenlere hazırlanan
materyaller anlaşılır biçimde olmalı. Faydalanılan metinler öğrenilen dilin milli hususlarını
taşımalıdır. Dil öğrenme sırasında edebi kelimelerin kullanımına yeterince yer verilmelidir.
Dil öğretimi sırasında sık sık metodlar degiştirerek öğrencinin kafasını karıştırmamalı,
yöntemler yerinde kullanılabilmelidir. Öğretmen öğrenciye uygulama sırasında yardım
ederek dili öğrenmesine kolaylık sağlamalıdır.
Kazak dilini öğretiminin esaslarını ortaya koyan A. Baytursunov aşağıda verilen yöntemleri
ortaya koyar: Kolaydan başlayarak zora ulaşma dil öğretim prensiplerinden biridir.
Kazak dili dersinin temel amacı – yabancı öğrencilerin sadece kazakça konuşabilmesi ve
yazabilmesi değil onların Kazak dilini öğrenirken; Kazak halkını tanımaları, Kazak örf
adetleri, gelenekleri, misafirperverliği ve büyüklere saygısıyla öne çıkan bir milleti
tanımalarını amaçlar. Yabancılara Kazak dilini öğretirken Kazak halkının tarihinden örnekler
göstererek öğrencilere yardımseverliği, insan sevgisini, iyi niyetliliği ve vatan sevgisini aşılar.
Kazak dilinin zenginliğinden dolayı Dil öğrenen gençlere bir kelimeyi anlatırken birçok
anlamdaş kelimelerin cümle içinde kazandığı anlama göre nasıl kullanılması gerektiği
öğretilmelidir.
Yabancılara Kazakçayı öğretmenin aşağıdaki gibi birçok yöntemleri vardır:
Konuşma- anlama öğretimi ile belli bir toplumda kendi düşüncesini anlatabilmeli, hatasız
doğru yazma ile gerekli durumlarda şikâyet ve arz yazabilmeli, kendisine gerekli materyalleri
bulabilmeli, sözlük kullanarak çalışabilmeli, evrakları doldurabilmeli ve yazabilmelidir.
Kazak dilini yabancılara öğretmede belli başlı sistemlere uymamız gerekir. Öğrencinin dil
öğrenimindeki aşamalarını her zaman kontrol etmemiz gerekir. Kontroller, öğrencinin derse
ilgisinin çoğalarak düzenli çalışmaya başlamasını sağlar (1,86).
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4. SONUÇ
Derslerde talep edilen şartlar şunlardır:
-Öğretmen, öğrencinin dil öğrenimi sırasında birçok imkân sağlamalıdır.
-Öğrencileri iyice anlayabilmeli ve mevcut durumu degiştirebilmelidir.
-Öğretmen öğrencileri iyi tanıyabilmeli örneğin kendini onlara yakın arkadaşı gibi
hissettirmeli, bunu konuşmalarına, davranişlarına, moralierine göre ses tonunu ayarlayarak
hissettirebilmelidir.
-Öğretmenle öğrenci birbirlerini iyi anlayarak amaca ulaşabilir.
-Öğretici öğrencinin dersteki durumunu sıksık belirterek derse motive etmeli. Öğretici derse
önceden hazırlıklanarak gelmeli ve çeşitli metodlarla dersinin ilginç geçmesine yönelik
gerekli yöntemleri kullanmalıdır. En önemlisi Öğretici, Kazak dilini yabancılara öğreterek
Kazak halkının tarihini, örf adetlerini tanıtıp Kazak milleti hakkında etraflıca bilgilere
ulaşılmasını ve tanınmasını sağlar.
Sonuç olarak, yöntembiliminin amacı tektir. Öğrenilecek dilin materyalleri ile dil bilgisi
kurallarının özelliklerini konuşma sırasında öğretmek ve günlük konuşmalarla ilgili fikirler
vererek, günlük konuşma gerçekleştirmesine imkân sağlama yöntemlerini öğretmekdir.
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JUSTIFICATION IN WRITING SKILLS OF LEARNERS OF TURKISH AS A
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ABSTRACT
The purpose of this study is to identify the levels of justified expression in writing skills of the learners who learn Turkish as a
foreign language at B1 and B2 levels in Turkey. Justification is one of the skills that is expected from the learners at the levels A2,
B1, B2, C1, and C2 to acquire in written and verbal expression according to the Common European Framework of Reference for
Languages. Especially in written expression, the essence of B2 level consists of providing a successful justification. The subject
area of the study includes the subject whether the learners of Turkish at B1 and B2 levels could use justifications, and whether
they utilized the justification structures of Turkish in their written expressions. The study group was composed of 131 students
who were learning Turkish as a foreign language in language teaching centers of Gazi University, Hacettepe University, Niğde
University, and Çukurova University. The data were obtained through the texts written by the students. The study has qualitative
features. In these texts examined through the content analysis method, it was determined whether the students could use
justifications, and whether they utilized the justification structures of Turkish in their written expressions. Of 131 students, the
responses provided by 67 included merely justifications. 17 students could not write any texts with justifications appropriate for
the subject. They provided irrelevant expressions. 47 students used both the justifications appropriate for the subject, and the
sentences inappropriate for the context simultaneously. It was revealed that approximately half of the students could not write a
text predominantly with justifications. Students who learn Turkish as a foreign language could form justification sentences both
with and without conjunctions in written expressions. They wrote 213 justifications without conjunction, and 309 justification
sentences with conjunction.
Key Words: Writing skill, justification, Teaching Turkish to foreigners
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B1 ve B2 düzeyindeki öğrencilerin yazma becerilerinde
gerekçeli anlatım düzeylerini tespit etmektir. Gerekçelendirme, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'nde yazılı ve sözlü
anlatımda A2, B1, B2, C1 ve C2 düzeylerindeki öğrencilerin kazanması beklenen becerilerden biridir. Özellikle yazılı anlatımda
B2 düzeyinin ana noktasını başarılı bir gerekçelendirme yapmak oluşturur. B1 ve B2 düzeyinde Türkçe öğrenenlerin yazılı
anlatımlarında gerekçe kullanıp kullanamadıkları, Türkçenin gerekçelendirme yapılarına yer verip vermedikleri bu araştırmanın
konusunu oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Gazi, Hacettepe, Niğde ve Çukurova Üniversitelerindeki dil öğretim
merkezlerinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 131 öğrenci oluşturmuştur. Veriler öğrenciler tarafından yazılan metinlerden
elde edilmiştir. Çalışma nitel araştırma özelliği taşımaktadır. İçerik analizi yöntemiyle incelenen bu metinlerde öğrencilerin yazılı
anlatımlarında gerekçe kullanıp kullanamadıkları, Türkçenin gerekçelendirme yapılarına yer verip vermedikleri belirlenmiştir.
131 öğrenciden 67'sinin cevabı sadece gerekçelendirme içermektedir. 17 öğrenci konuya uygun gerekçelendirmeler içeren bir
metin yazamamıştır. Konu dışı anlatım yapmışlardır. 47 öğrenci ise konuya uygun gerekçelendirmeleri içeren cümleleri ve
bağlama uymayan cümleleri bir arada kullanmıştır. Öğrencilerden yaklaşık olarak yarısının gerekçelendirme ağırlıklı bir metin
yazamadığı ortaya çıkmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler, yazılı anlatımda hem bağlaçsız hem de bağlaçlı
gerekçelendirme cümleleri kurmuşlardır. 213 bağlaçsız gerekçelendirme, 309 bağlaçlı gerekçelendirme cümlesi yazmışlardır.
Anahtar Kelimeler: Yazma becerisi, Gerekçelendirme, Yabancılara Türkçe öğretimi.
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1. GİRİŞ
Bu bölümde çalışmanın konusunu oluşturan problem durumu ortaya konmuş; çalışmanın
amacı, önemi ve sınırlılıkları hakkında bilgi verilmiştir.
Dil öğrenenlerin anlatımlarında gerekçe ifade edebilmeleri ileri düzey bir beceridir. Çünkü
neyi, niçin, nasıl, hangi şekilde istedikleri, yaptıkları veya yapamadıklarının anlatımı, kelime
hazinesi, bağdaşıklık, cümle kalıpları gibi birçok dil unsurunu barındırmaktadır. Bu yönüyle
yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin belirtilen unsurları kullanma düzeylerini tespit etmek
verilen eğitimin geri beldirimi açısından önemlidir.
Sözlük tanımlarında “gerekçelendirme” söylemi sav, neden-sonuç, saptırma, gerekçe
göstererek karşısındakini ikna etme ya da inandırma olarak ifade edilmektedir (Plantin,
2005). Gerekçelendirmeli anlatım, alanyazında mantık ve bilgi felsefesi kuramı ile
ilişkilendirilmektedir. Bilgi verme, sebep gösterme, doğruya ulaşma, karşılaştırma ve ikna
etme gibi amaçlar için kullanılır (Öztin Passerat, 2013). Her ne amaçla kullanılırsa kullanılsın,
gerekçelendirme, dilin en belirgin ve en etkin gerçekleşme biçimi olan söylem içinde anlam
kazanmaktadır.
Gerekçelendirme, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'nde yazılı ve sözlü anlatımda
A2, B1, B2, C1 ve C2 düzeylerindeki öğrencilerin kazanması beklenen becerilerden biridir.
Başta, konuşma ve yazma olmak üzere dinleme ve okuma becerilerinde gerekçelendirmeyle
ilgili hedefler mevcuttur.
Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'nde gerekçelendirme dört dil becerisi için de
kazandırılması beklenen hedeflerdendir. Burada, C2 düzeyindeki bireyin yazma becerisi ile
ilgili “Bir gerekçenin oluşturulduğu ya da bir önerinin veya edebi bir eserin eleştirel
değerlendirildiği anlaşılır, akıcı, karmaşık rapor, makale veya deneme yazılarını kaleme
alabilir.”(2012, s. 65); B1 düzeyindeki bireyin konuşma becerisi ile ilgili “Deneyim ve olaylar
hakkında bilgi verebilir; hayal, beklenti, amaç ve hedeflerini anlatabilir, tasarı ve görüşlerinin
kısa gerekçelerini gösterir ya da bunlara açıklamalar getirebilir.”(2012, s. 31); B2
düzeyindeki bireyin dinleme becerisi ile ilgili “Bildiği bir konuda uzun konuşma metinlerini
ve sunumları, hatta işlenen konudaki karmaşık gerekçelendirmeleri anlayabilir.”(2012, s.32);
B1 düzeyindeki bireyin okuma becerisi ile ilgili “Anlaşılır şekilde yazılmış, gerekçelerle
donatılmış metinlerin en önemli sonuçlarını algılayabilir, ayrıntılarıyla olmasa bile, işlediği
konudaki görüş açısını kavrayabilir.” (2012, s. 73) ifadeleri yer almaktadır.
Özellikle yazılı anlatımda B2 düzeyinin ana noktasını başarılı bir gerekçelendirme yapmak
oluşturur. Bu düzeydeki öğrenciler, tartışmalarda kendi görüşlerini önemli açıklamalar,
gerekçeler ve yorumlar getirerek savunabilir. Bir sorunla ilgili görüşlerini açıklayabilir ve
değişik seçeneklerin olumlu ve olumsuz yönlerini belirtebilir. Gerekçelerini mantıklı bir
biçimde yapılandırıp aralarında bağlantı kurabilir. Bir şeyi anlatırken bir bakış açısını da
olumlu ve olumsuz yönleriyle göz önüne alabilir (TELC, 2012, s.40).
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Türkiye, Avrupa Konseyi’ne üye bir ülke olarak Avrupa Diller yılı kabul edilen 2001 yılında
Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’nin (Çerçeve Metin) uygulanmasına geçmiştir.
Günümüze kadar Çerçeve Metnin kullanımında istenilen düzeye ulaşılamadığı görülmekte ve
bu durum farklı araştırmalarla ortaya konulmaktadır. İstenilen düzeye ulaşılmayan
konulardan biri de metinde belirlenen alt hedeflerden olan gerekçelendirmedir. B1 ve B2
düzeyinde Türkçe öğrenenlerin yazılı anlatımlarında gerekçe kullanıp kullanamadıkları,
Türkçenin gerekçelendirme yapılarına yer verip vermedikleri bu araştırmanın konusunu
oluşturmaktadır.
Çalışmanın amacı Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B1 ve B2 düzeyindeki
öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki gerekçeli anlatım düzeylerini tespit etmektir. Bu amaca
yönelik daha ayrıntılı sonuçlar ortaya koymak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B1 ve B2 düzeyindeki öğrencilerin gerekçeli
metin oluşturma düzeyleri nedir?
2. Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B1 ve B2 düzeyindeki öğrencilerin
gerekçelendirme yapılarını kullanım düzeyleri nedir?
Bu çalışma, yabancılara Türkçe öğretiminde gerekçelendirme kavramını ele alan ilk araştırma
olması, bu konudaki öğretim çalışmalarına geribildirim sağlaması yönleriyle önemlidir.
Çalışmanın ders kitabı hazırlayıcılarına, materyal tasarlayanlara, öğretmen ve öğrencilere
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Araştırma 2014- 2015 eğitim-öğretim yılında Gazi, Hacettepe, Niğde ve Çukurova
Üniversitelerindeki dil merkezlerinde öğrenim gören B1 ve B2 düzeyindeki 131 öğrenci ile
sınırlıdır.

2. YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması ve analizi bilgilerine
yer verilmektedir.
2.1. Araştırmanın Modeli
Çalışmanın verileri öğrenciler tarafından yazılan metinlerden elde edilmektedir. Bu sebeple
çalışma nitel araştırma özelliği taşımaktadır. Modeli, betimleyici tarama modelidir. Tarama
modelleri, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi
amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar 1999: 77). Çalışma bulgularının ortaya konulması
aşamasında sayısal verilerle ifade etmeden yararlanılmıştır. Bu yönüyle çalışmada karma
yöntem kullanılmıştır, denilebilir.
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2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu; Gazi, Hacettepe, Niğde ve Çukurova Üniversitelerindeki dil
öğretim merkezlerinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerden gönüllü olarak
çalışmaya katılan 131 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların 54’ü kadın; 77’si erkektir.
Yaşadıkları ülkeler Tablo-1’de verilmiştir. Ana dillerine ait bilgiler ise Tablo-2’de yer
almaktadır.
Tablo 1: Katılımcıların Yaşadıkları Ülkeler
Suriye: 18
Irak: 18
Libya: 9
Filistin: 4
Etiyopya: 4
Kolombiya: 4
Malezya: 4
Benin: 3
Tanzanya: 3
Gana: 3
Ürdün: 3
Bosna Hersek: 3

Uganda: 1
Sırbistan: 1
Cezayir: 1:
Kenya: 2
Ukrayna: 2
Türkmenistan: 1
İngiltere: 1
Cibuti: 2
Pakistan: 2
Malavi: 1
Mısır: 1
Moğolistan: 2
Kongo: 2

Kırgızistan: 2
Fas: 1
Çad: 2
Nijerya: 1
Özbekistan: 1
İtalya: 1
Güney Kore: 1
Kamerun: 1
Sudan: 2
Kazakistan: 2
Kamboçya: 1
Namibya: 1
Arnavutluk: 2

Rusya: 2
Makedonya: 2
Mali: 2
Afganistan: 2
Vietnam: 1
Karadağ: 1
Gürcistan: 2
Tayland: 2
Kosova: 1
Moldova: 1
Burundi: 1
Tunus: 1

Katılımcılar, 50 farklı ülkede yaşamaktadır. Katılım sayısının en yoğun olduğu ülkeler Suriye
ve Irak; en az olduğu ülkeler ise Uganda, Sırbistan, Cezayir, Türkmenistan, İngiltere, Malavi,
Mısır, Fas, Nijerya, Özbekistan, İtalya, Güney Kore, Kamerun, Kamboçya, Namibya, Vietnam,
Karadağ, Kosova, Moldova, Burundi ve Tunus’tur.
Tablo 2: Katılımcıların ana dilleri
Arapça: 46
Türkmence: 8
Fransızca: 7
Kürtçe: 6
İspanyolca: 5
Malayca: 4
Arnavutça: 4
Boşnakça: 3
Rusça: 3
İngilizce: 3
Swahili: 3
Amharca: 3

Ganaca: 2
Bambaraca: 2
Somalıca: 2
Ukraynaca: 2
Urduca: 2
Moğolca: 2
Kırgızca: 2
Kazakça: 2
Farsça: 2
Gürcüce: 2
Tayca: 2
Vietnamca: 1
Ugandaca: 1

Sırpça: 1
Çeçence: 1
Çiçeva: 1
İbranice: 1
İtalyanca: 1
Özbekçe: 1
Korece: 1
Kpellece: 1
Khmerce: 1
Lingala: 1
Makedonca: 1
Karadağca: 1
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Çalışma katılımcılarının ana dilleri sayısı 37’dir. Ana dil sayısı bağlamında en fazla
katılımcının kullandığı dil Arapça; en az ise Vietnamca, Ugandaca, Sırpça, Çeçence, Çiçeva,
İbranice, İtalyanca, Özbekçe, Korece, Kpellece, Khmerce, Lingala, Makedonca ve
Karadağca’dır.
2.3. Veri Toplama Araçları
Çalışmanın amacı doğrultusunda, öğrencilerden aşağıdaki beş sorudan birini yazılı olarak
cevaplamaları istenmiştir:
1. İtalya’da yaşayan Maria, Türkçe öğrenmek amacıyla Türkiye’ye gelmişti. Ancak 1 ay sonra
ilişiği kesilip ülkesine dönmek zorunda kaldı. Maria’nın ilişiğinin kesilip ülkesine dönme
nedenleri neler olabilir? Maria’nın yerinde siz olsaydınız bu durum karşısında ne yapardınız?
Gerekçeleriyle anlatınız.
2. Noel tatili için ülkesine giden Keith, arkadaşı Elizabeth ile Türkiye’de okumak üzerine
sohbet etmektedir. Keith arkadaşına Türkiye’de okumanın ve Türkçe öğrenmenin yararlarını
açıklamaktadır. Siz Keith’in yerinde olsaydınız, Elizabeth’e Türkiye’de okumanın ve Türkçe
öğrenmenin faydalarını gerekçeleriyle anlatırdınız?
3. Türkçe kursunu başarıyla tamamlayan Adiba, ülkesine döndüğünde bir televizyon kanalı
tarafından düzenlenen tartışma programına katılır. Bu programda kendi ana dilleri ve
Türkçenin gücü tartışılmaktadır. Türkçeyi savunan tarafı seçen Adiba’nın yerinde siz
olsaydınız nasıl bir savunma yapardınız? Türkçenin hangi yönlerden kendi ana dilinizden
üstün olduğunu gerekçeleriyle anlatınız.
4. Nadda, Türkiye’de hangi alanda lisans/ lisansüstü eğitim görmek istediğini jürideki
hocasına anlatmaktadır. Siz, Nadya’nın yerinde olsaydınız hocanıza, öğrenim görmek
istediğiniz alanı isteme gerekçelerinizle ilgili nasıl bir açıklama yapardınız?
5. Julia, ailesine Türkiye’de yaşarken ve Türkçe öğrenirken yaşadıkları ile ilgili bir mektup
yazmıştır. Siz, Türkiye ve Türkçe ile ilgili yaşadığınız zorlukları gerekçeleri ile ailenize
anlatınız.
Katılımcılar, beş soru içerisinden istediklerini cevaplandırmıştır. 1. soru 25, 2. soru 16, 3. soru
4, 4. soru 5 ve 5. soru 81 kişi tarafından tercih edilmiştir.
2.4. Verilerin Analizi
İçerik analizi yöntemiyle incelenen bu metinlerde öğrencilerin yazılı anlatımlarında gerekçe
kullanıp kullanamadıkları, Türkçenin gerekçelendirme yapılarına yer verip vermedikleri
belirlenmiştir. Bağlaçlı gerekçelendirmelerin sınıflandırılmasında Coşkun (2005) tarafından
kullanılan bağdaşıklık unsurlarından yararlanılmıştır.
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3. BULGU VE YORUMLAR
Bu bölümde araştırmanın alt amaçlarına uygun olarak ortaya çıkan bulgulara yer
verilmektedir.
3.1. Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen B1 ve B2 Düzeyindeki Öğrencilerin
Gerekçeli Metin Oluşturma Düzeyleri
Çalışmaya katılan B1 ve B2 düzeyindeki 131 öğrenciden 67'sinin cevabı gerekçelendirme
içermektedir. Bu öğrenciler, verilen konuya uygun metin yazmışlardır. En fazla gerekçeli
kullanımın yer aldığı kâğıtta 22 gerekçelendirme cümlesi bulunmaktadır. 17 öğrenci konuya
uygun gerekçelendirmeler içeren bir metin yazamamıştır. Konu dışı anlatım yapmışlardır.
Bunun sebebi konuyu anlayamama veya gerekçelendirmeli anlatım yapısını kullanmayı
bilememeleri olabilir. 47 öğrenci ise konuya uygun gerekçelendirmeleri içeren cümleleri ve
bağlama uymayan cümleleri bir arada kullanmıştır.
3.2. Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen B1 ve B2 Düzeyindeki Öğrencilerin
Gerekçelendirme Yapılarını Kullanım Düzeyleri
Çalışmaya katılan B1 ve B2 düzeyindeki 114 öğrenci gerekçelendirmeli metin kullanmıştır.
Bu gerekçelendirmeler, bağlaçlı ve bağlaçsız olarak oluşturulmuştur.
Öğrenciler, 213 adet bağlaçsız gerekçelendirme örneği kullanmışlardır. Bu kullanımların
bazıları aşağıda sunulmaktadır:













Geldiğimde Türkçede hiç kelime bilmiyordum. İlk günde burada eğitimden
vazgeçecektim.
Bütün günler evde kaldım, dışarıya çıkmak çok korkuyordum.
Türkçe çok zengin bir dil, çok güzel deyimler var.
Türkçe beğeniyorum şey fiiller her zaman aynı kurallar var.
Türkiye’de geldikten sonra Avrupa ülkelerden verilen burs bulabilirdi.
Türkler çok hızlı konuşuyorlar, çoğunlukla gramer göre konuşmuyorlar.
Benim en zorluklarım Türk yemekleri alışmamdır. Yemekler çok farklı, çok pahalı,
tuzsuz, çok yağlı.
Çok yalnızca hissediyorum, siz yanımda değilsiniz.
Ben geldiğimde hiçbir Türkçe bilmiyordum bütün derslerim hiçbir şey anlamam.
Türkçe ili ilgili yaşadığım zorluklara Türkçenin ana dilimden çok farklı olduğunu
sebep olarak görüyorum.
En büyük yaşadığım problem Ankara’ya geldiğimde az insanlar İngilizce
konuşuyordular.
Yurdumuzdaki yaşayan kızlar da çok gürültülü. Susmadan konuşurlar.
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Öğrenciler, 309 adet bağlaçlı gerekçelendirme örneği kullanmışlardır. Bu örnekler bağlaçların
işlevi esas alınarak Coşkun (2005)’te yer alan sınıflandırmaya göre Tablo 3’te verilmiştir:
Tablo 3: Bağlaç Türleri ve Kullanım Sayıları
Bağlaç Türü
Ekleme
Sebep
Açıklama
Zıtlık
Örneklendirme
Zaman-Sıralama
Koşul Bildiren
Ayırt Edici

Kullanım Sayısı
105
95
22
38
19
16
8
6

Tablo 3 incelendiğinde, öğrencilerin en fazla ekleme ve sebep bildiren bağlaçları en az ise
koşul ve ayırt edici bağlaçları kullandıkları görülmektedir. Ekleme, anlatımda akıcılığı
sağladığı ve sebep bildirme gerekçelendirmenin esasını oluşturduğu için oranın yüksek
çıkması beklenen bir durumdur.
Öğrenciler ekleme türü içerisinde “ve ayrıca, de, ya da, hatta hem… hem, hem de, ek olarak,
veya, yine” bağlaçlarını kullanmışlardır. Tablo 4’te kullanılan bağlaçların sayıları yer
almaktadır.
Tablo 4: Ekleme Bildiren Bağlaçlar
Bağlaç
Ve
Ayrıca
De
Ya da
Hatta
Hem… hem
Hem de
Ek olarak
Veya
Yine

Kullanım Sayısı
54
19
9
7
6
3
3
1
2
1

Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin 54 kez “ve” bağlacını kullandıkları görülmektedir. En az
kullandıkları ekleme bağlaçları ise “ek olarak” ve “yine”dir. Öğrencilerin yazdıkları
metinlerde saptanan ekleme bağlaçlı cümlelerden bazıları aşağıda sıralanmaktadır:







Hatta kendi ülkesini seven ve milletini düşünen biri bu mesleği tercih etmeli.
… ya da saygı göstermemek.
da sizleri yanımda göremediğim için ondan üzülüyorum.
Hatta romantik bir dildir.
Aynı zamanda konuşma için çok pratik yapmak lazım.
Türkiye’ye gelince hem insanlarla hiç konuşmuyordum hem de onları asla
anlamıyordum.
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Bunun yanında dinin farklı olduğu için bazı insanlar ile ilişki kurman zor.
Türkler bizimle az konuşuyor, bu da başka bir sorun.

Öğrenciler sebep türü içerisinde “çünkü bu yüzden, bu nedenle, o yüzden” bağlaçlarını
kullanmışlardır. Tablo 5’te sebep bildiren bağlaçların sayıları yer almaktadır.
Tablo 5: Sebep Bildiren Bağlaçlar
Bağlaç
Çünkü
Bu yüzden
Bu sebeple
O yüzden

Kullanım Sayısı
75
16
2
2

Tablo 5 incelendiğinde, öğrencilerin 75 kez “çünkü” bağlacını kullandıkları görülmektedir. En
az kullandıkları sebep bağlaçları ise “bu sebeple” ve “o yüzden”dir.
Öğrencilerin yazdıkları metinlerde saptanan sebep içerikli cümlelerden bazıları aşağıda
verilmektedir:





Çünkü diplomatlık bence çok önemli bir meslektir.
İlk hafta hiç bir şey anlamadım çünkü Türkçe bilmedim.
Belki onun için Türkiye çok zordur ve hiç anlamadı bu yüzden bir aydan sonra
İtalya’ya dönmek karar verdi.
Maria’nın ağabeyi onu çok özlüyor ve onun için çok merak ediyor. O yüzden Maria
İtalya’ya dönmesi zorunda kaldı.

Öğrenciler açıklama türü içerisinde “yani, elbette ki, bu demek ki, diğer taraftan bakarsak,
aslında, bunun dışında, işte” bağlaçlarını kullanmışlardır. Tablo 6’da kullanılan bağlaçların
sayıları yer almaktadır.
Tablo 6: Açıklama Bildiren Bağlaçlar
Bağlaç
Yani
Elbette
Ki
Bu demek ki
Diğer taraftan bakarsak
Aslında
Bunun dışında
İşte

Kullanım Sayısı
10
1
4
2
1
2
1
1

Tablo 6 incelendiğinde, öğrencilerin 10 kez “yani” bağlacını kullandıkları görülmektedir. En
az kullandıkları sebep bağlaçları ise “elbette”, “diğer taraftan bakarsak”, “bunun dışında” ve “o
işte”dir. Öğrencilerin yazdıkları metinlerde saptanan açıklama içeren cümlelerden bazıları
aşağıda sunulmaktadır:



Yani her gün ders çalışmam gerekiyor.
Aslında Türkçe konuşmada ve bazen yazmada problemlerim var.
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Türkiye geldiğimde fark ettim ki burası benim konu ile ilgili uzmanlar çok kolayca
arayabilirim.

Öğrenciler zıtlık türü içerisinde “ama fakat lakin ancak” bağlaçlarını kullanmışlardır. Tablo
7’de kullanılan bağlaçların sayıları yer almaktadır.
Tablo 7: Zıtlık Bildiren Bağlaçlar
Bağlaç
Ama
Fakat
Lakin
Ancak

Kullanım Sayısı
30
4
1
3

Öğrencilerin 30 kez “ama” bağlacını kullandıkları görülmektedir. En az kullandıkları sebep
bağlacı ise “lakin”dir. Yazdıkları metinlerde saptanan zıtlık bağlaçlı cümlelerden bazıları
aşağıda yer almaktadır:






Okulda, bunu düşünüp böyle ben de yaptım ama maalesef bir kadın bana tokatladı.
Fakat benim için tek sorum var: konuşma için Türkçe çok zor. Çünkü Arap alfabesi ve Türk
alfabesi çok farklı.
Anlatmak için ben yapabilirim ama kelimeler ağzından geçmek için hala yeter değil.
Ancak Türkiye yemeği annemki kadar güzel değil.
Ama bir hedefi başarılı olmak için daha önce zorluklar geçmeli bu yüzden sabırlı olup sonuna
kadar mücadele etmek gerek.

Öğrenciler örneklendirme türü içerisinde “mesela, örneğin” bağlaçlarını kullanmışlardır.
Tablo 8’de kullanılan bağlaçların sayıları yer almaktadır.
Tablo 8: Örneklendirme Bildiren Bağlaçlar
Bağlaç
Mesela
Örneğin

Kullanım Sayısı
14
5

Tablo 8 incelendiğinde, öğrencilerin 14 kez “mesela”, 5 kez ise “örneğin” bağlacını
kullandıkları görülmektedir. Yazdıkları metinlerde saptanan örneklendirme bağlaçlı
cümlelerden bazıları şu şekildedir:






Mesela kıyafetleri, yemekleri ve yaşama farklıdır.
Örneğin çok iyi üniversiteler, harika kütüphaneler, kaliteli bir eğitim ve Türkçe
öğrenmek gibi fırsatlar bulunabilirsin.
Mesela bence telafuz için çok okumalıyız ve yazmalıyız.
Mesela bir metroda bir zenci oturduğu ya da kaldığı yerde Türkler oradan uzak
duruyor.
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Öğrenciler zaman-sıralama türü içerisinde “hâlâ, bazen, bundan sonra, ilk kez, aynı zamanda,
o zaman, o günlerde, önce, sürekli" bağlaçlarını kullanmışlardır. Tablo 9’da kullanılan
bağlaçların sayıları yer almaktadır.
Tablo 9: Zaman-Sıralama Bildiren Bağlaçlar
Bağlaç
Hâlâ
Bazen
Bundan sonra
İlk kez
Aynı zamanda
O zaman
O günlerde
Önce
Sürekli

Kullanım Sayısı
4
4
2
1
1
1
1
1
1

Tablo 9'da öğrencilerin 4 kez “hâlâ” ve “bazen bağlaçlarını kullandıkları görülmektedir. En az
kullandıkları zaman-sıralama bağlaçları ise “aynı zamanda, o zaman, o günlerde, önce,
sürekli”dir. Metinlerde saptanan zaman-sıralama bildiren cümlelerden bazıları aşağıda
verilmektedir:





Bazen çok meraklı oluyorlar ve çok soru sorabilirler.
Ankara’da benim için en büyük problem güvenlik. Sürekli merkezde, başkentte pislik
görebilirim.
Bundan sonra onlar hâlâ beni ülkeden dönmeyi isterler saygı göstereceğim ve
döneceğim.
Ben önce biraz korktum ve üzüldüm.

Öğrenciler koşul bildiren "eğer" bağlacını 8 kez kullanmışlardır. Onların yazdıkları
metinlerde koşul bildiren bağlaç örneklerinden bazıları aşağıda sıralanmaktadır:



Eğer ben Maria’nın yerinde, ben ne yaptığımı bakacağım ve benimle hesap yapacağım.
Eğer ben gerçekten bir hata yapsaydım onlarıyla konuşacağım ve affetmek
isteyeceğim.

Öğrenciler ayırt edicilik bildiren bağlaçlardan “sadece” ve “yalnız”
kullanmışlardır. Tablo 10’da kullanılan bağlaçların sayıları yer almaktadır.

bağlaçlarını

Tablo 10: Ayırt Edicilik Bildiren Bağlaçlar
Bağlaç
Sadece
Yalnız

Kullanım Sayısı
5
1

Öğrencilerin 5 kez “sadece” bağlacını, 1 kez ise “yalnız” bağlacını kullandıkları görülmektedir.
Yazdıkları metinlerde ayırt edicilik bildiren bağlaçların yer aldığı cümlelerden bazılarına
aşağıda yer verilmektedir:
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Ankara’da fark ettim, çok öğrenci çalışkan değil, sadece siyaset ve spor hakkında
öğrenciler konuşuyorlar.
Yalnız İstanbul hakkında sayısız eserler yazılmış, bitmeze dek hikâyeleri var, şiirleri
de bitmezdir.

4. SONUÇ
Araştırmaya katılan öğrencilerin yarıdan fazlası kendilerine sunulan gerekçelendirme
yazabilecekleri 5 konudan sonuncusunu tercih etmişlerdir. Bu konu seçenek sırasında beşinci
olmasına rağmen tercih edilmiştir. "Julia, ailesine Türkiye’de yaşarken ve Türkçe öğrenirken
yaşadıkları ile ilgili bir mektup yazmıştır. Siz de, Türkiye ve Türkçe ile ilgili yaşadığınız
zorlukları gerekçeleri ile ailenize anlatınız." şeklindeki konunun diğerlerine göre farkı,
anlatımı kendileri üzerinden ve yaşadıklarıyla ilgili yapacak olmalarıdır. Diğer konularda,
tavsiye, empati kurma, savunma ağırlıklı gerekçelendirme ifade etmeleri istenmiştir. Bu
durum, gerekçelendirme konularından öğrencilerin kaçtığını göstermektedir. Olay ve durum
ağırlıklı olacak şekilde kendi yaşadıklarını anlatmayı tercih ettiklerini göstermektedir.
Buradan hareketle yazma ve konuşma becerilerinde gerekçelendirme öğretilirken
öğrencilerin yaşantılarından hareket edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Zaten bu da genel
öğretim ilkelerinden biridir.
131 öğrenciden 67'sinin cevabı sadece gerekçelendirme içermektedir. 17 öğrenci konuya
uygun gerekçelendirmeler içeren bir metin yazamamıştır. Konu dışı anlatım yapmışlardır.
47 öğrenci ise konuya uygun gerekçelendirmeleri içeren cümleleri ve bağlama uymayan
cümleleri bir arada kullanmıştır. Öğrencilerden yaklaşık yarısının gerekçelendirme ağırlıklı
bir metin yazamadığı ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi konuyu anlayamama veya
gerekçelendirmeli anlatım yapısını kullanmayı bilememeleri olabilir.
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler, yazılı anlatımda hem bağlaçsız hem de bağlaçlı
gerekçelendirme cümleleri kurmuşlardır. 213 bağlaçsız gerekçelendirme, 309 bağlaçlı
gerekçelendirme cümlesi yazmışlardır. Bağlaçlı cümlelerde kullanılan bağlaçlar işlevlerine
göre 8 kategoride gruplandırılabilir: Ekleme (105), sebep bildiren (95), açıklama (22), zıtlık
(38), örneklendirme (19), zaman-sıralama (16), koşul bildiren (8), ayırt edici (6).
Bu bilgiden hareketle öğrencilere bağlaçların kelime kelime değil, bağdaşıklık adı altında
işleve göre gruplandırılarak öğretilmesinin uygun olacağı ifade edilebilir. En sık kullanılan
bağdaşıklık ögelerine öncelik verilmelidir. Öğrencilere neden ve nasıl gerekçelendirme
yapmaları gerektiğinin mantığı öğretilmelidir. Gerekçelendirme ağırlıklı metin ve konuşma
örneklerinden yararlanılmalıdır.
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THE TEXT OF THE PROBLEM IN TURKISH TEXTBOOKS-STAGE CLASSIFICATION
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİN ALTI SORULARIN AŞAMALI
SINIFLANDIRMAYA GÖRE İNCELENMESİ1
Kenan Önalan 2 & Nesrin Zengin 3
ABSTRACT
The basic ingredients of education, which is one of the questions after the text in the textbooks, although it
increases those who were learned in different subjects also learned about the topic adding new ones. The aim of
this study the Ministry of Education and training primary 8 in the 2005-2006 academic year by the Council.
Prepared to be taught in classrooms with reading and understanding the texts in the Turkish textbooks proposed
by 2572 Journal of communication and to resolve the prepared text of the questions below to determine which
digit are prepared according to the cognitive field. Lightning 8 belonging to the publication of this direction.
selected texts from Turkish and selected texts textbook class the questions below the text of cognitive steps were
classified according to bloom's taxonomy. Generally the questions in the grip and the classification step, it was
determined that the information was prepared. The text of this work for the determination of the suitability of the
cognitive space of the six questions is important. Research, data analysis method was used. This method covers
the analysis of written material that contains information about the phenomenon or phenomena targeted
investigation. 8 according to the data obtained from this study. The texts in the Turkish textbooks class text for
general cognitive knowledge and comprehension of the questions below are prepared for the step of the areas
where it was determined that appropriate steps rarely was preparing any other questions. Only knowledge and
comprehension questions students often in order to remain on the steps of the text is not sufficient for the
comprehension and analysis. In order to solve this problem, the questions should be prepared so as to include all
the steps of the cognitive theory approach.
Key Words: Bloom's taxonomy, text six questions, reading texts in Turkish textbooks, the Turkish education.
ÖZET
Eğitim öğretimin temel malzemelerinden biri olan ders kitaplarındaki metin sonrası sorular, konu hakkında
öğrenilenleri artırmakla beraber farklı konularda öğrenilenlere de yenilerini eklemektedir. Bu çalışmada
amaçlanan Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2005-2006 eğitim-öğretim yılında İlköğretim
8.
Sınıflarda okutulmak üzere hazırlanmış olan 2572 sayılı Tebliğler Dergisi ile önerilen Türkçe ders
kitaplarındaki okuma metinlerini anlama ve çözümlemeye yönelik hazırlanan metin altı sorularının bilişsel
alanların hangi basamağına göre hazırlandığını tespit etmektir. Bu doğrultuda Yıldırım Yayınlarına ait 8. sınıf
Türkçe ders kitabından metinler seçilmiş ve seçilen metinlerin, metin altı soruları bilişsel alan basamaklarına
(Bloom Taksonomisine) göre sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırmada soruların genellikle kavrama ve bilgi
basamağında hazırlandığı tespit edilmiştir. Bu çalışma metin altı soruların bilişsel alana uygunluğunun tespiti
açısından önemlidir. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, araştırılması
hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Bu çalışmadan elde edilen
verilere göre 8.sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlere yönelik metin altı soruların genelinin bilişsel alanlardan
bilgi ve kavrama basamağına yönelik hazırlandığı, nadiren diğer basamaklara uygun sorular hazırlandığı tespit
edilmiştir. Sorular sadece bilgi ve kavrama basamaklarında kaldığı için öğrenciler genellikle metni anlama ve
çözümlemede başarılı olamamaktadır. Bu sorunu çözebilmek için soruları bilişsel yaklaşım kuramının tüm
basamaklarını içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bloom taksonomisi, metin altı sorular, Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma metinleri,
Türkçe eğitimi.
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1. GİRİŞ
Ders kitapları, öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili bir biçimde kullanmasında, duygu ve
düşünce dünyası oluşturmasında, bilimsel ve eleştirel düşünmesinde önemli bir işlev
üstlenmektedir(Küçükavşar ve Hasırcı, 2013). O halde anadili eğitiminde amaçlarına
ulaşması için metinlerin nitelikli ve öğrenci düzeyine uygun olması gerekir. Metinlerin
nitelikli olması yanında öğrenciyi üst düzey düşünme becerilerine yönlendirecek sorular da
önemlidir. Bu nedenle metin altı sorularının öğrenciyi düşünmeye yönlendirmesi
gerekmektedir. Çalışmamızda Türkçe Dersi Çalışma Kitabında yer alan üç metin(‘’Atatürk,
Sanat ve Edebiyat’’ ‘’Kaldırımlar’’ ve ‘’Kirazlı Şapka’’) belirlenmiştir. Çocukların anadilinin
anlatım gücünü ve yaratıcı özelliğini sezmeleri ve zihninin sınırlarını genişletmesi için
metinler kadar metin altı sorular da bir o kadar önemlidir. Öğrenciye yönlendirilecek metinle
ilgi soruların zihninde yeni kapılar açacak nitelikte olması bu açıdan önemlidir. Bloom
Taksonomisinde bilgi basamağı, kavrama basamağı, uygulama basamağı, analiz basamağı,
sentez basamağı ve değerlendirme basamağı yer alır. Belirlenen metinlerin(‘’Atatürk, Sanat
ve Edebiyat’’ ‘’Kaldırımlar’’ ve ‘’Kirazlı Şapka’’) metin altı soruları bu basamak sırasına göre
değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler bulgular kısmında verilmiştir. Bu tür bir çalışmanın
ileriye dönük çalışmalar için fikir vereceği düşünülmektedir.

2. YÖNTEM
8.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabında yer alan metinaltı sorularının Bloom Taksonomisi’ne göre
değerlendirilmesi amaçlanan bu çalışmada genel tarama modellerinden betimsel tarama
modeli kullanılmıştır. Betimsel tarama modeli, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan modeldir (Karasar, 2008). Doküman analizi
kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2005).
Araştırmanın Amacı
8.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabında yer alan metin altı sorularının Bloom Taksonomisi ’ne göre
değerlendirilmesi amacımızı oluşturmaktadır. Bu amaca ulaşma yolunda metin altı
sorularının Bloom Taksonomi ’sindeki değerlendirilmesinin sonuçları nedir? Metin altı
soruları daha çok hangi basamaklara yoğunlaşmıştır? sorularına cevap bulmaktır.
Araştırmamızın Evreni ve Örneklemi
Araştırmamızın evrenini Türkçe Dersi Çalışma Kitapları oluşturmaktadır. Evrenin tamamına
ulaşmanın zor olması nedeniyle 8.sınıf Türkçe Dersi Çalışma Kitabı oluşturmaktadır.
İçerisinde yer alan türlü metinlerin de incelenmesinin ayrı bir çalışma gerektirmesinin güç
olması nedeniyle üç ( ‘’Atatürk, Sanat ve Edebiyat’’ ‘’Kaldırımlar’’ ve ‘’Kirazlı Şapka’’) metin
seçilmiştir.
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Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak Yıldırım Yayınları tarafından hazırlanan İlköğretim Türkçe-8
Öğretmen Kılavuz Kitabı’ndan ve Öğrenci Çalışma Kitabından yararlanılmıştır.
Verilerin Analizi
‘’Atatürk, Sanat ve Edebiyat’’ ‘’Kaldırımlar’’ ve ‘’Kirazlı Şapka’’ adlı üç metin için hazırlanmış
olan metni anlamaya ve çözümlemeye yönelik metin altı sorular aşağıda belirtilmiştir. Buna
göre her metnin metin altı sorularının Bloom taksonomisinin hangi basamağına girdiği tespit
edilmiştir.

3. BULGULAR VE YORUMLAR
Bu kısımda belirlenen metinler ve metin altı sorulara yer verilmiştir.
ATATÜRK, SANAT VE EDEBİYAT
1.) Metne göre milletlerin geleceğini yönlendiren bütün büyük liderlerin hangi ortak
özelliklerine tanık oluruz?
2.) “Sevgi, hoşgörü, yaratma özgürlüğü” kavramlarıyla “sanat” arasındaki ilişkiyi nasıl
açıklarsınız?
3.) Atatürk, özdeyişinde sanatçıya verdiği önemi nasıl açıklamıştır?
4.) Atatürk, edebiyatı neden bireye yönelik değil toplumsal olarak düşünmüştür?
5.) Atatürk’ün edebiyata karşı ilgisi ne zaman ve nasıl başlamıştır?
6.) Atatürk’ü öğrenciliğinde kimlerin şiirleri çok etkilemiştir? Niçin?
7.) Dile ve edebiyata verdiği önem zaman içinde Atatürk’e neler kazandırmıştır?
8.) Gençlerle yaptığı bir sohbette Atatürk’ü mutlu eden durum nedir?
9.) Toplumun gelişip güçlenmesi için Türk dili ve edebiyatına önem veren, güzel
sanatların gerekliliğine inanan Atatürk bu konularda neler yapmıştır?
KALDIRIMLAR
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Şiirin konusu nedir?
Şair bir gece vakti nerede yürüyor?
Şair, neden korkuyor?
Şair, kaldırımları neden bir yoldaşı, bir annesi olarak düşünüyor?
Gece vakti yürürken duyduğu ses ne sesidir?
Şair, nerede derin uykuya dalmak istiyor?
Şairin kaldırımlarla ilgili böyle bir şiiri yazmasının sebebi ne olabilir?
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KİRAZLI ŞAPKA
1.) Yazar annesiyle Adana’ya gittiğinde kaç yaşındadır?
2.) Yazar çocukluğunda çok beğendiği kirazlı şapkayla ilgili isteğini niçin erteliyor? Bu
erteleme ona hangi duyguları yaşatıyor?
3.) Annesinin yazara on altı yaşındayken armağan ettiği şapka, beş yaşındayken
edinemediği şapkanın yerini niçin tutmuyor?
4.) Yazarın, her umudun gerçekleşmesinin şart olmadığı görüşüne katılıyor musunuz?
Niçin?
5.) Metnin ana fikri nedir?
6.) Siz yazsaydınız bu metne hangi başlığı bulurdunuz?
BİLİŞSEL BASAMAKLAR
A. BİLGİ BASAMAĞI

Metin Altı Sorular
ATATÜRK, SANAT VE EDEBİYAT
 Metne göre milletlerin geleceğini
yönlendiren bütün büyük liderlerin hangi
ortak özelliklerine tanık oluruz?
 “Sevgi, hoşgörü, yaratma özgürlüğü”
kavramlarıyla “sanat” arasındaki ilişkiyi
nasıl açıklarsınız?
 Atatürk, özdeyişinde sanatçıya verdiği
önemi nasıl açıklamıştır?
 Atatürk’ün edebiyata karşı ilgisi ne zaman
ve nasıl başlamıştır?
 Atatürk’ü öğrenciliğinde kimlerin şiirleri
çok etkilemiştir? Niçin?
 Dile ve edebiyata verdiği önem zaman
içinde Atatürk’e neler kazandırmıştır?
 Gençlerle yaptığı bir sohbette Atatürk’ü
mutlu eden durum nedir?
 Toplumun gelişip güçlenmesi için Türk dili
ve edebiyatına önem veren, güzel
sanatların gerekliliğine inanan Atatürk bu
konularda neler yapmıştır?
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KALDIRIMLAR
Şiirin konusu nedir?
Şair bir gece vakti nerede yürüyor?
Şair, neden korkuyor?
Şair, kaldırımları neden bir yoldaşı, bir
annesi olarak düşünüyor?
 Gece vakti yürürken duyduğu ses ne
sesidir?
 Şair, nerede derin uykuya dalmak istiyor?
 Şairin kaldırımlarla ilgili böyle bir şiiri
yazmasının sebebi ne olabilir?





KİRAZLI ŞAPKA

B. KAVRAMA BASAMAĞI

 Yazar annesiyle Adana’ya gittiğinde kaç
yaşındadır?
 Metnin ana fikri nedir?
ATATÜRK, SANAT VE EDEBİYAT
 Atatürk, edebiyatı neden bireye yönelik
değil toplumsal olarak düşünmüştür?
KİRAZLI ŞAPKA
 Yazar çocukluğunda çok beğendiği kirazlı
şapkayla ilgili isteğini niçin erteliyor? Bu
erteleme ona hangi duyguları yaşatıyor?
 Annesinin yazara on altı yaşındayken
armağan ettiği şapka, beş yaşındayken
edinemediği şapkanın yerini niçin
tutmuyor?

C. UYGULAMA BASAMAĞI

KİRAZLI ŞAPKA
 Yazarın, her umudun gerçekleşmesinin
şart olmadığı görüşüne katılıyor musunuz?
Niçin?
 Siz yazsaydınız bu metne hangi başlığı
bulurdunuz?
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D. ANALİZ BASAMAĞI
E. SENTEZ BASAMAĞI
F. DEĞERLENDİRME BASAMAĞI

YOK
YOK
YOK

Bu çalışma üç metinden alınan toplam 22 soru üzerinde yapılmıştır. Elde edilen verilere göre
şu sonuçlara ulaşılmıştır.
Türkçe dersi 8. Sınıf ders kitabında bulunan
 Atatürk, Sanat ve Edebiyat adlı metinde metin altı sorularının sekizinin bilgi
basamağında birinin kavrama basamağında olduğu
 Kaldırımlar adlı metinde metin altı sorularının yedisinin bilgi basamağında olduğu
 Kirazlı Şapka adlı metinde metin altı sorularının ikisinin bilgi basamağında ikisinin
kavrama basamağında ikisinin uygulama basamağında olduğu
 Ayrıca üç metnin metin altı sorularının analiz, değerlendirme ve sentez, basamağında
olmadığı tespit edilmiştir.
4. SONUÇ
Metinaltı sorularının üst düzey zihinsel becerileri harekete geçirecek düzeyde olması önemli
bir etkendir. Ancak incelenen metinlerin bu istenileni vermediği görülmüştür.
Analiz, değerlendirme ve sentez basamağında sorular sorulmamasının üst düzey zihinsel
becerileri harekete geçirmede önemli bir eksik olduğu görülmüştür.
Bu çalışmadan elde edilen verilere göre 8.sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlere yönelik
metin altı soruların genelinin bilişsel alanlardan bilgi ve kavrama basamağına yönelik
hazırlandığı, nadiren diğer basamaklara uygun sorular hazırlandığı tespit edilmiştir.
Sorular sadece bilgi ve kavrama basamaklarında kaldığı için öğrenciler genellikle metni
anlama ve çözümleme başarılı olamamaktadır.
Bu sorunu çözebilmek için soruları bilişsel yaklaşım kuramının tüm basamaklarını içerecek
şekilde hazırlanması gerekmektedir.
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CLASSIFICATION ACCORDING TO THE SUBJECT OF THE MIDDLE SCHOOL
STUDENTS WHICH THEY SELECT PHRASE
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SEÇTİKLERİ DEYİMLERİN KONULARINA
GÖRE SINIFLANDIRILMASI1
Kevser ER2 & Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL 3

ABSTRACT
An oral culture is one of the examples and phrases created still living. Usually that consists of more than one word that means
the actual meaning other than a concept or phrases that describe the situation. The structure of the phrases as simple as it may
appear, although they are rich in substance. This contrast adds an air of aesthetic language. So the phrase in the language of
everyday use is important. Furthermore, the metaphor that makes sense of the difficulty of students learning phrases and there
have been several studies on this topic is known. In this study, the students and the students they teach in a fun way phrase the
select phrase is intended to be classified according to the location. Research were carried out by the method of scanning. The
study group of research in the 2013-2014 academic year, a government school in the province of Istanbul, 5, 6 and 7. who is
enrolled in the class of 96 students. Collecting data from students about the phrase you draw the pictures were used. Phrases a
phrase that they wish students to learn better, then choose from the idioms dictionary primarily for the select phrase were asked
to draw a picture of the first meaning that comes to mind. The data obtained content analysis method was used. The phrase was
according to the theme themed themes have been determined and then the appropriate codes. The identified themes were:
made for fun and entertainment purposes of the phrase of the story phrases; expressions depiction of nature; hyperbole phrases;
phrases and pray compliment, flattery, adulation and is classified as expressions of Affection. As a result of the study, the phrase
they are more related to students and 96 43% of school students with phrases of hyperbole, the study showed.

Key Words: Phrase, phrase issues, phrase classification according to the subject, teaching phrase, phrase illustrated.

ÖZET
Deyimler sözlü kültürümüzün oluşturduğu ve hâlâ yaşayan örneklerinden biridir. Genellikle gerçek anlamından başka bir anlam
ifade eden birden fazla sözcükten oluşan ve bir kavramı ya da durumu anlatan sözcük gruplarıdır. Deyimler yapı itibariyle basit
görünmelerine rağmen anlamca zengindirler. Bu zıtlık dile estetik bir hava katar. Bu yüzden deyimlerin günlük dildeki kullanımı
önemlidir. Bunun yanında öğrencilerin mecaz anlam ifade eden deyimleri öğrenmelerinin zorluğu da bilinmekte ve bu konuda
çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada öğrencilere deyimlerin eğlenceli bir şekilde öğretilmesi ve öğrencilerin seçtikleri
deyimlerin konularına göre sınıflandırılması amaçlanmaktadır. Araştırma tarama yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu 2013-2014 öğretim yılında İstanbul ilinde bir devlet okulunun 5, 6 ve 7. sınıfında öğrenim görmekte olan 96 öğrenci
oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında öğrencilerin deyimler konusunda çizdikleri resimler kullanılmıştır. Öğrencilerin
deyimleri daha iyi öğrenebilmeleri için öncelikle deyimler sözlüğünden diledikleri bir deyimi seçmeleri daha sonra seçtikleri
deyimin akla gelen ilk anlamıyla resmini çizmeleri istenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır. Deyimler konularına göre temalandırılmış daha sonra temalara uygun olan kodlar belirlenmiştir. Belirlenen
temalar: alay ve eğlenme maksadıyla yapılan deyimler; hikâye deyimleri; tasviri nitelikte deyimler; mübalağa deyimleri; dua
deyimleri ve iltifat, dalkavukluk, yaltaklanma ve sevgi deyimleri olarak sınıflandırılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin
deyimlere karşı daha ilgili oldukları ve 96 öğrenciden 43’ünün abartı deyimleriyle ilgili çalışma yaptıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Deyimler, deyimlerin konuları, deyimlerin konularına göre sınıflandırılması, deyim öğretimi, deyimlerin
resimlenmesi.
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1. GİRİŞ
Kültür, bir milletin sahip olduğu maddi-manevi değerlerin bütünüdür. Bu değerlerin
oluşmasında ve nesilden nesile aktarılmasında dil önemli bir vasıtadır. Dil ve kültür, birbirini
besleyen ve birlikte büyüyen iki unsurdur. Bu yüzden bu iki unsur birbiriyle doğrudan
ilişkilidir. Kültürü aktaran dil, bir milletin sahip olduğu maddi-manevi bütün değerleri içinde
barındırır. Böylece kültür nesilden nesile aktarılırken, dil de kültürle beraber var olmaya
devam eder.
Günlük hayatta insanlar dili, kendilerini kısa yoldan kolayca ifade edebilmek için ihtiyaçları
doğrultusunda belli kalıplara sokmuşlardır. Bu kalıplar, dili konuşan toplumun anlatımdaki
gücünü ve başarısını, benzetmeye, nükteye olan eğilimini ortaya koyan önemli ögelerdir. Bu
ögeler dilin sözvarlığını oluşturur. Bir dilin sözvarlığı, o dilin tarihine geniş ölçüde ışık
tutmakta, yüzyıllar boyunca ortaya çıkan ses, biçim, sözdizimi ve anlam değişiklerini
yansıtmakta ve ne türden değişimlerin gerçekleştiğini göstermektedir. Bu yüzden bir dilin
sözvarlığı, yalnızca, o dilin sözcüklerini değil, deyimleri, kalıp sözleri, kalıplaşmış sözleri,
atasözleri, terimleri ve çeşitli anlatım kalıplarının oluşturduğu bütünü oluşturur (Aksan,
1996). Söz varlığımızın önemli ögelerinden biri olan deyimler, öğüt verme veya insanlara
rehberlik etme gibi bir amaç taşımaz. Buna karşılık deyimler, bir dili konuşan milletin örf ve
adetlerini, yaşam şeklini ve hayata bakışını yansıtırlar (Onursal, 2000). Bu yüzden deyimler,
kültürümüzün bir yansıtıcısı âdeta yaşayan birer anlatıcısı olarak düşünülebilir. Deyimlere bu
açıdan bakıldığında söz varlığımızdaki önemi daha iyi anlaşılacaktır.
Deyimlerle ilgili yapılan çalışmalarda deyim kavramı üzerine çeşitli tanımlar yapılmıştır.
Güncel Türkçe Sözlükte; deyimler, “Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir
anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir” olarak tanımlanmıştır (TDK, 2015).
Aksoy (1984) deyimleri, “Çekici bir anlatım kılığı taşıyan ve çoğunun gerçek anlamından ayrı
bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük toplulukları” olarak tanımlamıştır. Korkmaz’a (1992)
göre deyim, “Gerçek anlamından farklı bir anlam taşıyan ve çekici bir anlatım özelliğine sahip
olan kelime öbeği” şeklinde tanımlanmıştır. Püsküllüoğlu (1995) deyimi, “Anlatıma akıcılık,
çekicilik katan çoğunun gerçek anlamından ayrı bir anlamı bulunan genellikle de birden çok
sözcüklü dil ögesi, kalıplaşmış sözcük topluluğu” olarak tanımlamıştır. Aksan (2000) ise
deyimleri, “ Belli bir kavramı, belli bir duygu ya da durumu dile getirmek için birden çok
sözcüğün bir arada, seyrek olarak da tek bir sözcüğün yan anlamında kullanılmasıyla oluşan
sözdür ” diye açıklamıştır.
Yukarıdaki tanımların ışığında bir tanım yapacak olursak deyimler; belli bir durumu ya da
duyguyu anlatmak, anlatıma çekicilik ve güzellik katmak için genellikle gerçek anlamından
farklı olarak kullanılan, birden fazla sözcükten oluşan kalıplaşmış sözler olarak
tanımlanabilir.
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Deyimlerimiz kullanıldıkları zaman ve mekân açısından dört grupta toplanabilir.
a) Ülkemizin her yerinde kullanılan deyimler
b) Belli yörelerde kullanılan deyimler
c) Türkiye dışındaki Türk lehçelerinde kullanılan deyimler
d) Eskiden kullanılan, ancak bugün kullanılmayan deyimler (Albayrak, 2004).
Deyimlerin dilbilgisi bakımından aldığı şekiller ise şunlardır;
I. Deyimlerin birçoğu mastar hâlindedir. Misaller: başvurmak; göze girmek; dile düşmek;
turnayı gözünden vurmak.
II. Deyimler farklı zaman kipleriyle kullanılabilir. Misal: Kaş yaparken göz çıkardı.
(Çıkaracaksın, çıkarma)
III. Deyimlerdeki bazı kelimeler isim ve fiil çekimlerine girerler. Misaller: Ağaca çıksa (çıksan)
pabucu (pabucum) yerde kalmaz. Anasından (anamdan) emdiği (emdiğim) süt (sütü)
burnundan (burnumdan) geldi. (Gelecek, getir, getirmelisin)
IV. Kalıplaşma sebebiyle fiil çekimine girmeyen az sayıdaki deyimler. Misaller: Tut kelin
perçemini (perçeminden) ; ayıkla pirincin taşını; vur abalıya; vur patlasın, çal oynasın.
V. Hiçbir fiil kipi taşımadıkları için cümle hâlinde bulunmayan deyimler. Misaller: Kel başa
şimşir tarak; iki dirhem bir çekirdek; nohut oda, bakla sofa; balık kavağa çıktığı zaman; başım
gözün üstüne; gündüz feneri.
VI. Cümle hâlinde olmayan deyimlerin bir kısmında da kelimelerin bazıları çekime girerler.
Misaller: İki eli (elim) kanda olsa; darısı başına (başıma); gözünüz (gözümüz) aydın.
VII. Deyimlerin bazıları iyelik ekleri ile kurulurlar. Misaller: Göz-ü açık; baldır-ı çıplak; el-i
açık; el-i sıkı.
VIII. Kafiyeli deyimler. Misaller: Akdeniz’e kaptan, Mısır’a sultan; azıcık aşım, kaygısız başım;
adı çıktı dokuza inmez sekize; kaş ile göz, kalanı söz; dağ dağda, bağ bağda, tava delik iş
yağda; havada bulut, sen onu unut.
IX. Deyimlerde olumsuz kavramlı kalıplar. Misaller: Ağzını (ağzımı) bıçak açmıyor; gözünü
(gözümü) budaktan sakınmaz (sakınmam).
X. Hikâye ve fıkralarla ilgili deyimler. Misaller: Avaz kasap, her bir hesap; ipe un sermek; Ali
Cengiz oyunu; fincancı katırlarını ürkütmemek; Halep orada ise arşın burada.
XI. Geleneklere dayanan deyimler. Misaller: Çileden çıkarmak, meydan okumak; tabanları
yağlamak (Elçin, 2000).
Deyimler, birden fazla sözcükten oluşmasına rağmen dilde tek bir kavramı karşılar. Deyimler,
biçimsel açıdan olduğu kadar anlam yönünden de farklı oluşum özelliklerine sahiptir. Aksan
(1996), belli başlı anlam olaylarına göre deyimleri “benzetmeler, deyim aktarmaları, ad
aktarmaları, çeviri yoluyla kavram aktarılarak oluşturulanlar ve kelimeleri göndergesel
anlamda kullanılan aynı zamanda deyimleştirme gösteren kalıplaşmış anlatım birimleri”
başlıkları ile sınıflandırır ve bunların haricinde başka anlam olaylarının da olduğunu bildirir.
Çetinkaya (2001), deyimlerin oluşurken iki yolu izlediğini belirterek bunların,” 1- Kavramlar
arası benzerliğe dayalı deyimler” ile “2- Kavramlar arası yakın ilişkiye dayalı deyimler”
olduğunu söyler.
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Deyimler, dilbilim açısından olduğu kadar yazın ve halkbilim açısından da önemli olan
sözlerdir. Ayrıca bu ögeler her dilin içyapısını, anlam özelliklerini de yansıtır. Bu nitelikleriyle
deyimler, her dilin kendine özgü, başkalarından ayrılan bir yönünü oluşturur; bir dilin
gerçekleri dile getirmedeki anlayış ve anlatış biçimini gösterir (Aksan, 2006). Bundan dolayı
deyimler, ana dili öğretiminde üzerinde önemle durulmaı gereken bir konudur. Ana dili
öğretimi, öğrencinin söz varlığının zenginleşmesine katkıda bulunur. Bu öğretim sürecinde
öğrenciye sunulan metinler, öğrencilerin bildiği sözcüklerin ötesinde çok çeşitli sözcükleri
(sözcük, terim, deyim, atasözü, kalıplaşmış söz vd.) de içermektedir. Bu sözcüklerle, bu sözlü
ve yazılı metinler aracılığıyla tanışan (bu tanışma ders dışı bilim, kültür, sanat etkinliklerinde
de varlığını sürdürür) öğrenci söz varlığını da zenginleştirmiş olur (Çotuksöken, 2002). Bu
yüzden kültürün manevi parçalarından biri olan deyimlerin, yeni nesillere öğretilmesi büyük
önem taşımaktadır. Bu da sistemli ana dili eğitim faaliyetleriyle gerçekleştirilebilir. Ana dili
eğitiminin yürütüldüğü Türkçe derslerinde deyimler, kültür unsurları aracılığıyla öğrencilere
kazandırılmalıdır (Varışoğlu, Şeref, Gedik ve Yılmaz, 2014; Özbay ve Melanlıoğlu, 2009). Bunu
yaparken öğrencilerin ilgi ve dikkatleri göz ardı edilmemelidir. Bir dili incelikleriyle, komik,
eğlenceli, garip, belki de kaba yanlarıyla, kısacası bütün yönleriyle bilmek için deyimlerin
öğretimi çok önemlidir. Deyimlerin öğretimi, iletişimi kolaylaştıracak, öğretimi daha
doyurucu ve zevkli kılacaktır (Topçu,1999). Öğretim, öğrencilerin ilgi ve dikkatleri
doğrultusunda yapıldığında öğrenme daha kalıcı olacaktır.
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın genel amaçları bölümünde geçen, “Öğrencilerin Türkçeyi
sevmelerini, onu doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak” amacına ulaşabilmek adına
sözvarlığımızın önemli ögelerinden biri olan deyimlerden sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerde
yararlanmak çok önemlidir. Bu yüzden deyim öğretimi konusunda öğrencilerin daha etkili
öğrenebilmelerini sağlamak için geleneksel yöntem yerine yeni yöntemler geliştirilmelidir.
Ancak bu yöntemler öğrencilerin ilgi ve dikkatleri göz önünde bulundurularak
hazırlanmalıdır. Türkçe’nin zengin söz varlığı içinde yer alan deyimlerin kullanımı ve
öğretimi için etkinliklere yer verilmeli ve kültürel unsurlar dil yoluyla öğrencilere
kazandırılmalıdır (Nalcı, 2006). Öğretim programındaki kazanımlarda da deyim öğretimine
daha fazla yer verilerek deyimlerin öğretimi bir açıklığa kavuşturulmalıdır.
Çalışmanın Amacı
Kültürel değerlerimizin ve dilimizin sözvarlığının gelecek nesillere aktarılmasında deyimler
önemlidir. Bu yüzden, bu çalışmada öğrencilere sözlük kullanımının benimsetilmesi,
deyimlerin eğlenceli bir şekilde öğretilmesi ve öğrencilerin sözlük kullanarak seçtikleri
deyimlerin konularına göre sınıflandırılması amaçlanmıştır. Bu sayede öğrencilerin
dikkatlerini daha çok hangi konunun çektiği belirlenerek öğretmenlere deyim öğretiminde
yardımcı olmak hedeflenmiştir.
Çalışmanın Önemi
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Bir dili tam olarak anlayabilmek tek tek sözcükleri bilmekle mümkün değildir. O dili tam
olarak anlamak ancak dilin sözvarlığını oluşturan ögeleri anlayabilmekle mümkündür. O
ögelerin en önemlilerinden biri deyimlerdir. Deyimlerin öğretimi öğrencilerin dildeki
mecazları anlamalarını yani ana dillerini her yönüyle öğrenmelerini sağlamak için
önemlidirler. Deyimlerin öğrenciler tarafından kullanılması Türkçe dersinde kazandırılması
gereken becerilerdendir. Bu çalışma, öğretmenlerin deyim öğretimini gerçekleştirirken, derse
öğrencilerin dikkatini çeken konudaki deyimlerden başlayarak öğretimi kolaylaştırması
bakımından önem arz etmektedir.
2. YÖNTEM
Çalışmanın Modeli
Çalışma tarama yöntemiyle yapılmış betimsel bir araştırmadır. Betimsel araştırmalar, verilen
bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlar. Eğitim alanındaki araştırmada,
en yaygın betimsel yöntem tarama çalışmadır, çünkü araştırmacılar bireylerin, grupların ya
da fiziksel ortamların özelliklerini özetler. Tarama araştırmalarının amacı genellikle
araştırma konusu ile ilgili var olan durumun fotoğrafını çekerek bir betimleme yapmaktır.
Büyük bir topluluğun bir konuyla ilgili görüşlerinin ya da özelliklerinin betimlenmesi için,
topluluğu temsil edebilecek insanlardan oluşan küçük bir grup seçilir. Veriler, özelliği
betimlenecek topluluğun içinden seçilen örneklemden toplanır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak,
Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılında İstanbul ilinde bir devlet okulunun
5, 6 ve 7. sınıfında öğrenim görmekte olan 96 öğrenci oluşturmaktadır.
Verilerin Toplanması
Verilerin toplanmasında öğrencilerin deyimler konusunda çizdikleri resimler kullanılmıştır.
Öğrencilerin deyimleri daha iyi öğrenebilmeleri için öncelikle deyimler sözlüğünden
diledikleri bir deyimi seçmeleri daha sonra seçtikleri deyimin akla gelen ilk anlamıyla resmini
çizmeleri istenmiştir.
Verilerin Analizi
Bu çalışmada öğrencilerin seçtikleri deyimlerin sınıflandırılması amacıyla içerik analizi
yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi özellikle sosyal bilimler alanında kullanılan en önemli
tekniklerden biridir. İçerik analizi belli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı
sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik
olarak tanımlanır. Bir mesajın belli özelliklerinin objektif ve sistematik bir şekilde
tanınmasına yönelik çıkarımların yapıldığı bir tekniktir. İçerik analizi metin veya metinlerden
oluşan bir kümenin içindeki belli kelimelerin veya kavramaların varlığını belirlemeye yönelik
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yapılır. Ancak yalnızca metinler üzerinde kullanılan bir teknik değildir. Öğrenci resimleri gibi
görsellerin ve televizyon programları, çekimlerin incelenmesinde de kullanılır (Büyüköztürk
ve diğerleri, 2014).
3. BULGU VE YORUMLAR
2013-2014 öğretim yılında İstanbul ilinde bir devlet okulunun 5, 6 ve 7. sınıfında öğrenim
görmekte olan 96 öğrenciden, (sözlük kullanarak seçtikleri bir deyimin akla gelen ilk
anlamıyla resmettikleri) veriler toplanmış ve veriler deyimler konularına göre sekiz tema
oluşturularak sınıflandırılmıştır. Deyimler konularına göre sınıflandırıldığında aşağıdaki
tabloda gösterilen temalar oluşturulmuştur.
Tablo 1: Deyimlerin konuları

Temalar
Abartı deyimleri
Alay ve eğlenme maksadıyla yapılan deyimler

%
44.7
6.2

Duyguları ifade eden deyimler
Hikâye deyimleri
Sedayı takliden oluşan deyimler
Tasviri nitelikte olan deyimler
Uyarı niteliğinde olan deyimler
Uzuvlar üzerine kurulan deyimler
TOPLAM

7.2
2.0
1.0
25
1.0
12.5
100

Yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi deyimler konularına göre sınıflandırıldığında çalışmaya
katılmış olan 96 öğrenciden 43’ünün abartı deyimleriyle ilgili olan, 24’ünün tasviri nitelikte
olan, 12’sinin uzuvlar üzerine kurulan, 7’sinin duyguları ifade eden ve 6’sının alay ve eğlenme
maksadıyla yapılan deyimleri seçtikleri görülmüştür. Bu durumda öğrencilerin yaklaşık
olarak yarısının abartı yani mübalağa deyimlerini seçtiği ve ilgilerini daha çok bu tür
deyimlerin çektiği belirlenmiştir.
Tablo2:Abartı Temasında Seçilen Deyimler

Açlıktan nefesi
kokmak
Açtı ağzını yumdu
gözünü
Ağaç olmak

Bal dök yala

Ekmeğiyle oynamak

Karnı zil çalmak

Balon uçurmak

Kendini ateşe atmak

Ağzı var dili yok

Beyninde şimşekler
çakmak
Bir paralık olmak

Gözü kan çanağına
dönmek
Gözü yükseklerde
olmak
Gözünü dört açmak
Gözünü hırs

Para kesmek

Ağzına düşmek

Beyni sulanmak

Ödü patlamak
Para gözlü
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Ağzına kilit
vurmak
Ağzının suyu
akmak
Aklını oynatmak
Altın yumurtlayan
tavuk
Ateş püskürmek
Ayaklar baş başlar
ayak oldu

Burun buruna
gelmek
Cebi delik olmak
Dili bir karış olmak
Eceline susamak
Ekmeğine yağ
sürmek
Ekmeğini kana
doğramak

bürümek
İçine ateş düşmek

Parayı denize atmak

İki gözü iki çeşme
ağlamak
Kafası çatlamak
Kafası kazan olmak
Kafası şişmek

Taş çatlasa
Taş yürekli
Tüyleri diken diken
olmak
Yıldızları saymak

Kaleminden kan
damlamak

Yukarıdaki tabloda gösterilen veriler incelendiğinde; öğrencilerin ilgilerini, abartıların daha
çok çektiği belirlenmiştir. Öğrencilerin yaş seviyeleri göz önünde bulundurulduğunda o
yaşlarda hayal dünyalarının daha çok ön planda olduğu bundan dolayı da abartıların daha çok
ilgilerini çektiği söylenebilir.
Tablo 3: Alay ve eğlenme maksadıyla kurulan deyimler

Ceviz kırmak

Çam devirmek

Seninki can da benimki
patlıcan mı?

Yan bakmak

Karadeniz’de gemilerin mi
battı

Oturduğu dalı
kesmek

Tablo 4: Duyguları anlatan deyimler

Acı çekmek

Ağrına gitmek

Kalbi kırılmak

Kalbine girmek

Boğazında
düğümlenmek

Gönlünü kaptırmak
Tepesi atmak

Yukarıdaki tabloda duyguları anlatan deyimlerin, abartı deyimlerine ve tasviri nitelikte olan
deyimlere göre öğrencilerin ilgisini daha az çektiği belirlenmiştir.
Tablo 5:Tasviri nitelikte olan deyimler

Aç kurt gibi
Arı gibi sokmak
Ayağının altına
almak
Bacası tütmek
Balta olmak
Baston gibi

Bir ayağı çukurda
olmak
Çivi gibi olmak
Dik dik bakmak

Horozdan kaçmak

Örümcek kafalı

Kapısı açık
Mum olmak

Sır küpü
Sopa yemek

El ele vermek
Eşek kafalı
Gözü sulu

Mürekkep yalamak
Omuz omuza
Ot kafalı

Taş kesilmek
Yola yatmak
Yüksekten bakmak

Yukarıdaki tabloda verilen deyimler incelendiğinde öğrencilerin abartı deyimlerinden sonra
en çok tasviri nitelikte olan deyimlerin ilgilerini çektiği görülmektedir.
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Tablo 6:Uzuvlar üzerine kurulan deyimler

Ayağına ip
takmak
Eli kalem tutmak
Gözden düşmek
Ayağına ip
takmak

Burnu koku almak

Dişini sökmek

Eli ekmek tutmak

Eli uzun olmak
Kafayı değiştirmek
Burnu koku almak

Elini uzatmak
Terini soğutmak
Dişini sökmek

Göz değmek
Yüzünü kızartmak
Eli ekmek tutmak

Yukarıda gösterilen deyimlerden başka iki öğrenci hikâye deyimleri olarak “dereden tepeden
konuşmak” ve “bir kulağından girip diğerinden çıkmak” deyimlerini seçmiştir. Ayrıca bir
öğrenci de uyarı anlamı taşıyan “aklını başına topla” deyimini ve başka bir öğrenci de sedayı
takliden oluşan deyimlerden “abur cubur yemek” deyimini seçmiştir.
4. SONUÇ
Deyimlerin dil yapısı ve çağrışım dünyası göz önüne alındığında ilköğretim seviyesindeki
öğrencilerin kavramların anlamlarını öğrenirken somutlaştırma araçlarına ihtiyaç duyduğu
görülmektedir. Bu bakımdan görsellerle deyim öğretimi öğrencilerin zihinlerindeki
çağrışımları somutlaştırmak adına önemli bir araç olabilir. Bunu sağlamak adına
araştırmacılar tarafından daha önceki yıllarda bu konuyla ilgili bazı çalışmalar yapılmıştır.
Örge’nin (2003) yaptığı “İlköğretim I. Kademe Beşinci Sınıfta Deyimlerin Öğretimine İlişkin
Kullanılabilecek Aktivitelere Yönelik Bir Araştırma” adlı yüksek lisans tezinde öğrencilerin,
resim ve hikâyeler ile desteklenen deyim öğretimi şekliyle, geleneksel deyim öğretimi olan
sadece deyimin anlamını vererek cümle içerisinde kullanma çalışmalarından daha başarılı
oldukları sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca öğrencilerin resim ve hikâyelerle yapılan deyim
öğretimi sırasında hiç sıkılmadıkları aksine resim ve hikâyelerden zevk aldıklarını da
belirtmiştir.
Mürsel (2009) yaptığı “Deyim ve Atasözlerinin Öğretiminde Karikatürün Etkisi” adlı çalışma
ile karikatürle deyim öğretiminin geleneksel yöntemden daha etkili olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Mürsel’in (2009) çalışması karikatürle deyim öğretiminde alanda tek çalışma
kabul ediliyordu. Bu yüzden Varışoğlu, Şeref, Gedik ve Yılmaz (2014); alanda henüz karikatür
gibi görsel materyaller kullanılarak yapılan çalışmaların yeterli sayıda olmadığına vurgu
yaparak “Deyim ve Atasözlerinin Öğretilmesinde Görsel Bir Araç Olarak Karikatürlerin
Başarıya Etkisi” adlı çalışmalarında görsel kullanarak deyim ve atasözlerini daha etkili
öğretmeyi amaçlamışlardır. Varışoğlu ve diğerleri (2014), “Deyim ve Atasözlerinin
Öğretilmesinde Görsel Bir Araç Olarak Karikatürlerin Başarıya Etkisi” adlı çalışmalarında
karikatürle öğretimin hâlihazırda kullanılan öğretim programı yaklaşımlarından daha etkili
olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
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Kazıcı (2008), “İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Derslerinde Deyim ve Atasözlerinin
Öğretiminde Dramatizasyon Yönteminin Etkililik Düzeyi” adlı çalışmasında, öğrencinin
birden fazla duyusuna hitap ederek onu öğretimin ortamına katan yöntemlerin deyim
öğretiminde geleneksel yönteme oranla daha başarılı olduğu sonucuna varmıştır.
Nalcı’nın (2006), “Uşak İl Merkezindeki 8.Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımda Deyimleri
Kullanma Becerisi” adlı yüksek lisans tezinde; çağımızın iletişim ve teknoloji çağı olduğunu
düşünerek bilgisayar ile yazılı anlatımın zenginliği dolayısıyla deyim kullanma alışkanlığı
arasındaki ilişki incelendiğinde, bilgisayarı olan öğrencilerin %19,7’sinin ve bilgisayarı
olmayan öğrencilerin % 23,4’ünün hiç deyim kullanmadığı görülmüştür. Evde kendine ait
bilgisayarı olan öğrenciler bilgisayarı olmayan öğrencilerden daha fazla deyim kullanmıştır.
Teknolojiden yararlanma imkânı olan öğrencilerin bu imkânları arttıkça kullandıkları deyim
sayısının da arttığı belirtilmiştir.
Bayraktar ve Yaşar’ın (2005), “İlköğretim I. Kademe 5. Sınıfta Deyim Öğretimine İlişkin
Uygulamalar ve Deyim Öğretimine Yeni Bir Yaklaşım” adlı yaptıkları çalışmada ülkemizde
geleneksel olarak sürdürülen deyimin anlamını vererek öğretme yöntemi ile resim ve
hikâyelerle desteklenen deyim öğretim yöntemi karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin ilk kez
karşılaştıkları deyimlerin anlamlarının öğretilmesi ve belli aralıklarla yapılan tekrarlar
yoluyla kavratılması üzerinde durulmuş ve resim, hikâye destekli deyim öğretiminin
geleneksel deyim öğretiminden daha faydalı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Özbay ve Melanlıoğlu (2009) ise, Türkçe öğretiminde deyimlerin öğretilmesinin gerekliliğini
ve değer öğretiminde deyimlerin öğretilmesinin ne denli önemli olduğunu anlatmışlardır.
Ayrıca Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nda (2005) deyimlere az da olsa yer
verilmiştir ancak deyimlere ilişkin kazanımların neler olması gerektiği, hangi deyimlerin
hangi sınıf düzeyinde öğretileceğine dair açık bir yargıya yer verilmemiştir. Onlar da bu
durumun bir eksiklik olduğuna dikkat çekmeye çalışmışlardır.
Deyim öğretiminin programda hala nasıl ve hangi düzeyde öğretilmesi gerektiği açık bir
şekilde belirtilmediğinden bu konuda bir boşluk oluşmuştur. Deyimler geleneksel yöntemle
öğretilmeye çalışılmış ancak programda yer alan kazanımların yetersiz olması ve öğretimin
hangi sınıf düzeyinde nasıl yapılması gerektiği programda yer almadığından dolayı deyim
öğretimi bir nevi öğretmenin inisiyatifine bırakılmıştır. Bu yüzden deyim öğretimi ülkemizde
olması gerektiği gibi bir program dâhilinde hedefler ve kazanımlar belirlenmeden geleneksel
deyim anlamı öğretimi şeklinde yapılmıştır ancak bu şekilde öğrencilerin deyimleri
kavramaları daha zor olmuştur. Görsellerle deyim öğretimi ile ilgili yapılan diğer çalışmalar
da göz önüne alındığında deyimler, öğrencilere görsellerle öğretildiğinde geleneksel yönteme
göre daha olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Bundan dolayı deyimler görsellerle öğretilirse
olumlu yönde daha anlamlı sonuçlara ulaşılacaktır.
Sonuç olarak deyim öğretimi, öğrencilere resimler veya görsellerle desteklenerek
öğretildiğinde kavramakta daha başarılı oldukları belirlenmiştir. Öğretim görsellerle ve
resimlerle desteklenerek eğlenceli hale getirildiğinde geleneksel yöntemden daha anlamlı
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sonuçlar elde edilecektir. Ayrıca deyim öğretimi, öğrencilerin ilgi ve dikkatleri göz önünde
bulundurularak yapılırsa öğretim daha kolay gerçekleşecektir. Bu yüzden deyim öğretimi
yapılırken, öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini çeken konulardaki deyimler seçilirse öğrenme
daha kalıcı olacaktır.
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BELGRAD ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜNDE TÜRK ŞİİRİ ÇALIŞMALARI 1
Ksenija AYKUT 2

ABSTRACT
As one of quite acknowledged branch of Turkish literature, poetry has always been a theme for research by different
international turkology centers as well as turkology center in Belgrade. Teachers who are researching within the field of
literature, made a classification of various poets and style’s, in order to both educate the students of Turkology and presenting
Turkish poetry to general reading public, translated the chosen examples to Serbian. Having different approaches while doing so.
Some studied poetry as their thesis, some prepared anthologies and collections and some of them chose by various criteria
numbers of songs and published them in all kinds of magazines. Some of the most important works and translations of
Turkologists the representatives of Belgrade Turkology school, consists of lyrics of classic and modern poets, presenters of
various styles, starting from national and mystic poetry of Yunus Emre, with the poets of the Republican period Yahya Kemal
Beyatlı, a great speculator Ahmed Hamdi Tanpınar,the best known poet in SerbiaNazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit
Sıtkı Tarancıa creator under influence of sybmolism, Bedri Rahmi Eyüboğlu, from a member of the groupGaripçiler Orhan Veli,
from Melih Cevdet Anday to Ahmet Kutsi Tecer, theundependentpoetry giant Fazıl Hüsnü Dağlarca, the experimentalyst İlhan
Berk, followed Özdemir Asaf, Atilla İlhan, Ümit Yaşar Oğuzcan, Can Yücel, romantic Bülent Ecevit, to all contemporaneous
poetssuch as Ataol Behramoğlu, Yaşar Miraç, Tuğrul Tanyol, Murathan Mungan. The theme of this paper isthe selection of
belgrade turkologists from turkish poetry which represents their research, methodsthey have used in the analisys, as well as the
level they have reached in translating poetry as this activity requires additional skills.
Key Words: Turkish poetry, Belgrade Turkology, translation.

ÖZET
Zengin bir edebiyatı olan Türk edebiyatında ayrı bir önem verilen şiir, diğer dünya Türkoloji bölümlerinde olduğu gibi Belgrad
Üniversitesi Filoloji Fakültesinde de çeşitli araştırmaların konusu olmuştur. Edebiyat alanında araştırma yapan öğretim üyeleri,
Türk şiirini gerek Türkoloji alanında uzmanlaşma yolunda olan öğrencilere gerek geniş okur kitlesine tanıtmak üzere farklı şair
ve akımlardan örnekler seçerek Sırpçaya tercüme etmişlerdir. Bunu yaparken farklı yaklaşımlar benimsemişlerdir. Aralarında
bazıları şiiri doktora tezi konusu olarak işlemiş, bazıları antoloji veya derleme şeklinde hazırlamış, bazıları ise değişik kriterlere
göre farklı sayıda şiiri seçip çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlamışlardır. Belgrad Türkoloji ekolünü temsil eden Türkologlar
tarafından yazılan başlıca eser ve çeviriler, halk şiirinden başlayarak tasavvuf ve halk şiiri temsilcisi Yunus Emre ile devam
ederek Cumhuriyet Dönemi şairleri Yahya Kemal Beyatlı, büyük düşünür Ahmed Hamdi Tanpınar, Sırbistan’da en çok bilinen
Türk şairi olan Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek, sembolizmden etkileyen Cahit Sıtkı Tarancı, Bedri Rahmi Eyüboğlu,
Garipçiler Orhan Veli, Melih Cevdet Anday üzerinden Ahmet Kutsi Tecer, bağımsız kalan dev şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, deneyci
İlhan Berk, Özdemir Asaf, Atilla İlhan, Ümit Yaşar Oğuzcan, Can Yücel, romantik şair Bülent Ecevit, çağdaş şairlerden Ataol
Behramoğlu, Yaşar Miraç, Tuğrul Tanyol, Murathan Mungan’a kadar klasik ve modern farklı akımları temsil eden şairlerin
mısralarını kapsamaktadır. Bu çalışmanın konusu, Belgradlı Türkologların Türk şiirinde yaptıkları seçim, tahlilde uyguladıkları
yöntem ve özel bir beceri gerektiren şiir çevirisinde ulaştıkları seviye üzerinedir.
Anahtar Kelimeler: Türk şiiri, Belgrad Türkolojisi, çeviri.
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1. GİRİŞ
Söz sanatları içerisinde şiirin yeri tartışılmazdır. Köklü bir geçmişi ve geleneği olan bu
edebi tür, Türk edebiyatında en çok gelişme gösteren türdür. Yüzyılların bıraktığı miras
sonucu olarak edebiyat denilince ilk akla gelen tür şiirdir. Aziz Nesin’in ‘Türkiye’de her üç
kişiden dördü şairdir’ şeklindeki yakınma sözü bile şiire karşı duyulan ilginin bir ifadesidir.
Şiirle yatıp şiirle kalkan bir millet olarak bilinen Türklerin çoğu, hiç olmazsa gençlik çağında
şiir yazmaya heveslidir. Bunun böyle odluğunu uzmanlar da sık sık vurgularlar. Edebiyattan
bahsederken şiirin önemini şöyle anlatırlar: „Edebiyatımıza giren sayısız yazı türleri olmasına
karşın, biz edebi zevkimizi yüzyıllar boyu şiirden almış, şiiri sevmiş, şiiri benimsemişizdir.“
(Yardımcı, 2009:1)
Türk şiiri gibi böylece zengin bir şiir sanatı, doğal olarak Belgrad Üniversitesi Filoloji
Fakültesinde de çeşitli araştırmaların konusu olmuştur.
Genel olarak Türk edebiyatı, Belgrad, Saraybosna, Üsküp ve Priştine olmak üzere
Yugoslavya’da faaliyet gösteren dört Türk Dili ve Edebiyatı veya Şarkıyat bölümü adı altında
varlığını sürdüren dört Türkoloji merkezinde ders ve araştırma konusu olmuştur. Bu
merkezlerin en köklüsü, 1926 yılında Türkçe dersleri vermeye başlayarak kurulan Belgrad
Şarkıyat Bölümünde Türk dili ve edebiyatı çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir.
Daha sonra, 1950 yılında Saraybosna’da Şarkıyat Bölümü,1973 yılında Priştine ’de Şarkıyat
Bölümü ve 1976 yılında Üsküp’te Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü adıyla kurulan diğer
merkezlerde de nicelik ve nitelik bakımından nispetten az ya da çok Türk edebiyatı ve onun
ayrılmaz ve son derece önemli bir parçası olan şiiri araştırılmış bulunmaktadır.
Yugoslavya’da Türk Dil ve Edebiyatı bölümlerinin kuruluşundan bu yana Türk edebiyatı ve
şiiri akademik çalışmaların devamının yansıra ülkedeki Türk azınlığının özel ilgisi nedeniyle
de dikkatle araştırılıp incelenmiştir. Sırpça konuşulan topraklarda yapılan tercüme
faaliyetlerine bakıldığında şair sayısı, tercüme edilen eser sayısı ile bu konudaki özel yayınlar
açısından tüm edebiyat türlerinden en büyük ilginin şiir üzerinde yoğunlaştığı görülebilir.
Buna sebep arayacak olursak onu Türk şiirinin zengin yaratıcılığında ve şiirin okuyucuya hızlı
ulaşma imkânında bulabiliriz.
En uzun geleneğe sahip olan Belgrad Türkolojisi ekolü, edebiyat çalışmaları
çerçevesinde Türk şiirine de önemli bir yer ayırmıştır. Mezun olan nice Türkologlar şiir
çevirmeye hevesli görünüyordu. Onların yaptığı çevirilerin kapsamlı bir çalışma oluşturduğu
sayılmadığından dolayı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün yetiştirdiği eski nesli teşkil eden
değerli profesörlerin başlattıkları ve halen görev alan öğretim üyeleri ile öğretim
görevlilerinin devam ettirdikleri şiir çalışmaları, üzerinde daha ayrıntılı bir şekilde
durulmasını hakkediyor.
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2. YÖNTEM
İlk kapsamlı şiir çalışmaları eski nesil Türkologlar tarafından yapılmıştır. Bu
çerçevede ilk şiir çevirileri çeşitli dergilerde birkaç örnek halinde yayımlanmaya
başlanmıştır. Üzerinde duracağımız Belgrad Türkolojisindeki şiir çalışmalarının kronolojik
tanıtımını uygun bulduk.

3. BULGULAR VE YORUMLAR
Sırp kültüründe şüphesiz en çok bilinen ve sevilen şair olan Nazım Hikmet’in şiirleri
farklı zamanlarda birkaç Türkoloğun ilgisinin konusu olmuştur. Divan edebiyatının
egemenliğinin hala sürdüğü bir dönemde Türk şiir sanatına ilk olarak serbest nazım
uygulayan bu şairin eserleri Sırpçaya sıkça çevrilmiştir. Yirminci yüzyılın ellili ve seksenli
yılları arasında Yugoslavya kamuoyunda edebi kişiliğiyle müthiş ilgi uyandıran yazarın
eserlerinin çevrilmesi adeta bir moda haline gelmişti. Şairin zengin yaratıcılığının en büyük
kısmını oluşturan, Yugoslavya’nın o zamanki kültür ortamına çok uygun olan daha çok
devrimci ve aktivist şiirleri dikkatleri topluyordu. Sırpça konuşulan coğrafyada faaliyet
gösteren birçok Türkolog, çevirmen, öğrenci ve diğer şiirsevenler, şiirleri çeviri konusunda
iyi kötü kendilerini denemişlerdir.
Nazım Hikmet’in eserleri Sırpçaya en çok Rusçadan ve Türkçeden tercüme ediliyordu.
Rusçadan yapılan çevirilerin de oldukça etkili olmasına rağmen, bu büyük şairi Sırp dilinde
tanıtan ilk çeviri, değerli bir Türkolog tarafından yapılmıştır. Duşanka Boyaniç (1927-2004),
1951 yılında Nazım Hikmet’in şiirlerinin Sırpça çevirisini Şiirler3 kitabında yayımlamıştır.
Belgrad ekolü temsilcisi olan Boyaniç’in çevirisi o kadar başarılıydı ki Taranta Babu’ya
Onikinci Mektubu toplam üç kez basılmıştır. İkinci kez 1977 yılında Lamiya Haciosmanoviç’in
Şiirler ve Zindanlar4 adlı çeviri kitabında ek olarak basıldıktan sonra 1978 yılında yine
Saraybosna’da çıkan Odjek5 dergisinde bir kez daha yer almıştır.
Önde gelen Belgradlı Türkologlardan Slavolyub Cinciç (1935-2000), 1967 yılında
Revija dergisinde Nazım Hikmet’in seçme şiirlerini güzel, özgün havasını koruyarak Sırpçaya
çevirmiştir. Seçtiği şiirler 24 Eylül 1945, Bir Gemici Türküsü, Güz, Sen, Büyük İnsanlık, Bugün
Pazar, Yaşamaya Dair ve Rubailer’dir.6
Slavolyub Cinciç, Orhan Veli Kanık’ın şiirlerini de okuyuculara tanıtmış
bulunmaktadır. Kendisi tarafından Sırpçaya çevrilen Bedava, Vatan İçin, Oktay’a Mektuplar,
Hicret I, Hicret II, Masal şiirleri 1966 yılında Tok dergisinde basılmıştır.7
Slavolyub Cinciç’in hazırladığı Panorama-Türk Çağdaş Şiiri adlı kitap 1968 yılında
çıkmıştır.8 Türk Şiirinin Yeni Yönleri başlıklı önsözde Tanzimat’tan başlayarak Cumhuriyet
3N.

Hikmet, Pjesme, Çeviren: Dušanka Bojanić, Sarajevo, 1951.
Hikmet, Pjesme i tamnice, Çevirenler: Lamija Hadžiosmanović, Dušanka Bojanić, Sarajevo, 1977.
5N. Hikmet, Dvanaesto pismoTaranti-babu, Çeviren: Dušanka Bojanić, Odjek, yıl 31, sayı 2, Sarajevo, 1978, s. 15.
6N. Hikmet, 24. septembar 1945; Impresija; Jesen; Ti; Veliko čovečanstvo; Nedelja; O življenju; Rubaije, Çeviren: S. Đinđić, Revija,
1967, VII, 4, s. 19-27
7O. V. Kanık, Besplatno; Za otadžbinu; Pisma Oktaju; Seoba I; Seoba II, Bajka, Çeviren: S. Đinđić, Tok, 1966, I, s. 5
8S. Đinđić, Panorama-Savremena turska poezija, Prokuplje, 1968.
4N.
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Dönemine kadarki şiirde görülen faklılıkları ve yenilikleri üzerinde durarak çağdaş
yaklaşımları anlatmıştır. Avrupa şiir anlayışını benimseyen şairlerin arasında „en büyük Türk
sembolist olan“ Ahmet Haşim, „Türk şiirine serbest nazım kazandıran“ Nazım Hikmet,
„serbest şiiri fiilen uygulanan ilk şair olan “Orhan Veli (Đinđić, 1968: 8-10) ile Garipçi şairler
üzerine özellikle dikkati çeker. Kitabın ikinci bölümünde her birini birkaç şiirle tanıtmaya
özen göstererek seçtiği birçok şairin çalışmasını tanıtmıştır. Kitapta yer alan şairler sırayla
Nazım Hikmet, Cahit Sıtkı Tarancı, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat
Horozcu, Melih Cevdet Anday, Baki Suha Ediboğlu, Cahit Külebi, Suat Taşer, Sabahattin
Kudret Aksal, Necati Cumalı, Muzaffer Tayyip Uslu ve Özdemir Asaf olup bir veya birkaç
şiiriyle tanıtılmıştır.
Aynı yılda öğretim üyelerinden Lyubinka Raykoviç’in (1925-2006) doktora tezi olan
Sırp ve Hırvatlarda Türk Şair ve Yazarları adlı kitabı yayımlanmıştır.9 Raykoviç, SırpçaHırvatçaya o zamana kadar çevrilmiş Türkçe edebiyat eserlerini etraflıca tanıtmıştır. Şiirlere
gelince, onlara karşı duyulan ilgi 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak kitabın çıktığı güne
kadar önce Divan edebiyatından, sonra Tanzimat döneminden örnekleri daha çok BosnaHersek’te çıkan dergilerde basılıyordu. Sırpça-Hırvatçada yayımlanan eserleri inceledikten
sonra, Raykoviç Türkçe olarak hazırladığı Sonuç bölümünde tercüme konusuna da şöyle
değinmişti: „Türkçeden Sırpça-Hırvatçaya yapılan çevirilerin kalitesi bugünkü anlayış
bakımından oldukça düşüktür. Fakat hüsnüniyet sahibi olan mütercimlerin yaşadıkları devir
ve bulundukları şartlar nazarı itibara alındığı vakit, daha kaliteli tercümeler yapmaları
beklenemezdi. Bu sebepten büyük bir gayret ve içten gelen bir sevgi ile yaptıkları tercümeleri
takdir etmemiz gerekir. Bu mütercimlerin gayretleriyle meydana gelen tercümeler
sayesindedir ki Sırp ve Hırvatlar o devrin tanınmış birçok Türk edip ve eserleri hakkında bilgi
sahibi olabilmişlerdir.“ (Rajković, 1968: 137)
1969 yılında Belgrad Türkolojisinin en değerli temsilcilerinden Profesör Mariya
Cukanoviç’in (1923-1983) Türk Halk Şiiri İçinden başlıklı geniş bir derleme kitabı
yayımlanmıştır.10 Ciddi bir yaklaşımın ve halk edebiyatı alanında yıllar boyunca verilen
emeğin sonucu olan bu kitap adeta bir antoloji niteliğine sahiptir.
Ana Çizgileriyle Türk Şiirinin Gelişimi başlıklı giriş bölümünde Türk şiirinin geleneği
ve gelişimi konusunda ayrıntılı bilgi verilmiştir. Cukanoviç, şiirin Türk halk edebiyatındaki
özel yerini anlatarak halkın ruhunu en iyi yansıtan türü olduğunu vurgular. İslam kabulünden
sonra edebiyatta meydana gelen bir dualizmin şiire de yansıtıldığına dikkat çekerek idareci
sınıfın Farsça ve Arapça’nın etkisinde kalarak halkın anlamadığı bir dilde aruz vezni
kalıplarında yazarken halk da kendi konuştuğu öz Türkçe ile sözlü edebiyatı ve türkülerini
„parmak hesabı“ ölçüsünde yaratmaya devam ederek dil zenginliğinin ve milli karakterin en
sadık koruyucusu olmaya devam etmiştir. (Đukanović, 1969:8) Türklerin en eski geleneğinde
ozanlar kobuz eşliğinde halk arasında kahramanlık şiirleri söyleyerek sözlü halk geleneğini
15. yüzyıldan sonra aşıklar saz eşliğinde devam ettirmişlerdir. Halk şiirinden bahsederken
Cukanoviç başlıca terimlerini de açıklar ve en çok kullanılan türün türkü adını taşıdığını
anlatır. Türkülerin şekil açısından koşma ve mani olarak meydana geldiğini vurgular. Ayrıca,
tarikatlarda yetişmiş şeyh ve dervişlerin yarattıkları yine halka hitap eden tekke
9Lj.

Rajković, Turski pesnici i pripovedači kod Srba i Hrvata, Beograd, 1968.
Đukanović, Kroz tursku narodnu poeziju, Beograd, 1969.
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edebiyatından da söz eder. Aşık ve tekke edebiyatının halk geleneğini devam ettirerek sözlü
olarak icrat edildiğinden dolayı folklorik bir niteliği koruduğu için bu kitapta halk şiiri
arasında yer alır. Aşık şairler, varlığı Divan edebiyatı tarafından ciddi bir şekilde tehdit edilen
halk dilinin koruyucuları olup onun doğal gelişimini sağlamışlardır. (Đukanović, 1969:24)
Dolayısıyla aşık edebiyatının en güzel örnekleri de bu antolojide bulunmaktadır.
Çeviri konusuna haklı olarak özel bir önem veren Cukanoviç, son derece zor olan ve
özel bir hüner isteyen şiir çevirisinde karşılaştığı sorunlara değinmiştir. Çevirmen, türkülerin
en göze çarpıcı güzelliği olan özlülüğün çeviride her zaman koruyamadığını vurgulayarak
bazı eklemeleri yapmak zorunda kaldığını, gereken yerlerde dipnotlara da başvurmasının
kaçınılmaz olduğunu açıklamıştır. Özellikle deyimler söz konusu olduğunda Sırpçadaki en
uygun karşılığını kullanmaya çalıştığını belirterek özgün anlamı muhafaza etmek amacıyla
uygun gördüğü bazı ilaveler yapmak gerektiğini anlatmıştır. „Tercümemizdeki esas amaç,
özgün metnin içeriğinin gereksiz değişikliğe uğramayıp kıymetlı olan sadeliğinin
korunmasıydı.“ (Đukanović, 1969: 27)
Dolayısıyla, tercümanın bazen kafiyeden vazgeçtiğini görüyoruz ancak bu olay tercümenin
doğruluğunu etkilememiş olup yarattığı izlenimden ödün vermemiştir. Türkülerle ilgili
açıklamalar ve dipnotlar Türkçe bilenler için daha kısa, bilmeyenler için daha geniş olmak
üzere iki türlü verilmiştir. Sonuç olarak, büyük bir sorumluluk taşıyan, çeviri türlerinden en
karmaşık olan şiir çevirisine doğru bir şekilde yaklaşılıp karşılaşılan sorunlara en uygun bir
çözüm getirilerek şiirlerdeki etkinin çevirisinde de başarıyla yaratıldığı rahatlıkla
söylenebilir.
Halk Şiirinden Seçmeler bölümünde yer alan türküler Türkiye’nin çeşitli yörelerinden
seçilmiştir. Aralarında Aya Bak Yıldıza Bak Damda Duran Kıza Bak, Kemençemin Telleri,
Gezdim Gurbet Elleri, Karanfil Oylum Oylum, Bülbül Ne Yatarsın Çukurova’da, Kara Sandık
Açamadım Çeyizimi Seçemedim, Sarı Zeybek Şu Dallara Yaslanır, Alışımın Kaşları Kare gibi ünlü
türküler okuyuculara tanıtılmıştır.
Her şiir hakkında gereken bilgiyi veren Profesör Cukanoviç, örneğin Katibim
türküsünün meydana gelişini, tüm Balkan ülkelerinde çok popüler olup kendi dillerinde de
söylendiğini açıklamaktadır. Aynı şekilde Ah Kızım Kızım Edalı Kızım adlı türküsünün
Balkanlarda çeşitli varyantlarına rastlandığına dikkat çekerek en ünlü Sırp tiyatro ve mizah
yazarı Branislav Nuşiç (1864-1938) tarafından çok beğenilerek Brankovo Kolo dergisinde
(1985/I) Doğu Çiçekleri bölümünde Türkiye başlığında Sırpça çevirisini yayımladığını
vurgular. (Đukanović, 1969: 65)
Antoloji niteliğini taşıyan kitabın Aşık Edebiyatından Seçmeler bölümünde Yunus
Emre, Hacı Bayram Veli, Kaygusuz Abdal, Köroğlu, Kul Himmet, Oğuz Ali, Karacaoğlan, Aşık
Kerem, Aşık, Kayıkçı Kul Mustafa, Kuloğlu, Kul Mehmet, Aşık Ömer, Gevheri, Dertli, Erzurumlu
Emrah, Dadaoğlu, Bayburtlu Zihni, Serdari gibi tanınmış aşıkların türkülerinden örnekler
verilmiştir.
İşlediği konuları etkileyici bir ciddiyetle ve titizlikle ele alıp inceleyen bu kitap, Türk
halk şiiri alanında değerli ve kapsamlı bir çalışma teşkil etmektedir.
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S. Cinciç Mostovi edebiyat dergisinde 1975 yılında Türk Modern Şiiri Nereye Gidiyor11
başlıklı makalede ana hatlarıyla çağdaş Türk edebiyatının ve şiirinin gelişimini, başlıca
şairlerin edebi anlayışını açıklayarak Türk şiirinin zengiliğini ve çeşitliliğini dile getirmiştir.
Burada özellikle tanıtmak istediği „ölüme karşı hayatın güzelliği“ fikrini işleyen Cahit Sıtkı,
Makedonya’nın Struga kentinde düzenlenen Şiir Akşamları Ödülünü o yıl kazanan Dağlarca ve
„şiirleri birer küçük bilmeceye benzeyen“ Özdemir Asaf’ın yaratıcılığı üzerinde durmuştur.
Ardından Modern Türk Şiirlerinden Seçmeler başlığı altında Cahit Sıtkı Tarancı’nın Ölümden
Sonra, İmkânsız Dostluk ve 35 Yaş Şiiri şiirlerini, Dağlarca’nın üç şiirini ve Özdemir Asaf’ın
şiirlerinden örneklerin Sırpça çevirisini sunmuştur. Çeviri kalitesine gelince Ölümden Sonra
ve İmkânsız Dostluk şiirleri başarılı sayılır. Ancak, şairin en popüler şiirlerinden biri olan Otuz
Beş Yaş şiirinde bazı mısralar Sırpça çevirisinde maalesef özgün anlamını yitirdiği için
çevirinin kaynak metne sadakati tartışılır. Bunun sonucu, şairin ismini duyurduğu bu şiirde
yakalayıp sergilediği duygu, çeviride tam olarak yansıtılamadı.
Bülent Ecevit’in Şiirler kitabından seçme şiirlerden oluşan ve toplam kırk bir şiir
içeren, Barış Kuşağı12 adlı şiirin adını taşıyan çeviri kitabı 1980 yılında yayımlanmıştır.
Önsözün, Ecevit’in sanatsal yönünü uzmanlık alanının gerektirdiği titizlikle inceleyerek
anlatan Türkolog olmayan ancak Türk şiirine büyük ilgi gösteren Sırp şairi, edebiyat tarihçisi
ve eleştirmeni Vladeta Vukoviç (1928-2003) tarafından yazılması, şiirlerinin Sırp dilindeki
çevirinin ne kadar büyük bir ilgi uyandırdığının en iyi göstergesidir. Vukoviç, insan, toplum,
yaşam gibi evrensel temalarını işleyen Ecevit’in şiirlerinin modern bir akımın tüm
özelliklerine sahip olmasının yanısıra mısralarında Türk halk şiiri havası ve eski Doğu’ya
özgü lirik damarı hissedildiğini vurgular. (Vuković, 1980:5) En başarılı bulduğu, önemli
mesajlar taşıdığına inandığı bazı şiirlerinin ise birçok açıdan değerlendirerek tahlilini
yapmıştır.
Bu çalışmada çeviri türleri arasında şüphesiz en zor olanı kabul edilen şiir çevirisine
ne kadar büyük bir ciddiyetle ve sorumlulukla yaklaşıldığını görmek mümkündür. Son derece
başarılı sayılabilen bu şiir kitabının Sırpça çevirisi, Yugoslavya’nın en değerli
Türkologlarından biri olan, 2002 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı Üstün Plaketi ile
ödüllendirilen Duşanka Boyaniç ve Türkçe bilmeyen ancak en saygın Sırp şairlerinden
Radomir Andriç’in işbirliği sonucu ortaya çıkmıştır.
Şiir dilinin zenginliği ve ortaya çıkarttığı anlamların çeşitliliği nedeniyle çevirisinin
ayrı bir yaratıcılık gerektirdiğini bilen çevirmenler, özel not olarak amaçları süslü bir çeviri
sergilemek değil, şiirlerin özgün anlamını yakalayıp Sırpça’ya uyan en iyi şekli vermek
olduğunu dile getirmişlerdir. Dolayısıyla, tam karşılığı bulunamayan veya anlaşılması için ek
bilgi isteyen bazı noktalar bu Çeviri Notları bölümünde açıklanmıştır. Sırpçada çok sayıda
Türkçe kelime bulunduğu halde bazı tanıdık sözcüklerin belirli şiirlerdeki kullanımı ayrıca
verildi. Örneğin, Ağrı gibi yer adlarının Sırpçada kullanılan varyantını değil orijinal şeklinin
korunduğu açıklandı; Memet, Mehmetçik, Durmuş gibi kişi adlarının diğer anlam ve
kullanımları anlatıldı; Sırpçada ayrımı yapılmayan Yunan-Rum kelimeleri arasındaki fark gibi
gerekli görülen konularda ek açıklamalar getirilmiştir.

11S.
12

Đinđić, Kuda ide moderna turska poezija, Iz moderne turske poezije, Mostovi, sayı 22, s. 123-133, Beograd, 1975.
B. Edževit, Naraštaj mira, Priština-Niš, 1980.
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S. Cinciç 1983 yılında yine Mostovi13 dergisinde Yaşar Miraç’ın içinde Gurbete ve İçli
Şarkılar başlıklı şiirleri bulunan birkaç şiirini çevirerek edebi kişiliğine ilişkin geniş bilgi
veren bir yazı hazırlamıştır. Yaşar Miraç 1982 yılında Belgrad Uluslararası Ekim Ayı Yazarlar
Karşılaşmaları’na katılmış olup Sırpça konuşulan coğrafyada şairliğinin ilk yıllarından beri
ismini duyuran nadir çağdaş Türk yazarlarından biridir.
1995 yılında yayımlanan Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Dili- Türkçe'de Özleştirme Akımına
Bir Bakış başlıklı eser,14 Belgrad Türkolojisi duayeni Profesör Mirjana Teodosiyeviç ’in
doktora tezidir. Tezi hazırlarken şairle bizzat görüşerek danışma fırsatı olan Teodosiyeviç,
kitabın Ön Sözünde uyguladığı metodolojiyi şöyle açıklamaktadır: „Kendimize hedeflediğimiz
amaçlara ulaşmak üzere aşağıdaki metodolojiyi kullandık: detaylı tahlilini yaptığımız şairin
eserini temel aldık, sonrasında şairin dil konularındaki düşünceleri ve açıklamalarını
dinleyerek öğrendik ve nihayetinde eleştirmenlerin değerlendirmeleri ile reaksiyonlarını da
inceledik. Böylece, şairin eserini çok açıdan ele almaya çalıştık.” (Teodosiyeviç, 1996: 10)
Teodosiyeviç, kitabın Birinci Bölümünde Dağlarca’nın biyografisi ve yıllara göre tam
bibliyografyasını verdikten sonra Dil Devrimi ve özleştirme hareketini savunan yazar ve
uzmanların görüşlerini tek tek açıklayarak bu sürecin içindeki Türk Dil Kurumu’nun rölünü
ve yapısını olduğu gibi bu harekete karşı çıkan Türkologların görüşlerini de açıklamıştır.
İkinci Bölüm tamamıyla Dağlarca’nın dil ve şiir anlayışına ayrılmış olup şiirlerinin
çevirisinden ibarettir.
Dağlarca’nın eseri, edebi kişiliği, Türkçe’nin özleştirme sürecindeki katkısı ve yeni
sözcükleri türeterek kullanma çabasını ayrıntılı inceleyen Teodosiyeviç, „Türk şiirinin ulu
çınarının” (Behramoğlu, 2008: 17) dil anlayışını, diline bağlılığını, Türkçenin yüceliğini ön
planda tutan yaklaşımını kitapta şu sözlerle özetlemiştir: „Türkçe benim ses bayrağımdır.
Türkçem bana şiir söyler. Türkçeyi dinliyorum o kadar, ben bir şey katmıyorum, bana
yalnızca Türkçemin söylediğini yazmak kalıyor”. (Teodosiyeviç, 1996: 67) Dağlarca’nın,
dilinin eklemeli yapısından faydalanarak ürettiği ilk neologizm kendi soyadı olmuştur. En
sevdiği sözcüklerden biri olan dağlar kelimesine–ca, -ce ekini getirerek Türkiye’de yegâne bir
soy ismi meydana getirmiştir. Bu kelimenin kendinde aşağıdaki çağrışımları yarattığını
açıklamıştır:
dağlar uzunluğu, dağlarcasına, dağlarleyin, dağlar kadar, dağlar gibi, dağlar halinde,
dağlar biçimi, dağlar büyüklüğü, dağlar genişliği gibi.
Bununla ilgili şair şunu da ekler: Birçok Fazıl Hüsnü olabilir, fakat Dağlarca tek bir
tanedir. (Teodosiyeviç, 1996: 71-72)
Kitapta Dağlarca’nın 25 şiirinin Türkçe orijinali ile Sırpça çevirisini yan yana veren
araştırmacı, tahlilini yaparken hemen hemen her kelimesinin ayrı ayrı anlamını incelemiştir.
Dağlarca’nın kullandığı kendine has dil ve üslup dikkate alınırsa şiirlerinin çevirisi ne
denli zor olduğu anlaşılacaktır. Dağlarca’nın dilini anlamak, onu yabancı bir dile aktarmak hiç
te kolay bir girişim değildi. Teodosiyeviç, karşılaştığı sorunları çözmek üzere şaire bizzat
danışarak kendisinin yapmış olduğu açıklamalardan faydalanarak yerli yerinde çözümler
J. Mirač, U tuđinu; Mrav-devojka; Zvonka muzika; Azurna pesma; Intimne pesme, Çeviren: S. Đinđić, Mostovi, yıl 14, sayı 3,
Beograd, 1983, s. 144-147
14M. Teodosijević, Jezik Fazila Husnija Daglardže s osvrtom na pokret jezičkog purizma u Turskoj/ Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın DiliTürkçe'de Özleştirme Akımına Bir Bakış, Beograd, 1995.
13
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getirmiştir. Bu çerçevede şiirlerin özgün içeriğini ve yarattığı etkiyi Sırpçaya aktarırken
ağırbaşlı bir yaklaşım sergileyip başarıya ulaşmıştır.
Dağlarca, Sırbistan Yazarlar Birliği tarafından 1987 yılında düzenlenen 24. Belgrad
Uluslararası Ekim Ayı Yazarlar Karşılaşmaları’na davet edilmiştir. Maalesef, sağlık durumu
nedeniyle katılamamıştır. Bu etninlik için özellikle yazdığı Yugoslavya’da Çok Uluslu Olmak ve
o ana kadar yayımlanmamış olan bir dizi şiirini, kendisini Yugoslavya kamuoyuna en ayrıntılı
ve en başarılı bir şekilde tanıtan MiryanaTeodosiyeviç’e bu saygın şiir şöleninde okuması için
göndermiştir. Teodosiyeviç birkaçını Sırpça’ya çevirip bu geleneksel edebi etkinlikte
okuyarak Türkçeyi yücelten üstadın isteğini yerine getirmiştir.
1996 yılında Belgrad Filoloji Fakültesi Şarkıyat Bölümünde Payo Aviroviç tarafından
savunulan yüksek lisans tezinin konusu OrhanVeli Kanık’ın eseri olmuştur. Tez komisyonu
üyeleri tarafından sözkonusu çalışmanın ünlü şairin edebi anlayışı bakımından olsun
şiirlerinin değerlendirilmesi ve çevirisi bakımından olsun, birçok yanlış ve eksiklik
içerdiğinin tespit edildiği göze batmaktadır. Ne yazık ki bu çalışma ciddi olarak ele alınmayı
hakketmiyor.
2002 yılında, Ksenija Goluboviç-Braiek, Sent Dergisinde15 Çağdaş Türk Şiiri
makalesinde Türk şiir sanatının kısa tarihçesini verip ardından Ahmet Kutsi Tecer’in
Neredesin, Ahmet Haşim’in Merdiven ve Orhan Veli Kanık’ın Sizin İçin şiirlerinin orijinal
havasını ve mesajını eksiksiz olarak aktararak düzgün ve güzel bir Sırpça çevirisini
sunmuştur.
2007 yılında Knyizevni list Dergisinde16 Miryana Marinkoviç 20. Yüzyılında Türk Şiiri
başlıklı kısa bir makaleden sonra Ahmed Hamdi Tanpınar’ın Ne İçindeyim Zamanın, Nazım
Hikmet’in Cenaze Merasimim ve Hasret, Özdemir Asaf’ın Seni Saklayacağım ve Bugün ve
Bugün (Yarın /Sutra/ olarak çevrilmiştir), Atilla İlhan’ın Sen Benim Hiçbir Şeyimsin, Ümit
Yaşar Oğuzcan’ın Ben Senin En Çok Sesini Sevdim (Aşk Şiiri /Pesma o ljubavi/ olarak
çevrilmiştir), Necip Fazıl Kısakürek’in Beklenen, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun İstida, Can
Yücel’in En Uzak Mesafe, Murathan Mungan’ın Geldiğimde şiirlerinin Sırpçasını vermiştir.
Aynı makalenin devamında Kseniya Aykut, Orhan Veli Kanık’ın EskilerAlıyorum, Melih
Cevdet Anday’ın Ağaç Oldum ile Asma, İlhan Berk’ın Güzel Irmak ile Nigâri ve çağdaş şairi
Tuğrul Tanyol’un Büyü Bitti şiirlerini güzel bir dille Sırpçaya aktarmıştır. Böylece, Belgrad
Türkolojisinin yeni nesil iki öğretim üyesi 20. yüzyılın Türk edebiyatından örnekler seçerek
şiir sanatının güzel ve anlamlı mısralarını başarılı bir biçimde Sırp şiirseverlerine tanıtmış
oldular.
Ataol Behramoğlu’nun 2007 yılında Smederevo kentinde düzenlenen Smederevo
Sonbahar Uluslararası Şiir Festivali’ne katılması vesilesiyle yayımlanan Sevginin Önünde17 adlı
şiir seçmeleri kitabında yer alan 28 şiir Saşa Bradaşeviç tarafından çevrilmiştir. Kitapta şairin
kısa özgeçmişi ve edebi çalışmaları verilmiştir. Şiirler Sırpça -Türkçe olarak iki dilde
basılmıştır. Bebeklerin Ulusu Yok şiiri şairin el yazısıyla yazılmış şekilde okuyuculara
sunulmuştur.

15K.

Golubović- Braiek, Savremena turska poezija, Sent, sayı 2, Nisan 2002, s. 14-16.
M. Marinković, K. Ajkut, Iz savremene turske poezije, Književni list, sayı 63,1 Kasım 2007, s. 12-13.
17A. Behramoğlu, Pred ljubavlju/ Sevginin Önünde, Sırpçaya çeviren: Saša Bradašević, Smederevo, 2007.
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Türk-Sırp Edebi İlişkilerine Bir Bakış (1965-2000) başlıklı kitapta18 vücut bulan, 2008
yılında yayımlanan, Miryana Marinkoviç’in doktora tezinde Türk şiiri, Türk Halk Edebiyatı ile
Çağdaş Türk Şiiri bölümlerinde geniş çapta ele alınmıştır. Marinkoviç, Sırpça-Hırvatçanın
konuşulduğu tüm coğrafyayı ele alarak Sırbistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ ve
Kosova’da yayımlanan tüm şiir çalışmalarını sıralayarak çevirilerini analize etmiştir. Farklı
çevirmenler tarafından birden fazla çeviri konusu olan bazı şiirlerin çevirilerini kıyaslayarak
en doğru çözüm ve eşdeğerliliği bulmaya çalışmıştır. Kitabında bahsettiği dönemde
Yugoslavya’da ilgi gören, çeşitli çalışma ve çeviri konusu olan antolojiler dışında toplam on
altı şair saymıştır.
4. SONUÇ
Belgrad Üniversitesi Şarkıyat Bölümü nezdinde Türk Dil ve Edebiyatı Anabilim Dalı
kurulduktan sonra ders programı ve yapılan çalışmalar gereği edebiyat sistematik olarak
incelenmeye başlamıştır. Bu çerçevede yapılan şiir araştırmaları doğrudan şiir seçimi ve
çeviri ile ilgiliydi. Eser seçimi uzman Türkologlar tarafından yapılıp Türk edebiyatı
derslerinde inceleme konusu olmuştur. Dolayısıyla, şiirlerin çoğu en seçkin antolojilerde yer
alan şiirlerin arasından seçilerek tercüme ediliyordu. Yine de Türk şairlerinin çok verimli
oldukları bilinirse onları doğru bir şekilde temsil edecek en uygun şiirlerin seçilip
seçilmediği, tartışma konusu olabilir. Bunun dışında bazı şairlerin aynı mısralarının birkaç
kez Sırp dilinin farklı diyaleklerinde çevirileri gerçekleştirilmiştir. Böylece, bir tarafta birkaç
kez çevrilen şiirler varken kriterler ne olursa olsun mutlaka tanıtılıp çeviride yer almayı
hakkeden bazı şiirlerin hiç ele alınmadığını görüyoruz. Şiir seçimini, çevirmenin bazı şairlere
karşı olan şahsi tercih ve beğeninin olduğu kadar toplumun siyasi şartları ve eğilimlerinin de
etkilediği görülür. Bir dönemde Yugoslavya kamuoyunda doğal olarak solcu şairlere karşı
özel ilgi duyuluyordu. Bu yüzden diyebiliriz ki net, belirgin ve sağlam bir kriter çizilmeden
sistematik bir seçim prensibi izlenmemiştir. Bu konudaki yaklaşım nedenleri, şairler olsun
onları tanıtacak şiir örnekleri olsun ayrı bir araştırmanın konusu olabilir. Yine de Sırpçaya,
Hırvatçaya ve Boşnakçaya yapılan çeviri sayısının az olduğu söylenemez. Burada
sıraladığımız çalışmalar Sırp dilindeki Türk şiirine ayrılan çevirilerin Belgrad Türkolojisinde
yapılan kısmıdır.
Genel olarak çeviri çalışmalarını inceleyecek olursak titizlikle yapılan, ağırbaşlılıkla
yaklaşılan ve şiir tahlilini içeren kitap ve yazılarda çok başarılı olduğunu, ancak şiir metninin
anlam derinliğine inmeden şairi bir iki şiiriyle tanıtmak amacıyla yapılan bazı çevirilerde
eksiklikler olduğunu görebiliriz. Çevirmenlerin en zorlandıkları çeviri türünün şiir olduğu
bilinirse, bu zorluk onları çeşitli sorunlarla karşı karşıya bırakarak onları işin içinden
çıkılmaz bir duruma sokabildiği de bilinir. Belgrad ekolü Türkologların da Türkçeden
Sırpçaya şiir çevirisi gibi böylesine yorucu bir etkinlik yaparken bazen bir hayli zorlandıkları,
şiirin anlamını aktarmaya çalışırken kimi zaman bir takım eklemeler yapmak zorunda
olmalarına rağmen çok nadiren anlam kaybına yol açtıklarını görebiliriz. Belgrad
18M.

Marinković, Pregled tursko-srpskih književnih veza (1965-2000), Beograd, 2008.
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Türkologlarının bu çalışmada üzerinde durduğumuz şiir araştırması ve özel bir beceri isteyen
şiir çevirisini başarıyla gerçekleştirdiklerini söyleyebiliriz.
Türk-Sırp edebi ilişkilerini inceleyen Miryana Marinkoviç’in doktora tezinde „1995
yılında savunulan ve kitap halinde yayımlanan, Mirjana Teodosiyeviç’in Fazıl Hüsnü
Dağlarca'nın Dili- Türkçe'de Özleştirme Akımına Bir Bakış adlı doktora tezi, Nazım Hikmet’in
eserlerini birkaç değerlendirme makalesi ile 1996 yılında savunulan ancak yayımlanmayan
Payo Aviroviç’in Orhan Veli ve Yeni Türk Edebiyatının Özgürlüğe Kavuşma Süreci adlı tezi
dışında, eleştirel makale, şiir tartışma ve araştırılması yok denilebilecek kadar azdır. Bu
alanda henüz araştırmanın başındayız ve Türk şiiri Sırpça konuşulan coğrafyada hâlâ bir
muammadır“ (Marinkoviç, 2008: 137) şeklindeki tespitine rastlıyoruz. Böylesine katı bir
tutumu kesinlikle kabul etmemiz mümkün olmadığı gibi Türk şiirinin Sırpçaya çevrilip
değerlendirilmesi konusunda daha da çok emek sarfedilerek araştırılması gereken konulara
yer verileceğine inanıyoruz.
Öbür yandan, makalesi Kseniya Goluboviç-Braiek tarafından çevrilen ve yorumlanan
Turgay Fişekçi19, son dönem Türk edebiyatına ilişkin Danas dergisi için hazırladığı yazısında
diyor ki: „Türlere göre baktığımızda, her dönemde edebiyatın en canlı dalı olan şiir, 1980’den
bu yana roman ve öykünün gerisine düştü. Bunda temel etkenin yeni kuşak şairlerin büyük
ölçüde toplum sorunlarından uzaklaşıp şiiri biçimsel söz oyunlarına dökmelerinin neden
olduğu söylenebilir. Bugün de en fazla satılan ve okunan şairler NazımHikmet ve
OrhanVeli’dir.“ (Fişekçi, 2001: XVIII). Bunun böyle olduğunu kabule dersek, Belgrad
Türkolojisinin şiir konusunda başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini ve akademik görevini
oldukça memnun edici bir seviyede yerine getirdiğini söylebiliriz.
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ANALYZING OF BORIS PASTERNAK’S “DOCTOR ZHIVAGO” AND ITS
MAIN CHARACTERS
BORİS PASTERNAK’IN “DOKTOR JİVAGO” ADLI ESERİNİN VE ANA
KARAKTERLERİNİN İNCELENMESİ1
Kübra ÇAĞLIYAN ŞAKAR 2

ABSTRACT
Poetry has a special place in Boris Pasternak’s life who has been known as “the master of poets” in his own country.
However the fate of his people and the dominant voice of the era directed him to prose. Poet who considers the
poetry and the prose are inseparable poles, could not break off the poetry and in his works these both genres
complete one another. Undoubtedly that poetry and prose’s perfect harmony is clearly able to be seen in his first
and only novel “Doctor Zhivago”.
This work is the result of a genius which has an important place not only in Russian literature but also in World
Literature. Even if it is thought as a love story at first reading, It has the characteristics of a historical fiction
[Russian-Japanese war, World War I, 1917 October Revolution and right after Civil war broke out (1917-1922).
This work,with its original expressionand the poems that weren’t in previous translations, has been admired by
the Turkish readers and scrutinized. The main purpose of this article is to determine the reflections on the work
by presenting some parts of the author’s life and and analyze the work more detailed,and analyze the main
characters.
Key Words: Boris Pasternak, Doctor Zhivago, Russian Literature, 20th Century Russian Literature, Russia.

ÖZET
Ülkesinde “şairlerin şairi” olarak da tanınan Boris Pasternak’ın yaşamında şiir apayrı bir yere sahiptir. Nitekim
dönemin baskın sesi ve halkın kaderi onu düz yazıya yöneltir. Şiir ve düz yazıyı birbirinden ayrılmaz kutuplar
olarak gören yazar tam olarak şiirden kopamaz ve onun eserlerinde bu iki tür (şiir ve düz yazı) birbirini tamamlar.
Şüphesiz ki şiir ve düz yazının muhteşem uyumu ilk ve tek romanı olan ‘Doktor Jivago’da da açıkça görülmektedir.
Eser sadece Rus edebiyatında değil, dünya edebiyatında da önemli bir yere sahip olan bir deha ürünüdür. İlk
okuyuşta bir aşk romanı gibi düşünülse de Rus tarihindeki önemli olayları [Rus-Japon savaşı, Birinci Dünya Savaşı,
1917 Ekim Devrimi ve hemen sonrasında patlak veren iç savaş (1917-1922) gibi] da içine alan tarihi bir roman
özelliği taşımaktadır.
Özgün dilinden ve daha önceki çevirilerinde yer almayan şiirleriyle dilimize henüz çevrilen eser, Türk okuyucuları
tarafından da çok beğenilir ve araştırma konusu olur. Bu makaledeki amaç; yazarın hayatından kesitler sunarak
esere olan yansımalarını tespit etmek ve eseri daha kapsamlı bir şekilde inceleyip, ana karakterlerinin analizini
yapmaktır.
Anahtar Kelimeler: Boris Pasternak, Doktor Jivago, Rus Edebiyatı, 20. yy. Rus Edebiyatı, Rusya.
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1. GİRİŞ
1920’li yıllarda ülkesinde “şairlerin şairi” ünvanını alan Boris Pasternak 10 şubat 1890
tarihinde Moskova’da, sanatçı bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Leonid
Pasternak, Lev Tolstoy’un da resmini yapan, dönemin tanınmış ressamlarındandı. Annesi
Rozaliya İsidorovna ise tanınmış bir piyanisti.
Anne-baba bu kadar ünlü olunca haliyle eve gelip giden misafirleri de ünlü yazarlardan,
ressamlardan, müzisyenlerden oluşmaktaydı ( Lev Tolstoy, Aleksandr Scriabin, Rainer Rilke,
Levitan gibi). Bu kadar ünlü isimleri kendi evinde yakından tanıma fırsatı bulan Boris
Pasternak, sosyal ve kültürel açıdan çok şanslı bir çocukluk dönemi geçirdi. Henüz 13
yaşındayken, Rus müziğinin en önemli isimlerinden olan Aleksandr Scriabin ile tanıştı. Onun
etkisiyle müziğe ilgi duymaya başladı ve yaklaşık 6 yıl müzikle uğraştı (O yıllarda bestelediği
birkaç piyano parçası günümüze ulaşmıştır.). Fakat daha sonra müziğe olan ilgisi yavaş yavaş
azaldı.
1908 yılında Moskova Devlet Üniversitesi hukuk fakültesine kaydolan yazar daha sonra
felsefeye ilgi duymaya başladı ve eğitimine bu yönde devam etti. 1913 yılında eğitimini
tamamladı.
1914 yılında ilk kitabı olan “Bulutlarda İkiz” (Близнец в тучах) yayımlanır. Aynı yıl
fütürizmin (gelecekçiliğin) Rusya’daki en büyük temsilcisi ve çağdaş Rus şiirinin simgesi olan
Vladimir Mayakovski ile tanışır. Mayakovski’nin kişiliği ve yaratıcılığı Pasternak’ta gözle
görülür bir etki yaratır.
1.Dünya Savaşı’nın başlamasıyla, çocukken geçirdiği talihsiz bir kaza sonucunda bir bacağı
diğerinden biraz kısa olan yazar, askere alınmaz. Bu talihsiz durum ona, edebiyata daha fazla
vakit ayırabilme olanağı sunar.
Büyük çoğunluğu 1917 yılında yazılan şiirlerden oluşan “ Kız kardeşim –Hayat” (Сестра мояжизнь) adlı kitap 1922 yılında yayımlanır. Daha sonraki yıllarda “Temalar ve Çeşitlemeler”
(Темы и вариация), “Spektorskiy” (Спекторский), “Yüksek Hastalık” (Высокая болезнь),
uzun şiirleri “1905 Yılı” (Девятьсот пятый год) ve “Teğmen Şmidt” (Лейтенант Шмидт)
adlı eserlerini yazar. 1928 yılında düz yazıya yönelen yazar kendi eserlerindeki görüşlerini
yansıttığı otobiyografik kısa yazıların yer aldığı “Güvenlik Belgesi” (Охранная грамота) adlı
eseri tamamlar. Savaş yüzünden yayımlayamadığı eserlerini daha sonraki yıllarda yayımlama
fırsatı bulmuştur.
1917 yılında Ekim devrimi gerçekleşir ve SSCB kurulur. İlk etapta Ekim Devrimini
destekleyen yazar daha sonra siyasi otoriteyle ters düşer. Bunun sonucunda da 1936 yılından
itibaren eserleri kendi ülkesinde yasaklanır. Artık şiirlerini yayımlayamayan yazar yaşamını
idame ettirebilmek için çevirmenliğe yönelir. Çok iyi İngilizce ve Almanca bilen Boris
Pasternak, İngiliz, Alman, Fransız ve Gürcü şairlerinin en önemli eserlerini Rusçaya çevirir.
Bunlar içinde özellikle Sheakspear’den yaptığı çeviriler çok ilgi görmüş ve başarılı bir
çevirmen olarak ün yapmıştır.
Yazar 1945’te yazmaya başladığı “Doktor Jivago” adlı romanını on yıl sonra 1954 yılında
tamamlar. Eserin Rusya’da yayımlanması yasaklanır ve ilk olarak İtalya’da yayımlanır. Kısa
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sürede çeşitli dillere çevrilerek ünlenen eser büyük bir ilgi görür. 1958 yılında eser Nobel
edebiyat ödülüne layık görülmesine rağmen baskılar yüzünden Boris Pasternak ödülü almayı
kabul etmez.
Yazar, 30 Mayıs 1960 yılında akciğer kanseri yüzünden hayatını kaybetti. Cenazesi Moskova
yakınlarında Peredelkino’ya defnedildi.
“Doktor Jivago” romanı Rusya’da ilk olarak sadece 1988 yılında yayımlanabildi. Bir yıl sonra
da yazarın büyük oğlu Yevgeni Borisoviç Pasternak’a Nobel Edebiyat Ödülü verildi.
2. ROMANIN VE ANA KARAKTERLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
“Doktor Jivago” Boris Pasternak’ın, ilk ve tek romanıdır. İlk okuyuşta bir aşk romanı gibi
düşünülse de Rus tarihindeki önemli olayları da içine alan tarihi bir romandır. Sadece Rus
edebiyatında değil dünya edebiyatında da önemli bir yere sahip olan bir deha ürünüdür.
Eserin hem Rus, hem de dünya edebiyatında bu kadar yankı uyandırmasını, yazar genç
okuyucularıyla karşılaştığında: “Sanatın en yüksek başarısı fikirle yaşamın sentezinden
ibarettir.”3 diyerek başarısının sırrını açıklamıştır.
Rus ve Dünya edebiyatında bu kadar önemli bir yere gelmek tabi ki tesadüf eseri değil, onun
düz yazı ve şiirlerinin bir sonucudur. “Boris Pasternak, büyük bir coşku ve özveriyle,
sonsuzluklarını arayan insanların hislerini ve yüce düşüncelerini sanatsal dilde ve yaşamın
suretinde somutlaştırmaya gayret etti.”4
20. yüzyılda, dünyanın yeniden düzenlenen evrensel koşullarında yaşayan yazar, sanatın ve
yaşamın amacını açıkça ifade edebilmek için olağanüstü sade bir dil tercih eder. Kendine en
uygun kahramanı ve hikâyeyi arar. Bu yüzden de ilk olarak unutulmak üzere olan Rus
klasiklerine yönelir.
Bu klasiklerin başında elbette sanatsal görüş ve düşüncelerini benimsediği Tolstoy’un
eserleri gelmektedir. Ona göre 20. yüzyılın ilk elli yılında tüm insanlık Tolstoy’un sanatsal
fikirlerinden etkilendi. Pasternak’ın bu kişisel düşüncesi kuşkusuz en önemli eseri olan
“Doktor Jivago”da açıkça kendini göstermektedir.
Ülkesinde “şairlerin şairi” olarak da tanınan Boris Pasternak’ın yaşamında şiir apayrı bir yere
sahiptir. Nitekim dönemin baskın sesi ve halkın kaderi onu düz yazıya yöneltir. Şiir ve düz
yazıyı birbirinden ayrılmaz kutuplar olarak gören yazar tam olarak şiirden kopamaz ve onun
eserlerinde bu iki tür (şiir ve düz yazı) birbirini tamamlar.
Yazar kendi başarısını “düz yazı kaldı ve gerçeğe dönüştü”5 şeklinde ifade eder. Sanatsal
başarısında bu iki edebi türün birleşerek tek bir türe dönüşmesinin doğruluğuna vurgu
yapar.
Boris Pasternak felsefe ve edebiyat alanında oldukça başarılı bir öğrencidir. Eğitim alanında
olduğu gibi sanat alanında da önüne büyük hedefler koyar. Seçtiği hedeflerin ciddiyeti ve
zorluğu onun gözünü korkutmaz, aksine onu hedefe ulaşmak için daha fazla çabalamaya sevk
eder.

3

Gazizova A.A. “Sintez jivovo so smıslom” (Razmışleniya o proze B. Pasternaka).M., 1990.s.3.
Gazizova A.A. a.g.e.
5
Pasternak B.L. Vozduşnıye puti: Proza paznıh let.- M.: Sovetskıy Pisatel, 1982. s.73.
4
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20. Yüzyılda “ herkesin herkese karşı savaşı” özlü sözü merkez olur. Pasternak kendi temasını
erken bulur. Onu “Zamanın Ruhu” olarak adlandırır ve zamanın ruhunun savaş olduğunu
ifade eder.
Bu yüzden de romanda 20. Yüzyılın başında meydana gelen Rus tarihindeki önemli olaylara
[Rus-Japon Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, 1917 Ekim Devrimi ve hemen sonrasında patlak
veren iç savaş (1917-1922) gibi] yer verir.
Halkın bir kısmı “Yapılar nasıl yıkılıyorsa, düşünceler de yıkılabilir ve yıkılmalıdır. Ülkemizde
henüz her şey yeterince yıkılmış değil, öyle bir yıkım olmalı ki ayakta tek bir şey kalmamalı. İşte
o zaman bu yıkıntıların arasından sapasağlam bir yapı oluşturulabilir. Ortaya çıkacak devrimci
bir hükümet her şeyi yoluna koyar.”6 diyerek devrimi desteklerken, bir kısmı da devrimi
kınıyordu. Rusya Beyazlar, Kızıllar ve Partizanlar gibi farklı gruplara ayrılmıştı. “Bu savaş
bana bir oyun gibi geldi. Çünkü karşımızdakiler de Rus ama kafaları saçma sapan şeylerle
dolmuş.”(230) diyen Strelnikov’un da belirttiği gibi hepsi Rus’tu. Düşünceleri tekti, fakat
gittikleri yollar farklıydı. Hepsinin amacı daha iyi bir Rusya’ydı. Bu farklı fikirler kimi zaman
bir babayla oğlu bile karşı karşıya getirebiliyordu.
“«İnsan insanın kurdudur.» sözü burada kendini kanıtlamıştır. Yabancı bir insan tanımadığı bir
insanla karşılaştığında onun kendisini öldürmemesi için kendisi onu öldürüyordu. Geçerli olan
insanlığın yarattığı insani değerler değil, orman yasalarıydı. İnsanlık tarih öncesi devirlere
dönmüştü sanki.” (337). Boris Pasternak, savaşın acımasızlığını olduğu gibi, tüm çıplaklığıyla
gözler önüne serer.
Eserin merkezinde aslında Rus ihtilali sırasında Rus aydının manevi problemleri vardır.
“Herkes yiyecek ve yakacak konusundan söz ediyordu. Gelecekte birçok kötü alışkanlığın yerle
bir olacağı söyleniyordu. Herkes gelecek konusunda şaşkın bir durumdaydı.” (176).
Yokluk ve çaresizlik insanları yapmayı hiç de istemedikleri şeylere zorluyordu. “Doktor
Jivago” gibi kültürlü, aydın bir insanın eşi ve çocuğu için, odun kıtlığının yaşandığı bu
dönemde enstitüye yakacak olarak verilen tahtalardan düşünmeye bile gerek duymadan
nöbetçinin arkasını döndüğü sırada koca bir kalası alıp kaçmasını ayıplamamak, o günün
şartlarında değerlendirmek gerekir.
Milyonlarca insan evini, ailesini, dilini, ülkesini yitirdi. Tüm bunlar ne için? Bağımsızlık için.
Peki insan tüm bu zorlukların üstesinden gelmeyi nasıl başardı? Gerçekten bunu başarabildi
mi? İşte tüm bu soruların cevabını Boris Pasternak eserinde tarafsız bir şekilde okuyucuya
aktarmaktadır.
Yazar romanının başlığını rastgele seçmemiştir. Başlıktaki düşünceyi anlamak için “Jivago”
kelimesini çözümlemek gerekir. (Jivago, jivoy (canlı) sıfatının eski slav dilinde –in halinde
çekilmiş şeklidir).
Onun bu şifreli, sembollü, mitolojik başlığı neden tercih ettiğini anlayabilmek için onun
Moskova Devlet Üniversitesi, felsefe tarihi bölümü mezunu olduğunu bilmek, herhalde
açıklayıcı bir sebep olacaktır.

6

Boris Pasternak. Doktor Jivago/ Cem yayın evi. İstanbul.1999. s. 159. Bu eserden ileride gösterilecek
alıntılar parantez içinde sayfa sayısıyla gösterilecektir.
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Boris Pasternak romanında, felsefi ve dinsel arayış içinde bulunan Tolstoy’un heyecanı,
Dostoyevski’nin vicdanlı ruhundaki ıstırap verici ayrımıyla Çehov’un doktor tipini
harmanlayarak kendi kahramanını yaratmıştır. Görünüşte sıradan bir doktor olarak
karşımıza çıksa da, aslında o bozulmuş, çarpıklaşmış olan zamanı tedavi eder. O, çareyi, ne
zamanı sert bir dille eleştirmede, ne de kötü olan her şeyi ve herkesi teşhir edip, var gücüyle
yeniyi kurmada bulur. O, çareyi kötü olan her şeyi bilip, buna rağmen hayattan zevk alabilme
ve hayatı anlayabilme becerisinde bulur.
Bu tip kahramanlar, A. Soljenitsin, C. Aytmatov, V. Rasputin, L. Leonov, V. Astafyev, Y.
Trifanov, V. Bıkov gibi önemli yazarların düz yazılarında güç topladılar. Bu tip düz yazı biçimi
20. Yüzyıl Rus edebiyatında “Köy Nesri Dönemi” olarak adlandırılır. Bu dönem yazarlarının
en önemli özelliklerinden birisi de şimdiki zamanla geçmiş zamanı analiz etmeleridir.
Yazarlar, köy ve köy halkının sıkıntıları, köyden kente göç, köy ile şehir yaşamı arasındaki
farklılıklar üzerinde dururlar. “Doktor Jivago” da bu türün ilk örneklerindendir.
Çocuğun kendi kimliğini kazanmasında ve iyi bir birey olarak yetişmesinde aile çok
önemlidir. Ne yazık ki, romanın başkahramanı Yuri, aile birliğinin olmadığı bir yuvada yetişen
neredeyse hiç babasını görmeyen sürekli babasının iş seyahatinde olduğunu zanneden zavallı
bir çocuktur. Çok zengin olmalarına rağmen bu zenginlikleri geçmişte kalmış, artık yoksul
düşmüşlerdir. Dahası zavallı, tutunacak tek dalı olan annesini de kaybetmiştir. Annesi için
dua etmekten başka bir çaresi olmadığını o küçük yaşında anlayan Yuri, annesi için [“Tanrım,
iyilik meleğim…” diye bir yandan da dua etmeye başladı. “Beni doğru yoldan ayırma. Anneme iyi
olduğumu söyle. Beni merak etmesin. Eğer ölümden sonra da yaşam varsa annemi cennetine
kabul et Tanrım! Senin cennetinde doğrular meşale gibi parıldarlar. Annem o kadar iyi bir kadın
ki, onun günahkâr olması olanaksızdır. Sen anneme azap çektirme, rahmetini onun üzerinden
eksik etme. Anne, anneciğim!”]. (14). Çocukça duasında “senin cennetinde doğrular meşale gibi
parlar, beni doğru yolundan ayırma” gibi ifadelerle olgun bir Hristiyan gibi gözükür. Bu
ifadeleri çocuk yaşta kullanabilmesinde annesinin ve papazlıktan kendi isteğiyle ayrılan
dayısının etkisi vardır. Artık Yuri’nin Ruhunda her şey çarpık ve bozuktur.
Lara’nın durumu da Yuri’den farklı değildi. Onun da babası vefat etmiştir. Annesi Amalia
Karlovna ve erkek kardeşi Rodyan vardır ama onlara aile demek pek de mümkün değildir.
Çünkü aralarında kan bağı dışında hiçbir bağ yoktur. Babasının ölümüyle annesinden sürekli
olarak yoksulluğun eşiğinde olduklarını ifade eden sözler duyan Lara, başarılı bir öğrencidir,
çünkü bu, parasız eğitimin tek yoludur.
Tek endişesi yoksulluk olan Amalia Karlovna, çocuklarını neredeyse kendi eliyle uçuruma
iter. Anne şefkatinden uzak olan Lara, Komorovskiy’i, sığınacak bir liman olarak görür. O,
koruyucusunu bulduğunu şimdi artık yalnız olmadığını düşünür. Aslında onun istediği sadece
baba sevgisidir. Annesinin yanında kendini tamamen kimsesiz ve yalnız hisseder.
Komorovskiy’nin ona karşı ilgi ve sevgisini, olmayan aile sevgisinin ve şefkatinin yerine
koyar. Bu kır saçlı olgun adamın ona vakit ayırıp onu tiyatrolara, konserlere götürüp onun
için para harcaması, ruhunu okşar. Ve en sonunda onun kölesi neredeyse cariyesi durumuna
gelir. Artık bu kötü durumdan silkelenip temizlenmek ister, fakat bunu nasıl başarabilir?
“Yaşam boyunca her şey karmakarışıktır. Bir örümcek ağını andırır bu karışıklık. İnsan bu ağın
bir telini yakaladığında çekip kurtulacağını sanır. Halbuki teli çektikçe yeni bir tele dolanır. Yine
de ağdan kurtulmak için çabalar çabaladıkça da ağa büsbütün dolanır kalır.”(51). Tabii ki bu
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tutsaklıktan tamamen kurtulmanın yolu yoktur. Ama yine de kişi, yaşamını şekillendirip
kendine daha doğru bir yol çizebilir.
Lara, kişisel mutsuzluğunun kökenini araştırdığında, neredeyse yaşamına giren herkesin
suçlu olduğunu düşünür: annesi, kardeşi, Komarovskiy, toplumsal düzen, sosyal adaletsizlik,
devrimci düzen, savaş… İnsanlar karşılaştıkları zorluklardan çevresindekileri sorumlu
tutmamalıdırlar. Her zaman tek suçlu insanın kendisidir. Herkesin hayata başlangıcı farklı
farklıdır. Kimileri bir sıfır yenik başlar hayata, kimileri sonradan yenilgiyle tanışır, kimileri ise
hep galiptir, hiç kaybetmez. Lara da yenik başlayanlardandır. Eğer hayat bir oyunsa bu
oyunda kimseyi suçlamadan üzerimize düşeni layıkıyla yerine getirmemiz gerekir. Lara ise
suçu başkalarında arayarak belki de içini bir nebze olsun rahatlatmak istemektedir.
Lara’nın en önemli sorunu ne istediğini bilmemesidir. Gerçekte Antipov’u sevmemesine
rağmen içine girdiği çıkmazdan kurtulabilmek ve hayalini kurduğu yuvayı kurabilmek için
onunla evlenir. Fakat yine mutlu olamaz, çünkü kendi kurduğu plan gerçekleşmez ve onu
daha da mutsuzluğa sürükler. Mutluluğu farklı kişilerde arayan Lara, “Doktor Jivago”yla
tanışır. Fakat onda da mutluluğu bulamaz. Aslında her ikisi de aynı karakterdedir. Kocasının
eve geri dönmesini istediğini “Doktor Jivago’ya anlatan Lara ve Jivago arasında geçen
konuşma belki de onların ne istediklerini bilmemelerinin en iyi kanıtıdır: “Seni, aşkımızı bile
bu uğurda feda edebilirim.” diyen Lara’ya Jivago’nun yanıtı “Onu öyle yüce bir aşkla
seviyorsun ki! Bu şekilde sevmeye devam et. Çünkü onu kıskanmıyorum, gerekirse aradan
çekilirim” olur. Gördüğümüz gibi insan mutluluğu başkalarında aradıkça daha da mutsuzluğa
sürükleniyor. Bu yüzden yazar, bize en çarpıcı örnekleri sunarak mutluluğu kendi içimizde
aramamız gerektiğini, Lara’nın suretinde, sanatsal bir dille ifade ediyor.
Tonya’nın Lara’dan farkı az ve öz konuşması ve anlatmak istediklerini genelde
davranışlarıyla ifade etmesidir. O, Hristiyanlığın gerektirdiği gibi davranan, doğruyu yüksek
sesle söylemekten kaçınmayan bir tiptir. Sürekli doğruyu ve gerçeği arayan Lara’nın ise kendi
doğrularını açıklamak ve kendini ifade edebilmek için hep söyleyecek bir sözü vardır.
Lara’dan iki yaş küçük olan Pasha onu deliler gibi sever. Lara’nın bir dediğini iki etmez.
Üniversite eğitimlerini bitirdikten sonra evlenmeye karar verirler ve Yuryatin’e yerleşirler.
Burada bir de Katya adında bir kızları olur. Her şey yolundaymış gibi görülse de Pasha’nın
ruhu acı çekmeye başlamıştır. Çünkü Lara’nın onu sevmediğini anlamış ve onu özgür
bırakmaya karar vermiştir. Bunun için tek çıkış yolu olarak gönüllü askere gitmeyi
bulmuştur. Burada istediği başarıyı elde etmiş ve Strelnikov takma adıyla ün salmış, bir nevi
izini kaybettirmiştir. Lara onu bulabilmek için elinden gelen gayreti göstermiş fakat ona bir
türlü ulaşamamıştır. Jivago’ya karşı yaratılmış bir karakterdir (Pasha Antipov; anti – muhalif,
karşıt olan kimse). Her ne kadar Stelnikov takma adıyla sert, acımasız bir karaktere bürünse
de içinde hala iyi bir şeyler kalmıştır. Tek arzusu tekrar kızını ve Lara’yı görebilmektir, fakat
bu bir daha hiç kısmet olmaz.
3. SONUÇ
Yazar, kahramanlarının isimlerini alelade seçmeyip, her birine bir anlam yüklemesiyle,
yazmış olduğu her satırın, kendi içinde bizim ilk okuyuşta kavrayamayacağımız farklı
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anlamlar yüklü olduğunu sezdirmek istemektedir. Bu yüzden eseri çok dikkatli okumak
gerekir. Bu roman bir çırpıda okuyacağımız bir roman gibi gözükse de gerçekte hiç de öyle
değildir.
"Doktor Jivago" siyasi bir roman değildir. Sovyet basınında çıkan tenkitler karşısında
Pasternak'ın da dediği gibi "romanda siyasetle ilgili gibi görülebilecek bir iki parça varsa bile
bunların çıkarılmasıyla eserin ruhuna halel gelmez”. Romanın değeri batı edebiyatının ve
Tolstoy, Dosteyevski gibi eski büyük Rus romancılarının anenevi havası içinde yazılmış insan
ruhunu, beşeri duyguları, ferdin ızdırap ve sevincini işleyen klasik tarzda bir roman
oluşundadır.
Romanın en önemli özelliği her şey hayatın içinden: savaş var, yokluk-çaresizlik var,
kırgınlık-kızgınlık var, sevgi-saygı var... İnsanı, tüm olumsuzluklara rağmen hayata sımsıkı
bağlayan belki de en önemli şey: aşk var.
Rus düz yazısına büyük katkılarından dolayı Boris Pasternağı Nobel ödülüne layık bulan
komite üyelerine minnettar olmalıyız. Eğer onlar bu büyük kararı vermemiş olsalardı belki
de, ne Rus edebiyatı ne de Dünya edebiyatı böyle büyük bir eserin farkında olamazdı.
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ABSTRACT
Ashik Literature is one of the most important values of Turkish culture. This literature is the product of preislamic period. Poets, artist of this period, has knowledge and ability musician, a religious person, a witch or a
doctor. The poets gave their place to ashiks with effects of Islamism. According to the general opinions, The
Minstrelsy Tradition which gained a new shape, emerged at 16th century, especially at Eastern Anatolia and
Azerbaycan region. The Minstrelsy Tradition, were drawn interest from 16th century to 20th century and spread
whole country. However, it began to lose gained interest as a consequences of changes in social conditions. Feyzi
Halıcı, who is an ashik, live in periods that The Minstrelsy Tradition was popüler. The Minstrelsy began to be
almost extinct. Accordingly Feyzi Halıcı has started to arrange “Ashiks Festival” at Konya. This festival got interest
in a short time and it gave chance to tradition to be alive one century more. In this study, the aim is to introduce
“Ashiks Festival” started by Feyzi Halıcı and last until today and determine its contributions to the Minstrelsy
Tradition.

Key Words: Feyzi Halıcı, Ashiks Festival, The Minstrelsy Tradition…

ÖZET
Âşık Edebiyatı, Türk kültürünün en önemli değerlerinden biridir. Bu edebiyat, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının
bir ürünüdür. Bu dönemin sanatçıları olan ozanlar, müzisyenlik, din adamlığı, büyücülük, hekimlik gibi bilgi ve
becerilere sahiptirler. İslamiyetin etkisi ile bu ozanlar, yerlerini âşıklara bırakmışlardır. Yeni bir şekle kavuşan
Âşıklık Geleneği, genel görüşe göre 16. Yüzyılda özellikle Doğu Anadolu ve Azerbaycan Bölgesi’nde teşekkül
etmeye başlamıştır. Âşıklık Geleneği, 16. Yüzyıldan 20. Yüzyılın başlarına kadar büyük ilgi görmüş ve tüm yurda
yayılmıştır. Ancak sosyal şartların değişmesi sonucu 20. Yüzyılda gördüğü eski ilgiyi yitirmeye başlamıştır. Kendisi
de bir âşık olan Feyzi Halıcı, Konya’da Âşıklık Geleneğinin canlı olduğu dönemlerde yaşamıştır. Zamanla geleneğin
yok olmaya başlaması üzerine Feyzi Halıcı, 1966 yılında Konya Âşıklık Bayramı’nı düzenlemeye başlamıştır.
Bayram kısa sürede büyük ilgi görmüş ve geleneğin belki de bir yüzyıl daha ömrünün uzamasına fırsat vermiştir.
Bu çalışmanın amacı, Feyzi Halıcı’nın başlattığı ve günümüze kadar sürmekte olan Âşıklar Bayramı’nı tanıtmak ve
bu bayramın Âşıklık Geleneğine katkılarını tespit etmektir.
Anahtar Kelimeler: Feyzi Halıcı, Âşıklar Bayramı, Âşıklık Geleneği…
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ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Arş. Gör. Latife KAYNAK, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, e-posta:
lkaynak86@gmail.com
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1. GİRİŞ
İlk temsilcilerine ozan-baksı dönemindeki şairlerde rastladığımız Âşıklık geleneği, bireysel
olmasının yanında aynı zamanda geleneksel bir edebiyattır. Âşık Edebiyatı da bu ozan-baksı
dönemindeki eski toplum şeklimizin doğal bir ürünüdür. İlkel dönemde şair, büyücü, doktor,
din adamı gibi meslekleri bünyesinde toplayan ozan-baksılar zamanla bilimin ve dinin ortaya
çıkmasıyla kimi vasıflarını terk etmeye mecbur kalmışlardır. İslamiyet’in etkisiyle Tekke
edebiyatından beslenmeye başlayan Âşık tarzı edebiyat geleneği, 16. Yüzyılda özellikle Doğu
Anadolu bölgesi ve Azerbaycan bölgesinde teşekkül etmeye başlamıştır. Teşekkül ettiği bu ilk
dönemden itibaren Âşık edebiyatı, hızla yayılarak devletin zirvesinde de kendine yer bulmayı
başarmıştır. Savaşların ardından zafer alaylarında, meyhanelerde, özellikle kahvehanelerde,
gelişimini sürdürmüştür.
Rüya sonucu saz çalmaya başlayan, halkın karşısında irticalen hikâye anlatan usta âşıklar
yetişmiş, halk özellikle kahvehanelerin yaygınlaşması sonucu âşıklara olan ilgisini
arttırmıştır. Çünkü halkın anlayabileceği bir dilde şiirler yazıp hikâyeler anlatan bu âşıklar,
diyar diyar gezerek hem ilahi hem de beşeri aşkı terennüm etmişlerdir. 20. Yüzyıla kadar
zirvede yaşamış olan Âşıklık geleneği, sosyal şartların değişmesi sonucu zamanla gördüğü
ilgiyi yitirmiştir. Sözlü edebiyattan yazılı edebiyata oradan da hızlı bir şekilde elektronik
kültür ortamına geçiş yaşanmasıyla âşık edebiyatı icra ortamlarını yitirmiş, dinleyici
kitlesinde büyük çapta eksilmeler olmuştur.
20. yüzyılda geleneğin kaybolmaya yüz tuttuğu bir dönemde kendisi de bir şair olan Feyzi
Halıcı düzenlemeye başladığı Âşıklar Bayramı adı altında toplantılarla, bu köklü geleneğin en
azından bir asır daha yaşamasına imkân sağlamıştır. Belli aralıklarla düzenlediği bu
bayramlarda çeşitli bölgelerden ve ülkelerden gelen âşıklar, geleneği hem icra etmişler; hem
yeni nesillerin bu geleneği tanımasına imkân sağlamışlardır. Biz de bu çalışmamızda Feyzi
Halıcı’nın geleneğin yaşamasına olan katkısını Âşıklar Bayramı çerçevesinde ele alarak
değerlendirmeye tabi tutacağız.

Feyzi Halıcı Kimdir?
Feyzi Halıcı, şair, yazar, parlamenter, halkbilimi araştırmacısı, antolog gibi zengin unvanlarla
karşımıza çıkmaktadır. Aslen Erzurumlu bir ailenin çocuğu olan Halıcı, Konya'da Mevlana
Türbesinin yanındaki Celal sokağında, 15 Şubat 1924 tarihinde dünyaya gelmiştir. (TDEA,
2004: 359).Annesi Hanım Halıcı, babası halı tüccarı Sabri Halıcı'dır. Yazar Mehdi Halıcı (Dr.
Cemşid Bender) ve yemek kitapları yazarı Nevin Halıcı kardeşi, milletvekili Emrehan Halıcı
ise oğludur (TBEA; 2010: 501). İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamlayan Halıcı, Konya
Ortaokulu (1938), Konya Lisesi (1941), İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya
Mühendisliği Bölümü (1950) mezunudur (TYA; 2006: 885).
Mezuniyetinin ardından bir süre Konya'da ticaretle uğraşan Halıcı, 1968'de Konya'dan
senatör seçilmiştir. Konya'da mesleğiyle ilgili bir kimya labaratuvarı açmıştır. Kısa bir süre
sonra kapatıp bir daha kimya ile meşgul olmamıştır. Geçimini ticaretle sağlamış, baba mesleği
halı ve mobilya ticaretiyle uğraşmıştır. Konya'daki bütün kültür ve sanat hareketleriyle
ilgilenmiş ve bir kısmını kendisi başlatmıştır(TDEA; 2004: 359). Bunlar sırasıyla şöyledir:
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Konya Gazeteciler Cemiyeti ve Konya Turizm Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı (1957).
Her yıl düzenlenen Mevlana'yı Anma Törenlerini, Âşıklar Bayramı ve Türkiye Cirit Oyunları
Şampiyonasını organize etti. 1954'te Gül Bayramı, Gül Şöleni, Gül Yarışmaları, Rahvan At
Yarışmalarını, Güzellik Yarışmaları ve Tarihi Konya Mutfağı- Konya Yemekleri yarışmalarını
düzenledi. Yayımı bugüne kadar süren Çağrı dergisini 1957'de çıkarmaya başladı. 1977'ye
kadar senatörlük ve bu arada Türkiye-Pakistan Dostluk Derneği'nin başkanlığını yaptı.
1977'de Tanıtma ve Turizm Başkanlığı baş müşavirliğine atandı. Bir yıl T.C. Turizm Bankası
Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Uluslararası yemek kongrelerinde, Mevlana seminerlerinde,
Türk halk edebiyatı ve folkloru toplantılarında bildiriler sundu. Yemek kongreleri ve bu
kongrelerde sunulan bildiriler, Türk mutfağı üzerine gerçekleştirilmiş özgün araştırmaların
ortaya çıkmasına yol açtı. Ankara’da bulunan Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu’na kısa bir
süre Başkanlık yaptı. Halıcı, halen Türk Dil Kurumu, TÜTAV (Türk Tanıtma Vakfı), FUJET,
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı üyesidir ve Konya Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı’dır. Yaptığı
hizmetlerden ötürü 2008 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü’nü almıştır. (Memiş, 2010: 15)
Dul, iki çocuk babasıdır ve İstanbul’da yaşamaktadır (TBEA; 2010: 501).
Konya Selçuk Üniversitesi’nin hem açılmasında hem isim verilmesi konusunda etkili olan
birinci isimlerdendir. (Memiş, 2010: 13)
Halk tarzı şiirlerinde "Âşık Fezaî" takma adını kullanan Feyzi Halıcı, Kültür Bakanlığı'nca
1980 yılında, dünya şairlerinin katıldığı Struga Şiir Şölenleri'ne, ülkemizi temsilen
gönderilmiştir. (Satoğlu, 2001: 437).
Hakkında bazı üniversitelerde mezuniyet ve yüksek lisans tezleri hazırlandı. Örneğin; Celal
Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında,
Mustafa Yemiş tarafından, Bekir Sami Özsoy danışmanlığında, 2010 yılında "Feyzi Halıcı'nın
Hayatı ve Halk Edebiyatına Katkıları" adlı yüksek lisans çalışması yapılmıştır. Ayrıca, Selçuk
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Önder Göçgün
danışmanlığında, Semran Cengiz tarafından, 1993 yılında, "Feyzi Halıcı'nın Hayatı, Şahsiyeti
ve Edebi Eserleri" adlı yüksek lisans çalışması yapılmıştır.
Şiirleri Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Urduca gibi dillere çevrilmiştir.
"Candan Öte" adlı şiirini Selahattin İçli, "Günaydınım, Nar Çiçeğim" adlı şiirini Cinuçen
Tanrıokur bestelemiştir (TBEA; 2010: 501).
Eserleri: Şiir: Bir Aşkın Şiirleri(1947), Masmavi (1952), İstanbul Caddesi (1957), Günaydın
(1960), Dinle Neyden (1961), Gecenin Bir Yerinde İki Ceylan (mensur şiir, 1966), Selçukya’da
Aşk (1967), Mesnevi’den İki Bin Beyit (1982), Mesnevi İkinci Bin Beyit (1982), Yaşama
Sevinci (1983), Feyzi Halıcı’nın İtalyanca Şiirleri (çev.,Anna Masala, 1987), Mevlana Mesnevi
1. Cilt (1992), Yaylaya Bir Gelin Geldi (Aşık Fezai Mahlası ile, 1998), Selçukya Güzellemesi
(mensur şiir, 1987), Dörtlemeler I (1993), Dörtlemeler II (1995), Seçme Şiirler (2000),
Dörtlemeler (bütün dörtlemeler, 1997).
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Çeviri: Doğuda Tatlıcılık (F. Unger’den çev.)
Araştırma Derleme: Pera Palas (1952), Çağrı’da Yeniler (2 C., 1962-1963), Saz Şairlerinin
Diliyle Atatürk (1981), Aşık Şem’i Hayatı, Eserleri (1982), Türk Halk Edebiyatı ve Folklorunda
Yeni Görüşler I-II (1985), Mevlana (Türkçe –İngilizce, 1981), Mevlana Celalettin Hayatı,
Düşünceleri ve Eserleri (1986), Yabancı Yemek Uzmanlarınca Türk Mutfağı (1988), Halk
Şairlerinin Diliyle Yemek Destanları (1990), Ali Eşref Dede’nin Yemek Risalesi (Ank, 1993),
Nasreddin Hoca Fıkralarının Şerhi (Mevlevi Şairi Burhan, (Ank, 1994), Hünkar Hacı Bektaş
Veli’den Özdeyişler (1995), Bir Şiirin Hikâyesi I (1996), Bir Şiirin Hikâyesi II (1999), Şiirleşen
Bir Ömrün Hikâyesi: Gültekin Salmanoğlu (Ank, 2003).
Gezi: Struga Şiir Akşamları (1982).
Güldeste: Bizim Şairler (1952), İstanbul ve Fetih Şiirleri Antolojisi (1953), Türk Sanat
Musikisi Beste ve Saz Eserleri (1977), Mevlana, Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Karamanoğlu
Mehmet ve Türk Dili (1977), Mevlana ve Yaşama Sevinci (1978), Konya (1984), Saz
Şairlerinin Diliyle Atatürk (1981), Mevlana Sevgisi (1981), Aşıklar Geleneği ve Günümüz Halk
Şairleri (1992), Rubailer, Mevlana Celaleddin (1986), Parlamenter Şairler (1990), Mevlana
Güldestesi (16 kitap, 1961-1977), Şiirden Besteye (G. Samanoğlu, İ. Parlatır ile, 1914), TBMM
75. Yıl Ulusal Egemenlik Destanı Yarışması (1995), Pera Palas ve Hasan Süzer (1995), Pera
Palas Gönül Sohbetleri Güldestesi (A. Özdemir ile, 1996), Ankara Gönül Sohbetleri Güldestesi
(A. Satoğlu, H. Yardabak ile, 1996), Pera Palas Gönül Sohbetleri II (A. Özdemir ile, 1998), Pera
Palas Gönül Sohbetleri III (A. Özdemir ile, 1999), Konya Şiirleri (1999), Gönül Sohbetleri IV
(A. Satoğlu, H. Yurdabak ile, 2000), Mevlana Güldestesi (Bahar Gökfiliz ile, 2000), Şehir
Şiirleri Güldestesi (B. Gökfiliz ile, 2000), Pera Palas Gönül Sohbetleri IV (A. Özdemir, C.
Aslangül ile, 2000).
Bunlardan başka Halıcı, Çağrı dergisinde şiirle ilgili düşüncelerini dile getiren yazılar,
denemeler yazmıştır. Ayrıca Munis Faik Ozansoy, Agâh Sırrı Levend, Âşık Veysel gibi isimlerle
yaptığı röportajlarını da burada yayımlamıştır.
Edebi Kişiliği
Çocukluğu ney sesleri ve tennureler arasında geçen, İlkokuldayken babasının halıcı
mağazasına devamlı gelen ve konuşmaları arasında durmadan doğmaca şiir söyleyen Konyalı
tanınmış Âşık Mehmet Ağa(Yakıcı)yı dinleyen Halıcı, âşığı taklit etmek isteği ve gayretiyle
kafiyeli tekerlemeler söylemeye başlar (TDEA; 2004: 359). Bu yılları Halıcı şöyle anlatır:
“Çocukluk yıllarım saz şairlerini dinlemekle geçti. Halkevlerinin yıllar öncesi kültür,
sanat ve folklor eğiten çatısına adım atmadan önce, Konya’nın günlük hayatında büyük
bir yeri ve önemi olan İstanbul Caddesi’ndeki bir halı ve mobilya mağazamıza Konya’nın
Göçü Köyü’nden Âşık Mehmet Ağa gelirdi. Babama, dursuz duraksız hoşuma giden, tatlı
bir şeyler söylerdi. O yaşlarda henüz şiirin ne olduğunu bilmezdim bile. Bildiğim şey,
Mehmet Ağa’nın her mağazamıza gelişinde içimin bir hoş olduğu, “yine babama ne
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söyleyecek” diye yanına koşuşumdu. Yıllar yılları kovaladı. Âşık Mehmet Ağa’nın
söylediklerine benzetmeye çalıştığım bazı deyişleri okul defterime yazmışım, bunları
babama gösterip ondan bir “aferin”le sarı yüz paraları alışlarım bugünkü gibi
hatırımdadır” (Halıcı, 1992: 631).
Çocukulk yıllarında şiirlerinde tanışan Halıcı, 1937 yılında Son Posta gazetesinin açtığı "İçki
zararlı mıdır?" anketine manzum bir şiirle cevap verir(TBEA; 2010: 501). Şiiri, gazetenin ilk
sayfasında basılır ve okulda şair olarak tanınmaya başlar. Bu durum onun için bir teşvik olur.
Diğer şiirleri, Afacan, Mektepli, Çocuk Sesi ve Arkadaş adlı çocuk dergilerinde çıkar. Babası da
yazdığı her şiiri ödüllendirmeye başlar. Yine bir çocuk dergisinde çıkan "İmtihan Odasında"
adlı şiirini, Hikmet Feridun Es, Akşam gazetesinde çıkan bir yazısında över ve Halıcı, şiir
yazma konusunda tastamam yüreklenir (TDEA; 2004: 359). Daha sonra yazdığı şiirler,
Yedigün, Şadırvan, Varlık, Türk Edebiyatı, Hisar, Milli Kültür, Toprak, Aydabir gibi dergilerde
yayımlanır (TBEA, 2010: 501).
Üniversite eğitimi için gittiği İstanbul’da Fen Fakültesi’nden geriye kalan zamanının çoğunu
Edebiyat Fakültesi’nde ve Orhan Seyfi Orhon, Sadettin Nüzhet Ergun gibi isimlerin yanında
geçirir. Ayrıca Çınaraltı Dergisi’nde şiirleri yayımlanmaya başlar (Memiş, 2010: 8).
Fezâi mahlasıyla yazdığı halk şiiri etkisindeki ilk şiirlerinden sonra kendisini yenileştirdiği
kabul edilir. "Genç Kalemler" akımlarına bağlı kaldığını belirten Halıcı’nın bazı şiirleri Anna
Masala'nın çevirisiyle 1987'de İtalya'da Türkçe ve İtalyanca olarak basılmıştır (TBEA, 2010:
501).
Sevdiği ve örnek aldığı ilk şairler Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, Faruk Nafiz Çamlıbel
ve Mehmet Akif gibi isimler olan Halıcı, sonra Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Kutsi Tecer, Arif
Nihat Asya, Zeki Ömer Defne, Mustafa Seyyit Sütüven, Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’den
etkilenerek eserlerini meydana getirdi. Halk şairlerine ise adeta tutkun olan (TDEA; 2004:
360) Halıcı’nın etkilendiği isimleri Abdullah Satoğlu, şöyle değerlendirmektedir:
“O, genellikle halk kültürü ve edebiyatı çizgisinde yürümüş, fakat bu tarza kendi buluş ve
üslubuyla bir şekil ve muhteva kazandırmıştır. Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin-i Rumi
ve Yunus Emre gibi büyük mutasavvıfların aydınlattığı yolda yürüyen Feyzi Halıcı,
çevresinde yetiştiği Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç Beylerle birlikte, Ahmet Kutsi
Tecer, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Muhip Dıranas gibi Cumhuriyet döneminde iz
bırakan mümtaz şairlerin takipçisi ve onların bıraktığı boşluğu doldurma gayreti içinde
olmuştur” (Satoğlu, 2001: 434).
Anna Masala, Halıcı’nın şiirlerini İtalyancaya çevirdiği eserinin önsözünde Halıcı’nın nasıl bir
kültür ortamında şiir yazmaya başladığını şöyle dile getirir: “Antik bir kültür, yaşamın yeni bir
görüntüsü altında, anlamlı ve mana dolu bir dil ile, eski klasik vezin ile halk vezninin
benimsendiği bir ortam, şaire çağdaş bir serbest vezin yaratıp duygusunu en yüksek şekilde
belirtmesini sağlar” (Masala, 1987, 13). Etkilendiği isimleri hakkında ise “Mevlana aşkı
sayesinde, şair Halıcı kendi insancıl ve sanatsal yolunu bulmaktadır. Aşk duyguları yanında Türk
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eleştiricisi Ahmet Kabaklı'nın şehir realizmi diye adlandırdığı duygularıyla yaşamın bütün
mistik görüşlerini benimsemektedir (Masala, 1987: 14) demektedir.
Şiirlerinde etkilendiği isimler kadar işlediği konular ve kullandığı dili açısından da Halıcı,
incelenmeye değer eserler ortaya koymuştur. Özellikle Türkçeyi kullanmadaki ustalığı ve
titizliği araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Örneğin Halıcı’nın, Kars'tan Edirne'ye kadar,
bütün şair ve sanatçıların yakından tanıdığı ve saydığı bir şahsiyete, bir ağırlığa sahip
olduğunu söyleyen Satoğlu, onun Türkçeyi kullanmadaki ustalığı hakkında şunları
söylemektedir: “Feyzi Halıcı da, konuşma dilimizdeki söz kalabalığı içinden, kelimeleri cımbızla
çekercesine ve Prof. Dr. Kemal Tural'ın ifadesiyle, kelime katarak değil kelimeleri atarak öze
inmesini bilmiştir” (Satoğlu, 2001: 437).
Ahmet Kabaklı ise Halıcı’nın şiirini şöyle yorumluyor: “Feyzi Halıcı, hece şiirini başka bir söz ve
değişik armoniler içinde devam ettiren şairlerden biridir. Bu vezni sürdürmekle birlikte eski
ustalardan ve saz şairlerinden apayrı duyuş, teme ve söyleyişler bulabilmiştir. Gelenekli ve
büyük ustalar çıkarmış olan bir tarzda yeni bir üslup getirebilmek hakiki bir hüner olduğu gibi
yeniliğin biçim kalıplarını kırmadan da yapılabileceğini göstermesi bakımından önemlidir
(Kabaklı, 138).
Halıcı, kendisinin de âşık olmasının doğal bir neticesi olarak halkın diliyle şiir söylemek
gerektiğini düşünmüştür. Ona göre; “Sanatçı olarak, konuştuğumuz dille duymağa, düşünmeğe
ve yazmaya mecburuz. Sanatı, sanat eserlerini halktan uzaklaştırdığımız, halktan esirgediğimiz
müddetçe, sanatçı kişiliğimizden de kaçıyoruz demektir” (Halıcı, 1999: 534).
Feyzi Halıcı, tasavvuf müziği, klasik ve halk şiirleri üzerine yapılmış yüzlerce girişimin
yaratıcısıdır. (Masala, 1987: 14)
Şiirlerini bir halk âşığının hassasiyetiyle yazıldığını gördüğümüz Halıcı, çoğunlukla aşk ve
tabiat konularını, Türk milletinin kahramanlıklarını, mistik konuları, Anadolu insanını,
özellikle Konya’yı anlatır. Çünkü Konya Halıcı için çok önemlidir ve O, bir Konya aşığıdır.
Feyzi Halıcı’nın bir diğer önemli yönü ise dergiciliğidir. Onun 1957 yılında çıkarmaya
başladığı ve hala yayımlanmakta olan Çağrı dergisi, Türkiye’nin en uzun ömürlü üç
dergisinden biri olup aynı zamanda Anadolu’da yayımlanan en uzun süreli dergi olma
özelliğine sahiptir (Memiş,2010: 12).Konya’da çıkarmaya başladığı aylık kültür-sanat-turizm
ve folklor dergisi olan Çağrı’nın isim babasının Fazı Hüsnü Dağlarca olduğunu söyleyen Halıcı,
derginin ismiyle ilgili şu açıklamayı da yapmaktadır: “Çağrı dergisi, Selçuklu
İmparatorluğu'nun kurucusu Melikül Gazi olarak isimlendirilen Selçuk Bey'in kardeşinin oğlu
Çağrı Bey'in adını aldığı kadar, Mevlânâ Celâleddin-i Rumi'nin "eşref-i mahlukat" olarak
vasıflandırılan, insanoğlunun, Hak yolunda sınırsız, sonsuz mutluluğunun ve yaşama sevincinin
belirgin bir imajı olan "Gel, yine gel, her ne olursan yine gel!" kutsal çağrısının da sanat adına
değerlendirilişi oluyordu. (Halıcı, 1999: 529)

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

20. Yüzyıl Âşıklığının Dönüştürücü Unsuru Olarak Feyzi Halıcı ve Âşıklar Bayramı

1569

Başlı başına farklı bir çalışmanın konusu sayılabilecek Çağrı dergisi, başladığı ilk günden
günümüze kadar ara vermeden yayımlanmaya devam etmektedir. Dergide Mehmet Kaplan,
Muzaffer Uyguner, Cahit Öztelli, Fazıl Hüsnü Dağlarca, İlhan Geçer, İhsan Hınçer… gibi
isimlerin makaleleri, denemeleri, şiirleri, röportajları yayımlanmıştır. Hala günümüz bilim
adamları, şair ve yazarlar tarafından ilgi görmekte olan bir dergidir.
Âşıklık Geleneği ve Âşıklar Bayramı
Türkler tarih sahnesine çıktıklarından beri geniş coğrafyalara dağılmış, çok çeşitli kültürlerle
etkileşim halinde olmuş, farklı dini öğretileri kabul etmiş ve yaşadığı bu çeşitli olaylardan
mürekkep zengin bir edebiyat meydana getirmiştir. Âşık Edebiyatı, Âşıklık Geleneği, Âşık
Tarzı Kültür ve Edebiyatı gibi çeşitli isimlerle anılan, çoğunlukla Türk Halk Edebiyatının bir
kolu olarak kabul gören Âşıklık Geleneği de bu kültürün en verimli kollarından biridir.
Âşıklık Geleneği ile ilgili bilimsel anlamda ilk çalışmalar Mehmet Fuat Köprülü tarafından
gerçekleştirilmiştir. Onun çalışmaları alanda gerçek anlamda Türk edebiyatı ile ilgili pek çok
karanlık noktaya açıklık kazandırmıştır. Köprülü’nün ardından Türk edebiyatının bu halkla iç
içe olan ve verimli bir kolu olan Âşıklık Geleneği ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Bu
çalışmalara genellikle Köprülü’nün görüşleri kaynak teşkil etmiş ve söylediklerinin pek
üzerine çıkılamamıştır. Ancak gelenek ile ilgili belli konularda görüş farklılıklar söz
konusudur.
Köprülü, "Edebiyat Araştırmaları" adlı iki ciltlik eserinde uzun uzun izahını yaptığı Âşık
edebiyatını, ozan baksı geleneğinin bir devamı olarak kabul eder ve Osmanlı Devleti’nde 16.
yüzyıla gelene kadar âşık unvanlı pek çok şairin bulunduğunu söyler. Âşık edebiyatını ise
“XVI. XX, hatta XVII-XX. Asırlar esnasında Anadolu’da yetişen ve oldukça mebzul eserleri ve edebi
an’aneleri zamanımıza kadar devam edip gelen saz şairlerine mahsus şiir tarzını
kastetmekteyiz” (Köprülü, 2004:172) şeklinde tarif eder.
Konuyla ilgili önemli çalışmalara imza atan Özkul Çobanoğlu ise Âşık edebiyatını şöyle
açıklar: “Türk sözlü edebiyat geleneğinin bilinen en eski temsilcileri olan kamları (şaman) takip
eden devrede oluşan, ozan-baksı geleneğinin mensuplarından bir kısmının İslamiyet’in
kabulünden sonra tekke kurum"u etrafında, “Tekke-Tasavvuf Edebiyat Geleneği” olarak bilinen
oluşumu şekillendirmesi gibi, 16. yüzyıl sonlarında bir Türk ve Müslüman sosyo-kültürel kurumu
olarak ortaya çıkan kahvehanelerde, divan edebiyatı mensuplarının “saçma-sapan sözler
söyleyen” (herzegü) kişiler olarak nitelendirdikleri “ozan”lar, irşattan ve nasihatten ziyade
“güzelleme” yolunu tercih eden bazı tekke mensuplarıyla, “ordu şairleri”nin başlattığı ve 17.
yüzyılda ulaştığı klasikleşen formlarıyla tamamen kendine has bir tarza dönüşen ve zaman
içinde uğradığı değişim ve gelişimlerle günümüze kadar gelerek yaşamaya devam eden edebiyat
ve kültür geleneği” (Çobanoğlu, 2007: 11-12).
Yaklaşık dört asır boyunca, Osmanlı İmparatorluğu’nun hemen her yerinde çeşitli halk
tabakaları arasında; saraylardan, asker ocaklarına, kahvehanelerden panayırlara kadar geniş
bir bölgeye yayılma imkanı bulan bu gelenek, çok farklı kültür ve geleneklerin (ozan-baksı
geleneği ve Tekke Tasavvuf Edebiyatı gibi) bir birleşimi sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak
farklılıklardan doğan bu ortak gelenek, var olduğu dönemdeki Osmanlı halkının yaşayış,
duyuş tarzını, içtimai ve manevi havasını temsil etme özelliğine sahip olmayı başarabilmiştir.
(Köprülü, 2004: 183)
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Çobanoğlu, Âşık Edebiyatı, ozan baksı geleneğinin devamıdır derken neyi kast ettiğini şöyle
açıklamaktadır: “Âşık Edebiyatı, ozan baksı geleneğinden “rüya ve bade” yoluyla geleneğe giriş
rit ve motifleri başta olmak üzere, sözlü olmak, kopuzun egemen enstrüman olduğu müzik
eşliğinde ve çoğu zaman irticalen icrayı, koşma, koşuk, hece ölçüsü, dörtlük birimi gibi unsurları
devralmıştır. Devraldığı bu unsur ve enstrümanları İslam merkezli olarak dini-tasavvufi bir
muhtevayla donatarak amacına yönelik olarak kullanagelmiştir” (Çobanoğlu, 2007: 13)
Başta Fuat Köprülü olmak üzere Nesip Yağmurdereli, Cahit Öztelli, İlhan Başgöz, Umay Günay
gibi isimler âşık tarzı edebiyatın ozan-baksı geleneğinin bir devamı olduğu görüşündedirler.
(Özarslan, 2001: 49)
Buna rağmen Erman Artun Âşık Edebiyatının ozan-baksı geleneğinden etkilendiğini kabul
eder; ancak devamı olarak görmez ve bu durumu şöyle izah eder:
“Âşık Edebiyatını ozan-baksı geleneğinin devamı sayamayız. Âşık edebiyatı, kendinden
önceki ve oluştuğu zamandaki bütün edebiyatlarla beslenmiş bir gelenektir. Âşık
edebiyatı İslami kültür dairesine girdikten sonra din dışı karakter kazanan ozan-baksı
geleneği ve yeniçeri ocaklarını kurulmasından sonra ordu şairi olarak ortaya çıkan
Bektaşi tarikatı mensuplarının ve diğer tekke mensuplarının şiirleriyle şekillenmiş ve
bağımsız bir edebiyat olmuştur. Yeniçeriliğin kuruluşuyla yeniçeri ocakları Hacı Bektaş
Veli Tekkesi’ne bağlanmıştır. Bektaşi edebiyatının tavrı tekke edebiyatında farklı bir
boyut olup birçok yünüyle âşık edebiyatı tavrıyla benzeşir “(Artun, 2012: 40).
Bunlardan başka Âşıklık Geleneğinin ortaya çıkış merkezi ile ilgili de muhtelif görüşler söz
konusudur. Genel kabul geleneğin taşradan köy ve kasabalardan şehirlere kentlere doğru bir
yayılım gösterdiği şeklindedir. Ancak, Çobanoğlu, “Âşık Tarzı Edebiyat ve Kültür Geleneği: 16.
Yüzyıldan 19. Yüzyıla kadar kahvehane odaklı olarak sözlü kültür ortamında sürdürdüğü
hayatiyetini, 19. Yüzyılda İstanbul Cağaloğlu-Babıali’de gerçekleşen “yazılı kültür ortamı” ve
20. Yüzyılda da İstanbul Unkapanı Müzik Çarşısı ile de “elektronik kültür ortamı”na taşıyarak
ülkemizin en geniş yerli ve kitlesel popüler kültür kategorisini oluşturmuştur.” diyerek Âşık
Edebiyatının başlangıç merkezini “taşradan merkeze” doğru olarak belirtenlere karşı çıkar.
(Çobanoğlu, 2007: 8) Âşıklık Geleneğini, 16. yüzyılda kahvehanelerle birlikte teşekkül etmiş
bir gelenek olarak görür. (Çobanoğlu, 2007: 13)
Teşekkül yeri, teşekkül biçimi, tarihi kaynakları hakkında böylesi çeşitli görüşlerin hakim
olduğu Âşık edebiyatı, yüzyıllar içinde kendine bir form oluşturmayı başarabilmiş bir
edebiyat tarzıdır. Köprülü’nün “Osmanlı İmparatorluğu memleketlerinde yetişen saz şairleri ve
bilhassa onların vücuda getirdikleri –bizi kısaca âşık tarzı, âşık edebiyatı dediğimiz- belli
kaidelere, kalıplara, belli ideolojiye bağlı, hususi –oldukça zengin- şiir tarzıdır.” (Köprülü, 2004:
172) şeklinde açıkladığı bu geleneğin içine dahil olmanın da gelenekte varlık sürdürmenin de
belli kuralları vardır. Bu kuralla ise âşık edebiyatının asıl omurgasını meydana getiren
kurallardır. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak: Âşıklık Geleneği, bir usta-çırak ilişkisi
içerisinde devinim gösterir. Âşıkların eğitim gördükleri yer belirli bir okul değil
kahvehaneler, düğünler, köy odaları gibi asıl icra ortamlarıdır. Aday âşıklar bu ortamlarda,
geleneğin bütün erkan ve usulünü öğrenir. Her bir âşık kendine bir mahlas edinir. Âşık olmak
bir yetenek olduğu kadar aynı zamanda ilahi bir yetidir. Çünkü âşık, rüyasında bade içerek
âşıklığa ilk adımını atar. Yine her bir âşık, irticalen söz söylemede ve saz çalmada mahir
olmalıdır. Gerçi son dönemlerde her ikisini de kendinde bulunduran âşıklar azdır. Yine en
önemli kurallardan biri âşıkların hikâye anlatma ve tasnif etmesidir.
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Âşıklık geleneğinde genellikle halkın anlayacağı sade bir dille şiirler, hikâyeler dile getirilir.
Genellikle hece ölçüsü ile koşma, semai, destan gibi nazım biçimleri ile eser verirler. Aynı
zamanda aruz ölçüsü ile yazılmış ve adını yazıldığı aruz kalıbına göre alan divan, selis,
kalenderi adı verilen şekillerde de eser verirler. İşlenen konular çoğunlukla aşk, özlem, doğa,
öğüt, zamandan şikâyet, hiciv, yiğitlik gibi konular olmuştur.
Genel hatlarını bu şekilde çizebildiğimiz Âşıklık Geleneği, ortaya çıktığı zamandan günümüze
kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir. Âşıklık Geleneği, sözlü kültür ortamında ortaya çıkmıştır.
Zamanla yazının gelişmesiyle yazılı kültür ortamına oradan da elektronik kültür ortamına
geçerek kendine yeni icra ortamları bulmuştur.
16. yüzyılda Âşık edebiyatında genellikle “ordu şairi” oldukları düşünülen âşıklar varlık
göstermiştir. Bu dönemde daha çok divan edebiyatı etkisi görülmektedir. 16. Yüzyıl şairleri:
Bahşi, Öksüz dede, Köroğlu, Geda Muslu, Pir Sultan Abdal…
17. yüzyılda Âşık Edebiyatı Tekke-Tasavvuf kültüründen tamamen farklılaşarak klasikleşen
formuna kavuşur ve en güzel örneklerini verir. Bu yüzyılda Gevheri, Karacaoğlan, Âşık Ömer,
Kuloğlu, Kayıkçı Kul Mustafa, Gedâyi, Afife Sultan gibi âşıklar varlık göstermiştir.
18. yüzyılda artık gelenek daha da yaygınlaşır ve şuara tezkirelerinde bile âşıklara yer
verildiği görülür. Ancak bu yüzyılda âşık sayısında bir azalma görülür: Ravzî, Kabasakal
Mehmed, Kara Hamza gibi isimler bu dönemin önemli isimleri sayılabilir.
19. yüzyılda ise divan şairlerinin de rağbet gösterdiği bir tablo ile karşılaşmaktayız. Bu
dönemde bu anlayışa etki eden Batılılaşma süreci olmuştur. Tanzimat Fermanı ile ülkede
başlayan Batı hayranlığı aynı zamanda halkın dikkatini âşık tarzına yönlendirmeye itmiştir.
Aynı zamanda bu dönemde yazılı kültür ortamının da etkisi ile âşık tarzı yalnızca
kahvehanelerde erkeklere hitap eden bir gelenek olmaktan çıkıp başta kadınlar olmak üzere
toplumun her kesimine ulaşabilen ve aynı zamanda millete has duygu ve düşünceleri dile
getirmekte usta bir edebiyat haline gelmiştir. Bu nedenlerle bu yüzyılda çok sayıda temsilci
yetiştiren âşık tarzı edebiyat en çok eserini de yine bu yüzyılda ortaya koymuştur. Bunlardan
bazılar şöyledir: Emrah, Dertli, Bayburtlu Zihni, Âşık Şenlik, Dadaloğlu, Muhibbi…
20. yüzyılda ise 19. yüzyıla nazaran gücünü yitiren âşık tarzı edebiyat gelişen teknolojinin de
etkisiyle elektronik kültür ortamında varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Hatta kimilerince
bu yüzyılda âşık tarzı sona ermiştir. Ancak bu yüzyılda yetişen âşıklar öncekileri aratmayacak
nitelikte olmuşlardır. Örneğin: Âşık Veysel, Müdami, Ali İzzet Özkan, Şeref Taşlıova, Murat
Çobanoğlu, Mevlüd İhsani, Âşık Reyhani…(Çobanoğlu, 2007: 15-18)
Günümüzde ise Âşıklık geleneği, teşekkül etmesini sağlayan ve bugüne gelerek
gelenekleşmesine zemin hazırlayan pek çok unsurunu yitirmiş durumdadır. Bu nedenle de
geleneği oluşturan şartların ortadan yok olması dolayısıyla gelenek gördüğü ilgiyi yitirmiştir.
Çünkü edebiyat ve kültür ürünleri, çağının ve hitap ettikleri kitlenin isteklerine göre
şekillenmektedir. Bu nedenle, âşıklar artık icra ortamlarında bir usta çırak eğitiminden
geçememektedir. Usta- çırak ilişkisi gerçekleşmediği için gelenek gittikçe zayıflamakta ve
yeni kuşaklara aktarılamamaktadır. Artık dinleyici ya da izleyici kitlesi âşıkları dinlemeye
gitmemekte ve âşıklar tv ve radyo programları, kaset ve cd'ler aracılığıyla halka ulaşmaya
çalışmaktadırlar. Bu da M. Mete Taşlıova’nın deyimiyle “stüdyo tipi âşık” (Taşlıova, 2014)
modelini ortaya çıkarmıştır.
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1572

Latife KAYNAK

Âşık Edebiyatı sözlü kültür ortamında teşekkül etmiş bir gelenektir. Yani, âşıklar, sözlü kültür
ortamlarında dinleyicileriyle kapalı veya açık mekânlarda yer alan gösterim veya icraları
esnasında yüz yüze iletişim kurarlar. (Çobanoğlu, 2001: 62) Bu mekânlar kahvehaneler, köy
odaları vb. kapalı mekânlar olabilirken, düğünler, festivaller gibi açık mekânlar da
olabilmektedir. Ancak 1729 yılında matbaanın bulunuşu ile yeni bir kültür ortamı doğmuştur.
Böylece âşıklar, söylemek istediklerini bir kağıda yazarak ve halkın kalabalık olduğu yerlerde
ezgili olarak yüksek bir sesle söylemeye başlamışlardır. Âşıkların şiirleri divanlar halinde ve
tasnif ettikleri hikâyeler küçük popüler kitaplar halinde basılmaya başlamıştır. Bu dönemin
adı da “yazılı kültür ortamı” adını almaktadır. Daha sonra gelişen teknoloji ile birlikte yeni
elektronik ortamlar bulunmuş ve âşıklar da kendilerini bu yeni icra ortamlarına
uydurmuşlardır. İşte plak, teyp, radyo, cd ve dvd gibi kanallardan oluşan ortamlara
“elektronik kültür ortamı” demekteyiz. (Çobanoğlu, 2007: 72)
Kimilerine göre gelişen teknoloji ile Âşıklık geleneği, kendine dinleyici/seyirci bulamamış ve
zamanla yok olmaya yüz tutmuştur. Ancak bazı araştırmacılar ise, elektronik kültür ortamına
geçilmesi ile geleneğin daha geniş kitlelere ulaşmaya başladığı düşüncesine sahiptir.
Teşekkül ettiği devirden itibaren böyle bir tarihe sahip olan Âşıklık geleneği son dönemlerde
gördüğü eski ilgiyi yitirmeye başladığı gözlemlenmektedir. Elbette bu durumu oluşturan
farklı sebepler bulunmaktadır. Ancak bu köklü geleneğin yok olmasını engellemek adına
gelişen dünya teknolojisine de ayak uydurarak yapılan değerli çalışmalar da olmuştur. İşte
bunlar arasından belki de 20. yüzyılın en önemlisi olan Konya Âşıklar Bayramı olmuştur.
Feyzi Halıcı, kültürümüzün bu önemli sacayaklarından biri olan Âşıklık geleneğinin içinde
yetişmiş ve kıymetini anlamış bir isimdir. Onun bu alanda gösterdiği katkılar 20. yüzyılda
unutulmaya yüz tutmuş Âşıklık geleneğinin ömrünü belki bir asır daha uzatmaya yaramıştır.
Konya Âşıklar Bayramı’nın tarihi ve gelişimi ise şu şekildedir:
Âşıklar Bayramı
Yukarıda tarihi hakkında kısaca bahsettiğimiz Âşıklık Geleneği, Mevlana şehri Konya'da
Cumhuriyet'in kuruluşundan önce verimli bir şekilde varlığını sürdürmüştür. Bu anlamda
geleneğin yaşadığı son mekân olan Sulu Kahve'yi Halıcı şöyle anlatmaktadır:
“1805 yılında postnişin olan Hemdem Sait Çelebi Mevlana dergahının hemen
karşısındaki Sulu Kahveyi (kahvenin ortasında havuz vardı) yeni baştan tamir ettirerek
Akademik bir ocak olarak Âşık Şem'i ve Âşık Dertli'nin yönetimine verdi. Bir asır
boyunca yüzlerce âşık bu ocakta yetişti. Bütün imparatorluk sınırlarında halkımızın
gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili oldular. Orta Anadolu bölgesinde Âşık Ömer'den
sonra Karamanlı Âşıklar (Âşık Kenzi- Âşık Gufrani), Silleli Âşıklar (Âşık Sururi-Âşık
Mansur) ve Konyalı Âşıklar(Âşık Şem'i-Âşık Mehmet Yakıcı) dil ve gönül birliği içinde
aziz halkımızı kültür, sanat ve folklor konularında eğittiler. Sulu Kahve, Akademik bir
gönül ocağı halinde 1930'lara kadar görevini başarıyla yerine getirdi. Cumhuriyetin
kuruluşundan sonra kahve olarak hizmet vermeye başladı”(Halıcı, 1999:531).
Bu kahveden, “Konya’da iki yüz yıl önce Âşık Şem’i’nin Âşık Dertli’nin kurdukları, Hemdem Sait
Çelebi’nin destelediği ve bizim devam ettirmekten sevinç ve gurur duyduğumuz bu ocak” diye
bahseden Halıcı, kahvehanenin kendisi için önemini vurgulamaktadır. (Halıcı, 1992: 632)
Ancak bu Sulu Kahve’de 1930'lardan sonra âşıklar toplantısı yapılmaz hale gelir. Son
dönemlerde yalnızca Âşık Mehmet Ağa ve Âşık Davut Sulari gibi isimler atışmalar
yapmaktadırlar. Bunların yanında Âşık Veysel Konya’ya gelip gitmiş ve Konya halkının
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zevkine hitap etmiştir. Ancak bu âşıklar da rahmetli olunca gelenek Konya’da durmak
noktasına gelmiştir (Halıcı, 1992: 640).
Sulu Kahve’nin ardından tüm yurtta olduğu gibi Konya’da da Halkevleri bir müddet kültürsanat faaliyetlerinin merkezi durumunda idiler. Halıcı, Halkevleri’nin Âşıklık Geleneğine
katkılarını ve kendisinin bu mekânlarla olan ilişkisini şöyle ifade etmektedir:
“Ortaokul, lise çağlarında okuldan artakalan zamanlarımızda Halkevine giderdik. Silleli
Çopur İsmail’i, oğlu Seyit Mehmed’i, Silleli İbrahim’i, Murat Tiftiğ’i her cumartesi, Pazar günleri
Halkevinde büyük bir zevkle dinlerdik. Bu saz sohbetinden sonra da Âşık Mehmet Ağa doğmaca
şiir söylerdi. Bunları hayranlıkla takip ederdim” (Halıcı, 1992: 629).
1950 yılında kültür ve sanat faaliyetlerinde büyük öneme haiz olan Halkevleri kapatılır. Feyzi
Halıcı, Sulu kahve ve Halkevlerinden kalan boşluğu doldurmak adına iki arkadaşı ile birlikte
Âşıklar Bayramını tertip etmeye karar verir. (Halıcı, 1992: 629) Zaten geleneğin içinde
yetişmiş olan Feyzi Halıcı, Âşık Veysel gibi isimlerden de ilham alarak Âşıklar Bayramı’nı
tertip etmeye karar verir. 1966 yılında Konya Turizm Derneği katkılarıyla, bütün valiliklere,
kaymakamlıklara mektuplar yazar. Bir Âşıklar Bayramı düzenleyeceğini ve bölgelerde yer
alan âşıkların adreslerinin bildirilmesini ister. Bu haberi aynı zamanda İstanbul’daki
gazeteler aracılığıyla da duyurur (Halıcı, 1992: 640).
Halıcı, “Dilimizi en güzel şekilde yorumlayan, bir mermere, bir hamura şekil veren sanatçılar
gibi bir endam aynası misali onu şekillendiren ve halkımızla bütünleşen sanatçılar, halk
şairlerimizdir. Halkımızın dili, halk şairlerimizin şiirleriyle, deyişleriyle ayrı bir anlam ve
güzellik kazanır.” (1999: 535) şeklinde açıkladığı halk şairlerine 1961 yıllarında Konya’da
yardımcı olmaya başlamıştır. Saz şairleri Bayramı yapma fikrini Halıcı’ya ilham eden,
yukarıda bahsi geçen ocaktan sonra; Âşık Veysel, Dursun Cevlâni, Davut Sulâri, Âşık İhsâni
olmuştur. Bayramların ilki 1966 yılında yapılmıştır. Bu bayram sayesinde Halıcı, Posoflu Âşık
Müdami, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova, Hasan Selmani gibi âşıkları hem kendisi tanımış
hem de günlük hayatları ve sanat varlıkları itibariyle tüm Türkiye’ye tanıtmıştır. (Halıcı,
1992: 632).
İlk bayram 1966 yılında Konya'da 28 âşığın katılımıyla gerçekleşir. Bayramın nasıl olacağı,
kimlerin katılacağı konusunda kaygılar yaşayan Halıcı, ilk bayramın ardından şunları
söylemektedir:
“Türkiye ölçüsünde ilk olarak turizm derneği tarafından bir Âşıklar Bayramı düzenlendi.
Jüri, yurdumuzun tanınmış sanatçılarından, folklor uzmanlarından kuruluydu. Bayram
üç gün müddetle bir heyecan kasırgası içinde cereyan etti. Jüri dahi kararını güçlükle
verebildi….Hemşehrilerimiz bayramı candan benimsediler. Tarlaya ekilen tohum tuttu
demektir. Gelecek yılki bayram için şimdiden müracaatlar, bu bayramı göremeyenler
arasında hayıflananlar, üzülenler var….Kıymetli basın mensuplarımız her vesile ile
bayramın önemini belirttiler…” (Halıcı, 1992: 631)
Başlangıçtan bu güne tarih boyunca halkımızla iç içe, gönül gönüle dil olarak nağme olarak bir
arada yaşamış ve bütünleşmiş halk âşıkları (Halıcı, 1999: 531) ilk bayramda karşılıklı şiir ve
sazla atışma, en güzel memleket şiiri, en güzel memleket türküsü dallarında yarışma
yapmışlardır. (Memiş, 2010: 89)
1966 yılında yapılan ilk bayram, ikincisi için büyük cesaret vermiştir. İkinci yılında yapılan
bayram, Hürriyet gazetesi tarafından röportajlarla duyurulmuş ve Avrupa'dan Amerika’ya
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kadar bayramın haberi yayılmış oldu. Bayrama katılan âşıklar kendilerini tanıttılar ve her
yerde aranan, okunan, dinlenen âşıklar oldular. Bayram sayesinde âşıklar yalnızca kendilerini
tanıtmakla kalmadılar aynı zamanda usta âşıklarla tanışarak usta-çırak ilişkisi içinde eğitim
de görmüş oldular. Örneğin, atışma bilmeyenler atışmayı, lebdeğmez söyleyemeyenler
lebdeğmez söylemeyi öğrendiler.(Halıcı, 1992: 632)
Her yıl gelenekselleşen ve gittikçe gördüğü ilgiyi arttıran bayram, 1982 yılında Atatürk’ün
anısına yapılmıştır. Bu bayrama, Kars, Erzurum, Gaziantep, Sivas, Tokat, Maraş, Adana,
Antalya, Tekirdağ ve Samsun gibi şehirlerden çok sayıda âşık katılmıştır. Burada Atatürk
adına söylenen şiirler, deyişler bir kitap halinde basılmıştır. (Halıcı, 1992: 633)
Bayramlara jüri olarak katılan Osman Atilla'nın bayramların etki alanlarının genişliği ve
faydalarını şöyle sıralamaktadır: “Bu bayram vesilesiyle saz şiirimiz televizyonda, radyolarda
ve basınımızda layık olduğu şekilde değerlendirildi. Saz şiirinin yaşamakta ve gelişmekte olduğu
bir kere daha tanıtılmış oldu” (Atilla, 1992: 624).
Konya şehrinde başlayan bayramın etkisi kısa zamanda ülkeye yayılmıştır. Takip eden
yıllarda bayramlara katılan âşıklar, İstanbul'da gerçekleştirilen "İstanbul Kültür Festivali"’ne
davet edilmişler; Gülhane Parkı’nda sayıları yirmi bini geçen İstanbul halkına halk şiirinin en
taze, en canlı örneklerini sunmuşlardır. Aynı şekilde âşıklar İstanbul'dan sonra Almanya’ya da
davet edilmişler ve hünerlerini göstermişlerdir. (Halıcı, 1992: 633)
Onuncu yılından sonra Türkiye Âşıklar Bayramı, artık, “halk şairlerimizin sanat kabiliyetlerini
geliştirilen, onları eğitip güçlendiren, en önemli görevi de onlara halk şairi olma gururunu,
kişiliğini kazandıran bir okul" görevini yerine getirmeye başlamıştır. Onuncu yılda bayram
aynı zamanda bilimsel bir aşamaya da yükselmiştir. Bu amaçla Kültür Bakanlığı tarafından
desteklenen “Uluslararası Folklor ve Halk Edebiyatı Semineri” adlı seminer ile eğitici, öğretici
ve gösterici vasfının yanında Âşıklar Bayramı, halk şairleri ile bilim adamlarını birleştiren
önemli bir merci olmuştur. (Halıcı, 1992: 637-638) Onuncu yıldan sonra bayramlar her yıl,
seminerler üç yılda yapılacak olmak üzere devam etmiştir.
Bayramlarda yalnızca yeni âşıklar tanıtılmakla ya da usta-çırak ilişkisi yürütülmekle
kalınmamış ve yarışmalar düzenlenerek âşıklar ödüllerle teşvik edilmeye çalışılmıştır.
Meydan Atışması, Doğmaca Türkü, Usta Malı Türkü, Yılın Yedi Şiiri, Doğmaca Şiir, Hikâyeli
Türkü, Dudak Değmez, Muamma, Şiir, Sazlı Güzelleme, Sözlü Güzelleme (Halıcı: 1999: 535)
gibi dallarda pek çok âşık birbiriyle saygı sevgi çerçevesi içinde mücadele etmiş ve kendilerini
halka sevdirmişlerdir.
Bu yarışmalarda birinci olan âşıklara Mevlana, Yunus Emre, Fuzuli, Karacaoğlan, Köroğlu ve
Dadaloğlu armağanları verilmiştir.
Bu yönleriyle Konya Âşıklar Bayramı, usta âşıklar için marifetlerini gösterecekleri bir er
meydanı, çıraklar için bir eğitim yeri ve farklı âşıkları tanıyabilecekleri mühim bir mekân
olmuştur. Bu eğitim ise elbette "gerçek değer ölçülerine sadık kalınarak" (Halıcı, 1992: 623)
yapılmıştır.
Bu geleneğin uzun yıllar daha yaşatılmasını sağlayan ve bütün Âşıklar tarafından “baba” diye
anılan Halıcı (Satoğlu, 2001: 435), Âşıklar Şöleni’ni “Dil Defilesi”,“Dil Olimpiyadı” olarak
değerlendirir ve “Türk Cumhuriyetleri âşıklarının, şiirlerinin katılımlarıyla dil birliği, ortak bir
dil konusunda son on yıllık uygulamayla büyük önem kazanmaktadır” (Halıcı, 1999: 535)
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diyerek bayramların farklı bir boyutuna da dikkat çekmektedir. Böylece bayramları işlevsel
olarak Türkiye sınırlarından çıkarıp diğer tüm Türk Cumhuriyetleri ile birleştirici bir unsur
olarak görmektedir.
Bayramlar âşıkları, bir okul gibi eğitimleri için, kendilerini geliştirmeleri için ciddi anlamda
etkilemiştir. Kendilerini değiştirmeleri ve yenilemeleri gerektiğini onlara hatırlatmış ve bir
kontrol mekanizması haline dönmüştür. Ancak bunların yanında bayramlar, onların yalnızca
halkın arasında kıymet gören kişilikler olmaktan çıkıp ülke çapında ve devlet nezdinde hatırı
sayılır bir merhaleye taşınmasına olanak sağlamıştır. Bunların arasından bayrama katılan ve
geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Âşık Şeref Taşlıova’nın bayramlarla ilgili görüşleri şu şekildedir:
“Konya Âşıklar Bayramı, âşıklığa ne getirdi? Konya Âşıklar Bayramı, üç günlük müsaade
ile kahvelerde söylenmesine izin verilmemesi zorlukları içinde çırpınan bir sanatı bugün,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin himâyesinin, şemsiyesinin altına getirdi. Konya Âşıklar Bayramı, Türkiye
Cumhuriyeti’nin Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giden âşıklara, “Konya Âşıklar
Bayramı’ndan mı yetiştin?” diye ona tanınma şansıgetirdi. Konya Âşıklar Bayramı ne
getirdi? Türkiye Cumhuriyeti’nde konsolosluklarıolan devletlerin yurt dışına giden
âşıklara, Konya Âşıklar Bayramı’ndan vesikan veya sertifikan var mı, katıldın mı oraya,
diye varlığını, şahsiyetini getirdi. Konya Âşıklar Bayramı, son olarak ne getirdi? Hepimiz
köy çocuğuyuz. Ben şahsen, Konya ÂşıklarBayramı’ndan önce de biz vardık…
Kümbetli’nin -Kars’ın yakın bir köyüdür- dışına çıkmamış, ama bugün Amerika’nın
Indiana Üniversitesi’nde var, Şeref TAŞLIOVA ve diğerlerinin isimleri. İngiltere’de var.
Bunun temeli Konya Âşıklar Bayramı olmuştur” (Taşlıova, 1996: 25).
Abdullah Satoğlu da bayramların sosyal hayattaki yansımaları ve âşıklar için kazanımlarını
şöyle dile getirmektedir: “Onun ülke çapında verdiği hizmetlerin başında, yakın yıllara kadar
unutulmaya yüz tutan hak edebiyatı ve halk şairlerimizin, yeniden gün yüzüne çıkarılması
uğrundaki gayretleri yer alır. Onun bu uğurdaki teşebbüs ve gayretleriyle, Anadolu'nun dört bir
yanında, geleneklere uygun olarak "Âşık Kahveleri" ve dernekler kurulmuş, yüzlerce halk şairi
yetişmiştir. Bunlar arasında "Devlet Sanatçısı" payesini kazananlar olduğu gibi, çoğu da çeşitli
televizyon programlarında yer alarak, halk şiirimizin güzel geleneklerini sunma imkanını
bulmakta, düzenlenen yarışmalara katılarak, değerli ödüllerle taltif edilmektedir” (2001: 435).
Halıcı da bu durumu“Âşıklar Bayramı, halk şairlerimizin sanat kabiliyetlerini geliştiren, onları
eğitip güçlendiren, en önemli görevi de onlara halk şairi olma gururunu, kişiliğini kazandıran
bir okul görevini yerine getirmiş olmasıdır” (Halıcı, 1992: 637) şeklinde açıklar.
Nasıl ki Âşık Edebiyatı, halkın en ince en hassas duygularını, özlemlerini, aşklarını en güzel en
anlaşılır ve en etkili şekilde dile getiriyorsa, bunun 20. yüzyılda Âşıklar Bayramı formunda
gerçekleştirilen örneğinde de bu halk şairleri, içlerinden çıktıkları halkın duygu ve düşünce
dünyasını da Konya'da daha geniş kitlelere duyurma imkanı bulmuşlardır. Mehmet Kaplan,
“Sahnede otuz sekiz âşık, çoğu genç, sazlarının üzerine sevgi ile eğilerek, Anadolu’nun asırlar
ötesinden gelen ve bugün hala devam eden ızdıraplarını, aşklarını, özleyişlerini, hatıralarını,
yiğitliklerini, yoksulluklarını dile getirdiler.” (Kaplan, 1971) diyerek bu durumu kısaca
özetlemektedir.
4. SONUÇ
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Genel kabul neticesinde 16. yüzyılda teşekkül etmiş olan ancak Türk kültürünün ozan-baksı
geleneği, Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı gibi önemli belli başlı geleneklerinden etkilenerek
gelenekselleşen ve kendine ait bir yapı oluşturan Âşıklık geleneği, günümüze kadar geçirdiği
varlık süresince çeşitli dönemlerde itibar görmüş kimi zaman da gözden düşmüştür.
Toplumlarda yaşanan siyasi, kültürel, teknolojik vb. her türlü gelişmeden ve ilerlemeden
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir. Olumlu anlamda etkilenmesi her yeni durumda ve kültür
ortamında kendine yer bulabilmiş olmasıdır. Olumsuz yönü ise bu yeni kültür ortamlarına
uygunluk sağlamaya çalışırken kendi omurgasını oluşturan kimi ögelerinden feragat etmek
zorunda kalışı olmuştur.
Biz bu çalışmamızda kökü Türk kültürünün en eski dönelerine kadar uzanan bu geleneğin,
yüzyıllar içinde geçirdiği merhalelerin ardından, geleneği oluşturan unsurların yok olmaya
başlamasının bir sonucu olarak gördüğü ilgiyi yitirmiş olduğunu gördük. Ancak kendisi de bu
geleneğin önemli merkezlerinden birinde yetişmiş olan ve aynı zamanda bir halk şairi olan
Feyzi Halıcı, elini taşın altına koymuş ve geleneği kendi haline bırakmaktan yana olmamıştır.
Çocukluğundan itibaren yetiştiği kültür ortamı ve gençlik yıllarında tanıştığı halk şairlerinin
tesiriyle Halıcı, 1966 yılında 28 âşıkla işe başlamıştır.
Feyzi Halıcı’nın başlattığı ve günümüze kadar sürmekte olan Âşıklar Bayramı ile pek çok halk
şairi, kendilerine yeni bir icra ortamı bulmuşlardır. Köy ve kasabalarda kendileri ve belki
birkaç âşığı tanıyabilen geleneğin temsilcileri pek çok usta âşığı tanıma ve onlardan eğitim
alma imkanı bulmuştur. Zamanla bayramlar, birer eğitim merkezi haline dönmüştür. Âşıklar
yalnızca köylerde, düğünlerde ve çoğunlukla erkekler arasında saz şairliği yapma boyutundan
uzaklaşmış ve devlet katında da sayılan, saygı gören, başta kadınlar olmak üzere daha geniş
kitlelere seslenen ve kendilerini tanıtan bir geleneğe dönüşmüştür. Ayrıca kadın âşıklar da
yetişmeye başlamıştır.
Bu geniş kitlelere ulaşma sayesinde halkın duyuş ve düşünüş tarzını en sade ve en etkili
biçimde dile getirmişlerdir. Halkın sesi ve kulağı olmuşlardır.
Belki de yok olmakta olan bir gelenek Feyzi Halıcı ve ona gönül verenler sayesinde bir yüzyıl
daha fazla yaşama hakkına sahip olmuştur. Onun ilk kıvılcımını yaktığı bu ateş günümüzde de
hala sönmeden her yılın Ekim aylarında Konya’da Türkiye Âşıklar Bayramı olarak geleneği
yaşatmaya devam etmektedir.

KAYNAKÇA
ARTUN, E. (2012). Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Edebiyat Tarihi- Metinler, Adana:
Karahan Kitabevi.
ATİLLA, O. (1977). Türkiye Âşıklar Bayramı, Çağrı Dergisi, Ekim, 228.
ÇOBANOĞLU, Ö. (2007). Âşık Tarzı Edebiyat Geleneği ve İstanbul, İstanbul: 3F Yayınevi.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

20. Yüzyıl Âşıklığının Dönüştürücü Unsuru Olarak Feyzi Halıcı ve Âşıklar Bayramı

1577

HALICI, F. (1992). Âşıklık Geleneği ve Günümüz Halk Şairleri, Güldeste, Ankara: Türk Tarih
Kurumu Basımevi.
HALICI, F. (1999). Kırk Yıllık Çağrı Dergisi'nin Türk Diline Türk Dili Çalışmalarına Katkıları, 3.
Uluslararası Türk Dil Kurultayı kitabı içinde (ss. 529-537), AKM yayınları.
IŞIK, İ. (2006). Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, II. cilt, Ankara: Elvan Yayınları.
KÖPRÜLÜ, M. F. (2004). Edebiyat Araştırmaları I, Ankara: Akçağ Yayınevi.
KAPLAN, M. (1971). Konya Âşıklar Bayramı, Çağrı Dergisi, Ekim, Konya.
MASALA, A. (1987). Feyzi Halıcı'nın Şiirlerinden Seçmeler, Ankara: Güven Matbaası.
MEMİŞ, M. (2010). "Feyzi Halıcı'nın Hayatı ve Halk Edebiyatına Katkıları", Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
ÖZARSLAN, M. (2001). Erzurum Âşıklık Geleneği, Ankara: Akçağ Yayınları.
SATOĞLU, A. (2001). Şiir Dünyamızda Feyzi Halıcı, Türk Dili Dergisi, Nisan/I. Sayı, 592. Sayı:
433-438, Ankara.
Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, (2010). İstanbul: YKY yayınları.
TAŞLIOVA, M. Mete (2014). Stüdyoya Taşınan Âşıklık Veya ‘Stüdyo Tipi’ Âşıklığa Doğru: Sözlü
<Doğal> Ve Dijital<Elektronik> İcra Yapıları Üzerinde Mukayese, Türk Bilig, 27, 79-104.
TAŞLIOVA, Şeref. (1996). Türkiye Âşıklar Bayramı 30. Yılda İzlenimlerim, Çağrı Dergisi, 438,
25.
Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, (2004). Cilt 4, Ankara: AKM yayınları.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

International Journal of Languages’ Education and Teaching
ISSN: 2198 – 4999, Mannheim – GERMANY

UDES 2015 p. 1578-1586

TEACHING THE JAPANESE WRITING SYSTEM AT UNIVERSITY LEVEL 1
Ljiljana Markovic 2
ABSTRACT
This paper examines the characteristics and the adoption system of logographic letters (characters) by students
whose first language is based on an alphabetic system.
While it is clear that the writing system in cultures where it has become fully incorporated and entirely
inseparable from the language itself, the mere connection between the writing system and thought, and its impact
on human cognitive mechanisms, is still insufficiently understood. In addition, although it is common knowledge
that mastering characters almost invariably represents the biggest problem in mastering Japanese and Chinese as
foreign languages, this area, i.e., learning how to write a language whose writing as a typological system differs
from writing of the learner’s mother tongue, which is the case with Serbian and all other European students of the
Japanese language, remains almost entirely unexplored.
We partake of this opportunity to point out which cognitive processes lie at the foundation of Japanese system of
non-phonetic writing In other words, (a) how the simple characters formed and how they evolved towards more
complex ones; and (b) how the characters affected the creation of new words, a process that is in alphabetical
cultures unknown. This paper analyses a textbook aimed at teaching characters, entitled Kanji, aimed at learners
of Japanese language at A1 and A2 levels, whose mother tongue is Serbian. This book was created in collaboration
and co-authorship with Dr Divna Trickovic and students of the Japanese language at the Faculty of Philology in
Belgrade. It represents an innovative project in both the methodological and methodical sense, directly
contributing to the autonomous learning process and enables students learning Japanese as a foreign language.
Key Words: Japanese Writing System, autonomous learning, kanji, word-creation, cognition.

1. INTRODUCTION
This work will present the elementary characteristics of the Japanese script, then proceed to
an explanation of the principles of learner autonomy, so that, as an example of this, analysis
may be made of the approach towards the learning of ideographs in the teaching of the
Japanese language based on the methods used in the textbook Kanđi (Marković, Tričković,
2013).3
This study was presented as oral paper at the I. International Symposium on Language Education and
Teaching.
2
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3 Markovic, Lj., Trickovic, D. [at. al.]. (2013). Kanđi: udžbenik za japanski jezik i pismo. Belgrade:
Faculty of Philology, University of Belgrade, Belgrade: Zuhra. - XII, 298 p.
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Ideographs in the Japanese Language
The use of ideographs, known as kanji in the Japanese language, in which they are one of the
character types, in the Japanese language, has left a very deep trace on all of the languages of
the Far East, including Japanese. Foreigners may have difficulty understanding why such a
complicated writing system is used, but following preliminary study of the language and
script, the conclusion is reached that it is so connected to today's language that to transition
to a different, easier script would lead to problems in communication, primarily because of
polysemy.
Examples may be found, like in Vietnam and Korea, where language reform extended to the
adoption of an alphabetic script, which functions very well. In Korea, however, ideographs,
though not used on a daily basis, continue to be taught in school. Scholarly work on language
learning is written in a combination of ideographs and the Korean alphabet (Hangul), very
much like the Japanese use of a mixture of scripts.
Considering the complexity of writing with ideographs, with the development of the syllabic
script (kana), the Japanese conceived the idea of writing exclusively in kana, without
ideographs (kanji), but this idea did not mature.
As literacy progressed in Japan and through the adoption of ideographs (kanji), many Chinese
words entered the Japanese language when writing them in the syllabic script would have
been impractical. Ideographs lexically enriched the Japanese language where there was no
kana equivalent. Besides this greatest problem in language reform are those words that are
pronounced the same but written differently and accordingly have different meanings. If
those words were to be written in kana or the Latin script (rōmaji), it would be very difficult,
impossible actually, to determine which word was meant if the word did not appear within
the context of a sentence.
Majiribun
Today the Japanese employ a combination of three scripts: ideographs (kanji), hiragana, and
katakana (the latter two being types of kana, the syllabic script). Majiribun denotes the
mixture of these three scripts, but primarily indicates the mixture of kanji and hiragana. With
the development of the syllabic script, it became easier for the Japanese to write characters
this way, because of the nature of Japanese grammar. Hiragana made it possible for the
grammatical endings in the Japanese language, which is agglutinative, to be written easily,
and therefore enabled the further development of the Japanese language (if only ideographs
had been employed, this would have been impossible because a simple and clear enough way
to indicate grammatical changes would not have existed). Also written in kana are auxiliary
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words and other lexical units, for which ideographs may exist but that have become
grammaticalized, and are written in kana.
Although ideographs (kanji) are an inseparable part of the Japanese language, the kana script
has enabled foreigners who embark on learning Japanese to master the language quickly.
Many textbooks are written in characters from the very first chapters, with pronunciation
written above, which is a good way to learn how to read a large number of characters
promptly insofar as where the same characters appear in later chapters, their pronunciation
no longer appears above so that memorization of pronunciation is subtly encouraged. Of
course, over the progression of chapters, an ever greater number of characters is added, so
that those studying the material can quickly enlarge their vocabulary.

2. METHOD
The theoretical foundation of learner autonomy was laid out in work by David Little in the
1990’s. The goal of learner autonomy was the efficient attainment of knowledge in the
acquisition of language skills in a second, i.e. non-native, language, through the recognition of
the three principles of autonomous learning: (1) The acceptance of responsibility for
personal learning, (2) continual self-assessment during the learning process, (3) the complete
integration of learning into the being and personality of the learner. We applied this new
didactic paradigm in the teaching of the Japanese language in an elective subject at the
Faculty of Philology in the University of Belgrade and in an optional course at the 8th
Belgrade Gymnasium. The tool of applied didactics according to which the principles of
autonomy in learning are to carry over to teaching methods was represented by the textbook
Kanđi: udžbenik za japanski jezik i pismo, by Ljiljana Marković, Divna Tričković, Marina
Erdeljan, and Simon Marić, published by the Faculty of Philology, University of Belgrade,
Belgrade, 2013. The textbook is divided into 15 lessons and aids both class work as well as
guided individual learning through a framework that develops an awareness of the
knowledge attained and linguistic skills acquired in each of the 15 methodological units. Each
methodological unit facilitates effective associative and mnemonic memorization of the
Japanese ideographic script through examples of compounds and common syntactical
constructions that incorporate newly-introduced conceptual characters, along with both onand kun-readings, as well as exercises, quizzes, and riddles with an answer key, which
strengthen the associative memory and assist in the acquisition of new material. The
textbook makes successful work possible through the principles of autonomous learning,
cumulating in an A1 level of knowledge in spoken and written Japanese.

3. FINDINGS
Ideographs and vocabulary
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A shared characteristic appears in almost all instances of the use of ideographs: the meaning
of the words can be more precisely determined depending on the ideographs. Each ideograph
has a fixed pronunciation, and in Japanese there can be several: it can have several kun- or onreadings, it can have only one kun- or only one on-reading, and additionally it has its own
meanings. At first, the Japanese employed several ideographs to compose their words, in
which the first would comply with both meaning and sound values, while the others would
enter the compound only to complete the sound value of the word that needed to be
written―regardless of meaning. As a result, today there are Chinese compounds in which the
first ideograph most commonly bears the meaning while the others have only a sound value.
The basic characteristics of the Japanese language and Japanese writing system
Japanese grammar has specific characteristics and as such is not particularly unique in terms
of the grammar of other world languages. Although the Japanese language is an isolate, the
morphology and rules of syntax are similar to those found in other languages. There are
points of contention, rather, various different approaches, when it comes to the study and
classification of grammatical units and these approaches certainly differ depending on
whether the grammar is studied in Japan or overseas and whether it is written for the
Japanese or for foreigners. In some situations the approaches are very similar to each other,
i.e. where the course of study is more serious, so that even for foreigners the approach does
not differ much from that taken by the Japanese.
In today’s age, with the development of the internet and various computer applications that
may assist in the learning of Japanese, the study materials on offer are far more plentiful than
was the case earlier. While this facilitates and expedites the learning process of all students,
caution is advised as much of the material available on the internet presented on sites run by
volunteers is frequently unreliable.
Hiragana is used to denote furigana―the pronunciation character written above the
ideograph (in horizontal text, which is written from top to bottom, from right to left), but
according to the rule, hiragana are to be written, in the form of okurigana, in such a way as to
denote the kun-reading in sentences and in some instances words of older origin.
Katakana is used to write words of foreign origin, the names of countries (although these can
also be written in ideographs), foreign words, the names of flora and fauna (all the names of
flora and fauna can also be written in both ideographs and hiragana), the denotation of onreadings in sentences, as well as indicate the accenting of certain parts of text or emphasis of
important information (such as in newspapers). Katakana in Japan has a wider application
than it would appear to have to foreigners who learn Japanese outside of Japan, but even in
daily newspapers it may be seen that katakana nonetheless has broad applications.
Learning ideographs in Japan and ideographs in the modern age
Regardless of disagreement and arguments over whether or not ideographs should be
employed in the Japanese language, they are in use at present and given the state of things in
Japan, no radical changes will be decided on in the near future. Given the popularity of the
Japanese language and the number of foreigners studying it, the teaching methods used in
Japan are ever more frequently compared with those used in other countries. In Japan,
exposure to ideographs proceeds very slowly, and this is perhaps logical given that children
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begin to learn ideographs in Japan at an earlier age than is the case with students who learn
Japanese as foreigners. In the first six years of schooling, i.e. during the course of the
elementary school education, children in Japan master a total of 1,000 ideographs. The
remainder, up to over 2,000 ideographs, are taught during the remaining school years, in the
three grades of junior high school and then in upper-secondary school. Japanese children
master all ideographs only by the end of secondary school. As far as teaching standards
overseas are concerned, the optimum number of ideographs to be mastered per year is
deemed to be 650, but consideration here must be given to the fact that it is easier for these
students to learn a larger number of ideographs because they are older.
Regardless of how slowly the Japanese learn ideographs in their schools, this system has been
very well developed and entails frequent testing and evaluation of students. The rules for
writing are strictly observed. In the beginning, just as they are in all schools outside of Japan,
too, ideographs are written in squares, which are divided by dotted lines into four quadrants.
As all of the more complicated ideographs are composed of several simpler ones, students
must take care that each part fits into each quadrant. This later develops into writing in
imagined squares, all with the goal of the precise mastery of writing. Japanese teachers are
very strict regarding the observance of these rules.
Japanese culture is fascinating, and probably one of the most interesting means by which to
gain familiarization with the language, through watching television shows and anime, and
listening to music. Together with the advances offered by technology and the increased
interest in the language, new teaching methods have been developed with the goal of the ever
more expeditious mastery of the language of this Far Eastern country.
Today it is possible to write ideographs on any computer, i.e. on any operating system, on
mobile phones, on internet sites, etc. Various internet search engine add-ons exist that can
translate each individual word, printed furigna, etc. Numerous programmers and linguists
have developed other computer software offering various learning options. They pertain
primarily to the learning of ideographs, because the Japanese writing system presents the
greatest hindrance to expeditious progress in the mastery of the Japanese language.
Modern methods of learning that are technology dependent have their shortcomings, which
are most conspicuous in Japan. The use of computers and ever more-advanced mobile
telephones is so prevalent that the use of pen and paper has been reduced to a minimum in
almost all spheres. As a result, there are Japanese students who write ever less frequently by
the end of their school years and ideographs are slowly being lost from memory. At least from
that which is responsible for writing and which is formed through many years of painstaking
work. Technological inventions aside, students continue to practice writing in schools but by
the end of their schooling, this practice ends. Perhaps it is more difficult to impress the
importance of this problem upon people from places where the writing system is less
complex, so it may be remembered that in Japan many parents begin to teach their children
to write when they are as young as five years of age in order to prepare them for the very
difficult learning process ahead of them.
Learner autonomy in the learning process
We may begin before all else with a definition by an eminent expert in this field, David Little:
“In this definition autonomy is a capacity for a certain range of highly explicit (that is,
conscious) behavior that embraces both the process and the content of learning. Essentially,
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the definition rests on three arguments: (i) learners cannot help but do their own learning;
(ii) this being the case, learning will be more efficient when learners are critically aware of
goals and methods; and (iii) it is through the development of such critical awareness that
learners are empowered to transcend the limitations of their learning environment” (Little,
1999: 11).
In the context of formal education, the most successful students are autonomous in the sense
explained in Little’s working definition. That is, they take responsibility for their learning;
they constantly go over what they are learning, why they are learning, and to what degree of
success; their learning is totally integrated into the rest of their personality. In other words,
all successful scholars and researchers fit this working definition of the autonomous student.
The panopticon method of teaching and monopoly over knowledge and sources of knowledge
was until recently the most accessible method, but that has changed with the development of
the applied sciences and technology and increased access to sources of literature, such as the
open access repositories available on the internet. Sources of information have become
accessible to everyone, both for learning and for checking material already presented in all
kinds of literature.
In the context of formal education, the basis of learner autonomy is the acceptance of
responsibility for individual learning; the development of learner autonomy depends on the
manifestation of that responsibility in a continuous effort to understand that which is being
studied, why it is being studied, how it can be learned, and to what degree of success; while
the effect of learner autonomy removes barriers so that students might raise themselves up
between formal learning and the larger environment in which they live.
The work, Autonomy and Foreign Language Learning (Holec, 1979) represents the first
example of this among adult students. Holec takes as a starting point the claim that the point
of adult education is to prepare students as individuals for participation in democratic
processes. He writes in his work that education had been foreseen as an instrument for an
ever greater sense of awareness and liberation in people and, in some cases, an instrument
for changing the environment itself. From the idea of man as the “product of his society”, we
move towards the idea of man as the “producer of his society”.
The idea of learner autonomy appears regularly in the European philosophy of education. In
recent decades, an increasing number of national and regional school curriculums in Europe
have expressed a renewed dedication to the development of “critical thought”, “student
independence”, and learner autonomy, which is defined by the CEFR, the European Language
Passport, and the European Language Portfolio4.
Learner autonomy can be found in ancient Chinese philosophy. Chu Hsi, a Song Dynasty (12 th
century) scholar, writes: “If there are points you are not clear about, think about them
yourself, don’t rely on others or wait until you can ask questions. If there is no one to ask, you
might give up. People advance in their learning when they can rid themselves of the desire to
depend on others.”

Little, D. (2005). The Common European Framework and the European Language Portfolio: Involving
learners and their judgements in the assessment process. Language Testing, 22(3), 321-336.
4
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Autonomy in teaching the Japanese language through the example of teaching
ideographs
The goal of learning a foreign language at a higher level means mastery of the language above
the B2 level. Such learning means increased competency among speakers and more fluent
expression and communication of personal stances and opinions, which requires knowledge
of the language on a level above that of basic understanding.
To that end, students must be encouraged to do autonomous work and study, which no
longer has the classroom as the central source of knowledge. Students themselves become
the center of their knowledge and organize their study praxis, while teaching, in this case the
teaching of the Japanese language, serves only to assist students in keeping their course in the
direction in which learning should be pursued.
Through the example of a lesson in the Kanđi
textbook, we shall see a way in which students
can be encouraged to do autonomous work and
study.
The lesson primarily familiarizes students with
the ideographs that will be dealt with.
Following this, listed in order are: a translation,
other ways of writing the ideographs in
calligraphic styles, on- and kun-readings, as well
as the basic meaning of the ideographs. After
that, the order of strokes in which the
ideographs are written is given. The main part
of the lesson comprises associative and visual
representations of the meaning of the
ideograph. This is most often an association that
is directly related to the meaning of either the
ideograph or the grapheme.
Indispensible to every ideograph lesson are also
the individual examples given that are followed
by concrete usage of the words in simple
sentences, which are suitable for a beginner’s
level of learning.
The textbook is divided into 15 lessons that present ideographs in such a way as to encourage
students to continue with their learning: the ideographs are divided as wholes, but every
succeeding chapter represents a logical continuation of the consideration of more advanced
ideographs, which serves as a motivating factor. For example, ideographs that stand for
family members are not dealt with in the same lesson; rather, each is dealt with in a lesson
that follows, and all of the lessons progress in this manner.
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In addition to traditional lessons, found in the textbook are various logic riddles, and
crosswords in which it is necessary to write ideographs, link ideas in order to arrive at a
picture, etc. In this way, student interest is motivated for further learning.

4. CONCLUSION
The technical and technological developments of the 21st century have formed the basis of
the changing paradigms in learning. This trend is continuing to develop, and as evidence we
have examples in which the most prestigious universities in the world are serving as open
access repositories, by which their students, whether pursuing research in the natural or
social sciences, are enabled to determine for themselves the course along which they will
develop in terms of their learning, while learning material serves as a signpost along that
path towards the acquisition of new knowledge.
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TEACHING GEORGIAN LANGUAGE FOR TURKISH-SPEAKING STUDENT
(EFFECTIVITY OF THE ELECTRONIC RESOURCES)
TÜRKÇE KONUŞAN ÖĞRENCİLERİN GÜRCÜ DİLİNİ ÖĞRENMELERİ IÇİN
(ELEKTRONİK KAYANAKLARIN ETKİLİLİĞİ)1
Maka SALİA 2
ABSTRACT
In 2013-2014 yy. there was launched the program of Georgian Language and Linguistics in such a big
and successful University as Duzje University is. Georgian language is a foreign language for our
students. As a rule, the process of teaching are followed by the particular problems. We care and do
our best in order to make our teaching perfect, to make it easy, cheerful and interesting. That is why
we use the newest methods of teaching – electronic resources. Our learning environment that is
compiled with the electronic resources is very effective way of teaching. We supplement the traditional
methods of teaching with electronic teaching that increases the quality of education. In our talk we will
consider one of the most important and effective e-resource - www.geofl.ge.
Key Words: Turkish students, Georgian Language, electronic resources.

ÖZET
Türkiye’nin büyük ve başarılı üniversiteleri arasına yer alan Düzce Üniversitesi’nde 2013-14 eğitimöğretim yılında Gürcü dili ve Edebiyatı bölümü açılmıştır. Bölümdeki öğrencilere Gürcü dili yabancı bir
dildir. Bütün yabancı dillerin öğrenilmesinde dilin kendine özgü sorunları vardır. Güncel sorunların
çözümü ile başa çıkmak için geliştirilmiş bazı yöntemler vardır ki bunların başında; öğrenme sürecinin
eğlenceli ve heyecan verici olması gerektiğine emin olmalıyız. Bu amaçla yeni eğitim metotlarını
keşfedip, elektronik kaynaklardan faydalanmak. Elektronik kaynakları eğitim sürecinin daha ilginç ve
etkin olacağına imkan vermektedir. Eğitim geleneksel yöntemlerini elektronik eğitimiyle
tamamlıyoruz. Bu ise eğitimin kalitesini artırmaktadır.
Bildiri biz bu konuşmalarımızda elektronik kaynakların (www.geofl.ge) nasıl bir veri olduğunu ele
alacağız.
Anahtar kelimeler: Türkçe öğrencileri, Gürcü dili, Elektronik kaynakları.
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I. GİRİŞ
Türkiye’nin büyük ve başarılı üniversiteleri arasına yer alan Düzce Üniversitesi’nde 2013-14
eğitim-öğretim yılında Gürcü dili ve Edebiyatı bölümü açılmıştır. Bölüm ilk senesinde 11
öğrenci ile eğitimini tamamladı, bu sayıya içinde bulunduğumuz 2014-15 eğitim-öğretim
yılında 26 öğrenci daha eklendi. Üniversite de her bireyin kaliteli eğitim alması için gereken
koşullar sağlandı.
Bölümde ki öğrencilere Gürcü dili oldukça yabancıdır (Salia, M., 2014). Bütün yabancı dillerin
öğrenilmesinde dilin kendine özgü sorunları vardır. Bu hususlara ayrıntısıyla aşağıda
değineceğiz, şimdi ise Gürcü dili tarihi hakkında biraz bilgi aktarmak isterim;
II. GÜRCÜ DİLİ TARİHİ
Gürcü Dili dünyanın en eski dillerinden biridir ve en az 15 asırlık köklü tarihe sahiptir. Bu dil
aynı zamanda Gürcistan Cumhuriyetinin resmi dilidir. Yeryüzünde halen kullanılan ve bilinen
14 alfabe arasında yer almaktadır. Gürcü Alfabesinin gelişimi üç safhadan oluşmaktadır:
Mrgvlovani aynı zamanda Asomtavruli (M.S.4. yüzyılında);
Nushuri (M. S. 9. yüzyılında); Mkhedruli (M. S. 11. yüzyılında).
Gürcü hükümetinin aldığı karara göre Gürcü alfabesine (Üç şekliyle) ulusal miras statüsü
kazandırılmıştır, hatta daha ileri bir seviyeye gidilerek uluslararası bir statü kazanması için
UNESCO tarafından koruma altına alınıp kültürel miras olarak dünyaya duyurulması
hedeflenmektedir. Bu bağlamda resmi olarak Gürcü Alfabesi UNESCO’nun manevi kültürel
miras listesinde aday gösterilecektir.
Yabancı dil bilimciler uzun zamandır Gürcü dilinin meraklısı ve araştırmacısı olmuşlardır.
Yurtdışında kartveloloji antik çağından itibaren başlamıştır ve halen daha sürdürülmektedir.
Gürcistan ile ilgili tasvirler (Heredot, Aristoteles, Strabon, Plinius,Tacitus,Appianus) gibi
bilinen ve tanınmış tarihçilerin yazılarında açıkça geçmektedir. Fakat bilimsel olarak
kartveloloji; 17.-18. yüzyıllarından itibaren işlenmesinin yanısıra Avrupa ülkelerinde Gürcü
kültürüne karşı büyük bir merak uyanmış olup genel ve kapsamlı araştırmalara başlanmıştır.
Özellikle dünyanın en eski dillerinden birisi olarak Gürcü dili en büyük ilgi odağı olmuştur. Bu
yoğun ilgi y urt dışında ilk Gürcüce kitabın 1629 yılında İtalya’da basımı ile neticelenmiştir.
Gürcü-İtalyan sözlüğünün hazırlanıp yayınlanmasındaki en büyük emek Stephen Paolini ve
Nikifore Chokolashvili (İrbakh) 'ye aittir.
Bu gün kartvelologlar yurt dışında ki birçok ülkede geniş ve kapsamlı araştırmalarına devam
etmektedirler. Kartvelologların dünyanın çeşitli ülkelerinde (İtalya, Amerika, Fransa,
Almanya, İngiltere, İsviçre, İspanya, Norveç, Belçika, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan,
Çin, Japonya…) eğitim alınan ve bilimsel araştırma merkezlerinde Gürcü dili, edebiyatı, tarihi
ve kültürü hakkında çalışmaları sürmektedir (Putkaradze, T., 2005).
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II. Düzce Üniversitesi’nde Gürcü Dili Eğitimi
Gürcistan’ın komşu ve dostu Türkiye’de de Gürcü Diline büyük ilgi duyulmaktadır.
Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olan Düzce Üniversitesi’de bu konuda iki ülke
(Gürcüstan-Türkiye) arasında köprü vazifesini en iyi şekilde yapmaktadır. Gürcü Dili sözü
geçen öğrenciler için yabancı bir dildir, Yabancı dillerin bütünü öğrenilirken beraberinde
sorunlar da getirir, bu durum dillerin farklı farklı (spesifik) özelliklerinden
kaynaklanmaktadır.
Düzce üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri meslek olarak seçtikleri Gürcü
dilini benimsemiş ve öğrenimine ciddi anlamda odaklanmış durumdadırlar. Öğrenilen genel
olarak bir milletin dilidir fakat aynı bağlamda ilginç bir literatür, tarih ve dilin kültürleri de
öğreniliyor. Böylece Türkiye ve Gürcistan arasında mevcut ikili ilişkiler ve dostluklara büyük
ölçüde katkı sağlanacaktır.
Böylece Düzce Üniversitesi Gürcü dili ve edebiyatı bölümü öğrencileri ihtiyacı olan kaynaklar
ve mükemmel bir öğrenme ortamı ve kaliteli eğitim için gerekli olan her şey hazır.
Öğrencilerin alanlarında uzman olabilmeleri için gerekli koşullar sağlanmıştır.
III. Elektronik kayanaklarını kullanmak
21. yy teknoloji çağıdır. Gürcü dili bu çağa ayak uydurabilen dillerdendir. Gürcistan Milli
Eğitim Bakanlığının destekleri ile ‘’www.geofl.ge’’- Yabancı Dil Olarak Gürcüce Öğretimi
adında yeni bir web sayfası oluşturuldu. Proje üzerinde çalışan uzmanların bahsettiği gibi
program Avrupa Konseyi Dil Politikaları Bölümünün belirlediği uluslararası kriterlere göre
geliştirilmiştir. Bu program kişilerin dile hâkimlik bakımından farklı seviyelere göre
tasarlanmıştır. Genel parametrelere bakıldığında Gürcü Dili çağdaş Avrupa Dillerinin öğretim
esasları göz önünde bulundurularak öğrenime sunulmuştur. Bu şekilde yapılmış olan
program Avrupa Birliğinin Dil öğretimine karşı tutumuna tamamen uygundur ve ileride
Gürcücenin küresel bir dil olarak değerlendirilebileceği hususunda ümit uyandırmakta,
Avrupa Dilleri ortak çerçeve programına kolayca entegrasyonunu sağlamaktadır. Web
sayfasında Yabancı dil olarak “Gürcücenin Öğretilme Yöntemleri” kitabı takipçilerine
sunulmuştur. Kitap iki ana bölüme ayrılmaktadır: Teorik ve pratik kısımları. Verilen
alıştırmaların zorluk düzeyleri farklıdır ve konular çeşitli başlıklar altında toplanmıştır. Her
bir başlık bir ders kitabı, alıştırma defteri ve sesli malzemeleri kapsamaktadır. Ayrıca,
öğrenim seviyesine göre okuma parçaları da verilmiştir. (www. geofl.ge).
Öğretim sürecinde sık sık internet kaynaklarından faydalanmaktayız. www.geofl.ge web
sayfası bu bakımdan büyük fayda sağlamaktadır. Geleneksel yöntemlerin yanı sıra çağdaş
metotlara başvurmak öğrenim sürecini daha da keyifli, eğlenceli ve etkili kılıp öğretim
kalitesini arttırmaktadır. Bu site öğrenciler arasında beğenilmekte olup popülaritesi gün
geçtikçe artmaktadır. Dersler genellikle sınıf ortamında geçmekte olup zengin ve çeşitlilik
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ilkelerine dayandırılmaktadır. Bir yıldır bu programı kullanıcısı olarak diyebiliriz ki;
verimlilik açısından en uygun programdır.
Çoğu dilde olduğu gibi Gürcüce’ye de yabancı kelimeler girmiştir. İlk ders konusu olarak
sitede bu gibi kelimelere yer verilmiştir. Mesela; ofis, telefon, fotoğraf, printer, computer,
süpermarket, pasaport, turist, student... Bahsedilen kelimeleri ezberlemek öğrenciler için
kolay olup onların motivasyonunu arttırmaktadır. Buna ilave olarak işaret zamirleri ve
cümleye olumlu olumsuz anlam katan ekler de ilk derste işlenip basit cümleler kurulabiliyor.
Örneğin; ‘’işte fotograf’’-bu fotoğraftır; Bu ofistir veya bu ofis değildir. Her yeni konunun
yanında çeşitli alıştırmalar, yazılı veya sesli materyaller - öğrenilmek istenen konuları
destekler nitelikte alıştırmalar sunulmuştur.
IV. Elektronik kayanakların etkililiği
Sesli materyaller öğrencilerin öğrenmek istedikleri dilin özgün ses, hece, karakterleri
algılamalarında, doğru ve düzgün cümle kurmalarında yardımcı olmaktadır. İlk etapta
alıştırmalar defterinde verilen görüntülerinde büyük faydası olduğunun altını çizmek gerekir.
Her dilin başlangıç seviyesinde bu materyallerin çok büyük faydası olmaktadır.
Öğrenciler okuma metinlerinin birbirinden farklı konuları ele alınmış olmasından oldukça
hoşnut durumdalar. Özellikle ilginç metinler içeren konuları beğenmektedirler. Bu bakımdan
metinler öğrencilerin dikkatini çekiyor. Okunabilinmesinin yanı sıra metinleri sesli şekilde de
dinleyebiliyorlar. Öğrenciler web sayfasında verilen tüm alıştırmaları yaptıktan sonra kendi
ana diline yani Türkçeye çeviliyorlar. Bir kez daha altını çizerek belirtmek isteriz ki geofl.ge
sitesindeki zengin ve çok yönlü alıştırmalar eğitim sürecini keyifli ve etkili kılıp
motivasyonunu arttırmaktadır.
Eğitimciler için sitede verilmiş olan eğitim metodları bölümünde bulunan ders konuları ayrı
bir önem arz etmektedir. Sayfada dili öğretme ve uygulamaları ile ilgili pratikleri göz önünde
bulundurarak ders işlemek şüphesiz daha verimli geçmesini sağlamaktadır. Bizler şu an
sadece bu sayfanın olumlu yanlarını yani artılarını dile getiriyoruz. Yeryüzünde hiçbir şey
kusursuz değildir, bu sayfanın da bazı eksikleri vardır. Mesela; gözlemlediğim en büyük sorun
verilen alıştırmaların açıklamaları sadece Gürcü dilinde olmasıdır. Kanımca alıştırma
metinlerinin başlıkları öğrencilerin veya genel olarak sayfadan faydalananların anadiline,
bizim durumumuzda olanlar içinse Türkçeye çevrilmesi gerekmektedir. Bu şekilde öğrenciler
destek olmaksızın alıştırmaları kendi başlarına yapabileceklerdir.
V. Sonuç
Sonuç olarak; geofl.ge web sitesi ile ilgili fikir ve düşüncelerimizi sizinle paylaşarak eğitimöğretim esnasında bu ve benzeri elektronik kaynakların bizlere nasıl fayda sağladığı sizlere
sunmak istedik. Bilgilerinize arz ederim.
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EVALUATION GRAMMAR EXERCISES IN SECONDARY SCHOOL
WORKBOOKS OF TURKISH LANGUAGE IN TERMS OF PRINCIPLE OF
PROGRESSIVITY
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Mehmet Cengiz ÇAKMAK 2 & Taha Kaan BULUT3

ABSTRACT
Grammar is a learning domain which covers the each of basic skills of Turkish teaching, reading listening /
viewing, speaking, writing skills and can not be considered independent from these. In Primary school Turkish
Language Lessons (6, 7, 8. classes) teaching curriculm and guidebook of Ministry Of National Education it is seen
that it is given progressively a place in grammar gains in accordance to the level of students. In terms of effective
and productive Turkish Grammar teaching, themes are given progressively and should follow an order from simly
to difficulty. In addition to it is curical that hortizonal connection and repetition among to themes are not
neglected. In this research, grammar activity in 2014-2015 school year Turkish Language workbook will be
evaluated within principle of progressivity of Teaching Curriculm of Turkish Language Lesson and will be found
out contradictory points.
.Key Words: grammar, Turkish, language, teaching, progressivity

ÖZET
Dil bilgisi, Türkçe öğretiminin temel becerileri olan okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma becerilerinin her
birini kapsayan ve onlardan bağımsız düşünülemeyen bir öğrenme alanıdır. Millî Eğitim Bakanlığı, İlköğretim
Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu’nda dil bilgisi kazanımlarına öğrencilerin seviyelerine
uygun olarak aşamalı bir şekilde yer verildiği görülmektedir. Etkili ve verimli bir Türkçe dil bilgisi öğretimi
açısından konuların aşamalı bir biçimde verilmesi, basitten karmaşığa doğru bir sıra izlemesi gerekmektedir.
Ayrıca konular arası yatay ilişkinin ve tekrarın ihmal edilmemesi çok önemlidir.Bu çalışmada 2014-2015 eğitimöğretim yılında ortaokul Türkçe çalışma kitaplarında bulunan dil bilgisi etkinlikleri Türkçe Dersi Öğretim
Programının aşamalılık ilkesi çerçevesinde değerlendirilecek, çelişkili noktalar ortaya çıkarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dil, bilgisi, Türkçe, öğretimi, aşamalılık
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1. GİRİŞ
Dil Bilgisi Önemi
Dil yetisi, her insanda doğuştan bulunan bir beceridir. Dil bilgisi ise insanın çevreden edindiği
dil kuralları bütünüdür. İnsanın öğrenmeye doğuştan programlı olduğu dil becerisine işlerlik
kazandırmak için dil bilgisine ihtiyaç vardır. Çünkü doğuştan gelen dil yetisi çevreden
öğrendiklerimizle –ki bunların en önemlisi dil bilgisi kurallarıdır– bir araya gelerek işlevsel
hâle gelir.
Duygularımızı, düşüncelerimizi, deneyimlerimizi, birikimlerimizi ifade etmemize aracı olan
dil, iletişimin temelidir. Kendimizi daha iyi ifade edebilmek ve bize ifade edilenleri de daha iyi
anlayabilmek için dili iyi kullanabilmek gerekir. Ancak dili kullanmak çoğu zaman bilinçli bir
çaba değildir. Zorunlu bir ihtiyacı neticesinde ortaya koyulan bir beceridir. Belki bu duruma
bir davranış, hatta bir alışkanlık bile denilebilir. Dil bilgisi, bizim için kullanımı sıradanlaşmış
ve bilinçsiz şekilde bir alışkanlığa dönüşmüş olan dili, bilinçli kullanır hâle gelmemize
yardımcı olur. “Dilin her yetkin konuşucusu, dili hakkındaki bilgiyi içselleştirmiştir. Bu tabii
ki, doğal konuşucuların dil bilgisinin tüm kurallarının farkında olduğu anlamına gelmez. Dil
hakkındaki bilgi onda sezgisel düzeydedir. Dil bilgisi bu sezgisel yapıyı betimler” (Uzun, 2000:
4).
Dil Bilgisi Öğretimi
Öğrenme insanoğlu için anne karında başlayıp ömür boyu süren bir etkinliktir. Dil öğretimi
de çok küçük yaşlarda başlar. Bir plân ve program çerçevesinde olmayan bu öğretimde
çocuğun başta anne babası olmak üzere yakından uzağa tüm çevresinin belli belirsiz, az çok
etkisi vardır. Bu sayede çocukta daha okul öncesi bilinçsizce de olsa bir dil farkındalığı oluşur.
Yapılan değişik araştırmalar (Gardiner ve Gander, 1993: 183), öğrencilerin okula gelmeden
önce dilin belirli kurallarını, (çoğul eki ve fiil çekim ekleri gibi) bilinçsizce öğrendiklerini, bu
kuralları öğrendikleri yeni bir kelimede, hatta anlamsız olarak uydurulmuş bir başka sözde
uygulayabildiklerini göstermektedir. Yani öğrenciler daha okula gelmeden sahip oldukları
ana dillerini belli belirsiz bir şekilde, az çok öğrenmişlerdir. Ana dilin kazanılmasını kapsayan
bu süreç içerisinde hiçbir dil bilgisi eğitimi almamış olmalarına rağmen okula ilk
başladıklarında dahi bazı dil bilgisi kurallarını bilinçsizce de olsa uygulayabilmektedirler.
Meselâ Türkçede cümlelerin öge sıralanışı hakkında hiçbir teorik bilgi sahibi olmamasına
rağmen ekseriyetle devrik cümle kullanmamaktadırlar. Yahut okula başlayana dek “büyük
ünlü uyumu” diye bir şey duymamış olsalar da kalın ünlüyle biten bir isime gelecek olan çoğul
ekinin “–ler” değil de “–lar” olması gerektiğini bilmektedirler. Bu noktadan sonra yapılacak iş
okula gelmeden ana dilinin belli başlı kurallarını öyle ya da böyle kazanmış olan bu öğrenciler
için iyi bir dil öğretimi gerçekleştirmektir. Öğrenciler dilde bir gizli ve büyülü işleyiş
düzeninin varlığını fark edebilmelidirler. Bu da iyi bir dil bilgisi öğretiminden geçer.
“Dil bilgisi; bir dilin dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma öğrenme alanlarını destekleyen
kurallar bütünüdür. Öğrenci açısından Türkçenin yapısını oluşturan ve işleyiş kurallarını
tanımlayan bilgilere sahip olmak oldukça önemlidir ancak daha da önemli olan bu kuralların
konuşma, yazma, dinlemeyle ilgili dil etkinliklerinde uygulanmasıdır. Dolayısıyla dil bilgisi
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öğretimi kuramsal bilgilere değil, uygulamaya dayanmalıdır. Bu amaçla dil bilgilerinin
öğretiminde, kuralların verilmesinin yanında, bu kuralların kelime, cümle ve metin
düzeyindeki uygulamaları amaçlanmıştır.
Programda, Türkçenin kurallarıyla ilgili kazanımlar, öğrencilerin düzeylerine uygun olarak ve
aşamalı bir biçimde verilmiştir. Dil bilgisinde kolaydan zora ilerleyen bir sıra izlenmiş olup
konuların birbiriyle olan ilişkileri gözetilmiştir. Türkçeyle ilgili kural ve bilgilerin örneklerden
hareket edilerek verilmesi daha doğru olacaktır. Derslerde konularla ilgili farklı uygulama
örneklerinin yer aldığı çalışma kâğıtlarının kullanılması ve konuların görsel materyallerle
desteklenmesi öğrenimi kolaylaştıracaktır. Ayrıca dil bilgisi konularının anlama olan
katkısına özellikle dikkat edilmesi, konuların birer beceriye dönüşmesine yardımcı olacaktır.
Bu bağlamda konuların konuşma ve yazma becerileriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir”
(MEB, 2006: 7-8).
Dil bilgisi öğretiminde uzun yıllardan beri tartışılan meselelersin başında dil bilgisi
öğretiminde kullanılacak olan yöntemin “tümevarım mı?” yoksa “tümdengelim mi?” olması
gerektiğidir. Bu konuda Dilâçar (1967: 24), Özdemir (1967: 229), Göğüş (1978: 342), Bozkurt
(2012) dil bilgisi öğretiminde ele alınacak ilk konunun cümle olması gerektiğini ifade ederek
tümdengelim yöntemini savunmaktadırlar. Burdurlu (1967: 34) ve Nas (2003, s. 213) ise dil
bilgisi öğretiminin tümevarım yöntemiyle gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
Geçmiş yıllardaki programlara göz attığımızda dil bilgisi öğretiminde tüm konuların “cümle”
temelinde işlenmesi gerekliliği ifade edilmiştir. Ancak programlarda konuların sıralanışı ses
bilgisi, kelime bilgisi ve cümle bilgisi şeklindedir (Karahan, 2009: 25-26). Bu durum 2006
yılından bu yana kullanılmakta olan Türkçe Dersi Öğretim Programı (TDÖP) için de
geçerlidir. Programda “Dil bilgisiyle ilgili kazanımların değerlendirilmesinde, kuralların metin
veya cümle bütünlüğü ve bağlamı içerisinde ele alınması, diğer becerileri desteklemesi
açısından oldukça önemlidir.” (MEB, 2006: 8) ifadelerine yer verilmiştir. Konuların sıralanışı
ve sınıf seviyelerine göre dağılımları da şu şekildedir:
6. SINIF DİL BİLGİSİ KONULARI VE KAZANIMLARI
1. Kelimenin Yapı Özellikleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama
 Kök ve eki kavrar.
 İsim kökü ile fiil kökünü ayırt eder.
 Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder.
 Gövdeyi kavrar.
 Yapım eklerinin işlevlerini ve kelimeye kazandırdığı anlam özelliklerini kavrar.
 Birleşik kelimeyi kavrar.
 Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.
2. Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama
 İsimlerin cümledeki işlevlerini kavrar, isimleri işlevlerine uygun olarak kullanır.
 Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder, zamirleri işlevlerine uygun olarak kullanır.
 Hâl eklerinin işlevlerini kavrar.
 İyelik eklerinin işlevlerini kavrar.
 İsim tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar.
 Sıfatların cümledeki işlevlerini fark eder, sıfatları işlevlerine uygun olarak kullanır.
 Sıfat tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar.
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Edat, bağlaç, ünlemlerin işlevlerini ve cümleye kazandırdıkları anlam özelliklerini
kavrar; bu kelimeleri işlevlerine uygun olarak kullanır.
Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır.

7. SINIF DİL BİLGİSİ KONULARI VE KAZANIMLARI
1. Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama
 Fiillerin anlam özelliklerini kavrar.
 Kip ve çekimli fiili kavrar.
 Bildirme kipleriyle haber kiplerini ayırt eder.
 Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar.
 Dilek kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar.
 Fiillerin olumlu, olumsuz, soru ve olumsuz soru çekimleriyle ilgili uygulamalar yapar.
 Zarfların cümledeki işlevlerini fark eder, zarfları işlevlerine uygun olarak kullanır.
 Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır.
2. Fiillerin Yapı Özellikleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama
 1. Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar.
 2. Farklı yapı özelliklerinde fiilleri anlam özelliklerini dikkate alarak kullanır.
3. Fiil Kiplerinde Zaman ve Anlam Kaymasıyla İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve
Uygulama
 1. Cümlede zaman kavramını belirleyen/destekleyen zarfları fark eder.
 2. Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasının nasıl gerçekleştiğini kavrar.
 3. Fiil kiplerini farklı zaman ve anlamları ifade edecek şekilde kullanır.
4. Ek Fiille İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama
 1. İsim türünden kelimelerin kip ve kişi açısından biçimlenerek çekimlenebildiğini
kavrar.
 2. İsimlerin kip eki almasında ek fiilin rolünü kavrar.
 3. İsimlerin ek fiil aracılığıyla hangi kiplerde çekimlenebildiğini kavrar.
 4. Ek fiili işlevine uygun olarak kullanır.
5. Zaman ve Kip Çekimlerindeki Birleşik Yapıların Özellikleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları
Kavrama ve Uygulama
 1. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların oluşumunda ek fiilin işlevini kavrar.
 2. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini
kavrar.
 3. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıları özelliklerine uygun biçimde kullanır.

8. SINIF DİL BİLGİSİ KONULARI VE KAZANIMLARI
1. Fiilimsiler ile İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama
 Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.
 Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.
 Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır.
 Cümlede fiilimsiye bağlı kelime ve kelime gruplarını bulur.
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2. Cümleyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama
 Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar.
 Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar.
 Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler.
 Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar.
 İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.
 Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.
 Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.
 Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar.
 Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar.
 Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder.
3. Anlatım Bozukluklarını Belirleme ve Düzeltme
 Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirler.
 Anlatım bozukluklarını düzeltir. (MEB, 2006: 13-50).

2. YÖNTEM
Araştırmada 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Gaziantep’te okutulan ve MEB yayınlarına ait
olan 5., 6., 7., 8. sınıf Türkçe çalışma kitapları yine MEB’e ait olan 5., 6., 7., 8. sınıf Türkçe
öğretmen kılavuz kitapları üzerinden incelenmiştir. Yapılan tespitlerde araştırmacılardan biri
olan ve MEB bünyesinde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan M. Cengiz Çakmak’ın
15.09.2014 tarihinden bu yana okulundaki gözlemlerinden yararlanılmıştır.

3. BULGU VE YORUMLAR
Buradan hareketle ülkemizde dil bilgisi öğretiminin tümevarım yöntemiyle gerçekleştirildiği
söylenebilir. Tümevarım yönteminin uygulanması sebebiyle dil bilgisi konularının bir
aşamalılık/öncelik-sonralık arz etmesi gerekmektedir. “Meselâ bir dil bilgisi öğretim
programında sıfat ve zamir konusu, ismin önüne geçemez. Çünkü sıfat ve zamirin varlığı isme
bağlıdır. Zarf konusu fiilin önüne geçemez. Çünkü zarfın varlığı da fiile bağlıdır. Programdaki
konu sırasını işte bu veya buna benzer ilişkiler belirler” (Karahan, 2009: 24).
TDÖP incelendiğinde konuların sıralanışında genel itibariyle bir aşamalılığın olduğu
söylenebilir. Ancak ortaokul Türkçe dersi çalışma kitaplarındaki dil bilgisi etkinlikleri
incelendiğinde yer yer bu aşamalılığın ihlal edildiği görülmektedir. Bu konuda tespit ettiğimiz
bazı örnekler şunlardır:
5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı’ndaki Dil Bilgisi Etkinliklerinde TDÖP’deki Aşamalılık
İlkesine Aykırı Durumlar
5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı (2014a) incelendiğinde, TDÖP’de ifade edildiği gibi dil bilgisi
konularına rastlanmamıştır. Dolayısıyla 5. sınıf Türkçe Çalışma Kitabı’nda dil bilgisi açısından
TDÖP’nin aşamalılık ilkesine aykırı durumlardan söz etmek mümkün değildir. Kitapta sadece
sezdirme amaçlı olarak bazı dil bilgisi etkinliklerine yer verildiği görülmüştür. Örneğin, 5.
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

ORTAOKUL TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ DİL BİLGİSİ KONU ETKİNLİKLERİNİN
AŞAMALILIK İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

1597

Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı’nın 27. sayfasındaki “Öğretmen”, 67. Sayfasındaki “Çöp Ev”, 181.
sayfasındaki “Çocuk Doğru Söyledi” adlı metinlerin etkinliklerinde “söz varlığını geliştirme”
amacı çerçevesinde “Ekleri kullanarak kelimeler türetir” ana kazanımını gerçekleştirmeye
yönelik “altı çizili eklerden yeni kelimeler türetir” kazanımı vardır. Bu etkinliklerdeki asıl
amaç öğrencilere yapım eklerini sezdirmektir.
Benzer şekilde 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı’nın 70. sayfasındaki “Tırtıldan Kelebeğe” adlı
metnin etkinliklerinde “Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur”
kazanımıyla ilişkili olarak öğrencilerden “düşüncenin yönünü değiştiren ifadeleri bulmaları”
istenmiştir. Bu etkinlikte asıl amaç öğrencilere ilgili bağlaçları sezdirmektir.
Yine çalışma kitabında verilen etkinliklerden bağımsız bir çalışmada “Kelime türlerini
işlevlerine uygun olarak kullanır” ana kazanımıyla ilgili öğrencilerin “isim, sıfat, zamir ve zarfı
ayırt etmelerine” yönelik bir etkinlik bulunmaktadır. Bu etkinlikte de asıl amaç öğrencilere
isim, sıfat, zamir ve zarfı sezdirmektir.
6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı’ndaki Dil Bilgisi Etkinliklerinde TDÖP’deki Aşamalılık
İlkesine Aykırı Durumlar
6. sınıf yıllık plânına göre bu sınıf seviyesinde dil bilgisi konusu olarak öğrencilere öncelikle
ek-kök kavratılmaktadır. 6. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı (2014 sayfa 63’te “Öğrencilerinize
“-mak, -mek” eki getirildiğinde anlamlı olan kelimelerin köklerinin fiil kökü olduğunu
belirtiniz” şeklinde bir ifade yer almaktadır. Bu aslında ezberci ve öğrencilerde kavram
yanılgılarına sebep olan bir ifadedir. Çünkü bir kelimenin mastar eki alabilmesi ile mastar eki
alması farklı şeylerdir. Mastar eki alabilen kelimeler fiil kökü olarak kabul edilir ancak
kelimenin mastar eki almış hâli artık fiil kökü olarak ifade edilemez. O artık fiilimsi (isim-fiil)
olmuştur. 6. sınıfta konunun öğretimindeki bu yanılgı –şayet öğretmen de bu duruma dikkat
etmezse– 8. sınıfta fiilimsi konusunu işlenirken öğrencilerin ciddi kavram karmaşaları
yaşamalarına sebep olmaktadır. Örneğin; 6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı (2014b)’nın 26.
sayfasında, “Canım Kitap” adlı metnin yapım eki ile çekim eklerinin ayrıt edilmesine yönelik
olan 7. Etkinliğinde (Resim 1) bu kavram yanılgısı ortaya çıkmaktadır.
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Resim 1

Bu etkinlikte “Duvar gazetesinin sütunlarına asmak için köşe yazarlarıyla röportaj yaptık”
cümlesi yer almaktadır. Cümlede geçen “asmak” kelimesinin yapım eki almış bir kelime
olduğu öğrencilere gösterilmek istenmektedir. Ancak bu kelime “-mak” eki alan kelimelerin
fiil olduğunu zanneden öğrencilerce fiil olarak görülmekte ve öğrenciler bu kelimede bir
yapım eki olduğunu kavrayamamaktadırlar. Bu yanılgı 6. sınıfta düzeltilmediği takdirde
ileriki sınıflarda bilhassa 8. sınıfta fiilimsiler konusunda ciddi sorunlara yol açabilmektedir.
Benzer bir durum 6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı sayfa 42’de “Mustafa Kemal Atatürk” adlı
metnin 9. etkinliğinde (Resim 2) de görülmektedir.
Resim 2

Bu etkinlikte öğrencilerden verilen bir parçada gövde durumunda olan kelimelerin altlarını
çizmeleri istenmektedir. Metinde yapım eki alarak gövde durumuna geçmiş olan kelimelerin
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yarıya yakını fiilimsi eki alan kelimelerdir. Öğrenciler bu kelimelerin gövde durumundaki
kelimeler olduklarını ayırt etmekte güçlük çekmektedirler. Öğrencilerde kavram yanılgılarına
sebebiyet veren bu iki örnekteki asıl mesele öğrencilere fiil kökü ile çekimli fiil arasındaki
farkın iyice kavratılamamasıdır. Öğrencinin ilkokulda itibaren duyduğu “Sonuna -mak/-mek
alabilen kelimeler fiildir” şeklindeki ezberci bir ifade bu kavram yanılgısının temel sebebidir.
6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı sayfa 76’da yer alan ve “Eskici” adlı metnin 8. Etkinliğini (Resim
3) oluşturan çalışmada; öğrencilere “da” ve “de”lerin yazımıyla ilgili hatalar üzerinden durum
hâl eki olan “-da/-de”nin yazımı ile bağlaç olan “da/de” nin yazımı öğretilmeye çalışmaktadır.

Resim 3

Ancak 6. Sınıf Çalışma Kitabı’nın başında verilen ve tema esasına dayalı olan örnek yıllık plân
incelendiğinde “hâl ekleri” konusunun mart ayının ilk haftası, bağlaç konusunun ise mayıs
ayının üçüncü haftası işlendiği görülmektedir. “Eskici” adlı metne ait olan ilgili etkinliğin ise
aralık ayının ilk haftası işlendiği görülmektedir. Bu durumda şu sonuca ulaşılabilir: Ne hâl eki
olan “-da/-de”yi ne de bağlaç olan “da/de”yi görmüş olan öğrencilere “da/de”nin yazımıyla
ilgili bir çalışma yaptırılmaya çalışılmaktadır. Benzer bir durum 6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı
sayfa 82’de “Anadolu” adlı metnin 5. Etkinliğinde (Resim 4) “ki”nin yazımıyla ilgili çalışmada
da görülmektedir.Resim 4
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7. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı’ndaki Dil Bilgisi Etkinliklerinde TDÖP’deki Aşamalılık
İlkesine Aykırı Durumlar
7. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı (2014c) sayfa 22’de yer alan ve “Öyle Denmez” adlı metnin 13.
etkinliğini (Resim 5) oluşturan çalışmada öğrencilerden verilen bir parçada bulunan çekimli
fiillerin altlarını çizmeleri istenmektedir.

Resim 5
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Ancak verilen parça incelendiğinde parçada on üç adet çekimli fiil bulunurken on sekiz adet
fiilimsinin bulunduğu görülmektedir. Daha fiilimsiler konusunu görmemiş olan dahası 6. sınıf
ve öncesinde fiilleri “-mak/-mek” alabilen kelimeler şeklinde öğrenmiş olan öğrenciler bu
parçada geçen filmsileri fiil kabul etmekte ve fiilimsi ile çekimli fiil ayrımını
gerçekleştirememektedirler. 7. sınıf seviyesindeki öğrencilerin etkinliklerine içinde bu kadar
fazla “fiilimsi” bulunan bir metin verilmemelidir. Çünkü bu öğrenciler fiilimsileri bir sene
sonra 8. sınıf seviyesinde göreceklerdir. Fiilimsiler elbette ki konuşmalarımızda ve
yazılarımızda belli oranda yer alan kelimelerdir. Ancak bu konuyu görmemiş olan 7. sınıf
seviyesindeki öğrencilerin çekimli fiille ilgili etkinliklerinde fiilimsi kullanma oranına daha
dikkat edilebilir. Ayrıca bu etkinlikte göze çarpan ve aşamalılık ilkesine ters düşen bir başka
durum da, öğretmen kılavuz kitabında çekimli fiil diye altı çizili olan “karar almak, karar
vermek, kararsız kalmak vb.” ifadelerdir. Bu ifadeler verilen metinde çekimli fiil olarak
kullanılmıştır ancak bu kelimeler yapıca birleşik fiillerdir. 7. Sınıf Çalışma Kitabı’nın başında
verilen örnek yıllık plâna göre birleşik fiiller konusu aralık ayının üçüncü haftası işlenecektir.
“Öyle Denmez” adlı metne ait olan ilgili etkinlik ise eylül ayının dördüncü haftasında
işlenmektedir. Bu durumda öğrencilerden daha birleşik fiiller konusunu işlemeden parçadaki
birleşik fiilleri bulmalarının istendiği görülmektedir.
8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı’ndaki Dil Bilgisi Etkinliklerinde TDÖP’deki Aşamalılık
İlkesine Aykırı Durumlar
8. sınıf, ortaokulun son sınıf seviyesi olduğu için bu sınıf seviyesindeki dil bilgisi konularının
aşamalılık ilkesine göre değerlendirmesini yıl içindeki konulara göre yapmak gerekmektedir.
8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı (2014d) sayfa 21’de, “Okuma Serüvenim Nasıl Başladı” adlı
metnin 9. Etkinliğinde (Resim 6) verilen bir parçadaki filmsilerin altları çizilmiştir.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1602

Mehmet Cengiz Çakmak & Taha Kaan Bulut

Resim 6

Öğrencilerden bu parçada altı çizili olan filmsilerin türlerini bulmaları istenmektedir. 8. Sınıf
Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı (2014h) sayfa 54’te öğretmenlere bu etkinliğin doğru
cevaplarının ne olduğu verilmiştir. Ancak burada göze çarpan durum etkinliğin kelime
(fiilimsi) ile kelime grubun (isim-fiil grubu, sıfat-fiil grubu, zarf-fiil grubu) ayrımını
yapmaktan uzak olmasıdır. Örneğin bu etkinlikte “yaşayan bir evde” ifadelerinin altı çizilidir
ve öğretmen kılavuz kitabında bu ifadenin “sıfat-fiil” olduğu yazmaktadır. Bu aslında doğru
bir ifade olmakla birlikte eksik bir ifadedir. Aslında bu ifadenin bir “sıfat-fiil grubu” olduğu
yazılmalıydı ki 8. sınıf öğrencileri ilerleyen zamanlarda “cümlenin ögeleri” konusunu işlerken
kelime gruplarını parçalamaya kalkmasın. Örneğin bir 8. sınıf öğrencileri bu etkinlikteki
“yaşayan” kelimesinin sıfat-fiil olduğunu öğrendiler. Bu öğrencilere “cümlenin ögeleri”
konusu işlendikten sonra “Çocukluğum yoksulluğu dibine kadar yaşayan bir evde ziyan oldu”
cümlesi verildiğinde öğrenciler bu cümledeki yer tamlayıcısını sadece “evde” olarak
gösterebilmektedirler. Oysa öğrencilere kelime grubu mantığını kavratılsa ve cümlenin
ögeleri bulunurken kelime gruplarının parçalayamayacağı öğretilse öğrenciler bu cümledeki
yer tamlayıcısının “yoksulluğu dibine kadar yaşayan bir evde” olarak gösterebileceklerdir. Bu
durumda fiilimsi konuları işlenirken aşamalılık ilkesinin göz önünde bulundurulup bir
sonraki konu olan cümlenin ögeleri konusunda kavram yanılgılarına sebebiyet vermeyecek
öğrenmelerin gerçekleştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
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4. SONUÇ







Türkçe Dersi Öğretim Programı incelendiğinde programın öğretim ilkeleriyle
uyuştuğu söylenebilir. Bu anlamda program hazırlanırken aşamalılık ilkesinin göz
önünde bulundurulduğu görülmektedir. Ancak çalışma kitapları hazırlanırken zaman
zaman aşamalılık ilkesine dikkat edilmediği görülmektedir.
Çalışma kitapları dil bilgisi etkinliklerinde tespit edilen ve programın aşamalılık
ilkesine aykırı durum teşkil eden örnekler öğrencilerin bilgi karmaşası yaşamasına
sebebiyet vermektedir.
Ders ve çalışma kitabı hazırlama komisyonları daha nitelikli araştırmacılardan
oluşmalı ve daha nitelikli kitaplar meydana getirmelidirler.
2006 yılından bu yana kullanılmakta olan Türkçe Dersi Öğretim Programı, ya 2012
yılından itibaren geçmiş olduğumuz 4+4+4 eğitim sistemine göre düzenlenmeli ya da
yeni bir program oluşturulmalıdır. Çünkü dil bilgisi konularının aşamalılık ilkesiyle
çelişen durumlarını yok etmek için hiçbir dil bilgisi kazanımına yer verilmeyen 5. sınıf
düzeyinde de bazı dil bilgisi konularına yer verilmelidir.
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RELATIONSHIP BETWEEN READING ACTIVITIES OF 8th GRADE
TURKISH WORKBOOK AND READING OBJECTIVES
8. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABINDAKİ OKUMA ETKİNLİKLERİNİN
OKUMA KAZANIMLARI İLE İLİŞKİSİ1
Mehmet ÇİÇEK 2& Nesibe ALCELLAT 3

ABSTRACT
It is well known that the most important material of Turkish course is textbook, and the most useful part of a textbook is reading
passages. “The main point to take in consideration about pupils’ education is that reading activity is an indispensable instruction
instrument” (Coşkun, 2002: 7). In this investigation, the relationship between activities related to reading passages and reading
skill in Turkish teaching program has been studied. Therefore, the relationship between reading activities of 8th grade Turkish
workbook and reading objectives in Turkish teaching program have been investigated as they are, and thus the study is
descriptive one having screening model. Students’ workbooks of the 8 th grade were particularly chosen, simply because of the
intensity of Turkish reading courses in this year. The data in the study have been collected by across reading method on teacher
guide book and pupil’s workbook. When we examined reading activities in accordance with Turkish course teaching program we
observed that some activities related to objectives were insufficient. Furthermore, it was obvious that in the teacher guide book
there were almost any reading activity about some basic objectives that pupils have to realize. Finally, in order to make
objectives reachable by the pupils, it is highly required to increase and diversify the activities.
Key Words: Reading objectives, Turkish course workbook, reading activities.

ÖZET
Türkçe dersinin en önemli materyalinin ders kitabı olduğu bilinen bir gerçektir. Ders kitabının; bilgiyi aktaran, öğreten ve
öğretmene de yol gösteren en önemli unsuru ise okuma metinleridir. “Okumanın bireylerin gelişimindeki rolü ve önemi
hususunda göz önünde bulundurulması gereken temel nokta okumanın vazgeçilmez bir eğitim aracı oluşudur” (Coşkun, 2002:
7). Bu çalışmada, söz konusu okuma metinlerine yönelik etkinliklerin Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan okuma
becerisi ile olan ilişkisi ele alınmıştır. Bu bağlamda ortaokul 8. Sınıf Türkçe çalışma kitabında yer alan okuma etkinlikleri ve
Türkçe öğretim programındaki okuma kazanımları arasındaki ilişki var olduğu biçimiyle tespit edilmeye çalışılmıştır. Bundan
dolayı çalışma tarama modelinde, betimsel bir çalışmadır. Ortaöğretime geçişte Türkçe dersinin aktif olarak görüldüğü son sınıf
olmasından dolayı, 8. Sınıf Türkçe çalışma kitabı özellikle tercih edilmiştir. Çalışmada, öğretmen kılavuz kitabı ile öğrenci çalışma
kitabı çapraz okuma yöntemiyle karşılaştırılarak veriler elde edilmiştir. Çalışma kitabındaki etkinliklerin Türkçe Dersi Öğretim
Programı ile uygunluğu incelendiğinde, kazanımlara yönelik bazı etkinliklerin çok yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca
öğretmen kılavuz kitabında, öğrencilerin özümsemesi gereken bazı temel kazanımlarla ilgili neredeyse hiçbir etkinliğe yer
verilmediği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, kazanımların gerçek anlamda öğrencilere kazandırılmasına yönelik etkinliklerin
arttırılması ve çeşitlendirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okuma Kazanımları, Türkçe Dersi Çalışma Kitabı, Okuma Etkinlikleri.

1Bu

çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1.Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, e-posta: g.antepli@gmail.com
3Y. Lisans Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi ABD, e-posta:
nesibeefe1991@gmail.com

1606

Mehmet ÇİÇEK & Nesibe ALCELLAT

1. GİRİŞ
Bugüne kadar ‘dil’in ne olduğu, ne işe yaradığı, hangi temel ögelere sahip olduğu hakkında
çeşitli sorular sorulup bu sorulara farklı farklı cevaplar verilmiştir. Dil; genel anlamda,
iletişimin, sosyalleşmenin, diğer bireylerle bildirişim içinde bulunmanın kısacası varoluşu
göstermenin en temel aracıdır. Dil kavramının ‘araç’ olma görevini gerçekleştirebilmesi ancak
barındırdığı becerilerin işlevini tam anlamıyla yerine getirmesiyle mümkün olabilir. Burada
kastedilen beceriler; ‘dinleme, konuşma, okuma ve yazma’ becerileridir. “İletişim sürecini göz
önünde bulundurduğumuzda dinleme ve okuma ‘yapıcısına’ dönük etkinliklerdir. Her iki
etkinlik de özneye dönük alıcı etkinliğidir”(Özbay, 2010: 59). Konuşma ve yazma ise ‘verici’
etkinliklerdir. Başka bir deyişle; dinleme ve okuma ‘anlamaya’ dayalı, konuşma ve yazma ise
‘anlatmaya’ dayalı becerilerdir. Bu becerilerden dinleme, birey henüz anne karnında iken
gelişmeye başlar. Dinleme becerisinden sonra bireyde gelişim gösteren diğer beceri konuşma
becerisidir. Bu becerilerden sonra sırasıyla; okuma ve yazma becerisi de gelişim gösterir.
Birbiriyle devamlı bir etkileşim içinde bulunan bu beceriler, bir bütünün ayrılmaz parçaları
gibidirler. Bu becerilerden herhangi birisinin diğerlerine göre fazla gelişmesi ya da
diğerlerinden geri kalması söz konusu becerinin öteki becerilerle olan ilişkilerinde de
sıkıntılar yaratabilir. Yukarıda adı geçen dil becerileri; 2005 yılında pilot uygulaması
yapılarak 2006 yılında da kabul edilen MEB İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda
farklı başlıklar altında değerlendirilmişlerdir. Bu becerilerden çalışmamıza konu aldığımız
esas beceri olan okuma becerisi ile ilgili ayrıntılı bilgilere ileride yer vereceğiz. Yeri gelmişken
2006 İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı’na da kısaca değinmek
istiyoruz:
2006 İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı, ‘yapılandırmacı’ yaklaşımın
etkisiyle şekillendirilmiş –yeni– bir programdır. Bilindiği üzere, daha önce yürürlükte olan
1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı ‘davranışçılık yaklaşımı’ üzerine
temellendirilmişti (Kavcar, Oğuzkan ve Sever, 2005). Bu iki farklı kuram etrafında şekillenen
öğretim programlarının elbette ki aralarında farkların olması da kaçınılmazdır. Bu bağlamda
düşünüldüğünde davranışçılık ‘öğretmeyi’ esas alırken; yapılandırmacılık ‘öğrenmeyi' esas
almıştır (Yaylı, 2010). Davranışçılık bilgiyi bireye hazır olarak verirken; yapılandırmacılık
bilgiyi bulmak için araştırma ve sorgulama yapılması gerektiğini savunur. Davranışçılık
bağlamın pek de önemli görülmediği ortamlarda hedef davranışlar üzerinde dururken;
yapılandırmacılık bağlamın da değerini dikkate katarak bireysel kazanımlara odaklanır.
Kısacası, davranışçılık bireyi yani öğrenciyi sürekli olarak bir dış güçle şekillendirmeye
çalışırken; yapılandırmacılık bireyin yani öğrencinin kendi özdenetim sistemini geliştirip,
basit yönlendirmelerle bilginin üretilmesine ya da kullanılmasına ortam hazırlar.
Yukarıda sözü edilen kuramsal farklılıkların yansımasını birebir öğretim programları
aracılığıyla da örneklendirebiliriz:
1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı’nda öğrenme alanları tam olarak
sınıflandırılmadan her bir öğrenme düzeyi için anlama, anlatım ve dilbilgisi başlıkları altında
özel amaçlar belirlenmiştir. 2006 İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim
Programı’nda ise Türkçe dersi ‘bilgi’ değil ‘beceri’ dersi olarak ele alınmış ve öğrenme
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alanlarına4 göre amaçlar belirlenmiştir. Bu amaçlar bireyde hedeflenen yeterliliklere ulaşmak
için kazanımlarla şekillendirilmiştir. Kazanım kavramı yeni bir kavramdır. 1981 Temel Eğitim
Okulları Türkçe Eğitim Programı’nda davranış sözcüğü kazanım ile örtüşüyor gibi görünse de
aslında aralarında tam bir eşdeğerlik bulunmamaktadır. Çünkü kazanım yalnızca fiziksel bir
davranış değişikliğinin dışında bireyin bilgiyi öğrenmede kullandığı bilişsel süreçleri de
kapsayan geniş bir olgudur. Eğer kazanım sözcüğü davranış ile eşdeğer bir kavram gibi
görülseydi bu sözcük ‘kazanım’ değil ‘kazandırma’ olurdu. Çünkü davranışçılığın esas
yapısına uygun olarak dış güçlerin etkisi ve yönlendirmeler ancak ‘kazandırma’ sözüyle
karşılanabilirdi.
Öğretim programları bilginin üretimi esnasında bir kılavuz örneği gösterir. Kazanımların
varsayılan öğretim programının ürünü olduğunu düşünürsek; bu ürünlerin bilgiyi üretecek
olan bireylerle yani öğrencilerle karşılaşma sürecini de düşünmemiz gerekir. İşte tam da bu
noktada kılavuzlarla yani öğretim programlarıyla, kazanımların buluştuğu ortak payda;
öngörülen becerilerin geliştirilmesinde araç olarak kullanılan ders kitapları, öğrenci çalışma
kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarıdır. Öğretmen kılavuz kitabı, kazanımların
öğrencilerde gerçekleşmesi için öğretmenin izleyeceği yollar hakkında bilgilendirme yapar.
Çeşitli yönergelerde bulunur. Kısaca öğretmen kılavuz kitabı, her sınıf düzeyi için hazırlanan
küçük öğretim programcıklarıdır. Ders kitapları ise yapılandırmacılığın bir ürünü olarak
“metinle öğretim” için şekillendirilmiştir (Güneş, 2013). Metinle öğretim, metin öğretiminin
aksine, ‘metinlerin, öğrencide geliştirilecek becerilere göre’ belirlenmesidir. Bu düşünce
davranışçılık gibi metin merkezli çalışmak yerine öğrenciyi merkeze alır ve metni, öğrencinin
etrafında öğrenmeyi sağlamaya yardımcı araç olarak kullanır. Ayrıca öğrenci kendi
öğrenmesinden sorumlu tutulur ve öğrencinin öğrenmesini belirlemek amacıyla çeşitli
değerlendirme yöntemleri kullanılır. Bu metinlerin yer aldığı ders kitapları, –öğretim araç
gereçleri düşünüldüğünde– en kolay ulaşılabilen kaynaktır. Bu nedenle bu kitaplar
hazırlanırken ne kadar fazla kişiye ulaşabileceği hesap edilmeli ve metinle öğretime yönelik
seçimler doğru yapılmalıdır. Öğrenci çalışma kitapları ise tam anlamıyla kazanımların vücuda
gelmiş, ete kemiğe bürünmüş halidir. Çünkü çalışma kitaplarındaki etkinliklerin, kazanımlara
göre şekillenmiş olacağı varsayılmaktadır.
Öğretmen kılavuz kitapları, ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları ve kitaplara yönelik
kazanımların daha somut bir şekilde değerlendirilmesinde okuma becerisi diğer becerilere
göre daha ön plandadır. Okuma becerisi, öğrencilerin geliştirmeye başladığı ilk akademik
beceridir, denebilir. Çünkü bu beceri dinleme ve konuşma gibi doğal süreçler içinde değil de
daha çok okul ortamı gibi eğitim ve öğretim hayatının başadığı bir mekânda ortaya çıkar.
Ayrıca, yapılandırmacılıkla süregelen metinle öğretimin en fazla gerçekleştirilebileceği temel
beceri de okuma becerisidir. “Okuma konusunda çeşitli tanımlar yapılmakla birlikte en geniş
tanım hissedilenlerin anlamlandırılmasıdır diyebiliriz” (Mantıoğlu, 2010: 12). Başka bir
ifadeyle okuma; “Yazılı metnin üretildiği dilin anlamsal ve dilbilgisel özelliklerini tanıyan
Burada kastedilen öğrenme alanları “dinleme, konuşma, okuma ve yazma” becerisidir. Ayrıca
“dilbilgisi” ile ilgili olarak da her sınıf düzeyine uygun amaçlar saptanmıştır.
4
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bireylerin, belirli amaçlar doğrultusunda, hızlı bir biçimde kod çözerek ve birtakım stratejiler
kullanarak gerçekleştirdikleri, duyusal yönü de olan, yinelemeli bir anlamlandırma sürecidir”
(Ülper, 2010: 77). Bu tanımdan hareketle okumanın yalnızca fiziksel bir süreç değil psikolojik
ve bilişsel süreçlerle de şekillenen bir sistemler bütünü olduğunu söylemek mümkündür. Bu
noktada şuna da dikkat çekmek gerekir ki; ‘okumak’ ve ‘okuyabilmek’ aynı şeyler değildir.
Kişisel gelişim bağlamında da, eğitim bağlamında da düşünüldüğünde ‘okumak’ yüzeysel bir
eylem gibi düşünülürken ‘okuyabilmek’ bir şeyleri okuyup onlar hakkında yorum yapabilmek
ya da çeşitli çıkarımlarda bulunabilmektir. Bizler için gerekli olan esas olgu da
okuyabilmektir.
2. YÖNTEM
Bu araştırmada ortaokul 8. Sınıf Türkçe çalışma kitabında yer alan okuma etkinlikleri ve
Türkçe öğretim programındaki okuma kazanımları arasındaki ilişki var olduğu biçimiyle
tespit edilmeye çalışılmıştır. Bundan dolayı çalışma tarama modelinde, betimsel bir
çalışmadır. Tarama modeli geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. (Karasar, 2007)
Problem durumu/ Araştırmanın amacı:
Araştırmanın problemini; Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları’na ait öğretmen kılavuz kitabı ile
ortaokul 8. sınıf Türkçe çalışma kitabında yer alan okuma etkinliklerinin, kazanımlar ve
okuma becerisinin temel özellikleri açısından irdelenmesi oluşturmaktadır.
Alt problemler şu şekildedir:
– Ders kitaplarındaki okuma becerisi kazanımları; öğrencide, istenen okuma temelli
öğrenim değişikliklerini gerçekleştirebilmekte midir?
– Çalışma kitabındaki okuma etkinlikleriyle öğrencilere en fazla kazandırılmak istenen
kazanım hangisidir?
– Okuma kazanımlarının ders kitabındaki temalara göre dağılımı nasıldır?
– Çalışma kitabında yer alan okuma kazanımlarına yönelik etkinlikler, dengeli bir
dağılımla nicelik olarak birbirlerini tamamlar nitelikte midir?
Bu araştırmada yukarıdaki sorulara da cevap bulunmaya çalışılacaktır.
Evren ve Örneklem:
Bu çalışmanın evrenini etkinliklerin yer aldığı ortaokul 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe çalışma
kitaplarının tüm yayınevlerine ait baskılarının tamamı oluşturmaktadır. Biz çalışmamızda,
örneklem olarak Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları’na ait ‘Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Çalışma
Kitabı’nı kullandık. 8. sınıf, ortaöğretime geçişten önce Türkçe dersinin aktif olarak görüldüğü
son sınıf olduğundan bu kitabı tercih ettik. Ayrıca diğer yayınevlerine ait Türkçe dersi 8. sınıf
düzeyi kitaplarla kıyaslandığında, erişimi kolay kitaplar içerisinde yer aldığı için Milli Eğitim
Bakanlığı’na ait bu yayını kullandık.
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3. BULGU VE YORUMLAR
Çalışmada kazanımların sıralanmasında öncelikli olarak ‘sıklık’ (İng. frequency) taraması
yapılmış ve kazanım sayıları buna göre belirlenmiştir. Kazanımların numaralandırılmasında
2006 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki numaralandırma sistemi
benimsenmiştir. Bulgulanan veriler, anlaşılabilirliği arttırmak amacıyla tablolar aracılığıyla
sunulmuştur. Tablolar ve bu tablolarla ilgili yorumlara geçmeden önce 2006 İlköğretim
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan ‘amaç ve kazanımları’5 hatırlatmakta yarar
görüyoruz, buna göre:
1. Okuma kurallarını uygulama
1. Sesini ve beden dilini etkili kullanır.
2. Akıcı biçimde okur.
3. Kelimeleri doğru telaffuz eder.
4. Sözün ezgisine dikkat ederek okur.
5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
2. Metindeki anahtar kelimeleri belirler.
3. Metnin konusunu belirler.
4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
5. Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
6. Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler.
7. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler.
8. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder.
9. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder.
10. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.
11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
12. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler.
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
14. Metne ilişkin sorular oluşturur.
15. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.
16. Metnin planını kavrar.
17. Metni oluşturan unsurlar arasındakigeçiş ve bağlantıları fark eder.
18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder.
19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar.
20. Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar.
21. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve
hayalleri yorumlar.

5

Tablolarda buradaki sıra ve numaralandırma sisteminden yararlanılacaktır.
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22. Metinde ortaya konan sorunlara farklıçözümler üretir.
23. Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur.
24. Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar.
25. Şiir dilinin farklılığını ayırt eder.
26. Şiirin kendisinde uyandırdığıduyguları ifade eder.
27. Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır.
28. Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar.
29. Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
30. Okuduğu metne farklı başlıklar bulur.
31. Metnin yazarı veya şairi hakkında bilgi edinir.
3. Okuduğu metni değerlendirme
1. Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir.
2. Metni içerik yönünden değerlendirir.
4. Söz varlığını zenginleştirme
1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere
örnek verir.
2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.
4. Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur.
5. Okuma alışkanlığı kazanma
1. Okuma planı yapar.
2. Farklı türlerde metinlerokur.
3. Süreli yayınları takip eder.
4. Okuduğu kitaplardan kitaplık oluşturur.
5. Kitaplık, kütüphane, kitap fuarı ve kitap evlerinden faydalanır.
6. Okudukları ile ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır.
7. Şiir ezberler, şiir dinletileri düzenler, ezberlediği şiirleri uygun ortamlarda okur.
8. Ailesi ile okuma saatleri düzenler.
9. Beğendiği kısa yazıları ezberler.
Az sonra sunacağımız tablolarda kazanım sayısı (KS) sütunundaki rakam, kazanımın kaç kez
tekrarlandığını, yani kaç farklı yerde geçtiğini gösterirken; kazanım numarası (KN) amaç ve
kazanımlarla ilgili ana ve alt başlık eşleştirmesini göstermektedir. Örneğin; 1. Okuma
kurallarını uygulama ana başlığı ile bu ana başlık altında yer alan 3. Kelimeleri doğru
telaffuz eder alt başlık eşleştirmesinin kazanım numarası (KN) 1.3 olacaktır.
Tablo 1. Okuma metinlerinde en fazla yer alan kazanımlar
KS
KN
Kazanım
18
2.13
Metne ilişkin sorulara cevap verir.
18
1.5
Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.
17
2.1
Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının
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11

4.3

10
9
7
7

2.4
2.20
1.2
2.3

7

4.4

6

2.15

anlamlarını çıkarır.
Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle
içinde kullanır.
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar.
Akıcı biçimde okur.
Metnin konusunu belirler.
Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük
oluşturur.
Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.

Okuma metinlerinde en fazla yer verilen kazanımlara bakıldığında bu kazanımların okumanın
fizyolojik boyutundan çok bilişsel süreçlere değindiğini görmekteyiz. Tablo 1’de 1.2 numaralı
“Akıcı biçimde okur” kazanımı varolan metnin sesletimiyle alakalıdır. Ancak okuma
becerisine yönelik kazanımlar içerisinde ilk sıralarda değil, 7. sırada yer almaktadır. Bu da
bizlere okumanın “doğru sesletim yapma sanatı” olmadığını kanıtlar niteliktedir. Çünkü
okuma tüm boyutlarıyla bir bütünü temsil eder ki anlama bu bütün içerisinde en büyük paya
sahiptir. Nitekim 18 kez tekrarlanan 2.13 numaralı kazanım “Metne ilişkin sorulara cevap
verir” biçimindedir ve doğrudan doğruya anlamayla ilişkilidir.
Tablo 2. Okuma metinlerinde en az bulunan kazanımlar
KS
KN
Kazanım
5.2
Farklı türlerde metinler okur.
2.17
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.
2.24
Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar.
5.3
Süreli yayınları takip eder.
5.4
Okuduğu kitaplardan kitaplık oluşturur.
1
5.5
Kitaplık, kütüphane, kitap fuarı ve kitap evlerinden faydalanır.
2.8
Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder.
5.8
Ailesi ile okuma saatleri düzenler.
2.9
Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder.
5.9
Beğendiği kısa yazıları ezberler.
Tablo 2, okuma becerisi ile ilgili olarak metinlerde en az rastlanan kazanımları
göstermektedir. Bu tabloda yer alan 2.24 numaralı “Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait
kurgular yapar.” kazanımı bütünüyle yapılandırmacı yaklaşıma hizmet ederken, bu kazanıma
kitap içerisinde yalnızca bir kez yer verilmesi söz konusu yaklaşım açısından gerçekten
düşündürücüdür. Yapılandırmacılığın istediği gibi bireyi düşünmeye ve yeni bir şeyler
üretmeye yöneltebilecek olan bu kazanıma yeterince önem verilmediğini düşünmekteyiz.
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Sıklık değerine bakıldığında; Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabında yalnızca 1 kez geçen
“Ailesi ile okuma saatleri düzenler.” kazanımı, sayısından çok niteliği ile dikkat çekicidir.
Çünkü bu kazanım, dersin esas kaynağı olduğu düşünülen kitapların ulaştığı noktalarla
kıyaslandığında; söz konusu kazanımın kitabın ulaştığı her noktada hayata geçirilememe gibi
bir ihtimal de vardır. Elbette burada ideal olandan bahsedilmektedir; ancak derse ait kitaba
sahip her öğrencinin değil evinde belki de okulunda bile kitap olmayabilir. Bu nedenle
kazanımların her koşula uygun ya da uyarlanabilir olarak düzenlenmesi daha gerçekçi
olacaktır.
Tablo 3. Temalara göre okuma kazanımları
Sıra Tema Adı
Zaman ve Mekân
1.
Kişisel Gelişim
2.
Milli Kültür
3.
Okuma Kültürü
4.
Toplum Hayatı
5.
Atatürk
6.

KS
49
40
38
35
26
19

Temalara göre kazanım sayıları incelendiğinde en fazla kazanımın; –adından da hareketle–,
“Okuma Kültürü” teması içinde verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ancak bunun aksine, en
fazla okuma kazanımı (KS=49) “Zaman ve Mekân” temasında yer almaktadır. Ayrıca ‘bir tema
içerisinde nicelik olarak bu kadar fazla kazanımın aynı anda verilmesi ne kadar yararlı
olabilir’ sorusunun da sorulması gerektiğini düşünüyoruz.
Tablo 4. Metinlere göre okuma kazanımları
Sıra
Metnin Adı
Güney İlleri
1.
Türküler Dolusu
2.
Kitaplarla Kurulan Dostluk
3.
Empati ile Yaşamak
4.
Bir Göl Nasıl Bingöl Oldu?
5.
Okuma Serüvenim Nasıl Başladı?
6.
Martı
7.
Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek
8.
Evliya Çelebi
9.
Karanfiller ve Domates Suyu
10.
İmece
11.
Orta Oyunu
12.
Ergenekon Destanı
13.
Atatürk ve Bilim
14.
Sarı Traktör
15.

KS
21
18
16
16
16
13
13
12
11
11
11
9
9
7
6
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16.
17.
18.

İşte Onun Evrensellik Anlayışı
Onuncu Yıl Nutku
Misafirliklerimiz

6
6
5

Metinlere göre okuma kazanımları incelendiğinde en fazla okuma kazanımının yine “Zaman
ve Mekân” temasına ait “Güney İlleri” (KS=21) metninde bulunması da ilginçtir. “Okuma
Serüvenim Nasıl Başladı?” metninde olduğu gibi, birebir ‘okuma’ sözcüğünü kullanan ve
‘Okuma Kültürü’ temasında yer alan metinlerde bile okuma kazanımına daha az yer verilmiş
(KS=13) olması şaşırtıcıdır.
Tablo 5. Okuma kazanımlarına yer verilmeyen metinler
Sıra
Metnin Adı
Metnin Yer Aldığı Tema
Benim Elli Beş Yıllık Türk Dili’m
Okuma Kültürü
1.
İhtiyar Çilingir
Milli Kültür
2.
Kız Kalesi
Zaman ve Mekân
3.
Su Gibi
Kişisel Gelişim
4.
Türk Çayı
Toplum Hayatı
5.
Dil Devrimi
Atatürk
6.
Tablo 5’e oransal olarak bakıldığında toplamda 18 metin (bkz. tablo 4) içerisinden 6
tanesinde okuma kazanımlarına yer verilmemiştir. “Benim Elli Beş Yıllık Türk Dili’m” gibi
adında bile dile vurgu yapılıp ayrıca “Okuma Kültürü” teması altında yer alan bir metnin
hiçbir okuma kazanımına sahip olmaması bizler için şaşırtıcı bir bulgudur. Benzer bir örnek
olan “Dil Devrimi” metninde de okuma kazanımına yönelik bir beklenti oluşmuşken, herhangi
bir okuma kazanımına yer verilmediği görülmüştür.
Tablo 6. Programda kazanımı verilen; ancak etkinliği olmayan kazanımlar
KN
Kazanım
Tema
Metnin Adı
2.7
Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve
Empati ile
Kişisel Gelişim
bunlarla ilgili unsurları belirler.
Yaşamak
2.19
Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme
Empati ile
Kişisel Gelişim
yollarının işlevlerini açıklar.
Yaşamak
2.20
Empati ile
Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar.
Kişisel Gelişim
Yaşamak
2.21
Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun
Empati ile
yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve Kişisel Gelişim
Yaşamak
hayalleri yorumlar.
2.27
Okuduklarını kendi hayatı ve günlük
Empati ile
Kişisel Gelişim
hayatla karşılaştırır.
Yaşamak
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Bulgulanan verilerin belki de en ilginç olanı; “Programda kazanımı verilen; ancak etkinliği
olmayan kazanımlar”dır. Bu kazanımlar, söz konusu metin ve tema bağlamında, öğretmen
kılavuz kitabında yer almasına rağmen; ilgili kazanımlara yönelik 8. Sınıf Türkçe Öğrenci
Çalışma Kitabında hiçbir etkinlik yer almamaktadır. Öğretim programının; kitap içerisinde
etkinlik yaptırmadan, hiçbir yönergeye yer vermeden kazanımlarlarla ilgili olarak öğrenciden
kendi kendisine beceri sağlamasını beklemesi doğru olmasa gerektir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Etkinliklerin Türkçe Dersi Öğretim Programı ile uygunluğu göz önünde bulundurulduğunda
kimi kazanımlara yönelik bazı etkinlikler sadece birkaç cümle ile geçiştirilmiştir. Öğretmen
kılavuz kitabında öğrencilerin konu ile ilgili özümsemesi gereken bazı kazanımlara yönelik
hiçbir etkinliğe yer verilmemiştir. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda öğrencilere
kazandırılması gereken becerilerden olan okuma becerisinin; kazanımlar ve bu kazanımlara
yönelik etkinlikler açısından sorunlu olduğu düşünülmektedir. Kazanımların gerçek anlamda
kazandırılmasına yönelik etkinliklerin arttırılması ve çeşitlendirilmesi gerekmektedir.
Etkinliklerin daha uygulanabilir hale getirilmesi amaçlanmalıdır. Okuma metinlerinde, metni
daha dolgun göstermek için sayıca fazla etkinlik planlaması yapmak yerine, sayıca az da olsa
nitelikli etkinlikler planlanmalıdır, diye düşünmekteyiz.
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ABSTRACT
Mother tongue is one of the main communication tools that provide individuals to communicate with their environment.
Mother tongue, which a person acquires from family and gradually improves it with the effect of his close and far circles,
is quite important to gain a feeling of possession to a nation or state and to form his personality and point of view. For
that reason, the education of mother tongue has always been emphasized on. In this study, the literature was searched
and topics such as the importance of mother tongue, bilingualism, multicultural eduation and common language were studied
along with the problem of education in mother tongue since the issue is currently among the most discussed topics around the
world. Significant problems and results were considered and solution proposals were developed. Since it is an issue in which
ideas different from each other are put forward, it is imperative to study the issue of the education in mother tongue
scientifically in order to take the right decisions and to reach targeted results. Because fights and violations are going on without
stopping in the world, it is the undisputable right for each group, society or community to teach and live their own language and
culture and it is a necessity for all communities living in one country to come together under a common point. This is only
possible with the presence of a common language.
Key Words: Multi culturalism, Bilingualism, Common Language.

ÖZET
Ana dil, bireylerin çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlayan temel iletişim araçlarından biridir. Bireyin ailesinden öğrenerek
zamanla yakın ve uzak çevresinin etkisiyle geliştirdiği ana dili aynı zamanda bireyin dünya görüşü, kişiliği ve bir devlet veya
millete aidiyet duygusunun teşekkülünde önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple, ana dili eğitimi her zaman üzerinde çok durulan
bir konu olmuştur. Bu çalışmada alan yazın taraması yapılmış olup; ana dilin önemi, iki dillilik, çok kültürlü eğitim ve ortak dil
konuları ele alınarak özellikle son yıllarda dünyada ciddi bir tartışma konusu olan ana dilde eğitim sorununa değinilmiştir. Bu
alandaki gelişmelerin önemli sonuçları ve sorunları dikkate alınarak çözüm önerilerine işaret edilmiştir. Birbirinden çok farklı
fikirlerin ileri sürüldüğü bir mesele olması sebebiyle, doğru kararların alınması ve isabetli sonuçlara ulaşılması için, ana dilde
eğitim meselesinin bilimsel yönden incelenmesi oldukça elzemdir. Zira şiddet ve çatışmaların hız kesmeden devam ettiği
dünyada her topluluk, kavim veya cemiyetin kendi dilini ve kültürünü yaşatması tartışma konusu olmayacak bir hak olduğu gibi,
bir ülkede yaşayan bütün toplulukların ortak bir noktada birleşmeleri de zarurîdir. Bu da ancak ortak bir dilin varlığı ile
mümkün olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çok kültürlülük, iki dillilik ve ortak dil.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi
Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Research Assistant, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Nevşehir,Turkey, Faculty Of Education, Department
Of Turkish Language Education, Turkish Studies Teaching, gulsen.oran1988@gmail.com
3 Turkish Teacher, Demirci Vocational and Technical Anatolian High School, Manisa, Turkey, Turkish Studies
Teaching, musakaya1071@gmail.com
1

1616

Gülşen ORAN & Musa KAYA

1. GİRİŞ
İnsanların doğru ve sağlıklı iletişim kurmasını sağlayan vasıtaların en etkili ve yaygın olanı
dildir. ‘‘Bireylerin duygu ve düşüncelerini çevreleriyle paylaşmalarını sağlayan dil; insan
topluluklarını yığınlar olmaktan kurtararak onları ortak amaç ve değerler etrafında toplar.’’
(Kaplan, 2000: 39). Bu sayede insanoğlu güçlü sosyal müesseseler meydana getirerek
geleceğe daha emin adımlarla yürümeyi başarır.
İnsanın sahip olduğu dilin sınırları aynı zamanda kişinin düşüncesinin ve üreticiliğinin de
sınırlarını tayin eder. Hayatın her anı ve her yönü dille ifade edilir, yine dil sayesinde sosyal
hayat vücut bulur. “İnsanın düşünmesi ancak dille olanaklı olabildiğinden, dilde üstünlük
yaratamayan bir ulusun düşünceleri de kapalı, dar ve sınırlı kalır. Bu, bütün kültür üzerine de
etki yapar. Öyleyse, kültürle dil birbirinden ayrılamazlar. Her ikisi de birlikte gelişir.” (Cengiz
vd., 2009: 21). Bu doğrultuda dilin gelişimi ile toplumların gelişiminin benzer bir seyir takip
ettiğini söylemek doğru olacaktır. Zira sosyal, iktisadî ve kültürel hayatın inşası dilden ayrı
düşünülemez.
Ana dili, dilbilimciler tarafından çoğunlukla bir kişinin içinde doğup büyüdüğü aile yahut
toplum çevresinde öğrendiği ilk dil olarak tanımlanmaktadır. Bireyin çocukluğundan itibaren
tanıdığı ilk dil olması sebebiyle ana dilin öğrenilmekten ziyade edinildiği veya kazanıldığı
daima tekrarlanır (Vardar, 1988: 20). Bir millete aidiyet duygusunun en önemli ve güçlü
unsuru olması dolayısıyla ana dili eğitimi çağdaş eğitim sistemleri içinde daima özel bir yere
sahip olmuştur.
Zaman zaman birbirinin yerine kullanılarak karışıklığa yol açan “ana dili” ile “ana dil”
terimleri esasında birbirinden oldukça farklı anlamlara sahiptir. Ana dili yukarıda ifade
edildiği gibi tanımlanırken ana dil, “birden çok dile kaynaklık eden dil, akraba dillerin türediği
dil” olarak tanımlanmaktadır (Hengirmen, 1999: 25). Dünyada belli sayıda ana dil vardır ve
bu sayı çok fazla değildir. Günümüzde hepsi birer kültür ve medeniyet dili sayılan Fransızca,
İspanyolca ve İtalyanca gibi Romen dilleri Latincenin kolları durumunda olup Latince bu
diller için ana dildir.
Dil, bireyin mensubu olduğu millet ve yaşadığı çevreyle çok güçlü bağlar kurmasını sağlayan
önemli bir araçtır. Bu doğrultuda ana dili eğitimi dar çerçevede bireyler ve geniş çerçevede
toplumlar için oldukça önemlidir. Ne var ki bir ülkede konuşulan bütün dillerin eğitim dili
olarak kullanılabilmesi konusunda gerek uygulamada gerekse yasal olarak çeşitli sorunlar
yaşanmaktadır. Günümüzde gelişmiş veya geri kalmış birçok ülkede ana dilde eğitim veya ana
dili eğitim meselesinin henüz çözümlenmediği görülmektedir (Canatan, 2007; Nurlu, 2011;
Yağmur, 2010: 226).
Türkiye’de ana dili eğitimi tartışmaları, mahalli dil ve lehçelerin seçmeli ders olarak
okutulmasıyla ilgili kanunun yürürlüğe girmesi sebebiyle büyük oranda sona erdirilmiş olsa
da ana dilde eğitim tartışmalarının devam ettiği görülmektedir. Ana dilde eğitimin; siyasî ve
ideolojik temelli bir yapıya sahip olması bu meselenin bilimsellikten uzaklaşılarak
tartışılmasına sebep olmuş, karşıt görüşlerin tartışma konusu haline gelmiştir. Ana dilde
eğitime karşı çıkanların ileri sürdükleri sebepler ile ana dilde eğitimi savunanların fikirleri,
her iki kesimin farklı korku ve beklentilerinin olması sebebiyle birbirinden oldukça farklılık
arz etmektedir. Ayrıca meselenin sürekli siyasi yönden işlenerek toplumdaki farklılıklara
vurgu yapılması, sağlıklı kararlar alınmasını ve bu yönde atılacak adımları olumsuz yönde
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etkilemektedir. Bu doğrultuda ana dilde eğitim meselesinin alan uzmanları, akademisyenler
ve sivil toplum kuruluşlarının katılımları ile değerlendirilmesinin önemi ve gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Zira toplumun genelini ilgilendiren önemli konularda bilimsellik ve gerçeklikten
uzak politika yürütmek uzun vadede olumlu sonuçlar veremeyecektir.
2. Yöntem
Çok kültürlülük bağlamında iki dillilik ve ortak dil kavramları üzerinde yaşanan gelişmelerin
akademik çalışmalara bağlı olarak belirlenmesini amaç edinen bu çalışmada, alan yazın
taraması yapılmıştır. Akademik çalışmalardaki çıkarımlar ele alınarak, özellikle son yıllarda
dünyada ciddi bir tartışma konusu olan, ana dilde eğitim sorununa değinilmiştir. Birbirinden
çok farklı fikirlerin ileri sürüldüğü bir mesele olması sebebiyle, doğru kararların alınması ve
isabetli sonuçlara ulaşılması için, ana dilde eğitim meselesinin bilimsel yönden incelenmesi
oldukça elzem hale gelmiştir. Alandaki gelişmeler, önemli sonuçları ve sorunları üzerinden
yola çıkılarak öneriler oluşturulmaya çalışılmıştır.
Bu araştırmada, çok kültürlülük bağlamında iki dillilik ve ortak dil kavramları ile ilgili alan
yazın taranarak, alanla ilgili çalışmalara yönelik durum tespiti yapılması amaçlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda çalışmamız iki ana başlık altında ele alınmıştır. Bunlar: İki Dillilik ve Çok
Kültürlü Eğitim, Ortak Dil ve Ortak Dilin Gerekliliği şeklindedir.
2.1 İki Dillilik ve Çok Kültürlü Eğitim
Alan yazına iki dillilik olarak giren bu kavram sade ve basit bir ifade ile “iki farklı dilde
iletişim kurabilme becerisi anlamına gelmektedir” (Yazıcı vd., 2008: 49). Burada sözü edilen
her iki dili de sadece dil bilgisi bakımından bilmek değil hem sözlü hem de yazılı olarak her
iki dile de hâkim olmaktır (Ayan vd, 2009: 16). Ne var ki her iki dile hâkim olmak kolay bir
şekilde kazanılan bir nitelik değildir:
“Aynı zaman dilimi içinde tek dilli çocuk dil edinim sürecinde bir dil öğrenirken, iki dilli çocuk
iki ya da daha fazla dil öğrenir ve iki dilli çocuk, bunları sosyal yaşamında uygun bir biçimde
kullanır’’ (Papadaki-D Onofrio, 2003: 47’den akt. Aydın, 2013: 659). İki dile sahip bir çocuk,
hem anlama ile ilgili güçlükleri engellemek hem de iki dile sahip olmanın potansiyel
avantajlarına izin vererek kavramayı etkilemek için bu dil yeterliliğinde uygun seviyeyi elde
etmelidir
İki dillilik konusunda ileri sürülen fikirler değerlendirildiğinde genellikle bireyin iki dili de
aynı oranda bilmesinin neredeyse mümkün olmadığının ifade edildiği görülmektedir. Ancak
küçük yaşlarda her iki dili öğrenen bireylerin benzer durumlarda her iki dili kullanarak
duygu ve düşüncelerini ifade etme seviyesine ulaşabildiği de belirtilmektedir (Çavuşoğlu,
2006: 39). Yapılan bilimsel araştırmalar da dengeli bir iki dilliliğin oluşmasının yaşla
yakından ilgili olduğunu, bulunulan çevrenin veya şartların değişmesiyle birlikte zaman
içerisinde baskın olan dilin değişebileceğini ortaya koymaktadır (Maille vd., 2012: 3).
Dilbilimcilerin üzerinde durdukları konulardan biri de iki dilliliğin sınıflandırılmasının
yapılmasıdır. Bu sınıflandırma aynı zamanda farklı şekillerde oluşan iki dillilik hakkında bilgi
vermesi bakımından önem arz etmektedir.
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Hamer ve Blanc (1989: 118) çeşitli sebeplerle dil ve kültürlerin bir araya gelmesiyle
oluşabilecek iki dilliliğin teşekkülünü dört ayrı grupta toplamaktadır:
1. Kişi, evde bulunduğu toplumun geneli tarafından konuşulan dilin dışında bir dil
kullanmaktadır.
2. Kişi, evde iki ayrı dil kullanmaktadır ve bunlardan birisi bulunduğu toplumun genel olarak
kullandığı dillerden birisidir.
3. Kişi, evde iki farklı dil kullanmaktadır ve bu dillerin her ikisi de bulunduğu toplum
tarafından kullanılmaktadır.
4. Kişi, evde iki ayrı dil kullanmaktadır ve bunların her ikisi de bulunduğu toplum tarafından
kullanılmamaktadır.
Yukarıda kısaca verilen sınıflandırma dışında iki dillilik konusu daha kapsamlı olarak ele
alınmış, çeşitli dilbilim dallarının çalışmalarıyla şu şekilde ortak bir tasnife ulaşılmıştır:
“Doğal iki dillilik” bireyin günlük hayatta doğal iletişim yoluyla herhangi bir resmi eğitim
almaksızın edindiği dildir (Skutnabb vd., 1981: 95). Birey, aile ortamında kurduğu iletişimle
bu dili edinebileceği gibi ailenin dışında yaşanılan çevrede konuşulan diğer dilin öğrenilmesi
ile de gerçekleşebilir. Bu grupta bulunan bireyler, zamanla toplum hayatına uyum sağlamak
ve sosyal hayattaki yerlerini almak için toplumun genelinin konuştuğu dili öğrenme
eğilimindedirler.
“Kültürel iki dillilik” ise iş, turizm veya seyahat gibi çeşitli sebeplerden dolayı yabancı bir dilin
yetişkinler tarafından öğrenilmesini ifade eder (Skutnabb vd., 1981: 96). Kimi dilbilimciler
tarafından kabul görmeyen iki dillilik çeşidi olmasının yanı sıra birtakım yönleriyle de diğer
türlerden ayrı müstakil bir çeşit olduğu ifade edilmektedir (Cengiz vd., 2009).
“Elit iki dillilik” eğitimlerinin bir kısmını yabancı dilde almış, toplumun geneline oranla daha
yüksek eğitim seviyesine sahip bireylerin durumunu ifade eder. Bu grup toplumun küçük bir
kesimini oluşturmasına rağmen sosyal hayata yön vermeleri bakımından oldukça önemli bir
yere sahiptir. “Halk iki dilliliği” ise genellikle ana dillerinin dışında başka bir dilde konuşan
insanlarla çeşitli temaslara girmek zorunda kalan kişilerin kullandığı dili ifade eder
(Skutnabb vd., 1981: 97).
İki veya daha fazla dilin konuşulduğu yerlerde farklı dilleri konuşan toplulukların birbirlerini
etkilemesi kaçınılmazdır. Hâkim sınıf veya toplumun dili, hem azınlıklar tarafından öğrenilir
hem de azınlık dili, diğer dile kıyasla hâkim dilden daha fazla etkilenir. Son derece yaygın olan
bu durum, büyük devletlerin çekildiği coğrafyalarda günümüzde de rahatlıkla
gözlemlenebilmektedir (Nurlu, 2002’ den akt. Uscuplic, 2014: 28). Söz konusu etkileşim göç,
savaş ve benzeri sebeplerden kaynaklanacağı gibi çoğunlukla iktisadî ve siyasî bakımdan
gelişmiş ülkelerin daha az gelişmiş veya geri kalmış ülkeleri çeşitli alanlarda etkilemeleri
sonucunda da meydana gelebilmektedir (Turhan, 1997). Sonuç olarak farklı sebeplerle ortaya
çıkan iki dillilik zaman zaman bir sorun olarak ifade edilse de iki dilli bireyin her iki kültüre
hâkim olması, farklı ifade ve bakış açısına sahip olması dolayısıyla birtakım üstünlükleri
beraberinde getirdiği vurgulanmaktadır.
Çok kültürlülük; ırk, etnik yapı, dil, cinsel yönelim, cinsiyet, yaş, engelli olma, sosyal sınıf,
eğitim, dinsel yönelim ve diğer kültürel boyutların farkına varılması olarak tanımlanabilir.
Çok kültürlü eğitim ise farklı etnik grup, dil, din ve kültürden olan bireylere saygı duymayı ve
onlarla uyum içinde yaşanmasını sağlayan bir süreci ifade eder. (Cırık, 2008: 29). Çok
kültürlü eğitimle yetişen bireyler farklı kültürlere karşı hoşgörülü ve saygılı olmayı erken
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yaşlarda öğrenerek ilerleyen dönemlerde daha sorunsuz ve birbiriyle uyum içinde yaşayan
insan topluluklarının teşekkülünde önemli bir yere sahip olacaklardır. Ancak bu eğitim
sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için kapsamlı çalışmalar yapılması
gerekmektedir:
“Eğitimle ilgili olan herkes çok kültürlü eğitim uygulamalarında aktif olarak rol almalıdırlar
(Gay, 1994). Bazı ülkelerde çok kültürlü eğitimin üniversitelerde ve kolejlerde ders olarak
okutulması önerilen bir kavram haline gelmiştir. Örneğin Amerika’daki “Öğretmen Eğitiminin
Denkliği” ile ilgili ulusal kurul, öğretmen hazırlama programlarına çok kültürlü eğitimin
konulması gerektiğini belirtmektedir. Bu nedenle bazı üniversiteler, öğrencilerinin çok
kültürlü eğitimle ilgili en az bir ders almalarını istemektedirler” (Diaz, 1994’ten akt. Cırık,
2008).
Bu da gösteriyor ki çok kültürlü eğitim belirli bir plan dâhilinde yürütülmesi gereken geniş
katılımlı bir süreci ihtiva etmektedir.
Çok kültürlü eğitim sadece resmî kurumların yapacağı çalışmalarla gerçekleştirilemez.
Devletin yasalarla yapacağı birtakım düzenlemelerin yanı sıra ailelerin de farklı kültürden
insanlarla birlikte yaşama adına çocuk eğitiminde dikkat etmeleri gereken hususlar vardır:
“Bekerman (2004) tarafından yapılan bir araştırmada, İsrail’de aynı okula giden Filistinli ve
Yahudi öğrenciler üzerinde çok kültürlü eğitimin etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda,
aileler, çocukların birbirlerini daha iyi tanımaları, birbirlerinin değerlerine saygı duymaları
ve gelecekte barış içinde yaşamaları için çocuklarını bu okullara gönderdiklerini, bu okullarda
çocuklarının daha başarılı olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca ailelerin, çok kültürlü eğitim
uygulamaları sürecinde okula olan desteklerini sürdürdükleri gözlenmiştir” (Cırık, 2008: 30).
Böylelikle aynı ortamı paylaşarak eğitim alan farklı dil ve etnik gruplara sahip bireyler,
farklılıklara saygı duymayı ve birlikte yaşama kültürünü öğrenmektedirler. Çatışma ve
anlaşmazlıkların yalnızca farklı din, mezhep veya millete mensup olan bireyler arasında
yaşanmadığı, coğrafî sınırların işlevini kısmen yitirdiği göz önüne alınırsa günümüzde böyle
bir eğitim ortamının oluşturulmasının önemi daha iyi anlaşılacaktır.
Türkiye, farklı kültür ve milletlere ev sahipliği yapmış; farklı olanla birlikte yaşamayı kadim
bir gelenek haline getirmiş bir coğrafya ve tarihî birikime sahiptir. Eskiden olduğu gibi
günümüzde de farklı dil, din, soy veya kültüre sahip bireyler herhangi bir yazılı kurala bağlı
olmaksızın karşılıklı hoşgörüye dayalı olarak birlikte yaşamaktadır. Toplumsal ahenk ve
dayanışmaya zarar verecek birtakım eylemler zaman zaman vuku bulmuş olsa da bu tür
faaliyetler uzun zaman devam etmemiş ve etki alanı bulamamıştır. Çok büyük bir kısmı aynı
dili ve aynı kültürü paylaşan insanların yaşadığı ülkemizde kültürel birikimin korunması ve
yeni nesle aktarılması başta eğitim olmak üzere çeşitli yollarla gerçekleşmektedir (Buran vd.
2012).
Günümüzde ticarî, siyasî ve kültürel bir bütünleşme içinde olan Avrupa Birliği çok dillilik ve
çok kültürlülüğü destekleyen programlar hazırlamıştır (CEFR, 2001). 2001 yılının “Avrupa
Diller Yılı” olarak ilan edilmesi ve “26 Eylül” gününün “Avrupa Diller Günü” olarak kutlama
kararı, Avrupa Konseyinin çok-dilliliğe, dolayısıyla çok-kültürlülüğe verdiği önemi
göstermektedir (Sheils, 1999). Ne var ki uygulamalarına bakıldığında bunun tam tersi
örnekler görülmektedir. Almanya başta olmak üzere Hollanda ve Fransa gibi AB’nin önde
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gelen ülkeleri çok kültürlülüğü uyum için engel görerek asimilasyon politikalarına
yönelmişlerdir. Kültürün en önemli ögeleri arasında olan ana dilde eğitim ise özellikle
göçmenler için neredeyse imkânsız hale getirilmiştir (Bilginer, 2010; Yağmur, 2010).
2.2 Ortak Dil ve Ortak Dilin Gerekliliği
‘‘Ortak bir dilin (lingua franca), diğer bir deyişle, “anadilleri farklı olan insanlar arasında
ortak bir dil olarak benimsenen bir dilin” (Pearsall, 1998) varlığı 21. yüzyılın fenomeni
değildir. Ortak dilin kullanımına dair bilgiler 1678 yılına dayanmaktadır. O tarihte bu terim
“çoğunlukla çekim eklerinden yoksun olan İtalyanca kelimelerden oluşan Levant’ta kullanılan
karışık bir dil veya jargona” işaret etmekteydi (Simpson & Weiner, 1989, s. 991). Aslında
basitleştirilmiş karma dillerin çoğu, çiftlikler ve gemi personeli gibi çok çeşitli etnik kökene
sahip insanların çalıştığı iş ortamlarında kullanılan ortak bir dilin (lingua franca) sonucu
olarak ortaya çıkmışlardı (Rickford & McWhorter, 1997). Ortak diller savaşlarda,
kolonileşmede, kölelikte ve göç ortamlarında da kullanılmaktaydı (Sankoff, 2002).’’ (Akt.
Patricia Friedrich&Aya Matsuda, 2010).
‘‘Günümüz toplumuna gelince, lingua franca terimi bugün ortak bir irtibat diline veya açıkça
eşit olmayan sosyal yapıların olduğu bir duruma işaret etmekten öte, nakil yapılan, diğer bir
deyişle “transplante” olan bir dil dâhil olmak üzere, belli bir toplumda veya belli bir amaç
etrafında bir araya gelen insanlar arasında ortak bir dilin, farklı dil geçmişlerine sahip
insanlar tarafından konuşulduğu bir anlamı ihtiva edecek şekilde genişlemiş durumdadır.
Örneğin Thomason (2001) lingua franca, yani ortak dillerin, bu ortak dilin kendi kullanıcıları
ile diğer gruplar arasında olduğu kadar, “birbirinin dilini konuşmayan gruplar arasında” da
kullanıldığını yazmıştır (s. 269). Yazara göre ayrıca “[a] lingua franca, kullanıcılarının en
azından bazılarınca ikinci bir dil olarak öğrenilmektedir” fakat araştırmacı aynı zamanda
“bazı lingua franca’ların kimi konuşmacılar tarafından birinci dil olarak da öğrenildiği”
bilgisini aktarmaktadır (s. 269).’’ (Akt. Patricia Friedrich&Aya Matsuda, 2010).
Bir milleti veya topluluğu tanımak için en etkili yol o milletin veya topluluğun dilini
öğrenmektir. Zira her dil ait olduğu milletin kültürünü yansıtır. Yeni bir dili öğrenerek yeni
bir kültürü tanıyan birey, aynı zamanda farklı bakış açıları kazanarak hem kendi kültürünü
hem de farklı kültürleri derinlemesine değerlendirme imkânına sahip olur (Köse, 2005: 161).
Bu bağlamda ana dili eğitiminin yanı sıra yabancı dil öğretiminin gerek toplum gerekse birey
için önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Zira farklı kültür ve toplumları tanıyan bireyler
farklı olana saygı duymayı, hoşgörülü olmayı ve onunla birlikte yaşamayı da öğrenmiş
olacaktır. Yabancı bir dilin öğrenilmesi bu derece önemliyken aynı ülkede yaşayan
toplulukların o ülkenin çoğunluğu tarafından konuşulan dili öğrenmemeleri veya yalnızca ana
dillerini öğrenmeleri büyük bir eksikliğe ve ilerleyen zamanlarda çeşitli sorunlara yol
açacaktır.
Günümüzde ana dili eğitimine verilen önem geçmişe kıyasla çok daha yüksek seviyelere
ulaşmıştır. Bunun yanı sıra özellikle küreselleşme süreciyle birlikte devletler arasındaki
ilişkilerin boyutu yabancı dil öğretimine yönelik çalışmaların nicelik ve nitelik olarak
artmasını sağlamıştır. Ülkeler bir yandan kendi ana dillerini öğretirken diğer yandan dünya
genelinde etki derecesi yüksek dillerin öğretimine yönelik çalışmalar yapmaktadırlar.
Yabancı dil öğretimi yalnızca kendi vatandaşlarına yabancı dil öğretmek isteyen devletler
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tarafından gerçekleştirilmemekte, aynı zamanda her ülke kendi dilinin yabancılara
öğretilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır (Ilgar, 2013: 43; Yılmaz, 2014: 21).
Kesin olmamakla birlikte günümüzde 3000-9000 dilin kullanıldığı belirtilmektedir (Buran
vd., 2012: 130). Ne var ki bu dillerden yalnızca küçük bir kısmı geniş bir kullanıcı kitlesine ve
etki derecesine sahiptir. Başka bir kaynakta ise yaşayan 6000 dilden günümüzde yalnızca
%2’sinin resmi dil olarak kullanıldığı ileri sürülmektedir. Ayrıca ülkelerin %80’inin hukuken
tek dilli olduğu düşünülürse dünya genelinde çok dillilikten ziyade tek dilliliğe doğru bir
gidişatın olduğu söylenebilir (Aksoy, 2013: 152). Bunun en somut örneği gelişmiş ülkelerde
görülmektedir. Çok dilli ve kültürlü nüfus yapısına rağmen ABD’de İngilizce hâkim dil
durumundadır (Akbulut, 2012; Kaya vd., 2013: 27). Yine Avrupa Birliği de sahip olduğu etnik
grupların sayısına oranla gerek konuşulan gerekse resmî dil bakımından aynı zenginliği
göstermemektedir (Uysal, 2009: 28). Ayrıca 150’den fazla dilin konuşulduğu Avrupa’da
ülkelerin resmî dilleri incelendiğinde ortaya çıkan sonuç çok dilli Avrupa hakkında daha
somut veriler sunmaktadır (Bilginer, 2010: 312; Uysal, 2009: 28).
Çok kültürlülüğü ve çok dilliliği koruma ve yaşatma ideali ile kurumsallaşmış bir yapı olan
Avrupa Birliği’nde, günümüzde üye sayısının artmasıyla birlikte ortak dil arayışına girilmiş;
artan çeviri maliyetleri dolayısıyla AB’ye üye olan bütün devletlerin resmî dillerinin eşit
olduğu ilkesinden taviz verilerek İngilizce, Fransızca ve Almancanın çalışma dili olarak
kullanılması benimsemiştir (Gündüz, 2006: 200-217; Durak, 2006: 17-23). Hatta İngilizcenin
çeşitli alanlarda yetersiz kalması dolayısıyla Latince gibi yeni bir ortak dilin kullanılması
gerektiği ileri sürülmüştür (Ristikivi, 2005: 199-202).
Bütün bu veriler değerlendirildiğinde her ne kadar ana dilde eğitim ve ana dili eğitimi
savunuluyor olsa da özellikle siyasî ve iktisadî açıdan ortak bir dilin varlığı ve kullanımı bir
ihtiyaç ve zorunluluk olarak görülmektedir. Bugün İngiltere nüfusunun çok üzerinde insan
İngilizceyi resmî dil, eğitim dili veya yabancı dil olarak kullanmaktadır (Komisyon, 2008;
Bilginer, 2010: 312). İngilizcenin uluslararası anlaşma dili veya ortak dil olarak ortaya
çıkması İngiliz sömürgesi veya siyasetinin bir başarısı olarak görülebileceği gibi aynı
zamanda uluslararası ilişkilerde ortak dile duyulan ihtiyacın bir sonucu biçiminde de
değerlendirilebilir. Zira kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte
milletler arasındaki ilişkilerin boyutu da değişmiş; siyasî, iktisadî ve kültürel alanlarda
etkileşim hız kazanmıştır. Bu da uluslararası boyutta iletişimin sağlanmasında ortak dil
olarak kullanılan İngilizcenin yayılmasına ve hâkim olmasına sebep olmuştur.
3. Sonuç ve Tartışma
Çok dillilik ve çok kültürlülük her ne şekilde oluşursa oluşsun yaşanılan çağın bir gerçeği ve
zenginliğidir. Bu zenginliğin yaşatılması toplumun bilinçlenmesi ve bu konuda yapılacak
planlı çalışmalar ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda birtakım uluslararası kuruluşlar farklı
dil ve kültürlerin yaşatılmasına yönelik çalışmalar yapmakta ve bu alanda yapılan çalışmaları
desteklemektedir. Ancak bu tür çalışmalar, gerek uygulama gerekse kapsam açısından
yetersiz kalmaktadır.
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Yusuf Çotuksöken, ‘‘ Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi’’ adlı makalesinde Türkçeyi
öğreten kişilerin yeterince profesyonel olmadıklarını belirtmiştir. Yabancılara Türkçeyi
öğreten ders kitaplarının yeterli olmayışından ve değişen, gelişen dil öğretim yöntemlerinin
takip edilemiyor olmasından yakınmıştır. Aslında bu problem de yine Türkiye’de bir dil
akademisinin olmayışından kaynaklanmaktadır. Metin Şahin’e göre, yabancılara Türkçeyi
öğreten kadronun genellikle eğitimden geçmemiş kişiler olması ve bunların bu görevi geçici
olarak üstlenmeleri Türkçe öğretim işinin bilinçli bir şekilde yapılamayışına neden olan bir
başka problemdir (akt. Özyürek, 2009:6).
Bireyin toplumla güçlü bağlar kurmasını sağlaması, millî kimlik ve benliğin teşekkülünde yeri
doldurulamaz bir araç olması sebebiyle çağdaş eğitim sistemlerinin merkezinde ana dili
öğretimi yer almıştır. Ne var ki siyasî sınırlar her zaman milletlerin veya konuşulan dillerin
sınırlarını tayin edememiş, çoğunluğun konuştuğu dilden farklı bir dile sahip topluluklar ana
dili eğitimi konusunda çeşitli sorunlarla karşılaşmışlardır. Bu durum gelişmiş veya geri
kalmış birçok ülkede görülmektedir.
Çok dilli ve kültürlü bireylerin ana dili eğitimi üzerine son yıllarda daha fazla tartışma
yapıldığı gözlenmektedir. Farklı dil veya kültüre sahip bireylerin kendi ana dillerinde eğitim
almaları temel bir hak olarak desteklenirken söz konusu bireylerin yaşadıkları ülkenin resmî
dilini veya ortak dili öğrenmesi gerektiği üzerinde durulmadığı görülmektedir. Yabancı bir dil
öğrenmenin gerekliliği ve faydaları her ortam ve fırsatta dile getirilirken ülkelerin resmî ve
ortak dillerinin öğrenilmemesinin oluşturacağı sorunlardan söz edilmemesi akılcı ve bilimsel
bir yaklaşım olmayacaktır. Zira hemen hemen hiçbir ülkenin homojen bir nüfus yapısına
sahip olmadığı günümüzde farklı dil, din ve kültüre sahip topluluklar bir arada yaşamaktadır.
Bu toplulukların bir arada uyum içinde yaşamaları karşılıklı hoşgörünün yanı sıra ortak bir
dilin kullanılması ile mümkün olacaktır. Bu bağlamda çok dillilik ve kültürlülük hayatın bir
gerçeği olarak görülürken ortak dilin ise, önemli bir ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.
Günümüzde gerek güçlü devletler gerekse uluslararası kurum ve kuruluşlar çok dillilik veya
çok kültürlülüğün yaşatılmasına yönelik planlı çalışmalar yaparken aynı zamanda bu ortak
amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortak iletişim dilinin geliştirilmesine de önem
vermektedirler.
Türkiye, çok büyük bir çoğunluğunun ortak bir dil ve kültüre sahip olduğu; bununla birlikte
farklı etnik köken ve kültürden insanların yaşadığı bir ülkedir. Bu farklılık sebebiyle mahallî
dil ve lehçelerde eğitim yapılması gibi meselelerin halledilebilmesi için çeşitli yasal
düzenlemeler yapılmıştır. Ancak ana dili eğitimi tartışmalarına son nokta konulmamıştır.
3.1 Öneriler
Ülke olarak, ana dili yeterli seviyeye çıkartmak için eğitim şartlarının uygun biçimde yeniden
oluşturulmasına önem vermek gerekmektedir. Bununla birlikte ana dili eğitimi ile ilgili
modeller araştırılarak Türkiye için uygun olan alan uzmanları tarafından değerlendirilmeli,
siyasî olarak kısa vadeli ve basit çözümlerden uzak durulmalıdır. Özellikle AB gibi çok dilli
kurumların ve diğer devletlerin bu konuda yaşadığı sorunlar iyice araştırılmalı, anlaşma dili
olarak Türkiye’de ve yakın coğrafyada Türkçenin ne derece önemli bir işlevi olduğu dikkate
alınmalıdır. Öncelikli olarak, ülkemizde dil birliğinin korunması, güçlendirilmesi ve akabinde
tüm Türk coğrafyasında ortak dilin oluşabilmesi için dile yönelik çalışmaların yürütülmesi
gerekmektedir.
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ABSTRACT

Throughout the history of humanity on earth, many languages have emerged.From the literary usage of these languages
in hundreds of years bysocieties literature, called as the art of good word and writing, has emerged. Culture, that resulting
from the processing of language and literary has been the identity of the nation. Introduction to other nations of this
identity is realized in different ways throughout history as a cultural transmission. As communities modernize, every
country and every state felt the need to teach their language, culture and literature to the people of other countries and
thus to promote their culture and identity. In order to make the services of this teaching and promotion more regular and
systematic, various institutions were established. In order to meet this need, Turkish Republic initiated the establishment
of the Turkish Language and Literature Department in Iran AllamehTabatabai University by a protocol. This study will
focus on the introduction of Turkish Language and Literature Department of Foreign Languages Faculty at
AllamehTabatabai University; the importance of teachingTurkish language and literature scientifically; the curriculum;
the challenges and easiness of teaching Turkish language and literature to the Iranian students; students' requests,
expectations and learning situations. In addition, it will be discussed the employment of students who graduate from this
department by learning the Turkish language and Turkish literature; the positive contribution of the Turkish Language
and Literature as well as the Turkish cultureafter graduation.
Key Words: Language, Literature, Training, Challenges, Easiness,

ÖZET

İnsanlık tarihi boyunca yeryüzünde birçok dil ortaya çıkmıştır. Bu dillerin toplumlar tarafından yüzlerce yıl edebi bir
şekilde kullanımından da edebiyat denilen güzel söz söyleme ve yazma sanatı doğmuştur. Dil ve edebiyatın işlenmesi
sonucu ortaya çıkan kültür o milletin kimliği olmuştur. Bu kimliğin diğer milletlere tanıtılması kültür aktarımı olarak tarih
boyunca farklı şekillerde gerçekleşmiştir. Toplumlar modernleştikçe her ülke ve her devlet kendi dil, kültür ve edebiyatını
başka ülkelerin insanlarına öğretme ve bu şekilde kendi kültür ve kimliğini tanıtma ihtiyacını hissetmiştir. Bu öğretme ve
tanıtma hizmetini sistemli hale getirmek ve daha düzenli yapmak için de çeşitli kurumlar oluşturmuşlardır. Türkiye de bu
ihtiyacı karşılamak amacıyla İran Allama Tabatabai Üniversitesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü kurulmasına
bir protokolle ön ayak olmuştur. Bu çalışmada, Allameh Tabatabai Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı bölümünün tanıtımı, Türk dili ve edebiyatını bilimsel olarak öğretmesi açısından önemi, müfredat programı ve
bölümde İranlı öğrencilere Türk dili ve edebiyatını öğretmenin zorluk ve kolaylıkları; öğrencilerin istekleri, beklentileri
ve öğrenme durumları üzerinde durulacaktır. Ayrıca Türkçeyi ve Türk Edebiyatını öğrenerek bu bölümden mezun olan
öğrencilerin istihdam alanları, mezuniyetten sonra Türk Dili ve Edebiyatına; buna paralel olarak da Türk kültürüne olan
olumlu katkıları ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dil,, edebiyat, öğretim, zorluk, kolaylık,
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1. GİRİŞ
Günümüzde gelişmiş ülkeler, diğer ülkelerle çeşitli alanlarda ilişkiler kurmak, kendini
tanıtmak ve böylece dünya arenasında kendine bir yer edinmek amacını gütmektedirler.
Bugünün modern ve medeni dünyasında bilinmenin, tanınmanın ve kabul edilmenin en
önemli yollarından birisi dil, kültür ve buna bağlı olarak edebiyatın diğer ülkelere
tanıtılmasıdır.
Dil ve kültür aktarımı, tarih boyunca farklı şekillerde gerçekleşmiştir. Önceki yüzyıllarda dil
ve kültür öğretimi ve tanıtımı, çeşitli ülkelere seyahat eden gezginler aracılığıyla veya diğer
ülkelere mal götüren tacirler aracılığıyla, bazen savaşlarda esir düşen esirlerin esir düştükleri
ülkelerde kendi dil ve kültürlerini öğretmeleri şeklinde yapılmıştır. Ayrıca Din
misyonerlerinin dinlerini yaymak amacıyla diğer ülkelerin dil ve kültürlerini öğrenmeleri ve
daha sonra kendi dil ve kültürlerini benimsetmeleri yoluyla veya zaman zaman güçlü
ülkelerin işgal ettikleri topraklardaki insanlara dillerini ve kültürlerini zorla kabul ettirmeleri
şeklinde de kültür ve dil aktarımı yapılmıştır.
Fakat bugünün dünyasında bu dil ve kültür aktarımı yolları geçerliliklerini hemen hemen
kaybetmişlerdir. Çünkü günümüzde teknolojinin gelişmesinin doğal bir sonucu olarak
dünyamızın küçük bir köy haline gelmesiyle, her ülke insanı artık televizyon ve internet
vasıtasıyla diğer ülkeleri ve bu ülkelerin insanlarını görmektedirler. Bu görmenin sonucu
yekdiğerinin dillerini öğrenmek kültür ve edebiyatlarını tanımak merak ve ihtiyacını
duymaktadırlar.
Devletler de modern insanın bu haklı ihtiyacını karşılamak ve sahip oldukları dillerini,
edebiyatlarını ve buna bağlı olarak kültürlerini dünya ülkelerine tanıtmayı, aslında önemli bir
devlet politikası olarak görmektedirler. Bu nedenle de karşılıklı çeşitli girişimlerde
bulunmaktadırlar. Bu girişimlerden bazıları, diğer ülkelerde okullar açmak, başka ülkelerin
üniversitelerinde kendi dil ve edebiyat kürsülerini kurmak, dil ve kültürlerini tanıtıcı kurslar
düzenlemek ve kültür merkezleri açmaktır. Bu faaliyetler karşılıklı protokollerle
gerçekleşmektedir.
Bu amaca uygun olarak dil, edebiyat ve kültür aktarımını bilimsel bir seviyede yapmak için
Türkiye ile İran arasındaki bir mutabakat zaptı ve Ankara Üniversitesi ile Allameh Tabatabai
Üniversitesi arasında yapılan bir Akademik İşbirliği Protokolü (Temizel, 2007-17) sonucunda
Tahran Allameh Tabatabâî Üniversitesi Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi bünyesinde
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kurulmuştur.
1. 1.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Tanıtımı ve Bölümde Öğretim Şekli
Bölüm ilk öğrencisini 2003-2004 yılında almış ve 2007-2008 yılında ilk mezunlarını
vermiştir.
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Her yıl ortalama olarak bölüme kırk ile kırk beş civarında öğrenci alınmaktadır. Fakat alınan
bu öğrencilerin yüzde yirmisi çeşitli sebeplerden dolayı bölümü bırakmaktadırlar. Bölüm
yaklaşık olarak otuz beş kişi ile öğretime devam etmektedir. Türk Dili Edebiyatı bölümüne
bazı bürokratik nedenlerden dolayı iki dönem öğrenci alınamadı. Son dönemde 45 öğrenci
alındı. Bu yıl itibariyle birinci sınıfımız ve dördüncü sınıfımız mevcuttur. Önümüzdeki
dönemde de bölüme öğrenci alınması kararlaştırılmıştır. Şu anda İran’daki yaklaşık iki yüz
özel ve devlet üniversitesinin içinde sadece Allameh Tabatabai üniversitesinde Türk Dili
Edebiyatı bölümü vardır. Yani bölümümüz İran’da tek Türk Dili ve Edebiyatı bölümüdür. Bu
açıdan Türkçenin ve Türk Edebiyatının İran’da bilimsel olarak öğretilmesi ve tanıtılması
açısından ayrı bir öneme sahiptir.
Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimizin ortalama olarak yarısı Azeri Türkü, diğerleri
Farstır. Bölümde öğretim her gün yapılmaktadır. Türk Üniversitelerindeki Türk Dili ve
Edebiyatı bölümlerinde uygulanan müfredat programı uygulanmaktadır. Fakat bölümün
kuruluş yıllarında hazırlanan bu müfredat programının Türkçeyi öğrendikten sonra Türk
Edebiyatını öğrenmeye başlayan yabancı bir öğrencinin dikkate alınmadan; salt Türkiye’deki
bir Türk Dili Edebiyatı bölümünün müfredat programının örnek alınarak yapılması özellikle
edebiyat öğretiminde anlama zorluğunu da beraberinde getirmiştir. Örneğin 3. Döneme
yerleştirilen Yeni Türk Edebiyatı ve şiir tahlili gibi tarihi ve soyut bazı dersleri, bu dönemde
henüz Türkçeyi yeterli derecede öğrenmemiş öğrencilerimiz anlamakta gerçekten büyük
zorlukla karşılaşmaktadırlar. Müfredat programında değişiklikler yaptık. Kavramsal ve soyut
edebiyat derslerini 5. Dönemden sonraya alarak öğretimde zorluk meydana getiren bu
sorunu ortadan kaldırdık.
Genel derslerin dışında öğrencilerimiz haftada ortalama on dört saat bölüm dersi
almaktadırlar. Genel dersleriyle birlikte dönemde on sekiz kredi alarak yüz kırk kredi ile
mezun olmaktadırlar.
Bölümümüzün yabancı öğrencilere hitap etmesi nedeniyle, Türkiye’deki bir bölümden farklı
olarak birinci ve ikinci dönemlerde daha çok Türkçe öğrenmeye yönelik iki kredili olarak şu
derslere yer verilmektedir.
Yazma ve Kuralları 1-2,
Dinleme ve Anlama-1-2,
Okuma ve Anlama-1-2
Konuşma 1-2
Yazma 1-2
Kolay Edebi Metinler 1-2
Kompozisyon 1-2
Dikte ve Telaffuz 1-2
Türkiye Türkçesi Grameri 1-2
Birinci ve ikinci dönemdeki bu dersler gerek Türkiye’den gönderilen okutman ve öğretim
görevlileri tarafından gerekse İranlı olup Türk Dili Edebiyatı alanında doktora yapan hocalar
tarafından verilmektedir. Birinci sınıftaki Türkçe öğretimi mümkün olduğunca modern
öğretim metotlarına göre yapılmaktadır. Dil laboratuarında bilgisayar destekli öğretim
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yapılmaktadır. Kaynak olarak bu yıla kadar Tömer’in Türkçe öğretim seti ve Orhun Türkçe
öğretim seti kullanılmaktaydı. Bu yıl ise ilk kez bu kaynakların yanı sıra Yunus Emre Kültür
Merkezi tarafından hazırlanan ve basılan “Türkçe Öğreniyorum” setinden faydalanılmaya
başlanmıştır.
Yukarıda adı geçen derslerin her biri farklı bir hoca tarafından verilmektedir.
Öğrencilerimizin okuma-anlamayı, dinlemeyi, yazmayı veya gramer dersini farklı hocalardan
almaları, onların farklı konuşma üslup ve öğretim metotlarıyla tanışmalarını sağlamakta ve
böylece Türkçeyi daha etkili ve çabuk öğrenmelerine sebep olmaktadır kanaatimce. Çünkü
herhangi bir dersin hocasından anlayamadığı bir konuyu veya kuralı diğer dersin hocasına
sorabilmekte ve bu şekilde eksiğini tamamlayabilmektedir.
Ayrıca takdir edileceği üzere dil öğretiminde öğreticinin konuşma üslubu, sesi, konuşma
açıklığı son derece önemlidir. Yabancı dil öğrenen bir kişi eğer öğreticinin ses tonunu ve
ahengini benimseyemezse dil öğrenmekte zorluk ortaya çıkacak ve faydalı bir dinleme
gerçekleşmeyecektir. İşte bundan dolayı öğrencilerimiz yukarıda bahsedilen dersleri farklı
ses rengine, tonuna ve konuşma üsluplarına sahip öğreticilerden aldıkları için kendilerine
uygun sesi bulabilmekte ve etkili bir dinleme yapabilmektedirler. Bu da Türkçe öğrenimini
hızlandırıp kolaylaştırmaktadır. Bunun en önemli kanıtı üçüncü dönemin sonuna gelindiğinde
öğrencilerimiz, Türkçeyi iyi bir derecede anlamakta ve kendilerini ifade edecek şekilde
konuşmayı öğrenmektedirler.
Öğrencilerimiz Türkçeyi iyice pekiştirdikleri 4. dönemden sonra artık Türk Edebiyatının
çeşitli alanlarıyla tanışmaya başlamaktadırlar. Bu dersler Klasik Türk Edebiyatı, Halk
Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Metin Tahlilleri, şiir tahlilleri, Edebi Eleştiri, Cumhuriyet
dönemi Türk Şiiri, Türk Edebiyatında roman ve hikâye gibi dallara ayrılmaktadır.
2. YÖNTEM
Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşım tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma, herhangi bir
istatistiksel işlemler ya da başka bir sayısal araç olmaksızın verilerin üretildiği araştırma
yaklaşımıdır (Esin-2013-437).
Çalışma Allameh Tabatabai Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
bölümünde lisans eğitimiyle hem Türkçeyi hem de Türk Edebiyatını öğrenen öğrencilerin
Türkçeyi ve Edebiyatı öğrenme sürecinde karşılaştıkları zorlukları ve kolaylıkları ve öğrenme
durumlarını sınıf içinde tespit etmeye yönelik bir gözlemleme ve durum çalışması
olduğundan betimsel bir araştırmadır. Birinci sınıf öğrencilerinin sınıf içindeki konuşmaları
sırasında anlık tespit edilen yanlışların hemen kâğıda geçirilmesi şeklinde, sınav kâğıtları ve
ayrıca kendilerine verilen bir konu etrafında yazdıkları kompozisyon kâğıtlarından elde
edilen verilerin değerlendirilmesiyle çalışma yapılmıştır. Bunun yanı sıra son sınıf
öğrencilerine sözlü ve yazılı soru sorma yöntemiyle onların Türk Edebiyatı ve Türkçe
hakkında düşüncelerinin alınmasıyla veriler elde edilmiştir.
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3. BULGU VE YORUMLAR
3.1. Öğretimde Karşılaşılan Zorluklar
Türkçe öğrenmekte olan yabancı öğrenciler genellikle Türkçedeki ekleri kullanma konusunda
gerek yazarken gerekse konuşurken ciddi sorunlar ve zorluklar yaşamaktadırlar (Kıvırcık2001-95). Bölümümüze kayıt yapan öğrencilerimizin de ilk iki dönem Türkçeyi öğrenme
sürecinde özellikle ekleri kullanma konusunda bazı zorluklar yaşadıkları gözlemlenmektedir.
Buna bağlı olarak öğretici olarak bizler de eklerle ilgili ve diğer bazı gramer kurallarını onlara
öğretmekte zorluklarla karşılaşmaktayız. Bu zorluklar gerek Farsça ile Türkçenin arasındaki
gramer farklılığından ve gerekse Azeri Türkçesini bilen Türk öğrencilerimizin Türkiye
Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi arasındaki benzerlikten dolayı olumsuz aktarım
yapmalarından kaynaklanmaktadır. Bu zorluklar hem konuşmada hem de yazıda ortaya
çıkmaktadır.
3.1.1. Konuşma ve Yazmada Karşılaşılan Zorluklar
Azerbaycan Türkçesinin Türkiye Türkçesi öğretimi üzerindeki olumsuz etkisi az da olsa
bulunmaktadır. Şöyle ki, Azerbaycan Türkçesini bilen öğrencilerimiz bu Türkçenin yardımıyla
Türkiye Türkçesini genel olarak anlamada önce bir kolaylıkla karşılaşmaktadırlar. Fakat daha
sonra Türkiye Türkçesinde öğrenilen kelimelerin Azerice telaffuz edilmesi konuşmayı
öğrenmede bir zorluğu da beraberinde getirmektedir.
Yani diğer bir ifadeyle ortak bir kelimenin söylenişinde veya fiilin çekiminde alışılmış
telaffuzun söylenmesi ve Azerbaycan Türkçesine göre yapılan fiil çekiminin hemen terk
edilememesi sonucu konuşmada bir zorluk ortaya çıkmaktadır. Bu durum öğretimi biraz
daha zorlaştırmaktadır.
Örneğin;
görerem (görürürüm)
anlaşar (anlaşır)
görmürüm (görmem)
anlaşaraz (anlaşırız)
koşmarım (koşmam)
anlaşarsaz (anlaşırsınız)
koşmarız (koşmayız)
anlaşarlar (anlaşırlar)
anlaşaram (anlaşırım)
anlaşarsan (anlaşırsın)
Daha çok fars öğrencilerde olmak üzere şimdiki zaman çekiminin yapılmasında da bir
zorlanma ortaya çıkmaktadır.
tuzlayırım (tuzluyorum)
tuzlayırız (tuzluyoruz)
tuzlayırsın (tuzluyorsun)
tuzlayırsınız (tuzluyorsunuz)
tuzlayır (tuzluyor)
tuzlayırlar (tuzluyorlar)
I sesinin söyleyişinde de bir zorluk ortaya çıkmaktadır. Fars ve Azeri Türkü öğrencilerin
hepsi de ‘ı’ sesini genellikle ‘i’ olarak telaffuz etmektedirler.
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Saygi, kitabi, koca adamsin, dinlemediz kalkmalıyim, kalkmalisin, kalkmali, kalkmaliyiz,
kalkmalisiz, kalkmalilar, korkduydum, korkdiydim, korkdiydin, korkdiydi, çalisiyorum,
yaymiştim, yaymıştin, yaymişti, yaymiştiniz, yaymişlerdi, aramişlerdi, anlamişlerdi,
yazdiydim, anladiydim, bakdiydım, bakdiydın, bakdıydi, bakdiydiler, yağdiydi, basdiydılar,
ağaçların yapraklari, kizdi (kızdı), yanina, kırlardan (kirlardan)
Bazen ü sesi yerine i ve ı sesini, u sesi yerine ise ü sesini kullanmaktadırlar.
Gördıydim (gördüydüm)
gördıydın, (gördüydün
olmişti (olmuştu)
üzün böylü (uzun boylu)
Öğrencilerin neredeyse hepsi Türkçedeki yuvarlak ünlüleri (o, ö, u, ü) çıkarmakta
zorlanmaktadırlar. Bazen o sesi yerine ö sesini kullanmaktadırlar. Çök (çok), üzün böylü
(uzun boylu), ötelde (otelde) çalıştim,
Bu yanlış kullanımın tersi de olabilmektedir. Ö sesi yerine o sesini kullanmaktadırlar. Gordüm
(gördüm) boldüm (böldüm) yölümü (yolumu) gösterdiler.
Yumuşak g nin (ğ) telaffuzunda önceleri oldukça fazla zorlanmaktadırlar. Bu sesi
çıkaramıyorlar veya yanlış çıkarıyorlar. Fakat zaman içinde yapılan alıştırmalarla bu sesi
doğru çıkarmayı öğrenmektedirler.
kaşiyim (kaşığım)
kaşiyin (kaşığın)
kaşiyi (kaşığı)
kaşiyimiz (kaşığımız)

kaşiyiniz (kaşığınız)
kaşikleri (kaşıkları)
yemei (yemeği),
Örencileri (öğrencileri)

İlgi ve iyelik hal eklerini çıkarmakta zorlanmaktadırlar. Bu ekleri yazarken de yanlışlık
yapmaktadırlar. Örneğin, ilgi eki ile iyelik ekini karıştırmaktadırlar. Hal eklerini bazen
gereksiz yere kullanıyorlar. Bazen hiç kullanmıyorlar. Bazen de birbirinin yerine
kullanmaktadırlar.
Ben onlar (onları) çok seviyorum.
O evlidir ve iki çocuk (çocuğu) var.
Ben dil öğrenme (öğrenmeyi) severim.
Ben hikâye ve şiir kitapları (kitaplarını) beğeniyorum.
Yardım ihtiyaç oldum (yardıma ihtiyacım oldu).
Orada benim numarami (numaram) çok güzel oldi. (Gereksiz belirtme eki kullanımı).
Ben istiyorum bu dönemden (dönemde) konuşmağım iyi olsun.
Bazı fiilleri (fiillere) dikkat etmiyoruz.
O zaman babamı (babam) pazara (pazarda) çalışti.
Dört ay önce üniversitede (üniversiteye) geldim.
Yoldan (yolda) arabam arızalandı.
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Ben Mehmet’ten (Mehmet’e) çok teşekkür ettim. Farsçada teşekkür ederken yönelme yerine
çıkma durum eki kullanılmaktadır. Bundan dolayı öğrenciler teşekkür ederken olumsuz
aktarım yaparak bu eki yanlış kullanmaktadırlar.
Yapılan başka bir yanlış ve öğrenmede zorlanma şudur. Farsça’nın etkisiyle iyelik ekini, isim
cümlelerinde fiilin sonuna getirilen ek fiille karıştırmalarıdır. Örneğin ‘Bugün sınavım var’
yerine, ‘bugün sınav varım’ şeklinde kullanmaktadırlar.
Her iki dilde de olan ve yazılışları aynı fakat farklı anlamlarda kullanılan kelimelerin
anlamının kavratılmasında da zorluk ortaya çıkmaktadır. Böyle kelimeler çoktur. Örnek
olarak birkaç tane verelim.
“Fakat” kelimesi Türkçede “ama” anlamındadır. Bu kelime Farsçada aynı şekilde mevcuttur ve
“sadece” anlamında kullanılmaktadır. Diğer örnekleri tablo üzerinde görelim.
Sözcük
Dert
Hasta
Misafir
Pul
Mert
Sebze

Türkçede
Hastalık
Hastalığı olan kişi
Eve ziyarete gelen kişi
Kıymetli küçük kağıt
Cömert, doğru kişi
Yenilen bitkiler

Farsçada
Ağrı
Yorgun
Yolcu
Para
Erkek kişi
Yeşil

Türkçede olan bazı zaman kiplerinin Farsçada olmaması da öğretimde bir zorluğu
beraberinde getirmektedir. Örneğin görülen geçmiş zamanın hikâyesi ile geniş zaman kipi
Farsçada yoktur. Bundan dolayı öğrencilere bu zamanı anlattığımızda yine bir zorlukla
karşılaşmaktayız. Öğrenciler zihinlerinde bu kiplerin karşılığını bulamamaktadırlar. Bu
kipleri uzun açıklamalarla ve örneklerle anlatmaya ve kavratmaya çalışmaktayız.
3.2. Kolaylıklar
Bölümümüzde Türkçeyi öğretirken karşılaştığımız bu zorlukların yanı sıra bazı kolaylıklarla
da karşılaşmaktayız.
İlk olarak yukarıda bahsedildiği üzere Azeri öğrencilerimizin Azerbaycan Türkçesini
bilmeleri nedeniyle bizim konuştuğumuz Türkiye Türkçesini tam olmasa da genel olarak
anlamaktadırlar. Böylece anlattığımız kuralları Azerbaycan Türkçesiyle kıyas yaparak
kavramaktadırlar. Bunun yanı sıra kuralı veya kelimeyi anlayamayan fars öğrencilere Farsça
tercüme ederek ve Farsçadaki karşılığını anlatarak öğretime bir nevi yardımcı olmaktadırlar.
Bu durum hem öğretici ve hem de öğrenci açısından ilk üç-dört ayda öğretim ve öğrenim
sürecine oldukça önemli bir kolaylık sağlamaktadır.
Lisans düzeyinde Türkçe öğretirken karşılaştığımız en önemli kolaylıklardan biri de iki
dildeki sayısı binleri aşan ortak söz varlığıdır. Bu çok önemli bir husustur. Gerçekten bir dil
öğretilirken veya öğrenilirken kuralları, zamanları ve mantığı öğrendikten sonra yapılması
gerekli en önemli çalışmalardan birisi kelime ezberlemektir. Biz bu açıdan büyük bir artı
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

YABANCI BİR ÜLKEDE LİSANS DÜZEYİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ZORLUK VE
KOLAYLIKLARI; ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ VE ÖĞRENME DURUMLARI: İRAN ALLAMEH

1633

TABATABAİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

değere sahibiz. Türkçe ve Farsçadaki ortak kelimelerin sayısının fazla olması ve şu anda da
bazı telaffuz farklılıkları olsa da aynı anlamda kullanılması, öğretici olarak bizlere ve
kelimenin anlamını ezberleme açısından da öğrencilerimize büyük ölçüde kolaylık
getirmektedir. Bu kelimelerin sayısı binleri aşmaktadır. Biz örnek olarak birkaç taneyi tablo
üzerinde gösterelim.
Adam
Dost
Fikir
Kırmızı
Netice
Saat
Şehir

Adet
Duvar
Taze
Limon
Pazar
Sandalye
Şehit

Ateş
Dünya
Gül
Mecbur
Pencere
Selam
Şikayet

Çorap
Düşman
Hayat
Meydan
Perde
Sini
Tarçın

Dahil
Edebiyat
İlim
Meyve
Peynir
Siyah
Tarih

Hariç
Feryat
İncir
Millet
Pirinç
Şair
Ümit

Ders
Fındık
Kebap
Muz
Renk
Şart
Ütü

Temel söz varlığından başka iki dil ve iki kültür arasında var olan ortak atasözleri ve deyimler
de Türkçe öğretimini kolaylaştırıp hızlandıran temel etkenlerdendir. Deyimler ve atasözleri
bir ulusun kültürünü, tarihini, yaşantısını ve ortak dil zevkini yansıtması açısından çok
önemli fonksiyonlar üstlenmektedirler (Kurt, 2001-89). Türkler ve Farslar bin yıldır aynı
coğrafyada iç içe yaşadıkları için ortak tecrübelerin ürünü olan atasözü ve deyimleri de ortak
gelişmiş ve birbirlerinden etkilenmişlerdir. Türkçede var olan birçok atasözü ve deyim Fars
dili ve kültüründe de aynı anlamda ve işlevde kullanılmaktadır. Öğrencilerimize Türkçeyi
öğretim sürecinde bunu yakından gözlemlemekteyiz. Bir konuyu açıklarken veya anlattığımız
konuya örnek verirken kullandığımız atasözü ve deyimin karşılığını Farsçada bulan
öğrencinin konuyu hemen kavradığını görüyoruz.
Her iki dilde var olan ve Türkçe öğretimi sırasında öğretimi ve öğrenimi olumlu yönde
etkileyerek kolaylaştıran bu ortak atasözü ve deyimlerden (Tokmak-2001). birkaç tane örnek
olarak verelim.
Ortak Atasözleri:
Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur
کوه به کوه نمیرسه آدم به آدم میرسه
Damlaya damlaya göl olur
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
Gözden ırak olan gönülden de ırak olur
از دل برود هر آنکه از دیده رود
Oynamasını bilmeyen kız; yerim dar demiş; yerini genişletmişler ; gerim.
عروس نمیتونه برقصه میگه اتاق کجه
Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir ا ســت ب ــه دان ـا د شـمن
از دو ســت ن ــادان
Aç tavuk kendini buğday ambarında görür
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خوابنانسنگکمیبینه،آدمگرسنه
Bir elin nesi var iki elin sesi var
ن ــدارد صــدا د ســت ي ــک
Acele işe şeytan karışır
عج لـه ک ــار ي طــان ش ا ســت
Aşçı iki olursa yemek ya ekşi olur ya tuzsuz
 آش یا شوره یا بینمک،آشپز که دوتا شد
Ortak Deyimler:
Aba altından değnek göstermek
ک ش یدن ن شان و خط
Ağız aramak
ک ش یدن حرف ک سی زب ان زي ر از
Ağrımayan başını derde sokmak
ب س تن د س تمال را ک ند ن می درد ک ه را سری
Ağzı bir karış açık kalmak
مان دن ب از دهان ش ت عجب از
Armut piş, ağzıma düş
گ لو ت و ب پر !ه لو
Can kulağıyla dinlemek
دادن گ وش دل و جان ب ا
Cana yakın
 صم یمی دو ست،دا ش ت نی
Canı burnuna gelmek
ر س یدن ل ب ب ه جان ش
Çenesi düşük
 ل ق ک سی ی چان ه،چان ه ل ق شدن
Dikili ağacı olmamak
 ب ند جاي ی در،ن بودن ق دم ث اب ت ن بودن
Eski defterleri karıştırmak
ک ش یدن پ یش را ها گ ذ ش ته
Göz boyamak
 آراي ی ظاهر، ل وخ را ک سی پ اال ن ک ردن،ان داخ تن ا ش ت باه ب ه ک ردن
Göz dikmek
 ب ه دا ش تن چ شم،دوخ تن چ شم چ یزی ب ه چ یزی
Gözden düşmek
اف تادن چ شم از

3.2.1. Kültürel Yakınlık
Kültür ve Dil ayrılmaz bir bütündür. Dil ve kültür arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Dil kültür
ilişkisi sorgulandığında, kültürün en önemli koruyucusu ve aktarıcısının dil olduğu gerçeğiyle
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karşılaşırız. Dil, kültürü koruma ve aktarma görevinin yanında kültürü geliştirme ve
değiştirme görevini de üstlenmiştir (Açık, 2011-53). Mehmet Kaplan dili bir toplumun duygu
ve düşüncelerinin kabı olarak nitelendirir ve bunun bu kap ile nesilden nesile aktarıldığını
vurgular. Dilin toplumu şekillendiren bir kap olmasının yanı sıra toplumu bir arada tutan bir
yapıya sahip olduğu da görülecektir. Açık’ın; Pehlivan’dan yaptığı aktarıma göre yabancı dil
öğretiminde kültürlerarası etkileşimin yaratılacağı ortamı oluşturmak son derece önemlidir.
Yabancı dil öğretimi iki farklı kültürün karşılaştığı ortamdır. Yabancı dil öğrenen kişi aynı
zamanda yeni bir kültür öğrendiğine göre yabancı dil olarak Türkçe öğretimi de Türk
kültürünün anlatıldığı bir ortamdır (Açık-2011-56).
Yabancı dil öğretiminde kültürel yakınlığın dil ve edebiyat öğretimini kolaylaştırıcı yönü
yadsınamaz. Bir ülkenin kültürüne olan yakınlık onun dilini daha çabuk öğrenmeyi ve
kavramayı ve edebiyatını daha kolay tanımayı beraberinde getirmektedir. Bunun diğer
yönünü şöyle düşünebiliriz. Bir ülkenin dilini öğrenen kişi dil ile beraber o ülkenin kültürel
yapısını da öğrenmektedir.
Türk ve İran kültürü binlerce yıldan beri ilişki ve yakınlık içindedir. Din, yaşam, ahlak
anlayışları, tarihsel yakınlık, ortak kelimeler, edebiyat bütün bunlar iki ülke insanının
birbirlerinin dilini öğrenmede ve edebiyatlarını tanımada büyük bir kolaylığı beraberinde
getirmektedir.
3.2.2. Edebiyatın Dil Öğretiminde Kolaylaştırıcı Etkisi
Yabancılara Türkçe öğretirken hikâye şiir, roman gibi edebi metinlerle çalışmak her zaman
için faydalı bir yöntemdir. Edebi metinler okuma anlama yazma ve konuşma becerilerini eş
zamanlı geliştirir. Edebî metinler dili öğrenen öğrencilerin hedef dilin konuşulduğu ülke
hakkında her açıdan bilgi edinmelerine kaynaklık da eder. Yabancı dili öğrenen kişiler edebi
metinler yoluyla dili öğrendikleri zaman o hedef dile ait bütün değerleri de beraberinde
öğrenmektedirler. Arak’ın da ifade ettiği gibi (Arak-2012-6). edebî metinler öğrenilen dilin
kültür ortamını yansıttığından öğrenilenler soyut ortamda kalmaz ve günlük yaşamda
diyaloglar içinde kullanma olanağı doğar. Bu yüzden sınıf içinde dil öğretilirken özellikle
kolay edebi metinler öğretimin başından sonuna kadar dil öğretiminin merkezinde yer
almalıdır.
Her şeyden önce unutulmaması gereken bir ilke vardır. Basit anlamda bir iletişim etkinliği
için varlığından yararlandığımız dil olgusu, tek düze bir işleve sahip olmaktan öte; diller arası,
kültürler arası, duyular arası ve daha birçok zihinsel, imgesel ve sanatsal işlevleri barındırır.
Buradan yola çıkarak, dil öğeleri ile yapılandırılmış edebi ürünlerin öğrenenin dil öğrenme
süreçlerinde soyut dünyasını geliştirme ve onu devindirme noktasındaki yararlarından söz
etmek yerinde olur kuşkusuz. İşte tam da bu ara düzeyde edebiyatın ve yazınsal ürünlerin
yabancı dil öğretimine katkılarının önemi ortaya çıkmaktadır (Bülbül, 2012-537).
Edebi metinlerden hareketle öğrenci yalnızca dil becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı
zamanda öğrendiği dilin kültürünü de tanıma ve öğrenme olanağını bulur. Bu sayede dil
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öğreniminin başlıca koşullarından biri olan kültürler arası iletişim ders ortamında somut
olarak hayata geçirilebilmektedir (Ünal, 2005-204).
Edebiyat öğretiminin ve edebi metinlerin dil öğretimine olumlu yönde faydasının olduğunu,
dil öğrenimini kolaylaştırıp çabuklaştırdığını öğrenci üzerinde yaptığımız anket ve
gözlemlerimiz sonucunda da görmekteyiz.
Bölümde Türk Edebiyatının çeşitli alanlarına ait olan derslerde çeşitli edebi metinleri
okuyarak Türk Edebiyatını tanıyan öğrencilerimiz buna bağlı olarak okudukları bu edebi
metinlerin etkisiyle Türkçeyi daha doğru ve hızlı öğrenmektedirler. Bunun yanı sıra Türk
kültürünü ve Türk yaşamını da tanımaktadırlar. Örneğin, Bursa’da Zaman ve Süleymaniye’de
Bayram Sabahı şiirleriyle Türk İslam yaşamına ve Türk tarihine ilgi duymakta ve Türkiye’yi
oldukça fazla merak etmektedirler. Öğrencilerin bu şekilde Türk Edebiyatının çeşitli dallarını
öğrenmeleri, onların Türk Dilini daha iyi konuşmalarını ve Türk kültürünü daha iyi tanıyıp
sevmelerini netice vermektedir.
3.3. Beklentiler
Türk Dili ve edebiyatı bölümünü okuyarak Türkçeyi ve Türk Edebiyatını öğrenen
öğrencilerimizin bu konuda farklı beklentileri vardır. Yaptığımız yazılı ve sözlü anketler
sonucu elde ettiğimiz verilere göre, her şeyden önce öğrendikleri ve sevdikleri Türkçe ve
Türk edebiyatını İran’da öğreterek bu şekilde Türk diline ve edebiyatına hizmet etmek en
birincil amaçları ve beklentileridir. Aldığımız cevaplar genel olarak Türkçeyi Farslar arasında
yaygınlaştırmak, Türk edebiyatını tanıtarak iki ülke arasındaki ön yargı duvarlarını yıkmak
böylece ilişkileri daha iyi bir seviyeye getirmek,tir. Türkçeyi öğreterek hayatını kazanmak,
özellikle Türkçeyi, Türk edebiyatını ve kültürünü en iyi tanıtacak Türkiye’den bir hocanın her
zaman için bölümde olması en önemli beklentileri arasındadır.
Otuz milyon Türkün yaşadığı İran’da Türkçeyi akademik anlamda bilen kişi sayısı parmak
sayısı kadar bile değil. Yapılması gereken birçok edebiyat çalışması bilim adamlarını bekliyor.
Halk Edebiyatından tutun, Çağdaş Edebiyata kadar, İran’da yapılması gereken birçok
araştırma var. Maalesef Türkiye’ye giden öğrencilerin bir kısmı ya hiç dönmüyor ya da
döndükten sonra buradaki konularla ilgilenmiyorlar. Öğrencilerin kendilerini yetiştirdikten
sonra İran’da Türk Dili ve Edebiyatına ait bütün eserleri ve birikimleri ortaya çıkarmaları,
ayrıca her iki edebiyatı karşılaştırmalı olarak araştırmak ve çalışmak amaçları beklentileri
arasındadır.

3.4. Öğrenme Durumları
Öğrencilerimizin öğrenme durumları çok iyi durumdadır. Dördüncü sınıfa gelen
öğrencilerimiz çoğunluk itibariyle Türkçeyi çok rahat anlayıp konuşmaktadır. Bunun yanı sıra
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

YABANCI BİR ÜLKEDE LİSANS DÜZEYİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ZORLUK VE
KOLAYLIKLARI; ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ VE ÖĞRENME DURUMLARI: İRAN ALLAMEH
TABATABAİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

1637

aldıkları Türk Dili Tarihi dersleriyle Türkçenin geçmişten günümüze gelişimini bilimsel
olarak öğrenmektedirler.
Ayrıca Klasik Edebiyatımızın kaynaklarından başlayarak bu edebiyatı dönem dönem on
sekizinci yüzyıla kadar iyice tanımaktadırlar. Yeni Türk Edebiyatının Tanzimat dönemi, Metin
ve Şiir Tahlilleri ve Eleştiri gibi dersleriyle de Tanzimat’tan Cumhuriyete kadar olan dönemde
Türk Edebiyatında ortaya çıkan bütün fikri ve edebi gelişmeleri tanıyıp öğrenmektedirler.
Bundan başka bir şiir veya metin üzerinde tahlil ve eleştiri yapabilme yetisini
kazanmaktadırlar.
Öğrencilerimiz bu kazanımlarıyla ve öğrenme seviyeleriyle mezuniyetten sonra çeşitli
alanlarda iş bulabilmektedirler. Bunların başında sözlü ve yazılı tercüme faaliyetleri, çeşitli
Türk ve İran şirketlerinde tercümanlık görevleri, dil öğretim merkezlerinde Türkçe öğretimi
gelmektedir. Bunun yanı sıra her yıl üç veya dört öğrencimiz Türkiye Cumhuriyeti Türk
Akraba Toplulukları Başkanlığının verdiği yüksek lisans bursunu kazanarak Türkiye’de çeşitli
üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapmaya hak kazanmaktadır. Bu şekilde birkaç yıl
önce yüksek lisans ve doktora yapmak için giden öğrencilerimizden bazıları doktoralarını
tamamlamış ve bölümde derslere girmeye başlamışlardır.
Öğrencilerimiz mezuniyetten sonra yaptıkları bütün bu faaliyet ve çalışmalarıyla Türk diline,
edebiyatına ve kültürüne büyük ölçüde tanıtım katkısında bulunmaktadırlar.
4. SONUÇ
Bölümümüz İran’da Üniversite düzeyinde Türk Edebiyatının derin ve ihtişamlı dünyasına
açılan bir kapıdır. Burada Türk dilini ve edebiyatın öğretirken bir takım zorluklarla
karşılaştığımız gibi bazı kolaylaştırıcı unsurlara da sahibiz. Öğrencilerimizle birlikte
gösterdiğimiz karşılıklı gayretle bu zorlukları aşarak kolaylaştırıcı unsurları da iyi
değerlendirmek suretiyle onların Türkçe ve edebiyat öğrenim düzeylerini en iyi seviyeye
getirmeye ve beklentilerine cevap vermeye çalışmaktayız. Bütün bunları göz önünde
bulundurmak kaydıyla bizim buradaki vazifemiz, bu yabancı öğrencilerimize Türkçeyi
öğretmekle kalmayıp aynı zamanda edebi eserler yoluyla onları Türk Edebiyatının zengin
dünyasıyla tanıştırmak ve böylelikle Türk kültürünü sevdirmektir.
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THE USE OF CREATIVE DRAMA IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN
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YARATICI DRAMANIN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN
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ABSTRACT
One of the research area that gained momentum in recent years is teaching Turkish as a foreign language. This
practice seems to be focused on research oriented studies. The metods which can evaluate each student as
different should be applied in language teaching according to related studies. One of the tecniques which considers
individual differencesis creative drama. Creative drama, as started in relevant studies which can be applied in
particular to make active and motivating the basic language user is considered to be effective technique. In this
context, it is necessary for the preparation of creative drama activities fictionalized basic and secondary levels.
Through these activities, students are expected to expand the thinking and speaking in Turkish unconsciously and
the vocabulary. In the conclusion part, examples for basic and secondary level vocabulary education are given with
creative drama and it was embodiedin words with the examples.
Key Words: Teaching Turkish as a foreign language, creative drama, level instruction word.

ÖZET
Türkiye’de son yıllarda araştırmaların ivme kazandığı alanlardan biri Türkçenin yabancı dil olarak öğretimidir. Bu
araştırmalarda uygulamaya dönük çalışmalara ağırlık verildiği görülmektedir. İlgili çalışmalar çoğunlukla her
öğrenciyi farklı değerlendirebilecek yöntemlerin, dil öğretiminde uygulanması gerektiği yönündedir. Bu noktada
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran tekniklerden biri de
yaratıcı dramadır. Yaratıcı dramanın, ilgili çalışmalarda da belirtildiği gibi özellikle temel düzey dil kullanıcılarının
motive edilmesi ve aktif hale getirilmesinde uygulanabilecek etkili tekniklerden olduğu düşünülmektedir. Bu
doğrultuda, temel ve orta düzeyler için yaratıcı dramayla kurgulanmış etkinliklerin hazırlanması gerekmektedir.
Bu etkinlikler sayesinde öğrencinin farkında olmadan Türkçe düşünüp konuşması ve kelime hazinesini
genişletmesi beklenir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde temel ve orta
düzeyler için yaratıcı dramayı kullanmanın önemini vurgulamak ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapanların
kullanabileceği örnekler sunmaktır. Ayrıca çalışma, yaratıcı drama için öğrencileri hazır hale getiren örnekler
sunmasıyla diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, temel ve orta düzey dil öğretiminde
yaratıcı dramanın önemi ilgili literatür incelenerek ortaya konulmuştur. Sonuç bölümündeyse yaratıcı drama ile
kurgulanmış temel ve orta düzey kelime öğretimi için örnekler verilerek çalışma somutlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, yaratıcı drama, sözcük öğretimi.
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1. GİRİŞ
Eğitim-öğretimin nihayi amaçlarından biri, bireyde kalıcı davranış değişikliği sağlamaktır.
Bireyin hedeflenen kalıcı davranış değişikliğine ulaşabilmesi için öğretime aktif bir şekilde
katılması beklenir. Hangi yöntem bireyin yaparak ve yaşayarak öğrenmesine fırsat veriyorsa,
öğretimde bu yöntem-lere daha çok yer verilmelidir. Aytaş (2013)’e göre öğretim ilke ve
yöntemlerine bakıldığında drama dışında uygulanan öğretim ilke ve yöntemleri bilgiyi
davranışa dönüştürme hususunda yeterli olamamaktadır . Özellikle yabancı dil gibi beceriye
dönük alanlarda uygulanabilecek yöntemlerin mutlaka bu özelliği barındırması beklenir. Aksi
takdirde yabancı dil öğretimi yüzeysel kalacak ve kazanımların davranışa dönüşmeme riski
artacaktır. Bu da hem maddi hem manevi kayıp olarak bireyin öğrenmeye olan isteğini
azaltacaktır.
Yabancı dil öğretiminde bu gibi olumsuz sonuçların önüne geçmek için uygulanabilecek en
etkili yöntemlerden biri yaratıcı dramadır. Yaratıcı dramanın beyni düşünmeye zorlaması ve
bedeni düşünülenleri aktarmakla görevlendirmesi yönüyle yeni beceriler kazandırmada
başarılı olduğu vurgulanmaktadır. “Maley ve Duff (1982)’a göre yabancı dil derslerinde
kullanılan drama etkinliğinden ne anlaşıldığı önemli bir noktadır. Bunlar, öğrenciye, dersi
oluşturan konulara yönelik malzeme yaratmada kendi kişiliklerini kullanma şansı veren
etkinliklerdir. Bu etkinlikler, herkesin taklit, mimik ve yüz ifadelerini kullanarak kendilerini
ifade etmedeki doğal yeteneği ortaya çıkarır. Aynı zamanda, öğrencilerin geçmişte edindikleri
deneyimleri hayata geçirme, hayal gücünü ve anılarını kullanma şansını da verir.
(akt.Karadağ ve Çalışkan,2008)
Diğer taraftan yabancı dil öğretimi aynı zamanda yeni bir kültürle tanışma sürecidir. Böyle
yeni bir durumla karşı karşıya kalan öğrencinin motivasyonunu yüksek tutmak için
başvurulabilecek yöntemlerin başında yaratıcı dramanın geldiği ileri sürülmektedir. Çünkü
yaratıcı drama yeni bir bilgiyi öğrencide var olan bilgiden yola çıkarak öğrenciye sunan bir
yöntemdir. Bu yüzden yabancı dil öğretiminde hedeflenen kazanımlara göre yaratıcı drama
etkinlikleri hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.
Yaratıcı dramanın her aşamasını iyi bir şekilde kavramış bir öğretmen yabancı dil olarak
Türkçenin öğretiminde bu yöntemi verimli bir şekilde kullanabilir. Öğrenciyi sıradan kaldırıp
dersi sıradanlıktan kurtaran bir yöntem olması itibariyle yaratıcı drama öğrencinin zevk
alarak etkinliklere iştirakını sağlar.
Öğretimi başarıya götürebilecek yaratıcı drama etkinliklerinin hazırlanması ve uygulanması
rastgele yapılabilecek bir eylem değildir. “Eğitici drama uygulamalarının, programın genel ve
özel amaçlarına uygun olduğu değerlendirmesi yapıldıktan sonra, ilgili etkinlikler, alacakları
süre, uygulanabilmeleri için gerekli eğitim durumları göz önüne alınarak, programın akışı
içerisinde mantıklı bir zaman planlaması çerçevesinde, eğitim planına yerleştirilir. Bu arada
uygulanan etkinliklerin nasıl değerlendirileceği ile ilgili niteliksel ya da niceliksel
değerlendirme ölçütleri de belirlenmelidir.”(Önder,2001)
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Bu etkinlikleri hazırlayan ya da uygulayanların yaratıcı dramanın ne olduğunu, hangi
aşamalardan oluştuğunu uygulama sürecini nasıl yönetileceğini çok iyi bilmesi gerekir. Çünkü
hedefi olmayan yaratıcı drama etkinlikleri öğrenciye iyi vakit geçirmesini sağlayan bir
oyundan öteye geçemez. Halbuki yaratıcı dramada oyun amaç değil ancak araç olabilir. Bu
açıdan bakıldığında yaratıcı dramanın kazanımları davranışa dönüştürebilen bir yöntem
olabilmesinin, yaratıcı dramayı uygulayan kişinin bilgi ve becerisine bağlı olduğu söylenebilir.
“Bu nedenle lider her şeyden önce drama ve oyun tekniklerini iyi bilen, iletişime açık ve
tiyatronun tekniğinden yararlanabilen, yaratıcı ve yeterli oyun bilgisine sahip, analizci
olabilen kişidir. Drama liderinin oyunculuk ve tiyatro bilgisi eğitimi alması da önemlidir.”
( Adıgüzel,2010)

Yaratıcı Drama
Yaratıcı drama bireyde var olan potansiyeli bireye istediği şekilde ortaya çıkarma fırsatı
veren bir yöntem olarak ifade edilir. Bu yöntemi diğer birçok yöntemden ayıran en önemli
özelliklerinden biri öğrenme esnasında bireyi pasif durumdan aktif duruma geçirmesidir.
Bireyin aktif olduğu yöntemlerde kazanımların davranışa dönüşmesi kolaylıkla sağlandığı
için bu tür yöntemler eğitim-öğretim faaliyetlerinde daha çok yer almalıdır.
Yaratıcı drama için yapılmış tanımlara göz atıldığında üstünde durulan kelimenin daha çok
drama olduğu fark edilmektedir. “Drama” kavramının tam bir Türkçe karşılığı
bulunmamaktadır. Sözcük olarak Yunanca “dran” dan türetilmiştir. Dran, “itmek, çekmek,
yapmak, etmek, eylemek” anlamını taşımaktadır (Lehmann, 1986: Aktaran: San, 1998).
Drama ise, eylem anlamını taşıyan, Yunanca’daki “dromenon” kelimesinin, “seyirlik olarak
benzetme” biçimindeki anlamı ile kullanılmaktadır (And, 1974). Türkçede kullanılan “dram”
kavramı ise, Fransızca’daki sonu “e” ile biten “drame” sözcüğünden gelir; o dilde burjuva
tiyatrosu anlamına gelmesine rağmen, Türkçede ve özellikle halk dilinde acıklı oyun
anlamında kullanılmaktadır (San, 1998). Halbuki drama yalnızca acıklı olaylar değil insanın
yaşantısını kaplayan bütün eylemler olarak nitelemek gerekir. Hatta insanın sadece diğer
insanlarla değil nesnelerle de olan ilişkisini ifade ettiği ileri sürülmektedir.
Bir başka yaklaşımla da yaratıcı drama, önceden yazılmış bir metin olmaksızın katılımcıların
kendi yaratıcı buluşları , özgün düşünceleri, öznel anıları ve bilgilerine dayanarak
oluşturdukları eylem durumları ve doğaçlama canlandırmalardır (San;1998). Yaratıcı
dramanın, bireye bu şekilde rahat davranabilmesini sağlaması bireyin içinde var olan gücüyle
kendini ifade etme olanağı vermesi öğrenmeyi kolaylaştıran bir yöntem olarak kabul
edilmesini gerektirmiştir.
Yaratıcı drama bireye özgür davranma olanağı vermesi ve ne yapacağını belirlememesi
açısından tiyatro olgusundan farklı ele alınmaktadır. Tiyatrodaki gibi belirli bir metin ve rol
verme özelliğine sahip değildir. Önder (2001)’e göre dramada önemli olan sonuç değil
süreçtir. Sonuç ya da dramanın mükemmelliği değil. Drama seyirciler için oynanmaz. Önemli
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olan katılımcının kendi isteği ile ve istediği oranda katılımıdır. Bu nedenle de eğitici dramada
tiyatrodaki gibi kesin hatlı roller yoktur. Yaratıcı drama bu özelliğinden dolayı her ortamda
ve şartta uygulanabilecek yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle dil
öğretimi gibi kazanımlarının davranışa dönüşmesi beklenen alanlarda hem motivasyonu
güçlü tutması hem de uygulama fırsatı sağladığı için yaratıcı dramanın imkanlar dahilinde
uygulanması gerektiği vurgulanmaktadır.
Yaratıcı dramada hareket noktası olgulardır. Olgular evrenseldir ancak her öğrenci olguları
sahip olduğu kültür ve yaşantılardan yola çıkarak farklı şekillerde algılar. Yaratıcı drama
algılardaki farklılıklardan yola çıkarak yaratıcılığı ön plana çıkarır bu da öğrenmeyi kalıcı hale
getirir. Olgunun kavranabilmesi için yaratıcı dramada bireye rol verilmez, aksine birey rol
alır ve o rol kendisi için ne ifade ediyorsa o şekilde davranır. Bireyin hareketlerine ve
sözlerine bir sınırlama getirmez. Bireyden istenilen tek şart olgudan uzaklaşmamasıdır.
Yaratıcı drama mutlaka bir amaca hizmet etmelidir. Yaratıcı drama etkinliği akla hoş vakit
geçirmeye yönelik faaliyetler olarak gelmemelidir.
Özetle yaratıcı drama herhangi bir metne bağlı kalmadan kişinin kendisinden yola çıkarak bir
amaç doğrultusunda kendisini ifade ettiği bir yöntemdir. Dil öğretimi gibi beceriye dönük
alanlarda kullanılabilecek en önemli yöntemlerden biri olarak karşımıza yaratıcı drama
çıkmaktadır.
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Yaratıcı Drama
Yeni bir dil öğrenmenin aynı zamanda yeni bir kültürü de öğrenmek olduğu bilinmektedir. Dil
ancak konuşulduğu toplumdaki şekliyle öğretildiğinde tam olarak davranışa dönüşebilir. Aksi
takdirde öğrenilenler uygulamaya dökülemez.
Yabancı dil öğretiminde amacın öğrencilere kültürlerarası iletişimde her iki kültür
özelliklerine uygun davranış becerilerini kazandırmak olduğunu ifade eden Gündoğdu (2007)
dil öğretiminde kültür faktörünün altını çizmiştir. Dil öğretiminde kültürün aktarılabilmesi
ancak öğrencinin yeni kültürle ne kadar sıklıkta iletişime geçtiğine bağlıdır. Öğrenciyi yeni
öğrendiği kültürle iletişime geçirecek her türlü etkinlik onun hedef dili daha iyi kavramasını
sağlayacaktır. Hedef dilin kültürüyle iletişimi sağlayacak en etkili yöntemlerden biri de
yaratıcı dramadır.
Drama, dilin anlamlı bir biçimde öğretilmesi için iyi bir yol olarak görülmektedir. Problem
çözme ve iletişim kurma yeteneğini geliştirir. Bu şekilde öğrenilen dil, sınıf içinde anlamlı ve
yararlı olarak kullanılır. Tekniğin uygulanmasında genel olarak zaman ve mekan
sınırlandırılmakta ve oluşturulmak istenen gerçek durumun önemli yönleri belirtilmektedir
(Güzel ve Barın,2013). Bu önemli yönler bazen bağlam içerisinde anahtar kelime öğretimleri
olabilir bazen sözel olmayan iletişim beceleri bazen de fiillerin nerede ve nasıl kullanılması
gerektiği ile ilgili olabilir. Bu, etkinliği hazırlayan öğreticiye göre farklılık gösterebilir.
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde öğrencileri aktif hale getirerek hedef kültürle
iletişimini sağlayan yaratıcı drama aynı zamanda öğrencilerin birbiriyle kaynaşmasına imkan
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vererek öğrenmeyi rahat bir ortamda sunar. Yalçın ve Aytaş (2012)’ ın da belirttiği gibi
yaratıcı dramanın en önemli işlevi, eğitim ortamında yaygın olarak kullanılması ve eğitime
katkı sağlamasıdır. Özellikle grup çalışmaları, grup olgusunu ve bilincini geliştirmede, yaratıcı
drama çalışmaları vazgeçilmez bir araçtır. Her türlü eğitim ortamında oyunun araç olarak
kullanılması, yapılacak bazı etkinliklerde canlandırmadan yararlanılması, öğrencilerin
özgürce katılımının sağlanarak kendi üretim ve yeteneklerini ortaya koymalarına fırsat
tanınması yaratıcı drama sayesinde gerçekleşmektedir. Tüm (2010)’a göre yaratıcı drama dil
öğretiminde sağladığı faydalar:
a. Öğrencileri yalnızca kural ve yapıdan oluşan dil öğretiminden uzak tutması,
b. Birden çok birey tarafından etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve öğrenci katılımın
oluşmasına atmosfer sağlaması,
c. Yaşamda karşılaşılan ya da karşılaşma olasılıkları fazla olan gerçek durumlarla ilgili
etkinliklere yer vermesi,
d. Bireyler arası bilgi alışverişine katkıda bulunması ve hedef dilin içselleştirilmesine
olanak sağlaması ve
e. Dil öğrenimini daha zevkli ve gerçekçi halde sunmasıdır.
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde yaratıcı dramanın bu şekilde etkin olarak
kullanılabilmesinin dersi yürüten öğretim görevlilerin yaratıcı drama alanındaki bilgi ve
yeteneklerine bağlı olduğunun altı çizilmektedir. Adıgüzel (2010)’ e göre bu durumlar, bir
grup çalışması içerisinde , bireylerin bir yaşantıyı ya da bir olayı kendi deneyimlerini de işin
içine katarak eylem ve edim durumlarında oynayarak canlandırdığı ve anlamlandırdığı;
liderin hedefleri ve yöntemleri ile ortaya çıkan ve belirlenen durumlar olarak özetlemiştir.
Ayrıca liderin her şeyden önce drama ve oyun tekniklerini iyi bilen, iletişime açık ve
tiyatronun tekniğinden yararlanabilen, yaratıcı ve yeterli oyun bilgisine sahip olması
gerektiğini de vurgulamıştır.
Bütün bunlar göz önünde tutularak bakıldığında mevcut dil öğretim yöntemleri arasında en
çok kullanılan yöntemlerden birinin yaratıcı drama olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen
yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde yaratıcı dramanın ne kadar ve nasıl kullanıldığı
henüz tartışma aşamasındadır. Konuyla ilgili yeterli materyallerin ve etkinlik kitaplarının
olmayışı yöntemin uygulanmasını zorlaştırdığı düşünülmektedir.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sahne oyunlarını daha çok kullanmak için materyal
geliştirilmelidir. Sahne oyunlarına mevcut YDTÖ yapan ders kitaplarında gerekli yer
verilmemektedir. Öğretmenin becerisine ve ilgisine bağlı olarak rol yapma ve drama
etkinlikleri YDTÖ’nde kullanılmaktadır. Tasarlanması durumunda her konu sonuna drama ve
eğitsel oyunlar eklenebilir. Hedefe yönelik hazırlanmış drama metinleri yok denecek kadar
azdır ve bu konu ciddi bir şekilde ele alınmalıdır (Arslan ve Gürsoy, 2008). Yaratıcı dramayı
yabancılara Türkçe öğretiminde işlevsel olarak kullanmamızı sağlayacak etkinlikler
geliştirilmeli ve bunların her beceri alanına uygun olmasına dikkat etmeliyiz. Bu eksiklik ele
alınarak yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılabilmesi için kişisel gelişim,anadil
öğretimi ve Türkçeden başka dillerin öğretiminde kullanılan yaratıcı drama etkinliklerinden
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yola çıkarak bu çalışmanın araştırmacıları tarafından yaratıcı drama etkinlikleri
hazırlanmıştır.
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılabilecek Yaratıcı Drama
Etkinlikleri ile İlgili Öneriler
Bir Çin atasözü “Anlatırsanız unuturum, gösterirseniz hatırlarım, yaptırırsanız öğrenirim”
der. Bu sözden de yola çıkarak öğrenme sürecinde deneyimlemenin ne denli önemli olduğu
sonucuna varabiliriz. Dil öğretimini gerçekleştirirken kazandırmak istediğimiz beceriyi hangi
yöntem ve teknikle daha iyi ve kalıcı bir şekilde öğretebileceğimiz, üzerinde en çok
durduğumuz konuların başında gelir. Elbette bu soruya verilebilecek sayısız cevap vardır.
Öğrencilerin bireysel farklılıkları, öğretilecek konunun özelliği ve daha birçok etkeni göz
önünde bulundurarak bizi hedefe ulaştıracak en kısa ve etkili yolu seçmeye çalışırız. Yaratıcı
drama her konuyu , her koşulda öğretmenin iyi yollarından biridir ancak asla ‘en basit
yoludur’ diyemeyiz. Çünkü iyi bir yaratıcı drama etkinliği ciddi bir ön hazırlık gerektirir ve
alanında yeterliliklere sahip bir lider tarafıdan uygulandığında başarıya ulaşacaktır. Lider bir
amaç belirlemeli ve onu bu amaca götürecek olan etkinlikleri planlayarak konunun sınırlarını,
aşamalarını iyi bir şekilde planlamalıdır. Aksi takdirde bu etkinlik zaman kaybından başka
bir anlam ifade etmeyecektir ki dil öğretiminde motivasyonu yok etmek en son
arzulayacağımız şeydir. Yaratıcı drama bireyin grupla koordinasyonunu ve kendi içinde de
organizasyonunu sağlaması açısından öğrenmeye ve öğrenileni yaşantıya çevirmeye büyük
katkılar sağlayan bir yoldur. Dil öğretiminde sözcüklerden yola çıkıldığında bireyin daha önce
hiç karşılaşmadığı bir dilin sözcüklerini akılda tutması bir süre sonra imkansız hale gelecek
ve bu durum bireyin o dilden soğumasına sebep olacaktır. Ancak yaratıcı drama sözü
hareketle birlikte anlamlandırır. Bu da kalıcı öğrenmeyi sağlayarak bireyde başarı duygusunu
arttıracak ve o dili öğrenme konusunda motivasyonu arttıracaktır. Drama etkinliğini
planlarken izlenmesi gereken yol:
 Amaç , hedef ve kapsam belirlenmeli,
 Bunlara bağlı olarak kullanılacak olan metin, görsel vb. materyaller belirlenmeli,
 Dersin sonunda beklenilen davranış değişikliği tanımlanmalı,
 Drama etkinliğinin sonunda öğrencinin yazılı/sözlü olarak asıl yaratıcılığını ortaya
koyacağı çalışmanın ne olacağı , ortaya koyacağı ürünün özellikleri , kullanması
beklenilen hareket, söz ve davranışların neler olduğu listelenmelidir.
 Bu listelere bağlı olarak etkinlik sonunda dönüt verilmeli eksik kalan noktalar lider
tarafından tamamlanmalıdır.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yapılacak çalışmaların artık işlevsel olması ve
uygulamalara esin kaynağı olması gereğinden yola çıkarak farklı alanlarda yapılmış
yaratıcı drama etkinliklerini çalışmanın devamında yabancılara Türkçe öğretimi için
uyarlama yoluna gidilmiştir.
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(MARRY KEİGER-DRAMA GAMES )
1. Improv warm ups: 5 things- 5 ŞEY
Öğrenciler daire şeklini alır . Öğretmen öğrencilere bir soru sorar ve bu soruya beş farklı
cevap vermesini ister.
Örnek: Evi temizlemenin 5 farklı yolunu söyler misin?
1. Süpürürüm
2. Silerim
3. Toz alırım
4. Çöpleri toplarım
5. Yıkarım
Öğrenci bu beş maddeyi sayarken arkadaşları her bir maddeden sonra söylediği maddenin
kaçıncı olduğunu söyler. Bununla öğrencinin düşünmesine fırsat verilir. Bitiren öğrenci yeni
bir olgu bulur ve arkadaşına sorar. Arkadaşı saymaya başlar. Tüm öğrenciler sırayla bu
etkinliği yapar.
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE BU ETKİNLİK: Bu etkinlikte yaratıcı
dramanın oyun tekniğinden faydalanılmıştır. Her düzeyde uygulanabilecek bir etkinliktir.
Özellikle sözcük öğretiminde etkili bir şekilde kullanılabilir.
ÖRNEK:
‘1. Akrabalık bildiren 5 sözcük sayar mısın?
2. Hava durumu ile ilgili 5 sözcük sayar mısın?
3. Ulaşım araçları ile ilgili 5 sözcük sayar mısın?
4. Tanışma sırasında kullandığımız 5 sözcük sayar mısın?
5. Renklerle ilgili 5 sözcük sayar mısın ?
6. Alışveriş yaparken kullandığımız 5 sözcük sayar mısın ?’vb.

2. KEK YAPALIM
Uygulama Süresi
Amaç
Uygulama Seviyesi
Kişiler

80 dakika
Yemek tariflerinde kullanılan fiilleri kavrayarak günlük hayatta
uygun biçimde kullanmak.
B1 seviyesi
Öğretmen ve tüm öğrenciler

1. Aşama: Isınma aşaması
Uygulama Aşamaları :
2. Aşama:
Öğretmen önceden hazırladığı yemek tarifi ile ilgili metni sınıfta seslendirir.
KEK YAPALIM MI?
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Sayın Seyirciler,
Bugünkü programımızda sizlere çok lezzetli bir kek tarifi vereceğim. Havuçlu ve cevizli keki
yapmaya başlamadan önce malzemelerimizi sayalım:
3 yumurta
1,5 su bardağı şeker
1 çay bardağı yağ
1 su bardağı süt
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 limon
Yarım bardak ceviz
2 adet havuç
2 bardak un
Yapılışı: Üç yumurta derin bir kap içerisine kırılır. Yumurtalar aklaşıncaya kadar çırpılır.
Daha sonra şeker eklenir ve o da eriyene kadar çırpılır. Bu karışıma sırasıyla yağ, süt,
vanilya,kabartma tozu eklenir ve çırpmaya devam edilir. Karışımın içine bir limon kabuğu
rendelenir. Önceden ince ince doğranmış cevizler ve yıkanıp rendelenmiş havuçlar da eklenir
ve son olarak un eklenerek iyice karıştırılır. Hazırlanan karışım yağlanmış kek kalıbına
konulur. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 45 dakika üstü kızarana kadar
pişirilir. Afiyet olsun!
Öğretmen metni seslendirdikten sonra metinde geçen ‘ yıkamak , doğramak, rendelemek,
çırpmak, eklemek, karıştırmak, pişirmek ‘ sözcüklerini tahtaya yazar. Öğrencilere ‘ Bu işleri
nasıl yaparız?Önce hareketlerinizle sonra da sözcüklerle nasıl anlatırsınız?’ diye sorar.
Öğrenciler sırayla gelerek seçtikleri sözcüğü önce hareketleriyle sonra da sözcüklerle
anlatmaya çalışır.
3.Aşama : Etkinliğin sonunda öğrencilerden öğrendikleri yeni fiilleri kullanarak kendi
ülkelerine özgü bir yemeğin tarifini kısaca, önce sözlü olarak anlatmaları sonra da yazmaları
istenir.
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE BU ETKİNLİK : Özellikle fiillerin
öğretiminde kullanılabilecek bir etkinliktir. Öğretilecek olan fiilleri kullanım alanına göre
sınıflandırıp uygun bir metinden yola çıkarak öğrencilerden bu fiilleri hareket ve
sözcükleriyle ifade etmeleri istenebilir.

SONUÇ
Dil öğretiminde yaratıcı drama etkinliklerinden faydalanılarak:



Öğrencinin sözcüğü hareketle de kodlaması sağlanarak bilginin akılda kalıcılığı
arttırılır.
Öğrencinin öğrenme ortamına aktif katılımı sağlanarak motivasyonunun artması
sağlanır.
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Öğrencinin öğrenme ortamına birden fazla duyusuyla katılımı sağlanarak bireysel
farklılıklardan kaynaklanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmiş olur.
Etkinliğin sonunda öğrenciden kendi ülkesine özgü bir ürün ortaya koyması
istenilerek kültürlerarası bir ietişim kurulması da sağlanmış olur.
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ABSTRACT
Derivation of word, meets the naming need of the growing society. even of the language provides words from main sources,
sometimes it create semantic variants like göz/çesm/dide/ayn/optik from other source languages. While Turkish enrich
the vocabulary, it makes various derivations. The word derivations whichdone with derivation suffix are the first that comes to
mind in Turkish. The word of görümce which made from görmek origin, is one of the examples. Sometimes ending (terminetion)
undertake the task of derivational saffix. The inserts are made with Turkish derivation of words come to mind first made. The
derivations are performed as görümce görmek for example. Sometimes the company undertook the task of making attachments
attachment. Third person singular and means additional clutter with birisi made when undertaking tasks (instrumental)
tomorrow with the additional (<*ya- “ışıldamak” +r+ın) as. Words in the present tense suffix derived from secondary task type
indicator (-yor <-e yörü-r) as the end of the (uç+un) prepositions and /de (<<tak-ı) connector has occurred. Sometimes recruits
(<T. er + Ar. ât) such quotations or excerpts additional research. Turkish in which words such as hürriyet of harr is derived from
the root of the same language rules. Another is that by making phrases. For example, like a kadın şapkası. It is derived from the
word through abbreviation. Twice /g/ sound and the stuttering oluştururca the proposed tenaf (cacophony) of forms through
the document "fax" instead of as documentarians said. Contemporary Turkish in my acronym "initials acronym" words are
formed through. For example, KOAH (<kronik obstrüktif akciğer hastalığı). Bolçi (<Bolu+çikolata), Köftedokya (köfte+
Kapadokya) are the local words such as derivation. The other is that by making double or separate written word combined
according to the rules of writing. For example, such as hanımeli ve güzelhatun çiçeği. Type the word in a sentence step further
group is seen naming structures: examples like Hasanboğuldu. In this study, the above-mentioned derivation phono-semantic
and lexical structures such as the morpho-phonological way kadın//hatun//kayın//karı ve iste- (<iz+de- “aramak, şikayet etmek,
istemek”)//izle- and will be discussed.
Key Words: Turkish, phonetics, morphology, semantics, metamorphosis.
ÖZET
Sözcük türetme, gelişen toplumun ad koyma ihtiyacını karşılar. Dil, öz kaynaklarından sözcük karşılasa bile bazen diğer kaynak
dillerden göz//çeşm//dide//ayn//optik gibi semantik varyantlar oluşturur. Türkçe söz dağarcığını zenginleştirirken değişik
türetmeler yapar. Türkçede ilk akla gelen yapım ekleriyle yapılan sözcük türetmeleridir. Mesela görmek kökünden görümce gibi
yapılan türetimlerdir. Bazen işletme ekleri yapım eki görevi üstlenir. Üçüncü teklik kişi ek yığılmasıyla yapılan birisi ve zaman
görevi üstlenen vasıta (instrumental) ekiyle yapılan yarın (<*ya- “ışıldamak” +r+ın) gibi. Görev tipi göstergelerde ikinci derece
sözcüklerden türetilmiş şimdiki zaman eki (-yor <-e yörü-r) gibi uçun (uç+un) edatı ve /de (<<tak-ı) bağlacı oluşmuştur. Kimi
zaman erat (<T. er + Ar. ât) gibi alıntı ek veya alıntı Ar. harr kökünden aynı dilin kurallarıyla hürriyet gibi Türkçeleşmiş sözcük
türetilir. Bir diğeri tamlama yapma yoluyla olanıdır. Mesela kadın şapkası gibi. Kısaltma yoluyla da sözcük türetilir. İki defa /g/
sesiyle kekemelik oluştururcasına önerilen ve tenafür (kakafoni) oluşturan belge geçer “faks” yerine belgeç denilmesi gibi.
Çağdaş Türkçede akronim “baş harflerle kısaltma” yoluyla sözcükler oluşturulmaktadır. Mesela KOAH (<kronik obstrüktif
akciğer hastalığı). Bolçi (<Bolu+çikolata), Köftedokya (köfte+ Kapadokya) gibi yerel sözcük türetimleri de vardır. Diğeri ise yazım
kurallarına göre bitişik veya ayrı yazılan birleşik sözcük yapma yoluyla olanıdır. Mesela hanımeli ve güzelhatun çiçeği gibi.
Sözcük gurubundan bir adım daha ileri giderek cümle tipinde isimlendirme yapıldığı görülür: Hasanboğuldu gibi örnekler. Bu
bildiride ise yukarıda bahsedilmeyen fono-semantik ve morfo-fonolojik yolla yapılan kadın//hatun//kayın//karı ve iste- (<iz+de“aramak, şikayet etmek, istemek”)//izle- gibi sözcük türetmeleri irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe, fonetik, morfoloji, semantik, başkalaşma.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Yrd. Doç. Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, e-posta: mhazar@nevsehir.edu.tr
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1. GİRİŞ
Lisan, kuralları zamanla muhkemleşmiş bir iletişim nizamıdır. Kaidelerle dil yoluna devam
eder. Edebi eseri tahkik için önce dilin temel birimlerini anlamak mecburidir. Bunlar:
fonemler, morfemler, sentaks, semantik ve pragmatiklerdir.3 İnsanoğlu için dil bir nimettir ve
tarih demektir. Dil kadim zamanlardan beri süzülüp gelir.
Dünyanın en eski ölü dili Sümerce yazılı tabletlerindeki Türkçe sözcüklerden beri kelime
hazinesi sürekli varlığını muhafaza etmiştir. Dünyanın yaşayan en eski dili olan Türkçe
insanlığın ortak mirasıdır. Dil tetkikleri Türkçeye yapılan kültürel bir seyahattir. Türkçenin
sözlüğünü okumak bile bir zevktir. Bu estetik zevk dilin sürekli zenginleşen söz dağarcığıyla
artmaktadır.
Cemiyetin gelişmesine müsavi olarak dilde yeni durumları, kavramları ve varlıkları
göstermek amacıyla dilde henüz bulunmayan anlam ihtiyacını karşılamak için mütemadiyen
yeni kelimelere ihtiyaç hissedilir. Türkçede yüzlerce kelime sosyal hayatın değişmesine bağlı
olarak söz dağarcığından çıkarken binlerce kelime gelişmelere müsavi bir şekilde dile
kazandırılmaktadır.4 Söz dağarcığını genişletmenin değişik yolları vardır. Türk dili eklemeli
bir yapıya sahip olduğu için işlek olarak söz türetimini eklerle yapar. Türkçe eklerle söz
varlığını sürekli yeniler.
Türkçede ekler sözdiziminde çekim ve sözcük içi yapı bağlamında yapım ekleri diye ikiye
ayrılır. Fiil ve ad çekim ekleri kalıplaşarak bazen yapım eki görevi üstlenip kategori
değiştirirler. Nadiren yapım ekleri işletme eki olur.5 Bunlar sıra dışı görünüm sergileyen ara
eklerdir. Türkçeye yabancı dillerden girmiş ek ve şekiller de vardır. Türkçenin eklerle ilgili
genel görünümü aşağıdaki gibidir (Göker 1997: 24).

* Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim
Üyesi.
3 “Anlambilim, anlamı biçim ve anlam arasındaki ikili ilişki olarak ele alır: “X, Y anlamına gelir.
Pragmatik ise anlamı; konuşucu (K), biçim ve anlam arasındaki üçlü ilişki olarak ele alır: “K, X ile Y’yi
kasdetti” Akşehirli, Soner (2015), “Anlam Bilimine Yardımcı Bir Alan: Pragmatik Bilimi”, egeedebiyat.org/docs/323.doc, s. 1., ET: 20.05.15.
4 Bugün Türkçede işlek olmayıp Kâmûs-ı Türkî’de bulunan kelime sayısı 452 iken (Tekin 2012: 1),
Türkçe Sözlükte olup Kâmûs-ı Türkî’de bulunmayan yani türetilen kelime sayısı 6992’dir (Yıldız 2012:
479). Yaklaşık bir asırda 500 kadar kelime ölürken hemen hemen 7000 kelime doğmuştur.
5 Kırgız Türkçesindeki işteşlik çatı ekinin çoklu görevi üstlenmesi veya Oğuz grubundan olan Türkiye
Türkçesinde önce oluşan -DIk sıfat-fiil ekinin geçmiş zaman birinci çokluk kişi ekinde kullanılması gibi.
Hâlbuki iyelik kökenli kişi eki tipine göre -DI+ImIz olmalıydı. Önce sıfat-fiil (yapım eki), sonra zaman
eki (çekim eki) oluşur.
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Partisip Ekleri: İsim-fiil (kalıcı isim yaparlar); sıfat-fiil ve zarf-fiil ekleri (geçici ve kalıcı
isimler yaparlar).
Asıl Çekim Ekleri: Şahıs ekleri (zamir, iyelik ve emir tipi), şekil ve zaman ekleri.
Ad İşletme Ekleri: Yalın, belirtme, yönelme, kalma, çıkma, vasıta, eşitlik, yön.
Tamlama Eki: +(n)In, tamlama eki ismi isme bağladığı için ad durumu eki değildir.
Ek Kalıplaşması: Ad çekim ekleri (hâl, çoklu ve iyelik ekleri), sıfat ekleri, sıfat-fiil ekleri, zarf
fiil ekleri, ad fiil ekleri ve fiil şekilleri.
Sözcük tahlilinde bazen yapım ekleri, çekim ekleri, ses olayları ve anlam birlikte ele
alınmalıdır. Aksi takdirde sözcüğün oluşumu doğru takip edilemez.
Sözcüğün oluşumu çok eski bir serüvene sahiptir. Resim niteliği çok yüksek olup sadeleşme
eğilimi gösteren eski Türk imlerinden (pigdoramdan) düşünce yazısına geçiş aşamasındaki
Köktürk işaretleri (sembolleri) ve ligatürleri ile türetilen sözcükleri irdeleme ise ayrı bir
konudur.
Sözcük anlam taşıyan en küçük bağımsız anlam birimidir (semanteme/morpheme). Ekler ise
anlam taşıyan bağımlı birimlerdir (Hazar 2014: 147). Anlık oluşum (nonce formation) ya da
nedenlilik (occasionalism) ile türetilen sözcük (Sebzecioğlu 2013: 17)6 sonra kurumsallaşma
~ yerleşikleşme (institutionalization ~ institutionalized) sürecine girer (Akalın 2014: 19).
Söz türetimi biçimbilim ve sesdizim kurallarına uygun olan sözcük düzleminde (lexical
stratum) meydana gelir. Daha sonra ses, sözdizimi ve anlam açısından sözcük-ötesi düzlemde
kullanılır (Büyükkantarcloğlu 2000: 84) ve sözlükleşmiş (lexicalization) olur (Akalın 2014:
21). Sözlükleşme türleri verildikten sonra ses değişimiyle anlamın değiştiği kelime türetme
çeşidine geçilecektir.
2. KELİME TÜRETME YOLLARI:
Kelime türetme bir üretkenliktir (productivity). Eklerle (affixation) kelime türetme7
(productivity) dışında başka yollar da vardır. Anlam etkilenmesi,8 birleştirme ~ naht
(compounding), cümle tipinde sözcük türetme (word reproduction type in sentence), çeviri
yoluyla aktarma (transfer by translation),9 çok parçalı “birkaç dilden kelime ve ek alarak
oluşan” sözcükler (multipart), çözümleyici yolla fiil türetme “ol- yardımcı fiiliyle oluşan
dolaylamalı filler” (Zeynalov 1993: 253), derleme (compiling), eksiltme (ellipsis), genelleşme
(genaralization), hece kesbirleme yoluyla kelime türetme (Şenel 2009: 108), ikilemeler
“Anlık sözcük doğal, sözcükler (actual word) ile olası sözcükler (possible words) arasında bir
yerdedir. Yani, anlık oluşum sözcüklerinin fiziksel bir gerçekliği vardır. Bir bağlamda, bir topluluk
içinde üretilmişlerdir; tek kullanımlık ve sözlükçede bir yer edinememiş olsalar da artık olası sözcükler
değildirler.” (Sebzecioğlu 2013: 17).
7 Besim Atalay ile 1941’den günümüze eklerle kelime türetimi dolayısıyla kelime yapma yolları üzerine
farklı yaklaşımlarla araştırmalar yapılarak bu konu irdelenmeye devam etmektedir. Önemli olan dilin
yapısının bozulmamasıdır. Türkçede kelime ile ek arasında ve birleşik kelimelerde görece nedenlilik
ilkesi vardır. Bu nedenlilik; anlama, işleve, biçime, konuma, çağrışıma, dayanır. Türkçede görece
nedenlilik öğesi %80 düzeyine yaklaşarak baskın duruma gelmiştir. Bk. “Kelime’ye Dönerken, Editör’e
Geçerken”, nizamettinugur.gen.tr /?px=1.3.1.10, ET: 21.05.2015.
8 Soğuk savaş <İng. cold war (Topaloğlu 1989: 26). Bulut bilişim (cloud computing) veya işlevsel
anlamıyla çevrim içi bilgi dağıtımı. Çeviride anlam vermeyle anlam etkilenmesi aynı değildir.
9 Eski Uygur Türkçesiyle başlayıp Kuran tercümeleriyle devam eden ve Kutadgu Bilig ile neredeyse
zirve yapan çeviri yoluyla yapılan aktarmalar dikkat çekicidir. Mesela: Bagırsak-raûf “çok acıyan,
esirgeyen”gibi (Üşenmez 2006: 94).
6
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(duplucation), örnekseme (analogy), öykünme ~ geri oluşum (backformation), kalp
“hecelerin yerini değiştirerek kelime türetme” (Civelek 2003: 99), karma (blending), kelime
diriltme (resurrection), kırpma (clipping), kısaltma (acronym), kopyalama (copy), ödünçleme
(browwing), örtmece ~ dolaylama (euphemism),10 özel adların genel ad olması (Bilgin 2014:
166) ~ genelleşme (common name), tarama (scan), tamlama yapma yolu (determinative
group) ve kelime grupları,11 titremleme (intonation), tür değiştirme ~ evrişim (conversion),
uydurma ~ kasıtlı yaratma12 ~ yenicilik (coinage ~ neologism), yeni anlam yükleme (new
meaning installation),13 yerel sözcük türetme (domestic invented words) ve vezin ~ bükün ~
iştikak (prosody) kalıplarıyla türetme14 sözlükleşmenin (lexicalization) türleridir (Akalın
2014: 14). Sözcük görevini yitirmiş ikinci derece kelimelerden oluşan türler -edatlar “bağlaç,
ünlem, ses taklitleri” ve biçimbirimler15- (atrophy) ve sözcük ifade eden işaretler (signs) de
buraya eklenebilir (Altun 2009: 2).
Bu çalışma ise fono-semantik başkalaşmanın Türkçe için yeni kelime ve kavram üretmede söz
dağarcığına nasıl katkıda bulunduğunu gösterecektir (Kara 2011: 53). Bazen alınma
kelimelerde sözcüğün kökeni aynı kelime gibi görünebilir. Bazen Biri Türkçe biri alınma
kelime ses ve anlam bakımından yakınlık gösterebilir. Bu tür kelimeler de irdelendi.
3. FONO-SEMANTİK BAŞKALAŞMAYLA KELİME TÜRETİMİ:
Yukarıda sayısı 33 çeşit olan kelime türetmeleri yeni bir anlamı karşılama ihtiyacından
doğmuştur. Anlam değişmesinin ses değişmesinden önce başladığı (Kara 2011: 23) veya ses
değişmesinin anlam değişmesinden önce başladığı tartışma konusudur (Akalın 2014: 15).
Fonetik varyant zaman içerisinde kendisine mahsus bir anlam kazanır (Şçerbark 1994: 124125). Nasıl ki bir anlama, kavrama ihtiyaç duyulduğunda yapım ekleri ile kelime türetiliyorsa
önce anlam değişir, sonra ses değişmesi başlar. Varlık duyularla hissedildikten sonra zihinde
canlandırıldığı gibi anlam da sese bürünmüş ve resim gibi yazılabilen kelimeyle zihne
yerleşir. Bu kavram ve ses birleştirmesi benzerlik, keyfilik, değişmezlik, aynılaşma ve
başkalaşabilirlik yollarıyla bir kelime bünyesinde gerçekleşen kavram/ses hayali birleşmesi
gerçekleşir. Burada irdeleme konusu kössüz sebek “kör sıçan” örneğinin köstebek, Ar. ‘aķîda
Mesela Haliç için Altın boynuz denmesi gibi (Hazar 2014: 119).
Mesela 3G’li telefonlar için canlı telefon şekli kullanılmaz, metin-bağlamında (text-dependent) canlı
telefon+Ø bağlantısı ifadesi kullanılır .” (Sebzecioğlu 2013: 24).
12 Bk. “Türkçede özellikle 1930’lu yıllardan itibaren üretilen ve Türkçeye mal olmuş bayan, koşul,
uygar vb. sözcükleri sıralayabiliriz. Koşul, özgür, uygar sözcüklerinin türetilişini, bay, bayan
sözcüklerinin bugünkü kullanımlarını açıklayabilecek herhangi bir bilimsel bilgi yoktur.”. “Sözcük
Yapımı Konusu”, acikogretimadalet.com/sozcuk-yapimi-konusu.html, ET: 21.05.2015.
13 Eski sözcüklerle teknolojiye uygun yeni kelime türetme ihtiyacıdır. Mesela: e-devlet, e-günce, e-imza,
e-kitap,
e-posta, vs.
14 Mesela ziyâde çok demektir. Ziyâdât çoğulun çoğuludur. Yani abartıdır. Nevafil “dinde farz ve
vâcibden başka yapılan ibâdetler” ise nafilenin çoğuludur. “Vuzû-yı aşka hûn lâzım demiş ber-dâr iken
Mansûr / Bu kurbiyyet ziyâdât-ı nevâfilden zuhûr eyler” (Şeyh Galip). E-kitap:
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10654, metinpdf.pdf?0, 49/4, ET: 15.05.2015. Namık
Kemal’in har(r) kökünden hürriyet sözcüğünü türetmesi de prosody tekniğine meşhur bir örnektir.
“Mesela Arapça kaynaklı hüküm, hâkim, hâkimiyet, hakem, mahkûm, mahkûmiyet, mahkeme, …vb.
kelimelerin hepsinde ortak olan üç sessiz harf “( )ح ك مḥ-k-m” dikkat çekmektedir.” (Ermiş 2013: 608).
15 Mesela bildirme eki: TT isim cümlesindeki 3. kişi +DIr <tur-ur> fiil cümlesinde Kzk. ve Özb. vb. -e+di
“-yor+Ø”, Kırg. -e+t . Lehçelerdeki birleşik zamanın hikâyesi değil, 3. kişi ekidir. Türkiye Türkçesinde
isim cümlesinde şimdiki zamanın 3. şahsıdır.
10
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örneğinin ağda ve akide ile iz+de- “istemek” olması şeklinde başkalaşmasıdır (Hazar 2014:
37).
Buraya birisinin kök ünlüsü uzun olan sök- ve söv- (<*sö:k-) gibi olan örnek sözcükler
alınmadı. Yine ağızlardaki tutma / dutma “köle, metres” (Konya-Hüyük) konuyla ilgili
örnekler bu çalışmaya alınmadı. Bu çalışmanın benzerleri ağızlar, yaşayan lehçeler16 ve tarihi
lehçeler üzerinde de yapılabilir. Hele Altay dillerinde böyle bir karşılaştırmada Mo. ele“aşınmak”, Çuv. al- “çift sürmek”, Osm.-Çağ.-Tel.-Alt. äş- “kaşımak” gibi örnekler çok çıkabilir
(Poppe 1994: 123). Yine aşlama <aş-ı+la- / haş “tabiat taklidi ses” (onomotophe) +la->
haşlama gibi ilk bakışta aynı kökten geldiği sanılan örnekler alınmamaya çalışıldı.
Fono-semantik başkalaşma misallerinde çoğu ikili (dublet) şekillerde eskicil (arkaik) olanlar
önce verildi. Aşağıdaki sözcük listesi fono-semantik başkalaşma ve morfo-fonolojik
başkalaşma ve birleşik kelimelerde fono-semantik-başkalaşma diye üç başlık altında
sınıflandırıldı. Listedeki sözcükler taranarak derlendi. 17
Yazı dili muhafazakâr, radikaldir. Matbaa ile metinler kesinleşmiştir ( Bayrav 1998: 66).
Değişikliğe pek müsaade etmez. Daha çok yapım ekleriyle kelime türetilir. Bazen türetmeler
gör-üm+ce+lik şeklinde tıkanabilir. Halk dili, konuşma dili ise tedricen değişir ve üretkendir.
Türkçe konuşurları doğal sözcüklerle (actual words) bir nevi gölge ve renk oyunları gibi ses
hadiseleriyle kelime türetebilir. Aşağıdaki örneklerin bir kısmı sözlüğe halk dilinden
alınmıştır. Uzun /i/ ve uzun /ö/ ünlüsü /i:/ ve /ö:/ şeklinde gösterildi.
3.1. Fono-semantik başkalaşma:
3.1.1. Türkçe kelimeler:
abla / bula, abla “bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi”, <*apa+la, ağa+bula, ebe>
bula “yenge, amca veya dayı karısı” , /a/ ünlüsü düşmüş, /u/ ünlüsü türemiştir. Eğer ebe esas
alınırsa l ünsüzü türemiştir. Ayrıca ağa için bk. (Tuna 1972: 282).
acı / ekşi, acı “bazı maddelerin tadının dilde bıraktığı yakıcı duygu” < açıg/k > eşki “sirke
veya limon tadında olan”, ünsüz yer değiştirmesi (metatez ~ göçüşme) örneğidir ve /g/
ünsüzü erimiştir.
ağca / akçe, ağca “akça, biraz ak” TDK sözlüğündeyok, <aġı “hazine” +ça “gibi”> akçe “küçük
gümüş para”, ğ <ġ> k ünsüz değişemsi olmuştur. Ayrıca akça ~ akçe sözcükleri de a, e ünlü
değişmesine örnek verilebilir. Ayrıca ak ve ağartı örnekleri de var.
ağız / azı, ağız “yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve
besinleri içina almaya yarayan boşluk” <āġız> azı “alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane
bulunan öğütücü diş”, burada /g/ ünsüzü erimiş ve metatez olmuştur.
alaza / halaza, alaza “dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl ve soğan” <ala
“yarım” + az “seyrek”> halaza “ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl
kendiliğinden yetişen ekin”. Burada kelime başın /h/ ünsüz türemesi olmuştur.
Mesela Türkmen Türkçesi millî marşında geçen toğabım “vatanım” Ar. ţavāf “hac sırasında kabeyi
yedi defa dönmek” kelimesinden gelmektedir.
17 Bk. kaynakça. (Atalay 1941, Bayar 2006, Bayar 2006, Bayar 2006, Çağbayır 2007, Demircan 1996,
Duman 2008, Eker 2005, Eren 1988a, Eren 1988b, Gülensoy 2011, Kara 2011, Karaağaç 2010,
Korkmaz 1994: 53, Paçacıoğlu 2006, Selçuk 2014: 59, Stachowskı 2013, Tseng 2002: 185, Vural 2011,
Tuna 1986).
16
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ana / anne, ana “çocuğu olan kadın” <āna> anne “çocuğu dünyaya getiren (genç) kadın”,
Özbek Türkçesinde küçük çocuklu genç anneler aya denir, ana denilirse orta yaşlı olduğu
anlaşılır ve bu hakaret kabul edilir. Ana ög kelimesinin yerini almıştır. Burada asli uzun ünlü
kısalırken bir nevi konson uzunluğu olan ünsüz ikizleşmesi ve kelime sonunda /a/ ve /e/
ünsüz değişmesi olmuştur.
art / ardışık, art “arka, geri” <ārt> ard+ış-ık “birbirini izleyen”, 1945 yılında yeni türetimlerle
sözlüğe giren kelimedir. Bura kök vokali olan asli uzun ünlü kısalırken /t/ ötümsüz ünsüzü
/d/ şeklinde ötümlü ünsüz olmuştur. Ayrıca rt# hece ve kelime sonu ünsüz çifti Türkçe bir
özelliktir. Önce ötümsüz karşılığı olmayan ötümlü akıcı ünsüzler (sonantlar), sonra ötümsüz
ünsüzler gelir. Bazı ast, üst gibi örnekler istisnadır. Ayrıca ardıl örneği de var.
ayaş / ayaz, Ayaş “ parlak, aydınlık gece anlamından gelen Ankara’da bir ilçe adı” <ayās> ayaz
“duru, sakin havada çıkan kuru soğuk”, tarihte sadrazamlık (1536-1539) yapmış olan Ayas
Mehmed Paşa var. Burada /s/ ünsüzü z <s> ş şeklinde değişmiştir.
ayrık / aygıt ayrı “yerleri bir olmayan, ayrılmış” <adrı+k “çatal”, adrı “buğday temizlemek
için kullanılan araç, yaba”> aygıt “birçok parçadan yapılmış alet, cihaz”. Önce d/> y/ ünsüz
değişmesi olmuş, ağızlarda aykırt, aykır, aygır şekilleri de var. Yeni terim türetilirken
ağızlardan alınmış olmalı. Belki Eski Türkçe adırt “ayırt, ayırma, fark” sözcüğünden gelmiş
olabilir. Muhtemelen titrek /r/ ünsüzü düşerken aykırılaşma ile /g/ ünsüzü türemiştir. Bir de
*adır+kır-t> aygıt ihtimali var.
aytış- / at-ış- ~ (laf) at-, aytış- “atışmak, tartışmak, münakaşa etmek” <ay-t- “söylemek,
demek”> at- “argoda bilmeden kestirerek söylemek –sözlükte atmak maddesinin alt anlamı
olarak değil atmak II şeklinde madde başı olarak verilmesi gerekir. At- <at-, (adım) at- <āt-,
(laf) at- <ayt- şeklinde gelişmiştir-”. Burada /y/ ünsüzü düşmüştür.
bakır / mangır, bakır “atom numarası 29, yoğunluğu 8,95 olan, 1084 °C’ye doğru eriyen,
doğada serbest ve birleşik olarak bulunan kızıl renklielement, simgesi Cu.” <*bā “yansıma ses”
+kır “bakır madeniyle yapılmış kap kacak”> mangır “Bakırdan yapılmış para.”. Ayrıca bakraç
<bakır+aç var. Burada /b/ ünsüzü kelime başında b>m olarak değişirken ileri benzeşme ile
k> ng ünsüz değişmesi olmuştur.
baş / pas, baş “II. anlam: çıban” <bas ~ baş “yara başı”> pas “nemli havada demirin üzerinde
oksitlenme sonucu oluşan madde”. Ayrıca pasaklı sözü de buradan gelir. Kelimenin başında
ve sonunda ünsüz ötümsüzleşmesi olmuştur.
barış / varış “sulh / varmak”: (<bar- “varmak, gitmek”), sub> suw> suv> su(y) sözcüğündeki
gibi Oğuz Türkçesinde b> v değişmesi görülür. Eski Türkçe döneminde devletin halkı (ili,
bodunu) yönetmesinin getirdiği sosyal bir gelişme olarak bar- sözcüğünün anlamına
“müreffeh düzeye ulaşmak” anlamı da eklenmiştir. Mecazi anlamların Eski Türkçeden
itibaren oluşumu Türk dilinin yaşı meselesini daha eskiye götürmektedir. Bu başka
mevzudur. O hâlde daha önce var olan “sulh” anlamındaki barış korunmuş, b>v değişmesiyle
“gitmek” anlamındaki varış sözcüğü oluşturularak söz dağarcığı genişletilmiştir. Ayrıca “güçlü
seziş” gibi anlamlar da kazanmıştır (Kara 2011: 51). Her iki anlam Eski Türkçede var. Sadece
ses değişmesiyle bir zenginlik elde edilmiştir. Eski Türkçede önce hangi anlam var? Bu
sorunun cevabı doğal olarak gitmek, yol alma, ilerlemek anlamıdır (User 2009: 519).
başar- / becer-, başar- “bir işi istenilen biçimde bitirmek, muvaffak olmak” <baş+ġar-ı>
bacar-> becer- “güç görünen bir işi veya duruma çözüm bulmak, üstesinden gelmek”. Burada
asıl ünsüz /ş/ idi. Önce /ġ/ ünsüzü eridi. Burada ş> c ünsüz değişmesi ve a> e ünlü değişmesi
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olmuştur. Özbek Türkçesinde başarma sözcüğünün müteradifi olan başkarma “müdürlük”
örneğinde erime yerine ötümsüzleşme görülür.
bedük / büyük, bedük “halk ağzında çam sakızı, reçine” <bedük> büyük “boyutları,
benzerlerinden daha fazla olan somut nesne”. Soy isim olarak da bedük kullanılır. Ama
sözlükte bedik “güzel sözler söyleyerek hayvanların hastalığından kurtulması için yapılan bir
ritüel”18 olarak geçen kelime bununla alakalı değildir. Bu Ar. bedî‘î “estetik” sözünden gelir.
begeç / bey, begeç “Beyin çocuğu, soy adı” <beg “bey, Küçük bir toplumun veya küçük bir
devletin başkanı”> bey “ Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü”. (Atalay 1941: 101).
Burada /g/ ünsüzü g> ğ> y şeklinde ünsüz değişmesine uğrayarak süreklileşmiştir.
beniz / benze-, beniz “yüz, yüz rengi” <bengiz “yüz”, ben(i)z+e-> benze- “iki kişi veya nesne
arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulundurmak” Burada ng> n ünsüz
değişmesinden sonra vurgu zayıflamasıyla orta hecedeki dar ünlü düşmüştür.
berk / pek, berk “sert, katı, sağlam” <berk “güçlü, kuvvetli, sık”> pek “3. anlamı, zarf, alışılmış
olandan çok”, pek pek “olsa olsa”, halk ağzında ise bek “sert, katı, sağlam”. Burada titrek /r/
ünsüzü düşmüştür. Bk. pek iyi / peki.
beşleme / beşme, beşleme “” <bēş> beşme “hlk., her çubuğu ayrı ayrı beş renkte olan, yollu
bir çeşit kumaş”. Burada orta hecede düşme görülmektedir. Bir de Far. beşme sözcüğünden
gelen “çeşmezen adında bir göz ilacı” vardır. Far. beşm “kırağı, şebnem” kökünden gelir. İki
sözcüğü birbirine karıştırmamak gerekir.
bıç- / biç- bıç- “fiil kökü olarak kullanılmıyor ama türetilmiş sözcükler var” <biç-> biç- “belli
bir biçim vererek kesmek”. Ayrıca bıçak (<biçek), biçki (<bıçgu), buçuk (<bıçuk) örnekleri
de var. Halk ağzında bıçık “sel yatağı” sözcüğü yaşamaktadır. Bir de bıçkıevi “kalasların kesilip
düzeltiği iş yeri” örneği dikkat çeker. Burada asıl kök ünlüsü olan /i/ sesinde ı <i> ü (dudak
ünsüzü ile ileri benzeşme) ünlü değişmesi olur.
bir / [bi’], bir “sayıların ilki,; bu sayıyı gösteren rakam” <bi:r> bi’ “belirtisiz artikılı”, ötümsüz
ünsüzle başlayan kelimelerde titrek /r/ ünsüzü düşer.
bohça /poğaça, bohça <boġ “küçük heybe” +ça “küçültme eki> poğaça “”. Burada iki yerde
b> p ve h <ġ> ğ ünsüz değişmesi olmuş ve bohça sözcüğünde orta hece düşmüştür.
bor / boz, bor “sarı toprak, işlenmemiş toprak” <bōr “sarı renk”> boz “açık toprak rengi”. Bazı
sözlüklerde “sürülmemiş toprak” anlamındaki bor sözcüğünün kaynağının Ermenice olarak
verilmesi yanlıştır (Paçacıoğlu 2006: 97). O sözcük bor “tebeşir” örneğine (Yun. poros)
tekabül eder (Çağbayır 2007: 651). Burada ünlü kısalırken r> z ünsüz değişmesi olmuştur.
bölük / belik, bölük “bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım” <bö:lük> belik “saç örgüsü”.
Burada yuvarlak /ö/ ünlüsü ö> e şeklinde değişerek düzleşmiştir ve bu düzleşme ü> i ünlü
değişmesi şeklinde ikinci hece devam etmişti. Aynı zamanda ünlü daralması olmuştur.
budun (bilim) / boy, budun “boy ve soy bakımından birbirine bağlı insan topluluğu” <bodun
“kavim, ulus, millet”, bod > boy “kavim”. Beklenen şekil buyun bilimi idi. Burada doğal olan
d/> y/ ünsüz değişmesidir. /d/ ünsüzünün korunması eskicil şeklin diriltilmesidir. Yukarıda
18

Kazak Türkçesi mütehassısı Kenan Koç’tan şifahen alınan bilgidir.
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tarihi metinleri tarama (scan) ile kelime türetmeye örnektir. Fakat dilin ses gelişim tarihine
aykırıdır.
börek / piruhi, börek “” <bür- “sarmak” -(e)k > börek> Rus. pirog> piruhi “a. Un, yumurta,
tulum peyniri, tereyağı, et suyu ve ceviz içinden yapılan bir hamur yemeği.” (Eren XXIV).
Burada Türkçe örneğinde ü> ö ünlü değişmesi, Rusça örneğinde ise Türkçeye geçerken o> u
ünlü değişmesi, g> h ünsüz değişmesi ve kelime sonunda ünlü türemesi olmuştur.
bur- / bulgur, bur- “bükmek” <bur- “eğirmek” -ku- “büzülmek” -l> bulgur “kaynatılıp
kurutulduktan sonra kabuğu soyulan ve kırılan buğday”. Burada -l-> -r- ünsüz yer
değiştirmesi, metatez olmuştur.
bun(al)- /bön, bunal- “soluk alması güçleşmek” <buŋ “sıkıntı”> bön “budala”, Türkiye
Türkçesine Kıpçak Türkçesinden geçmiştir (Kara 2011: 55). Burada nazalleşme kaybolurken
kelime başındaki /b/ ünsüzünün tesiriyle dar ve kalın ula /u/ ünlüsü u> ö şeklinde
değişmiştir. Moğ. muŋak “apatal” şekli var (buŋ <*muŋ).
buz± / buy-dur-, buz “donarak katı duruma gelmiş su, ağızlarda buz- ‘donmak’ ” <bū-δ“soğuktan donarak ölmek”> buy-dur- “hlk., dondurmak”. Burada kök vokalinden sonra gelen
/d/ ünsüzünde d/> y/ ve d/> z/ ünsüz değişmesi olmuştur.
bıdık / bızdık, bıdık “kısa, tıknaz” <budıķ “küçük testi” > bızdık “ufak çocuk”, burada u> ı ünlü
değişmesinden sonra /z/ ünsüz türemesi olmuştur. Bu kelime anlamı benziyor diye Ermenice
pztik “küçük” sözcüğünden gelmiş olamaz.
bürü- / büz-, bürü- “sarmak” <*bü-r-i-, bür- “büzmek”> büz- “buruşturmak”, bir de börek
(<bür-ek) örneği var. Burada r/> z/ ünsüz değişmesi var. Ayrıca kelime başındaki /b/ dudak
ünsüzünün etkisiyle ü> ö ünlü yuvarlaklaşması şeklinde börek sözcüğü türetilmiştir.
car / cazgır, car “hlk., çağrı, ilan, imdat, nara atmak” <car “çağrı, tellal ile duyurma”> cazgır
“yağlı güreşlerde nağmeli biçimde bağırarak güreşçileri meydana salan kimse” (<Moğ.
caz+gır), caz “tabiat taklidi ses”, cazırda- gibi türevleri var. Burada r/> z/ ünsüz değişmesi
olmuştur. Ayrıca car için bk. (Tuna 1972: 287).
cılbır ~ çılbır / yaş, çılbır “yoğurtlu yumurta yemeği” <cıl “yaş, sulu” +bur, ya-ş “göz yaşı,
ıslaklık”> yaş “nemli, ıslak”, burada LİR/ŞAZ denkliğindeki l> ş ünsüz değişmesi ve kelime
başında y> c ünsüz değişmesi olmuştur. EBT ve EDT denkliği görülür. Orhon Yazıtları’nda kıl-,
kış- yardımcı fiilinde olduğu gibi bu paralellik arkaik bir özellik olarak devam etmektedir.
Ayrıca çilbur için bk. (Tuna 1972: 289).
çabuk / çevik “çabucak, acele / çabuklukla davranan, atik”: (<Far. çābük <çābuk <çabġuk <T
*çap-ġak> çapak), muhtemelen Türkçeden Farsçaya geçen bu sözcük tekrar Farsçadan
Türkçeye geçmiştir. Bu arada b> v değişmesiyle yeni bir anlam kazanımıyla çevik sözcüğü
türetilmiştir: çabuk> çabuk> çebuk> çebük> çewük> çewik> çevik (Kara 2011: 25). Diğer
taraftan kelimenin eski kökünden çapak “göz pınarındaki akıntı sözcüğü de türetilmiştir.
Çağatay Türkçesinde ise çapuk “don ağı” şekli görülmektedir (Paçacıoğlu 2006: 131).
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çak-/ çav-, çak- “parıldamak” <OT çak- “aksettirmek”> çav- “hlk., güneş ışığı vurmak”.
Müteradifi çağ-. Bura asıl /k/ ünsüzü k> ğ> v şeklinde süreklileşerek ünsüz değişmesine
uğramıştır.
çalık / çelik, çalık “çarpık, verevine kesilmiş, kökü yenilen bir bitki, hlk. deli” <çal- “çalmak,
dalmak, batmak” ı+k> çelik “polat, kısa kesilmiş çubuk”. Burada kelime başında inceltici
özelliği aolan diş arası /ç/ ünsüz sesinin tesiriyle kalın sıradan ince sıraya geçen a> e, ı> i ünlü
değişmeleri vardır.
çayan / çıyan, çadan “akrep, yılan gibi zehirli hayvanlar” <çadan “akrep”> çıyan “çok
ayaklılardan, sarımtırak renkte, zehirli bir böcek, mec. hain”. Burada kök vokalinden sonraki
/d/ ünsüzünde d/> y/ ünsüz değişmesi olduktan sonra kelime başında /ç/ ünsüzünün ve /y/
yarı ünlüsünün tesiriyle ünlü daralarak a> ı ünlü değişmesi olmuştur.
çebiç / çemiş, çebiç ~ çebiş “bir yaşındaki keçi yavrusu” <OT çepiç “altı aylık keçi yavrusu”,
<*çep-(i)ç> arg. görgüzüz, kent yaşamını bilmeyen, bön (kimse)”. Orta hecede /p/ ünsüzü b
<p> m ünsüz değişmesine uğramıştır ve çebiş varyantında ise kelime sonunda ç> ş ünsüz
değişmesi olmuştur.
çeviri / çevri, çeviri “tercüme, bir dilden başka dike aktarma” <çew-ür-e> çevri “tevil, bir söz
veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme”, burada orta hecede ünlü
düşmesi olmuştur. Diğer örnekleri: çevrim “devir”, çevre “etraf”, çevrik “dönük”, çevrinti
“bir şeyin sürekli kendi etrafında dönmesi”.
çığır- / çağır-, çığır- “seslenmek, türkü söyleme” <çī “yansıma ses”+kır-> çağır- “seslenmek,
birinin bir yere gelmesini istemek”, bura uzun /ī/ ünlü sesi ī> a şeklinde ünlü genişlemesine
uğrarken iki ünlü arasında k> ğ ünsüz değişmesiyle süreklileşme meydana gelmiştir.
çıvgın ~ şıvgın / fışkın, çıvgın “hlk., rüzgar ve karla karışık yağan yağmur, filiz” <çiw-gün
“filiz”, çiwgin “yağlı, doyurucu, besleyici”> fışkın “bir ağacın dibinden süren filiz, sürgün,
aşısız kısım, piç”. Burada ünlüler ince sırada kalın sıra geçerek ünlü değişmesine ve ü> i> ı
ünlü değişmesiyle ünlü düzleşmesine uğramıştır, ayrıca ötümsüzleşme ile g> k ünsüz
değimesi ve kelime başında ünsüz aykırılaşması olmuştur.
değirmen / devril-, değirmen “dönerek taneleri ezen yuvarlak taş, bu tahıl ezme işinin
yapıldığı yer” <tegirmen <tegirmen <tek- “dönmek” -ir-men/, tek-> tegir-ül-> tivrül->, devril“devirme işi yapılma, yok edilmek”. Burada fiil kökündeki /k/ ünsüzünde k> g> v şeklinde
ötümlüleşmeden sonra dudaklılaşmaya geçilmiş ve orta hecede i> Ø şeklinde ünsüz düşmesi
olmuştur.
del- / deş-, del- “delik açmak” <tel-> deş- “oymak, kazmak, kurcalamak”, EBT ve EDT denkliği
görülür. Orhon Yazıtları’nda kıl-, kış- yardımcı fiilinde olduğu gibi bu paralellik arkaik bir
özellik olarak devam etmektedir. Lehçelerde ise teş- şekli ve türevleri var.
deve / tiftik, deve “geviş getiren memelilerden, iki hörgücü olan, yük taşımaya yarayan binek
hayvanı” <tebe, tiwi “deve”+t “yün”+(i)k> tiftik “ince, yumuşak, parlak yün.”, OT tifeci
“deveci” örneği var. Yeni Türkçe döneminde (16 yüzyılda) dile giren Ar. tefti:k <tafti:k
“didikleme” <f(a)tk “aniden vurma” kelimesiyle anlam bakımından örtüşerek aynılaşmıştır.
17. yüzyılda tefti:k “ince yaprak” sözcüğü tespit edilmiştir (Tulum 2011: 1729). Özbek
Türkçesinde tivit “yün”, Kırım Tatar Türkçesinde tebit “deve yünü” örnekleri var. Bu
sözcükte ünlü değişmesi (e> i) ve ünsüz (t> d, v <b> v> f) değişmeleri görülmektedir. Ayrıca
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e> i ünlü değişmesinden sonra daralan /i/ ünlü sesi orta hecede sert iki ünsüz arasında i> Ø
şeklinde düşmüştür.
devir- / devre, devir- “düşürmek, yatay duruma getirmek” <täwir- ~ tegir-> devre “hlk., ters,
yanlış biçimde”, /g/ ünsüzü iki ünlü arasında g> şeklinde değişmiştir. Orta hecede ünlü
düşmesi i> Ø olmuştur; devrik, devrim, devril- (Tseng 2002: 95).
dibek / dövmek, dibek “” taştan veya ağaçtan içini oymak suretiyle yapımış büyük havan”
<tög-(e)k> dövmek “vurmak, ezmek”. Orta hecede /g/ ünsüzü g> v> b şeklinde ünsüz
değişmesine uğramıştır. Beklenen şekil g> v ünsüz değişmesi iken dudaklılaşma tögek>
tövek> tüvek> dübek> dibek şeklinde olmuştır. Böylece ö>> i daralan ünlü değişmesi
meydana gelmiştir.
dir / diz: dirsek ~ diz / dire-n- ~ dire-k “ “dirsek ~ diz / direnmek ~ direk”, (<*dirgsek
<dir+e-g+sek veya [<tir+sek <*ti:r+s+gek (Gülensoy 2011: 289)] <*ti:ŕ “diz”> *ti:z> diz),
Yakut Türkçesinde tühürges ~ sühürges “diz, kalçanın / uyluğun ön tarafı” <*ti:z+irke-č
“uyluğun ön tarafı” <*ti:z+irke- “ti:z’e benzemek”; (Stachowskı 2013: 135). “*tīrē- (> Trkm.
dīre-, Yak. tirē-) “1. gçşl. desteklemek, engellemek; 2. gçşsz. yaslanmak”. Bunun türevleri
arasında, iki önemli anlamdaş biçim vardır: Çok popüler olan ve isim yapan -k (TT direk
“destek, dayak, kiriş, direk”) ve daha az popüler olan -g (Hak. tĭreg; krş. ek olarak Özb. dīräw
<*dīreg; Osm. Tü. 16. yy. dirīg “inkâr”). -g ekli türevlerin TT’deki temelinin kesinlikle
*direg+en’in bir devamı olarak açıklanabilecek Osm. Tü. dirgen- “karşı olmak, direnmek”
olduğu görülür; semantik olarak bunun gelişiminin “yaslanmak” > “karşı olmak”, krş. Trkm.
dīren- “yaslamak” (“1. yaslanmak; 2. karşı koymak, direnmek”) şeklinde olduğu kolayca
tasarlanabilir.” (Stachowskı 2013: 138).
diz- / ciz-, diz- “bazı nesneleri ipliğe geçirmek, sıralamak, düzenlemek” <tiz-> ciz- “(ipe)
dizmek”, cizeme “DS, bazı nesneleri yan yana dizerek yapılan merdiven””, burada kelime
başındaki ötümsüz /t/ ünsüz sesinde d <t> ç> c ünsüz değişmesi olmuştur. Ünsüz
ötümlüleşmesi görülmektedir.
döl / döş “zürriyet/göğüs”: (<*tö:-l “soyun devamını sağlayan çocuk”, <OT töş “göğüsün başı”
<*tö:ş), burada Eski Batı Türkçesi ve Eski Doğu Türkçesi LİR ve ŞAZ denkliğinde döl şeklinin
daha eskicil olduğu görülmektedir. Ayrıca döş sözcüğündeki anlam gelişmesi de bunu
kanıtlar. Önce zürriyet “çocuk”, sonra o bebeğin emdiği göğüs başı “meme”, sonra da göğüs
“bağı” anlamı tezahür etmiştir. Orhon Türkçesinde kıl- ve kış- sözcüklerinden beri bu denklik
dikkat çekmektedir.
düğün / düğüm, düğüm “iplik gibi bükülebilen şeyleri birbirine dolayarak yapılan boğum”
<tüg-ü:n, tük-> düğün “evlenme dolayısıyla yapılan tören”, dünür “eşlerin baba ve analarına
göre durumu” (<OT tüŋ-ür “karının hısımları” <*tüŋ-, tüg- “düğümlemek, birleştirmek”)
(Korkmaz 1994: 53). Buradaki ünsüzde k> g> ŋ şeklinde nazalleşme görülür. Kelime sonunda
ise yuvarlak /ü/ ünlüsünün benzeştirme etkisiyle n> m dudaklılaşması olmuştur.
ege / iye, ege “bir çocuğu koruyan, veli” <idi “sahip”> iye “kendisine ait olan bir bir şeyi,
yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse”, ayrıca ıssız ~ iyesiz “kimse bulunmaya,
tenha” (<idisiz “sahipsiz”) örneği var. Burada kök vokalinden sonraki /d/ ünsüzü d/> y/> g/
şeklinde değişmiştir. Ayrıca i> e ünlü değişmesi de görlür. Mac. egin “evet” ve Uyg. egin “iye,
sahip”, DT i:ge dikkat çekici örneklerdir. Tarihi lehçelerde idi sözcüğünün “Tanrı” anlamı da
vardır.
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kadın / kayın, kadın “a. 1. Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen, erkek veya adam karşıtı.
2. sf. Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan. 3. mec. Hizmetçi bayan.
4. esk. Bayan.” <*ķā “akraba” +δ+(ı)ŋ “dünür”> kayın “. Kadın veya kocaya göre birbirlerinin
erkek kardeşi, kayınbirader”. Burada kök vokalinden sonra d/ ünsüzü r/ (Çuvaş) <ET d/
(Tuva, Halaç)> z/ (Hakas) ~ y/ (diğerleri) ve (Yakut) t/ şeklinde görülebilir. İkinci kayın
örneğinde d/> y/ ünsüz değişmesi açıkça görünüyor. Ancak hatun ve karı örneklerinde
durum karışıktır. Üçüncü örnek hatun sözcüğünün Soğdca xwat’yn kelimesinden geldiği
düşünülmekte idi (Karahan 2006: 4). Kel-in “gelin” örneğinde olduğu gibi kat- “dahil etmek”
sözcüğünden hatun kelimesi türetilmiştir diye bir görüş öne sürülmüştür (Useev 2012: 63).
Son irdelemede ise qatdïm” sözcüğündeki {+DI+m} birinci teklik kişi geçmiş zaman eki
değildir. Bunun aksine birinci şahıs iyelik eki alan (qatd “tabaka, düzey”+ïm) bir isimdir.19 Dil
bazen işletme eklerini kategori değiştirerek yapım eki statüsüne taşıyabilir. Dördüncü örnek
sözcük karı (<karıġ <*ķā “akraba” +r+ıŋ veya OT kar-ık “katılmış”> karıġ) ise Yakut
Türkçesindeki kılın ~ kırın kelimelerini akla getirmektedir. Bazen sözcükler fonetik ve
semantik olarak birbirlerine katışabilir.
3.1.2. Alınma kelimeler:
Anlamı değişmemiş safran /zafran gibi doublet “ikili şekilller” (Kara 2011: 132, 135) konu
dışında tutuldu. Aynılaşma (gezi “seyahat” / gezi “hareli kumaş” <Far. gezî) örnekleri de bu
çalışmanın irdeleme alanı değildir. Çalışılması gereken başka bir konudur. Alınma
kelimelerde aynı kökten gelen, kaynak dilde dilin kendi kaideleriyle türetilen (ahlâk
“toplumda kişilerin uymak zorunda oldukları davranışlar -yaratılıştaki hâl ve durumu,
safiyeti yaşatmak-” ve hilkat “yaratılış” -doğuştaki safiyet- gibi) örnekler ayrıca tetkik
edilebilir.
Fonetik başkalaşma ile farklı yazılan -kibernetik/sibernetik, mobilya/möble ve varyos / balyoz
gibi- anlamı aynı olan kelimeler konu dışıdır.
Ar. ‘aṣ l ‘[ أصلṣl msd.] “kök, soy, ilke, temel, öz, esas” > asıl ve asal <Far. āsāl [ آسالāsāl] "temel,
esas” gibi örneklerde hataya düşmemek için dikkat edildi.
abdal / aptal / aval, abdal “a. esk. 1. Gezgin derviş, 2. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse.”
<Ar. abdāl [ أبدالçoğ.] “1.
Bedeller,
2.
sufi
tefekküründe
rical-i
gaybın
bir
rütbesi <Ar. badal [ بدلbdl msd.] “karşılık olarak verilen şey, bedel”> aptal “sf. 1. Zekâsı pek
gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak, alık salık, 2. ünl. Küçümseme ve azarlama bildiren bir
seslenme sözü.”, aval “argo, saflığı sersemlik derecesine varan (kimse)”. Burada uzun /ā/
ünlüsü ā> a şeklinde kısalırken uzun ünlüden önceki /dt/ ünsüz çiftinde dt> pt şeklinde
ünsüz ötümsüzleşmesi görülür. Son örnekte ise /d/ ünsüzü d> Ø şeklinde düşer ve iki ünlü
arasında b> v ünsüz değişmesi olur.
adem ~ âdem / adam, adem “1. Dinî inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber. 2.
İnsan, insanoğlu. 3. İnsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan kimse.” <Ar.
“Qatd kelimesinin en dikkat çeken özelliği, diğer kelimelerde bu zamana kadar görülmeyen son
ünsüz formu şeklidir. Bu son ünsüz oynamasının, telaffuzun değişik bir formunu yansıttığını
zannediyorum. Bu bağlamda, Tuva dilinde qa’ttaš “eş” anlamına gelirken, qatïm kelimesi “kayınpeder”
anlamındadır ve bu bir zıtlık oluşturur. İlk kelimede “pharyngalisation / gırtlak” olayı görülür. Bana
kalırsa, “td” sesini düşürmek, bu kendine özgü telaffuzu ifade etmek için kullanılmıştır. Bütünüyle ifade
etmek istediğim, “eş” anlamındaki “qa’t” kelimesinin temeli; aşağı yukarı “tabaka, yüzey” anlamındaki
“qa’t” kelime tabanı ile benzer olduğudur” (Zieme 2013: 132).
19
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ādem [ آدمādm msd] “insan”> adam “a. 1. İnsan. 2. Erkek kişi, kadın karşıtı. 3. Birinin yanında
bulunan ve işini yapan kimse. 4. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse. 5. Nazını çeken
kimse: O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez. 6. Görevli kimse. 7. İyi huylu, güvenilir
kimse. 8. Bir alanı benimseyen kimse. 9. hlk. Eş, koca.”. Burada /ā/ uzun ünlüsü ā> e şeklinde
kısalırken, /e/ ünlüsü de e> a şeklinde kalın sıraya geçmiştir. Kelime kalın sıradan uyuma
girmiştir.
akide / ağda, akide “ a. (aki:de) Şekerin kaynatılarak katılaşması yolu ile yapılan, renkli ve
kokulu, ağızda güç eriyen şeker, akide şekeri” <Ar. ‘aḳ ıda ͭ ‘[ عقيدةḳd sf. f.] “1. katılaşmış şey, 2.
Koyu kıvamlı şey, pıhtı, karamel” < Ar ‘aḳ ada “ عقدdüğümledi, bağladı, (alçı) dondurdu, (bal)
katılaştırdı” > ağda “a. 1. Kaynatılarak çok koyu ve yapışkan bir macun durumuna getirilen
pekmez veya limonlu şeker eriyiği. 2. Şekerle yapılan ürünlerin hazırlanması veya beklemesi
sırasında şekerin ulaştığı koyuluk”. Burada ‘> a ünsüz değişmesi, ķ> ğ ünsüz değişmesi ve orta
hecede i> Ø ünlü değişmesi ve hece düşmesi görülmektedir.
anbar[lık (köyü)] / ambar, anbar “yer adı” <Far. anbār “ أنبارdepo, mağaza”> ambar “a. 1.
Genellikle tahıl saklanan yer. 2. Yiyecek ve bazı eşyanın saklandığı yer. 3. Geminin yük
koymaya ayrılmış yeri. mec. Genellikle tahılın çok üretildiği yer, bölge. 5. mim. Kum, çakıl vb.
yapı malzemesini ölçmekte kullanılan ve her yanı çoğunlukla 75 santimetre olan küp ölçek.
6. tic. Eşya taşıma işleri yapan kurum veya ortaklık.”. Burada önce uzun /ā/ ünlüsü ā> a
şeklinde ünlü değişmesiyle kısalırken yarı benzeşme ile nb> mb ünsüz değişmesi olmuştur.
armonik / armonika, armonik “a. 1. Armonika. 2. sf. müz. Armoni ile ilgili olan.”
<Fr. harmonique, Lat. harmonica “körüklü bir müzik aleti” <E. Yun.ʰarmonikós> armonika “a.
(armoni'ka) müz. 1. Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflendiğinde ayrı notada sesler
çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka, armonik. 2. Akordiyon.”. Kelime başında ünlüleşme oranı
yüksek olan /h/ ünsüz sesi düşmüştür h> Ø. Kelime sonunda /ue/ yükselen diftong
şeklindeki ünlü çifti ue> a ünlüsüne dönüşerek kalın sıraya geçer.
avrat / avret, avrat “a. hlk. 1. Kadın, 2. Karı, eş.” <Ar. ‘awrāt [ عوراتçoğ.] (kadının) edep
yerleri, zaaf ve kusurlar” <Ar. ‘awra ͭ ‘[ عورةwr] “kusur, özür, edep yeri” > avret “a. edep yeri.”.
Burada ünsüz-ünlü ‘> a değişmesi, ā> e ünlü kısalması ve kalın sıradan ince sıraya geçiş
görülmektedir.
ayni / aynı, ayni “ sf. (ayni:) esk. Para olarak değil, madde olarak verilen.” <Ar.
‘ayn “ عينbizzat, ta kendisi”, Ar. ‘aynî “ عينىpara olarak değil, mal ve yiyecek olarak”> aynı “sf.
(a'ynı) 1. Benzer, 2. Başkası değil, yine o. 3. Aralarında ayrım olmayan, 4. eski durumunda
kalmış, değişmemiş”. İkinci örnekte ek Türkçe 3. kişi iyelik ekidir; ayn+ı+sı örneğinde ise
birisi belirsizlik zamirindeki gibi iyelik eki yığılması vardır. Burada ünsüz-ünlü ‘> a değişmesi
vardır. Dikkat edilirse î> ı ünlü değişmesi yoktur. Birincisi Arapça aidiyet {+î}’sidir.
Bahsedildiği gibi /ı/ ünlüsü şahıs ekidir, kalıplaşmıştır.
bale / balet // balo / baloz, bale “a. Belli hafif figürlere, adım atışlara, çoğunlukla sahne
düzenine ve müziğe dayalı gösteri türü.” <Fr. ballet ~ İt. balletto [küç.] “dansçık, kısa gösteri
dansı” <İt. ballo “dans”, Rum. baloz “danslı yer”> baloz “a. Gemici, işçi vb. kimselerin
eğlenmek için gittikleri içkili, danslı yer”. Ünlü ve ünsüz değişmeleri ve ll> l şeklinde ünsüz
tekleşmesi görülür. Batı dillerinde birden fazla kaynak dilde aynı kökenden gelen kelimeler
Türkçeye geçmiştir.
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baz / baza, baz “sf. 1. Temel: Baz fiyat. 2. a. kim. Bir asitle birleştiğinde bir tuz oluşturan
madde.” <İt./Fr. base “altlık, temel, taban, altyapı”> baza “a. 1. Mobilyanın uzunluğunca
konulan dar ayak. 2. Dolap gövdesinin zemine düzgün oturmasına yarayan çerçeve şeklindeki
kaide. 3. Yatağın yerden yüksek olmasını sağlayan veya sandık olarak kullanılan boş bölmesi.”
Ünsüz değişmesi s> z ve ünlü düşmesi a> Ø olmuştur. Fransızcadan baz, İtalyancadan baza
sözcüğü alınmıştır. Batı dillerinde birden fazla kaynak dilde aynı kökenden gelen kelimeler
Türkçeye geçmiştir.
bazar / pazar, bazar “a. 1. Belli bir günde her türlü malın satıcı ve alıcılarının toplanıp
alışveriş ettikleri yer, pazar (yeri), 3. Çarşı, 4. Pazarlık. ” <Far. bāzār “ بازارçarşı veya pazar,
alışveriş edilen yer”> pazar “a. 1. Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için
sergiledikleri belirli geçici yer: Perşembe pazarı. Salı pazarı. 2. Belli bir şeyin satıldığı
yer: Balık pazarı. 3. Alım satım, alışveriş. 4. Cumartesi ile pazartesi arasındaki gün.”. Kelime
başında /b/ ünsüzünde b> p şeklinde ötümlüleşme ve ā> a ünlü kısalması olmuştur.
bızdık / bıdık, bızdık “Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz.” <Erm. bıdig/bızdig “küçük,
ufak, kısa”> bıdık “a. şaka Ufak çocuk.” Kaynak dildeki varyantlarında değişiklik vardır..
Kelime sonunda /g/ ünsüzü g> k şeklinde ötümsüzleşmiştir. Ayrıca i> ı ünlü değişmesi olunca
kalın sıraya geçilerek damak uyumu gerçekleşmiştir.
canfeza / canfes, canfeza “a. (canfeza:) 1. müz. Türk müziğinde çok az kullanılmış bir birleşik
makam. 2. Kız ismi.” <Far. camfezā> canfes “a. esk. 1. Üzerinde desen bulunmayan, ince
dokunmuş, parlak, tok, ipekli kumaş. 2. sf. Bu kumaştan yapılmış. 3. Kız ismi.”. Burada /z/
üünsüzü z> s şeklinde değişmiş, kelime sonunda ise /a/ ünlüsü a> Ø şeklinde düşmüştür.
car / zar, car “a. hlk. Kadınların örtündükleri çarşaf, zar.” <Ar. izār “peştamal, belden aşağıya
özgü örtü”> zar “a. 1. İnce perde veya örtü. 2. anat. İnce ve yumuşak yaprak biçimindeki
organlar veya organ bölümleri, çeper. 3. bit. b. Birbirine sımsıkı yapışık hücre veya
moleküllerden oluşan ve bitkilerin çeşitli bölümlerini bir kın gibi saran ince tabaka, cidar,
çeper: Çekirdek zarı. Hücre zarı”. Kelime başında i>Ø şeklinde ünlü düşmesi olduktan sonra
kelime içinde ā> a şeklinde ünlü kısalması olmuş ve z> c ünsüz değişmesi gerçekleşmiştir.
ceviz / koz, ceviz “a. 1. bit. b. Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın,
kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia). 2. sf. Bu ağacın kerestesinden
yapılmış.
3. bit. b. Bu ağacın dışı kabuklu, içi yağlı ve nişastalı yemişi, koz.”
<Ar. cawz “ جوزmalum sert kabuklu meyve ve bunun ağacı” ~ Far. gawz/gōz > koz “a. 1. bit.
b. Ceviz. 2. İskambil oyunlarında diğer kâğıtları alabilen, onlara üstün tutulan belirli renk ve
işaretteki kâğıt. 3. mec. Başarı fırsatı olan elverişli durum, saldırış ve savunma fırsatı.
4. mec. Karşısındakini alt edecek etkili şey”. İki ayrı kaynak dilden alınan kelimenin aslında
(Aramca gawzā) tek kaynaktan geldiği bilinmektedir. Burada Arapçaya geçerken g> c ünsüz
değimesi olmuştur. Kelime Türkçeye geçerken a> e ünlü değişmesi ve Ø> i ünlü türemesi olur.
Farsçadan Türkçeye geçerken de kelime başında g> k ünsüz değişmesi görülür. Ayrıca ō> o
şeklinde ünlü kısalmıştır.

3.2.

Morfo-fonolojik başkalaşma:
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Ek ve ek görünümlü kelime birleşmeleri nedeniyle sözcükteki semantik başkalaşmalardır.
Bazen sözcüğün kökü kendini muhafaza ederken ekte ses olayları gerçekleşir ve kökle alakası
yokmuş gibi görünür.
alçak / aşağı, alçak “sf. 1. Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı. 2. Aşağıda olan, yüksek
olmayan (yer). 3. Kısa (boy). 4. mec. Bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan,
aşağılık, soysuz, namert, rezil, hain. “ <aşağa <aşak+a <alşak <al “alt, aşağı” +çak> aşağı “a. 1.
Bir şeyin alt bölümü, zir, yukarı karşıtı. 2. Eğimli bir yerin daha alçak olan yeri. 3. sf. Bir yere
göre daha alçak yerde bulunan. 4. sf. Bayağı, adi. 5. sf. mec. Niteliği düşük, kötü: Aşağı
mal. 6. sf. mec. Daha küçük, daha az. 7. sf. mec. Değeri daha az. 8. zf. Aşağıya, yere doğru.”.
İkinci örnek aşağı kelimesinde /l/ ünsüzü l> Ø şeklinde düştükten sonra ç> ş ünsüz değişmesi
olmuş ve iki ünlü arasındaki /k/ ünsüzü k> ğ şeklinde süreklileşmiştir. Sonra yönelme eki
{+a} şeklinde daralma ile a> ı ünlü değişmesi olmuştur.
bacanak / bacı, bacanak “a. 1. Eşleri kardeş olan erkeklerden her biri. 2. hlk. Dost, arkadaş.
3. Ordu ili, Fatsa ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.” <*bāça “kız
kardeş”+n(a)k> bacı “ a. 1. Kız kardeş. 2. Bir evde uzun zaman çalışmış yaşlı kadınlara verilen
unvan. 3. hlk. Büyük kız kardeş, abla. 4. esk. Tarikat şeyhlerinin karısı. 5. ünl. Kadınlara
söylenen bir seslenme sözü.”. Burada iki ünlü arasında /ç/ ünsüsünde ç> c ünsüz değişmesi
olmuştur. Birincil uzun ünlü /ā/ sesi ā> a şeklinde kısalırken kelimenin sonunda -ikinci
örnekte- daralma ile a> ı ünlü değişmesi görülür.
bağ / bacak, bağ “a. 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak
için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne. 2. Sargı: Yaramın bağını
değiştireceğim. 3. Bağlam, deste, demet. 4. mec. İlgi, ilişki, rabıta. 5. anat. Kemikleri birbirine
bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti: Eklem bağı, asıcı bağ. 6. den. Bir
halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.
7. müz. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine
bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.” <bā- “bağlamak” -ġ
“düğüm” +çak> bacak “a. 1. anat. Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü.
2. Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ. 3. Bazı şeylerin yerden yüksekçe
durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak. 4. Oyun kâğıtlarında oğlan,
vale”. Burada /ġ/ ünsüzü ġ> ğ> Ø şeklinde -ikinci örnekte- eriyip düşmüştür.
bak- / baklava, bak- “ 1. Bakışı bir şey üzerine çevirmek. 2. Aramak. 3. Bir şeyin yüzü bir
yöne doğru olmak. 4. Bir şeyin gelişmesi veya iyi bir durumda kalması için emek vermek. 5.
Beslemek, geçindirmek. 6. Bir iş birinden beklenmek. 7. Hastayı muayene etmek. 8. Tedavi
etmek için ilgilenmek. 9. Yoklamak, incelemek, denemek. 10. Bir işi yapmak, bir işi yapmakla
görevli olmak. 11. (nsz) İlgilenmek. 12. Uğraşmak, meşgul olmak. 13. Yapılabilmesi bir şeye
bağlı
bulunmak. 14.
Gözetmek,
korumak.
15.
Renklerde
benzemek,
andırmak. 16. (nsz) Anlamak, farkına varmak. 17. Başka bir şeyle ilgilenmeyip elindeki veya
önündeki işle uğraşır olmak.” <*ba-k- “beslemek, gözetmek” -ı “besleme” +la-ğı> baklagu>
baklavı> baklava “1. Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem vb.
konulup pişirilen ve üzerine şeker şerbeti dökülen bir tür tatlı. 2. Eşkenar dörtgen biçiminde
olan nesne”. Burada fiilden isim yapan ekin {-ı+} şeklindeki /ı/ düz-dar ünlüsü kelime için
vurgunun zayıflamasıyla ı> Ø düşer. İki ünlü arasında /g/ ünsüzü {+AGU} şeklinde olduğu
gibi Orta Türkçenin genel temayülüne uyarak g> v şeklinde değişir.
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balıkçın / balıkçıl, balıkçın “a. hay. Perde ayaklılardan, uzunca gagalı, uzun ve çatal kuyruklu,
deniz kıyılarında yaşayan bir kuş cinsi, deniz kırlangıcı (Sterna hirundo).” <balıkçın> balıkçıl
“a. 1. hay. Uzun bacaklılardan, boynu ve gagası uzun, su kıyılarında yaşayan, balık yiyerek
beslenen büyük bir kuş (Ardea cinerea). 2. sf. Balıkla beslenen, balık yiyen.”. Ekin sonundaki
/n/ ünsüzü n> l şeklinde değişir, ağızlarda n> k şekli de var. Ayrıca {+çın} eki için bk.
bıldırcın ( Eren 1999: 51).
bayatı / bayati, bayatı “a. ed. 1. Azeri ve Türkmen halk şiirinde mâni türü. 2. Bayatı
makamında okunan şarkı. 3. Ağıt “<bay “zengin” +at “çokluk ek”> bayati “a. (T + Ar. baya:ti:)
müz. Klasik Türk müziğinde uşşak dörtlüsüne buselik beşlisi katılmasıyla yapılmış eski bir
makam”. İkinci örnek Türkçeden Farsçaya geçmiş ve üzerine aidiyet ekini almıştır. Oğuzların
Bayat boyundan gelen bir sözcüktür (Ercilasun 2008: 11). Türkî sözcüğünün Türkü olması
gibidir.
ben / benimse-, ben “zm. 1. teklik birinci kişiyi gösteren söz. 2. a. ruh b. Kişiyi öbür
varlıklardan ayıran bilinç. 3. a. fel. Bir kimsenin kişiliğini oluşturan temel öge, ego.” <be+
“birinci teklik kişi” +n “teklik hanesinde zamir n’si” +iŋ “tamlama eki” +se- “sahip çıkmak”>
benimse- “(-i) 1. Bir şeyi kendine mal etmek, sahip çıkmak, kabullenmek, tesahup etmek.
2. mec. Bir şeye, birine bağlanmak, ısınmak”. Burada ses ve şekil örneksemesi -azımsamak,
küçümsemek- etkili olmuştur. İsmi isme bağlaya tamlama ekindeki +(n)Iŋ nazal /ŋ/ ünsüzü
ŋ> m şeklinde kelime başında /b/ ünsüzünün ileri benzeşme etkisiyle dudaklılaşarak ŋ> m
şeklinde ünsüz değişmesi gerçekleşir: benimse- <ben+(n)iŋ+se-.
bıçkı / biçki, bıçkı “a. 1. Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi
tarafından kullanılan büyük testere. 2. Motorla çalışan bir çeşit güçlü testere. 3. Saraç bıçağı.
4. Bağ budamaya yarayan dişli bıçak.” <OT bıç-gu> biçki “a. Dikilecek kumaşı belli bir modele
ve ölçüye göre kesme işi”. Burada /ç/ ünsüzünün inceltici tesiriyle ı> i şeklinde kalın sıradan
inceye sıraya geçilerek ilerlek şekilde benzeşmeyle ünlü değişmesi olmuştur.
bucak / buçuk, bucak “a. 1. Kenar, köşe, açı, yer. 2. esk. İlçelerin, bir müdürle yönetilen
bölümlerinden her biri, nahiye.” <būç-ġa-ķ “zaviye”> buçuk “1. sf. Yarım. 2. 160 gramlık bir
ağırlık ölçüsü. 3. 250 gramlık bir ağırlık ölçüsü. 4. 300 gramlık bir ağırlık ölçüsü. 5. Yarım
kilelik (<Ar. keyle “hububat ölçme kabı”) ölçü. 6. Yarım batman (7.697 kg.lık eski bir ölçü) sıvı
alan bakır kova, kap. 7. 5.052 litre su alan kap. 8. hlk. Dudakta olan uçuk.”, yine aynı kökten
bıçak (<bıç-ak) örneği var. Orta Türkçede bunun da türevlerinde anlam değişikliği var
(Paçacıoğlu 2006: 82, 84). Dikkat edilirse bu bıçak örneğinde ek {+gAk} şeklinde değildir.
Uzun /ū/ ünlüsü ū> u ünlü değişmesiyle kısalmıştır. Yukarıda bıç- fiil köküyle iki örnek
işlendi. Ayrıca bıçak örneğinde inceltici ve daraltıcı /ç/ diş ünsüzü vasıtasıyla u> ı ünlü
değişmesi olur.
izle- / iste-, izle- “(-i) 1. Birinin veya bir şeyin arkasından gitmek, takip etmek. 2. Zaman, süre,
sıra vb. bakımından gelmek, arkasından gelmek, arkasında olmak. 3. Bir olayın gelişimini
gözden geçirmek. 4. Eğlenmek, görmek, öğrenmek için bakmak, seyretmek. 5. Belirli bir
yönde gitmek. 6. Gözlemek, incelemek. 7. Belirli bir tutum, davranış veya düşünceyi
benimsemek. 8. Bir şeye uymak, bağlı olmak. 9. Herhangi bir olayla ilgilenmek” <iz+le-,
iz+de-> isde- > iste- “1. İstek duymak, arzulamak. 2. (-den, -i) Bir şeyin kendisine verilmesini
veya yapılmasını söylemek, dilemek. 3. Görmek istediğini bildirmek. 4. Gerek olmak: Yurdun
ilerlemesi için çok çalışmak ister. 5. Evlenmek dileğinde bulunmak”. Burada bağıntılı
benzetme, izde-> isde-> iste-, önce z> s ünsüz değişmesi şeklinde başkalaşma (dissimilation),
sonra /s/ ötümsüz ünsüzünün etkisiyle d> t benzeşmesi (assimilation) olmuştur.
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3.3.
Birleşik Kelimelerde Fono-Semantik-Başkalaşma:
3.3.1. Türkçe Kelimeler:
aba / amca, aba “1. Abla, büyük kız kardeş. 2. Anne. 3. Üvey anne, analık. 4. Büyükanne, nine,
anneanne. 5. Kaynana. 6. Yenge. 7. Teyze. 8. Hala. 9. Yetişmiş, bulûğa ermiş küçük kız kardeş.
10. Hanım, hanımefendi. 11. Baba.” <aba ~ apa “ebe ~ ağa”, aba + ece “büyük kız kardeş”~ aça
“ağabey”, aba+aça> abıça> abuca> amuca> amıca > amca “1. Babanın erkek kardeşi.
2. ünl. Yaşlı erkeklere saygı için kullanılan bir seslenme sözü.”, Ar. + T ‘amm+ca şeklinden
gelmiş olamaz. Özb. ämäki “amca” (<Moğ.
abaga ~ apaga) şekli de var. İkinci amca
örneğinde orta hecede /a/ ünlüsü önce /u/ şeklinde yuvarlaklaşır ve daralır sonra iyice
daralan /ı/ ünlüsü ı> Ø şeklinde düşer ve iki ünlü arasında kalmış olan /ç/ sert ünsüz ç> c
şeklinde ötümlüleşir. Tarihi metinlerde Peygamberin abıcası örneği geçmektedir (TS 1995: 2).
ağa / paşa, ağa “a. 1. Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse. 2. Halk arasında
sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan. 3. Büyük kardeş, ağabey. 4. Okuryazar
olmayan yaşlı kimselerin adlarıyla birlikte kullanılan san. 5. sf. mec. Cömert, eli açık.
6. hlk. Koca. 7.tar. Osmanlı Devleti'nde bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî
san: Yeniçeri ağası. Çarşı ağası.” <baş + aga (Paçacıoğlu 2006: 449), kadınlar için Far. pây-i şâh
ve beççe “çocuk”> beşe “erkek evlat” (Selçuk 2014: 59)> paşa “a. 1. ask. Osmanlı Devleti
zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen
unvan. 2. ask. Cumhuriyet döneminde general. 3. sf. mec. Uslu, ağırbaşlı”. Bura kelime
birleşirken /g/ ünsüzü g> Ø şeklinde eriyor ve /ş/ ünsüzünün etkisiyle gerilek benzeşme b> p
ünsüz değişmesi oluyor. Devlet teşkilatı Türklerde eskiden beri olduğu için bu terimin başka
dilden alınması biraz zayıf ihtimaldir. Ayrıca lehçelerde de buz sözcük var. Eğer bu ihtimal
gerçekleşmişse iki ayrı kaynak dilden kelime örtüşmüştür.
argaç / Erhaç, argaç “1. Dokumalarda çözgü üzerine enliliğine atılan ip. 2. Bir iplik topunun
bir çalıya sarılarak aldığı kavun biçimi. 3. Kilim dokuma tezgâhı.” <arkak “mekik ipliği”, argag, > Erhaç “Malatya Havalimanı”. Davarların otlatıldığı Akçadağ düzlüklerinde argaç
ağacından kıl dokuma tezgâhları yapılırdı. Ağızlardaki anlamı: 1. Davarların açıkta toplu
olarak yattıkları yer, düz dağ sırtları: Davarların karnı doydu, argaca çekildi. 2. Hafif meyilli
yer, bayır: Tarlanın argaç yerinde su durmaz. 3. Dağlarda kar biriken çukur yer. 4. Kuytu,
siper yer. İşte Erhaç ifadesi bu düzlükten yola çıkılarak verilmiştir. Burada süreklileşmeyle g>
h değişmesi olmuştur. Aykırılaşma ile kelime sonunda g> k> ç ünsüz değişmesi görülür.
aş / güllaç, aş “. Bulgur pilâvı. 2. Pirinç pilâvı. 3. Bulgurdan yapılan sulu pilâv. 4. Çorba. 5.
Nişasta, şeker ve su ile yapılan bir çeşit tatlı. 6. Tarhana. 7. Buğday unundan yapılan erişte:
Bugün bizde misafir vardı ona aş kestim. 8. Fırınlanmış mısır kırıklarından yapılan bir çeşit
yemek. 9. Zeytin tanesinin mengenede sıkıldıktan sonra kalan posası.” <āş “aş, çorba”, Far. + T
ğul+lü+aş “güllaç tatlısı”> güllaç “a. 1. Nişastadan yapılan, çok ince kuru yufka. 2. Bu yufkadan
hazırlanan tatlı. 3. Kolayca yutulamayan, tadı hoş olmayan toz durumundaki bazı ilaçların
içine konuldukları, nişastadan küçük kap”. Burada /ç/ ünsüzü süreksizleşmeyle ç> ş şeklinde
ünlü değişmesi oluyor. Ayrıca bulamaç “cıvık hamur, bir hamur tatlısı, çalmaç “pirinç unu
peltesi”, sütlaç “süt ve pirinçle yapılan tatlı”, tutmaç “yoğurtlu çorba” örnekleri var.
baş / karavaş, baş “. 1. anat. İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları
kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser. 2. Bir topluluğu yöneten kimse.
3. Başlangıç: Hafta başı. Ay başı. Yılbaşı. Satır başı. 4. Temel, esas. 5. Arazide en yüksek
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nokta: Dağın başı. Tepenin başı. 6. Bir şeyin genellikle toparlakça ucu. 7. Bir şeyin uçlarından
biri. 8. Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde adet: Yirmi baş koyun. On baş sığır. Üç baş
soğan. 9. Para değiştirirken verilen veya alınan üstelik sarrafiye. 10. Bir şeyin yakını veya
çevresi. 11. Önem veya yönetim bakımından ileride olan, en önemli, en üstün anlamlarında
birleşik kelimeler yapan bir söz: Başbakan, başçavuş, başhekim, başkent, başöğretmen,
başpehlivan, başrol, başsavcı. 12. Güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş derecenin en
yükseği: Başa güreşmek. 13. den. Deniz teknelerinde ön taraf.” <kara “avan”+baş, +vaş>
karavaş “a. tar. Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma
hakkı bulunan kadın, kul. cariye”.
bir / bile, bir “a. 1. Sayıların ilki. 2. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. 3. sf. Aynı,
benzer.4. sf. Beraber: Hep biriz, ayrılmayız. 5. sf. Bu sayı kadar olan: Bir kalem. 6. sf. Herhangi
bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). 7. sf. Tek. 8. sf. Eş, aynı, bir boyda. 9. sf. Ortaklaşa
olan, birleşik, müşterek. 10. sf. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit,
birbirine benzer. 11. zf. Bir kez: Bir ona, bir sana, bir de bana baktı. 12. zf. Sadece: Her şey bitti,
bir bu kaldı. 13. zf. Ancak, yalnız: Bunu bir sen yapabilirsin.” <bir+il-e> birle> bile “bağ. 1. Da,
de, dahi. 2. zf. esk. Birlikte. 3. zf. Üstelik.”.
bir seviye / biteviye [bi’teviye], bir seviye “aynı düzeyde, bidüziye” <bir düzüye) / tek düze”
(<T bir + Ar. seviye)> biteviye “zf. Tekdüze”. Analoji ile seviye, düziye ve teviye “Bir sözcüğü ile
kullanılır, tekdüze anlamımdadır.” olmuştur. /y/ ünsüzünün tesiriyle daralma olmuştur.
Burada /r/ ünsüzü r>Ø şeklinde düşerken /e/ ünlüsü sonda Ø> e şeklinde türemiştir.
3.3.2. Alınma kelimeler:
abajur / panjur ~ pancur, abajur “ışığı bir yerde toplamak için kullanılan lamba siperi”
<Fr. abat-jour "gün-kısan", ışık-kısan, lamba siperi”> panjur “güneş ışığını ve rüzgarı önlemek
için pencereye takılan kapatma düzeneği”. Ünlü (a> Ø, o> Ø [yazıda, /ou/ alçaln diftng]) ve
ünsüz (t> Ø) düşmesi, hece düşmesi p> b ünsüz, t> n ünsüz aykırılaşması olmuştur. Ayrıca
varyantta j> c ünsüz değişmesi de olur. Fransızcada panju için blinds, stores ve volets
kullanılmaktadır. Demek ki pancur tamamen Türkçeleşmiştir.
afacan / afetican, afacan “sf. 1. Zeki ve yaramaz (çocuk). 2. Bir şeyin zehir gibi acı olduğunu
anlatmakta kullanılır. 3. Bir şeyin çok keskin olduğunu anlatmakta kullanılır: Baltanın yüzü
afacan gibi. 4. Heyecan, telâş.” <ivecen “aceleci, hızlı” <év- “acele etmek, koşuşmak, bir şeyin
etrafında koşuşmak”, -AcAn; Ar. + Far. āfet “belâ” -i cān “hayat belirtisi”, > afetican “mec.
güzel sevgili”. Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük adlı yayınında bu kelime yok. Sadece afet
sözcüğü var. Her iki kelime aynı kökten geliyormuş gibi görünebilir (Eker 2005: 2999).
Kökenlerinde görüldüğü gibi bir Türkçe, diğeri alınma kelimedir. Burada afetican
örneksemesiyle ivecen, afacan olmuştur.
alay / albay, alay “a. 1. Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk: Düğün alayı.
Fener alayı. 2. Bayram, cenaze vb. törenlerde sıralı olarak giden insan topluluğu, kortej.
3. ask. Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu: Topçu alayı.”
<Rum. alay, O. Yun. aláyi(on) “ Bizans ordusunda bağımsız süvari birliği (10.
yy)” ~ Lat. alae [çoğ.] <Latala “1. kanat, 2. Roma ordusunda süvari birliklerine verilen ad”
(etimolojiturkce.com, 26.5.2015), alay+beyi “yarbaydan sonraki rütbe, (1935).” > albay
“ask. Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan
üstsubay, miralay”.
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Emir Ali / İmralı, Emir Ali “” <Ar. ‘amr [ أمرAmr msd.] “1. buyruk, 2. iş, maslahat, olgu, şey” +
Ar. ‘ālī ‘[ عاليlw sf.] “yüksek, üstün; Hz. Ali”> İmralı “Orhan Bey'in (1281-1362)
komutanlarından Emir Ali'nin Bizanslılardan aldığı adanın Kalolimnos olan adı Emir Ali
olarak değiştirildikten sonra, zamanla İmralı'ya dönüştü.”. Ayrı sözcüklerin birleşmesinde
kısalmayla beraber uyum oluşur (Demircan 1996: 95).
hane / hastane, eczane, dersane …, Burada açıklık uyumu, erime (fusion) ve kaynaşma,
büzülme, gırtlak ünsüzünün düşmesi görülür. Ancak cephane [cepane] <cebe+hane;
yatakhane, yetimhane örneklerinde /h/ ünsüzü düşmemiştir.
pazı / pezevenk, pazı “Kolun omuz ile dirsek arasındaki bölümünde bulunan, şişkince kas
kitlesi” <Far. pej(a)vend “arabulucu” <Far. bāzū + bend “kolbağı, pazı bağı”> pezevenk “1.
Gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki öncesinde aracılık eden kimse, dümbük, godoş, muhabbet
tellalı, kavat, astik, dasnik. 2. ünl. Gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki öncesinde aracılık eden
anlamında kullanılan sövgü sözü.” (Eldem 2010: 90),20 (Köksal 2007: 31).21
rast / çapraz, rast “(I) sf. esk. 1. Doğru, düzgün. 2. a. Tesadüf. 3. a. Atılan şey hedefi vurma.
(II) a. müz. Klasik Türk müziğinde bir makam.” <Far. çaprāst " چپ راستsol-sağ", 1. yalpa,
yalpalama, 2. Diyagonal. Far. çap “ چپaykırı, sol” < Far. çapīdan “ چپيدنdönmek, düz yoldan
sapmak”, + Fa rāst “ راستdüz, sağ” > çapraz “sf. 1. Eğik olarak birbiriyle kesişen. 2. İki taraflı,
karşılıklı. 3. zf. Eğik bir biçimde. 4. a. Karşı tarafın yanı. 5. a. Bir tür olta iğnesi. 6. a. hlk. Kopça,
düğme. 7. a. sp. Güreşte rakibin koltuk altından kol geçirip sarma oyunu”. İkinci örnek çapraz
sözcüğünde s> z ünsüz değişmesinden sonra kelimenin sonunda Türkçede olmayan /zt/
ünsüz çiftinin sonundaki /t/ ünsüzü düşer. Ayrıca çember “ mat. Merkez denilen sabit bir
noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri. ”
sözcüğünün geldiği çenber <çanbar/ çapar [<T çap- “-eğitmek için bir ipe bağlı olan bir daire
içerisinde atı- koşturmak” <Far./O. Far. çapar/çanbar چنبر/“ چپر1. Kuşak, halka, kasnak. 2.
Daire şeklinde çadır veya saz kulübe. 3. Çit, çevre duvarı, çevirme” <Far.
çapīdan “ چپيدنdönmek”] sözcüğü de var.
sayvan / şadırvan, sayvan “ 1. Güneşten, yağmurdan korunmak için veya süs olarak bir şeyin
üzerine çekilen dam saçağı gibi düz veya eğimli örtü. 2. Evlere bitişik, önü açık, direkler
üzerine oturtulmuş, üzeri örtülü yer. 3. anat. esk. Kulak kepçesi.” < sâye “gölge” +bân; şād
“bol” +āb “su” +ān “çokluk eki”> O. Far. şād+āv+ān “ شاداوانsüs çeşmesi, fıskiye”> şadurbân >
Osm. şādervān “Türkmen çadırı”> şadırvan “1. Genellikle cami avlularında bulunan,
çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan, üzeri kubbeli veya açık havuz.
2. (Mimarlık) Genel olarak cami avlularında abdest almak için yapılan, üstü çadır çatılı,
kubbeli ya da kubbesiz, havuz biçimindeki su haznesinin çevresinde muslukları olan çeşme.”.
İkinci şadırvan sözcüğünde bir /r/ ünsüzü türemesi ve b> v ünsüz değişmesi olmuştur. Bu b>
v değişmesinde {+bân} şeklinin başındaki ünsüz, diğeri ise āb sözcüğünün sonundaki /b/

İt. pesce bianco “beyaz balık”. Ayrıca kaynağ Nişanyan Sözlük olan “? Erm. pozavak բոզաvագ “fahişe
çalıştıran”, pezevenk § Erm. poz (բոզ) “fahişe” + Erm. avak (աvագ), “bey, sahip, baş” açıklaması da var
(etimolojiturkce.com, 27.5.2015).
21 “Pazubend pazı bağı anlamında Farsça asıllı bir kelimedir. Halk arasında pezevenk şekline de
dönüşmüştür. Hatta pazubend’lere koç’da denir. Kıbrıs’ta koç kelimesinin telaffuzu pek iyi
karşılanmaz. Pezevenk anlamı yerleşmiş olacak ki birine koçum dediğinizde çok bozulur. Hâlbuki
Türkiye’de iltifat sözü olarak kullanılır” (Köksal 2007: 31). Azerbaycan Türkçesinde “büyük, cüsseli;
rehber, yol gösteren” anlamıyla yalancı eş değer sözcüklere güzel bir örnektir.
20
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sesidir. Her iki sözcüğünün fonksiyon ve ses benzerliği köken birliği yanılgısına düşürebilir.
Aynı kaynak dilden iki ayrı alınma sözcüğün Türkçeleşmiş şeklidir.
4.
SONUÇ:
Giriş bölümünde Türkçe ve ekler hakkında kısa bir bilgi verildi. Kelime türetme yollarını
bölümünde söz dağarcığını zenginleştirmenin 33 çeşidi olduğu belirtildi. Fono-semantik
başkalaşma ile bu zenginliğe bir unsur daha katıldı. Fono-semantik başkalaşma, morfofonolojik başkalaşma ve birleşik kelimelerde fono-semantik başkalaşma başlıkları altında
örnekler alınma ve Türkçe kelimeler şeklinde gruplandırılarak irdelendi.
Neticede 225 kelime irdelenmiş oldu. En az bunun üç katı kadar kelime daha var. Bu bildiriye
hacim ve zaman bakımından sığmadığı için geri kalan kelimler bir kitapta verilecektir.
Kaynakçada ise 53 tane künye verildi.
Bu çalışma ağızlar ve tarihi ve yaşayan lehçeler için ayrı ayrı yapılabilir. Yukarıda sadece
ölçünlü Türkiye Türkçesi esas alındı. Mecbur kalınmadıkça diyalekt ve lehçeler bahsi
açılmadı. Bazen durumun izahı için örnek verildi.
Bu fono-semantik çalışmalarda ileride araştırma yapanlara bir fikir verebilme umuduyla
Türklük bilimine bir katkı sağlandı. Türkçenin ne kadar kudretli bir lisan olduğu bir kez daha
anlaşıldı.
Söze kelamı kibar bir vecize ile başlanmıştı. Yine sözü fazla uzatmadan Sâmî’nin iştikak
meselesiyle alakalı bir kelamı kibar beyti ile bitmiş olsun:
“Teslîm olup ne hâl ise ey tab‘-ı mû şikâf
Gavgâyı ko bu medrese-i kıyl ü kâldir”.
Kelime listesi:
Aba, abajur, abdal, abla, acı, adam, adem, âdem, afacan, afetican, ağa, ağartı, ağca, ağda, ağız,
ak, akçe, akide, alay, alaza, albay, alçak, ambar, amca, ana, Anbarlık Köyü, anne, aptal, ardıl,
ardışık, argaç, armonik, armonika, art, asal, asıl, aş, aşağı, atış-, aval, avrat, avret, ayaş, ayaz,
aygıt, aynı, ayni, ayrık, aytış-, azı, bacak, bacanak, bacı, bağ, bak-, bakır, baklava, bakraç, bale,
balet, balıkçıl, balıkçın, balo, baloz, barış, baş, başar-, bayatı, bayati, baz, baza, bazar, becer-,
bedük, begeç, bek, belik, ben, benimse-, beniz, benze-, berk, beşleme, beşme, bey, bıç-, bıçak,
bıçak, bıçkı, bıdık, bıdık, bıldırcın, bızdık, bızdık, bi’, biç-, biçki, biçki, bile, bir, bir seviye, bir,
biteviye, bohça, bor, boy, boz, bölük, bön, börek, börek, bucak, buçuk, buçuk, budun, bula,
bulamaç, bulgur, bunal-, bur-, buy-, buz, bürü-, büyük, büz-, canfes, canfeza, car, car, cazgır,
cazırda-, ceviz, ciz-, çabuk, çağ-, çağır-, çak-, çalık, çalmaç, çapraz, çav-, çayan, çebiç, çelik,
çemiş, çevik, çeviri, çevre, çevri, çevrik, çevrim, çevrinti, çığır-, çılbır, çıvgın, çıyan, değirmen, del-,
dersane, deş-, deve, devir-, devre, devrik, devril-, devril-, devrim, dibek, direk, diren-, dirsek, diz,
diz-, döl, döş, dövmek, düğüm, düğün, dünür, eczane, ege, ekşi, Emir Ali, Erhaç, Fışkın, güllaç,
halaza, hane, hastane, hatun, ıssız, İmralı, iste-, iye, iyesiz, izle-, kadın, karavaş, karı, kayın, koz,
laf at-, mangır, panjur, pas, pasaklı, paşa, pazar, pazı, pek, pek pek, pezevenk, piruhi, poğaça,
rast, sayvan, sütlaç, şadırvan, tiftik, tutmaç, Türkî, Türkü, varış, yaş, zar.
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SUFFICIENCY LEVEL OF STUDENTS WHO LEARN TURKISH AS FOREIGN LANGUAGE IN
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ABSTRACT
There are some language patterns that separate one language from other languages, embellish the language, add brief saying
features and are needed to be gained the language learners necessarily. What we call “formulaic expressions” are used in lots of
situations such as various moments and areas in daily life, during introduction, in greeting, celebrating someone or saying
wishes. In this respect, foreign language learners must have these patterns in order to communicate in that language. This study
was prepared with the aims of classifying formulaic expressions that we encounter in every part of our life and use frequently,
evaluating to what extent students who learn Turkish as foreign language in B2 level, gained formulaic expressions, on the basis
of data’s result, making acquisition-level analysis in accordance with Common European Framework of Reference for Languages
and offering suggestions about teaching formulaic expressions to teachers and learners of Turkish. It is thought that the results
of this study ll sort out acquisitions which might be associated with formulaic expression that is suitable for students’ levels and
guide agency and institutes that do study on this topic. Population of this study that is in descriptive survey model is B2 level
students who learn Turkish as foreign language. Sample of the study consists of 50 students who are randomly selected. In order
to obtain data of the study, “formulaic expressions case test” is prepared and applied to students. Obtained data are tabularized
and viewed under some titles. At the end of the study, with reference to revealed findings, suggestions that is necessary to be
done about teaching of formulaic expressions are included.
Key Words: Turkish teaching to foreigners, formulaic expressions, acquirements related to formulaic expressions, culture.

ÖZET
Bir dili diğer dillerden ayıran, dile renk katan, kısa ve öz söyleyiş özellikleri kazandıran ve o dili öğrenenlere de mutlaka
kazandırılması gereken bazı dil yapıları vardır. Kalıp ifade dediğimiz bu yapılar, tanışma esnasında, günlük hayat içindeki çeşitli
anlarda veya alanlarda, selamlaşmada, birini kutlamada veya dilek ve temenni bildirme gibi pek çok durumda kullanılmaktadır.
Bu bakımdan yabancı dil öğrenenler o dilde iletişim kurabilmek için bu yapılara mutlaka sahip olmalıdır. Bu çalışma hayatımızın
her alanında sıkça kullandığımız kalıplaşmış sözlerin bir tasnifini yapmak, B2 seviyesindeki yabancı dil olarak Türkçe
öğrenenlerin kalıp ifadeleri ne denli kazandıklarını belirlemek, verilerin sonuçlarına dayanarak Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve
Metni doğrultusunda kazanım-seviye analizini yapmak ve kalıp ifadelerin öğretimi konusunda Türkçe öğrenen ve öğretenlere
öneriler sunmak amacı ile hazırlanmıştır. Araştırma sonuçlarının, öğrencilerin seviyelerine uygun kalıplaşmış ifadelerin
ilişkilendirilebileceği kazanımlara ışık tutacağı ve bu konuda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlara yol göstereceği
düşünülmektedir. Betimsel tarama modelindeki çalışmanın evreni yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B2 seviyesindeki
öğrencilerdir. Örneklem random olarak seçilmiş toplam 50 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verilerini elde etmek için test
formatında “kalıplaşmış ifade durumları testi” hazırlanmış ve öğrencilere uygulanmıştır. Elde edilen veriler tablolaştırılarak
çeşitli başlıklar altında incelenmiştir. Çalışmanın sonunda ortaya çıkan bulgulardan hareketle kalıplaşmış ifadelerin öğretimi
konusunda yapılması gerekenlerle ilgili önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, kalıp ifadeler, kalıp ifadelerle ilgili kazanımlar, kültür.
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1. GİRİŞ
Alanyazında ilişki sözleri veya kalıp sözler olarak da yer alan kalıp ifadeler dilin söz varlığının
önemli bir unsurunu oluşturur. Kalıp ifadeler “en az iki en az iki sözcükten oluşan, içindeki
sözcükleri temel (düz) anlamlarını yitirmeden yeni bir kavramı, durumu, eylemi karşılayan
söz öbekleri” şeklinde tanımlanabilir (Çotuksöken, 1994: 8). Türkçenin söz varlığı
incelendiğinde diğer dillere nazaran Türkçede daha çok kalıp ifadenin bulunduğu dile
getirilmektedir (Aksan, 1996: 190-191; Zeyrek, 1996: 40; Toklu, 2003: 110). Kalıp ifadelerin
konuşma ve yazma sırasında “duruma uygun söz söyleme, yanlış anlaşılma ihtimalini en aza
indirme, nezaket kurallarını yerine getirme, orijinal ifadeler üretme zorluğundan kurtarma,
anlatılmak isteneni en doğru biçimde iletme” gibi işlevleri vardır. Bu işlevlere yabancı dil
öğrenenler açısından bakıldığında onların dil öğrenirken en çok zorlandıkları ve kazanmaya
ihtiyaç duydukları becerilerin kalıp ifadelerin işlevleriyle aynı doğrultuda olduğu görülür. Bir
dili öğrenmenin temel amacı o dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmektedir. Bu iletişimin
gerçekleşebilmesi içinse dilin sözvarlığının yansıttığı kültürü de öğrenmek gerekir.
Araştırmalar dil ile kültür arasında bir bağ olduğunu ve bu iki unsurun birlikte geliştiğini
göstermektedir (Akarsu, 1998; Kaplan, 2008; Uygur, 1996; Bayyurt, 2011). Demircan’ın
(1990: 26) belirttiği gibi; yabancı dil öğrenen kişi, hedef dilin iletişim açısından gerekli olan
kültürel verilerini öğrenmeli, iletişim becerilerini edinmelidir. Çünkü dil her şeyden önce bir
iletişim aracıdır ve bu sebeple öğrenilir, kullanılır. Gerçek yaşam koşulları düşünüldüğünde
iletişimin bir bağlam olmadan gerçekleşmesi mümkün değildir. Bütün bağlamlar da en az bir
kültürel unsur içerdiğinden iletişim kültürden ayrı düşünülemez.
Tapan (1990: 55) yabancı bir dil öğrenme uğraşının yabancı bir kültürü de anlama ve tanıma
uğraşı olduğunu, öğrencinin yabancı dilde öğrendiği her yeni sözcüğün, anladığı her yeni
cümlenin, çözebildiği her yeni metin onun zihninde, o dili konuşan kişilerle, o kişilerin
yaşadığı dünyayla ilgili yeni düşünceler, yeni imgeler oluşmasına neden olduğunu
belirtmiştir.
Yabancı dil öğretimi ve öğrenimi, yalnızca hedef dilin dil bilgisi kuralları ile kelimelerini
öğretmek ve öğrenmek veya temel dil becerilerini kazandırmak ve kazanmak değildir.
Yabancı dil öğretimi ve öğrenimi aynı zamanda o dilin kültürünün de öğretimi ve öğrenimidir.
Her dil bünyesinde, hem kendi dil bilgisi yapısını, artzamanlı dilsel birikimini barındırırken
hem de o dili konuşanların kültürel dokusuna uygun dünya görüşünü, zihniyetini ve
konuşurlarının dış dünyayı nasıl anlamlandırdığına dair ipuçlarını veren söz gruplarını
barındırır. Bu ifadeler bir nevi dil konuşurlarının genetik dil kodlarıdır. Bahsedilen söz
grupları bir dili diğer dillerden ayıran, dile renk katan, kısa ve öz söyleyiş özellikleri
kazandıran ve o dili öğrenenlere de mutlaka kazandırılması gereken yapılardır. Kalıplaşmış
ifade dediğimiz bu yapılar, tanışma esnasında, günlük hayat içindeki çeşitli anlarda veya
alanlarda, selamlaşmada, birini kutlamada veya dilek ve temenni bildirme gibi pek çok
durumda kullanılmaktadır.
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Kalıp ifadeler dilin zenginliğini yansıttığı gibi öğrenen kişiye de dili esnek bir biçimde
kullanabilme seçenekleri sunar. Bu sebeple kalıp ifadelerin içinde barındırdığı zengin kültürel
yapıları Türkçe öğrenenlere kazandırmak daha az çaba ile daha çok işi başarmak anlamına
gelecektir. Bunun yanı sıra Türk kültürü, inceliği, yardımseverliği, duyarlılığı öğütleyen bir
kültür olduğu için dilimizdeki bu kalıp ifadeleri kullanmak, Türkçe öğrenenlere güzel
davranış biçimleri de kazandıracaktır.
Bu çalışmanın amacı; hayatımızın her alanında sıkça kullandığımız kalıplaşmış sözlerin bir
tasnifini yapmak, B2 seviyesindeki yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin kalıp ifadeleri ne
denli kazandıklarını ölçmek, verilerin sonuçlarına dayanarak Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve
Metni doğrultusunda kazanım-seviye analizini yapmak ve kalıp ifadelerin öğretimi
konusunda Türkçe öğrenen ve öğretenlere öneriler sunmaktır. Araştırma sonuçlarının,
öğrencilerin seviyelerine uygun kalıplaşmış ifadelerin ilişkilendirilebileceği kazanımlara ışık
tutacağı ve bu konuda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlara yol göstereceği
düşünülmektedir.

2. YÖNTEM
Araştırma Modeli
Nitel bir araştırma olan bu çalışma tarama modelinde olup betimsel özellik taşımaktadır.
"Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanıldığı, olguların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya
konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir" (Yıldırım ve
Şimşek, 2008: 39). Tarama modeli ise, bir evren içinden seçilen bir örneklem üzerinde
yapılan çalışmalar yoluyla evren genelindeki eğilim, tutum veya görüşlerin nicel veya sayısal
olarak betimlenmesini sağlamaktadır (Creswell, 2014: 155). Tarama modelinde “Araştırmaya
konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır.
Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Bilinmek istenen şey
vardır ve oradadır. Önemli olan, onu uygun biçimde gözleyip belirleyebilmektir.” (Karasar,
2008: 77). Betimsel özellik taşıyan araştırmalar; kurum ve grupların mevcut durumuyla ilgili
geniş açıklamalar yapmak amacıyla çok sayıda denek ve objeyle belli bir zaman dilimi
içerisinde yapılırlar.
Evren – Örneklem
Araştırmanın evreni 2014-2015 öğretim yılında Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe
öğrenmekte olan B2 seviyesindeki Türk soylu ve yabancı öğrencilerdir. Örneklem Gazi
Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde Türkçe öğrenmekte olan seçkisiz olarak seçilmiş B2
seviyesinde 17-28 yaş aralığındaki 23’ü kız 27’si erkek olmak üzere toplam 50 öğrenciden
oluşmaktadır. Örneklemi oluşturan Türk soylu öğrenciler 6, Türk soylu olmayan öğrenciler
ise 24 farklı ülkeden olup yaş ortalamaları sırasıyla 21,9 ve 22,3 tür.
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Veri Toplama
Araştırma verilerini elde etmek için farklı soru tipleri kullanılarak 81 kalıp ifadeyi içeren bir
sınav hazırlanmıştır. Bu sınav örneklemi oluşturan öğrencilere uygulanmış ve veriler
öğrencilerin cevaplarını yazılı olarak ifade etmeleriyle toplanmıştır.
Veri Analizi
Elde edilen verilerin analizinde “temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli
kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği
bir biçimde düzenleyerek yorumlamak” (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 227) olan içerik analizi
kullanılmıştır.

3. BULGU VE YORUMLAR
Tablo 1: Kalıp İfadelerin Öğrenimine Etkisi Olduğu Düşünülen Değişkenler
Türk Soylular
Türk Soylu Olmayanlar
T.Ö.S.
Evet
Hayır
T.Ö.S
Evet
Hayır
Ders kitabından başka kitap
okuyor mu?
Türk dizilerini izliyor mu?
Türkçe müzik dinliyor mu?
Deyimler ve atasözleri sözlüğü var
mı?

25

20

5

25

18

7

25
25

22
23

3
2

25
25

18
19

7
6

25

10

15

25

8

17

Tablo 1’de görüldüğü üzere Türk soylu öğrencilerin Türk soylu olmayanlara göre daha fazla
“ders kitabından farklı bir kitap okudukları, Türk dizilerini izledikleri, Türkçe müzik
dinledikleri ve deyimler ve atasözleri sözlüğüne sahip oldukları” anlaşılmaktadır. Bu
durumda Türk soylu öğrencilerin Türkiye Türkçelerinin daha iyi olacağı ve kalıp ifadeleri
öğrenme ve edinme oranlarının daha yüksek olacağı öngörülür. Dil öğreniminde ders dışı
etkinlik olarak özellikle “kitap okuma, dizi izleme ve müzik dinleme”nin dil öğrenimi ve
edinimine büyük bir katkı sağladığı konusunda herkes hemfikirdir. Türkçe öğrenen yabancı
öğrencilerin de bu etkinlikleri yapmalarının sağlanması kalıp ifadeleri öğrenmelerini
hızlandıracağı düşünülmektedir.
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Tablo 2: Gün İçinde Kullanılan Kalıp İfadeler (Selamlaşma, vedalaşma, tanışma vb.)
 KK-A1-1. Kendini ve birini tanıtabilir; basit selamlaşma ve vedalaşma kalıplarını kullanabilir.
 KK-A1-9. Hâl hatır sorma, selamlaşma gibi basit sohbetler gerçekleştirebilir.
 KK-A1-10. Özür dileyebilir ve özürleri kabul edebilir.
 KK-B1-1. Bilinen veya ilgi alanına giren konulardan oluşan bir konuşmayı başlatabilir, sürdürebilir
ve bitirebilir.
Türk Soylular
Türk Soylu Olmayanlar
Gün İçinde Kullanılan
Kalıp İfadeler
D
%
Y
%
B
%
D
%
Y
%
B
%
Eğer müsaitseniz
Görüşmek üzere.
Görüşürüz
Günaydın
Hayırlı akşamlar.
Hayırlı günler.
Hayırlı sabahlar.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz, sefalar
getirdiniz.
Hoş bulduk.
Hoşça kal.
İyi akşamlar.
İyi geceler.
İyi günler.
İyi sabahlar.
İyilik sağlık.
Kendine iyi bak.
Sabah şerifleriniz
hayrolsun.
Tanıştığımıza memnun
oldum.
Her şey yolunda.
Affedersiniz
Özür dilerim.
Affedersiniz, sözünüzü
kestim.
Kusura bakmayın.
Önemli değil.
Aleyküm selam.
Buyrun.
Sağ olun / Teşekkür
ederim.
Üzgünüm.

22
23
25
25
12
12
8
25

88
92
100
100
48
48
32
100

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3
2
0
0
13
13
17
0

12
8
0
0
52
52
68
0

14
17
25
25
1
1
1
25

56
68
100
100
4
4
4
100

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

11
8
0
0
24
24
24
0

44
32
0
0
96
96
96
0

2

8

0

0

23

92

2

8

0

0

23

92

25
21
25
25
25
25
18
17

100
84
100
100
100
100
72
68

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
4
0
0
0
0
7
8

0
16
0
0
0
0
28
32

25
15
25
25
25
7
10
15

100
60
100
100
100
28
40
60

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
10
0
0
0
18
15
10

0
40
0
0
0
72
60
40

1

4

0

0

24

96

0

0

0

0

25

100

25

100

0

0

0

0

25

100

0

0

0

0

21
21
25

84
84
100

0
0
0

0
0
0

4
4
0

16
16
0

11
11
25

44
44
100

0
0
0

0
0
0

14
14
0

56
56
0

23

92

0

0

2

8

10

40

0

0

15

60

21
17
18
9

84
68
72
36

0
8
0
0

0
32
0
0

4
0
7
16

16
0
28
64

10
12
7
2

40
48
28
8

0
13
0
0

0
52
0
0

15
0
18
23

60
0
72
92

25

100

0

0

0

0

25

100

0

0

0

0

13

52

0

0

12

48

12

48

0

0

13

52
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Tablo 2’de görüldüğü üzere Türk soylu olan ve olmayan öğrencilerin A1 seviyesindeki
“Görüşürüz, günaydın, hoş geldiniz/bulduk, iyi akşamlar, geceler, günler, sabahlar;
tanıştığımıza memnun oldum, teşekkür ederim/sağ olun.” gibi kalıp ifadeleri iyi öğrendikleri
ancak B1 düzeyindeki kalıp ifadelerin ise Türk soylu olmayan öğreniciler tarafından daha az
öğrenildiği belirlenmiştir.
Ayrıca Tablodaki oranlara göre Türk soylu olanlar ve olmayanlar arasında “Sabah şerifleriniz
hayrolsun, Hayırlı sabahlar, Hayırlı akşamlar, Hayırlı günler, Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz,
Buyrun.” kalıp ifadelerinin en az kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu kalıp ifadelerin Türk
soylu olmayanlar arasındaki kullanım oranları Türk soylulara göre daha düşüktür.
Tablo 2.1: Gün İçinde Kullanılan Kalıp İfadeler (Selamlaşma, vedalaşma, tanışma vb.)
Türk Soylular
Türk Soylu Olmayanlar
Gün İçinde Kullanılan Kalıp
İfadeler
T.Ö.S. Doğru Yanlış Boş T..Ö.S Doğru Yanlış Boş
TOPLAM
%

25
100

554
76,4

8
1,1

163
22,5

25
100

408
56,2

13
1,8

304
42

Tablo 2.1’de incelendiğinde Türk soylu öğrencilerin “gün içinde kullanılan kalıp ifadeleri
(Selamlaşma, vedalaşma, tanışma vb)” Türk soylu olmayanlara göre daha iyi bildikleri ve
kullandıkları anlaşılmaktadır. Türk soylu olanlarla olmayanların arasındaki “yanlış
yanıtlama” oranları arasında çok büyük bir fark olamazken Türk soylu olmayanlarının “boş
bırakma” oranının daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durumdan; Türk soylu olmayan
öğrencilerin bu konu hakkında ya hiçbir şey bilmedikleri veya bir şey anlamadıkları ya da
yanlış yazma kaygısıyla hiçbir şey yazmadıkları sonucu çıkarılabilir.
Tablo 3: Kutlama İfadeleri
 Y-A1-2. Doğum günü, yılbaşı, bayram tebriği gibi kısa tebrik kartları yazabilir.
 Y-B1-5. Bir mektupta üzüntü, mutluluk, ilgi duyma gibi duyguları ifade edebilir.
 KK-B1-5. Konuşmasında; şaşırma, mutluluk, üzüntü, ilgilenme ve kayıtsızlık gibi duyguları ifade
edebilir, bu duyguları yansıtan kişiye uygun karşılığı verebilir.
 KK-B1-6. Samimi bir ortamda yapılan tartışmalarda arkadaşlarına görüşlerini belirtebilir veya
onların görüşlerini alabilir.
Türk Soylular
Türk Soylu Olmayanlar
Kutlama İfadeleri
D
%
Y
%
B
%
D
%
Y
%
B
%
Allah analı babalı
büyütsün.
Allah mesut etsin.
Çok yakışmış.
Doğum günün kutlu
olsun.
Güle güle kullan.
Hayırlı olsun.

17

68

0

0

8

32

5

20

0

0

20

80

24
16

96
64

1
2

4
8

0
7

0
28

20
11

80
44

2
0

8
0

3
14

12
56

25

100

0

0

0

0

25

100

0

0

0

0

12
2

48
8

2
0

8
0

11
23

44
92

11
5

44
20

0
0

0
0

14
20

56
80
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İyi günlerde kullan.
İyi ki doğdun.
Mutlu yıllar.
Nice mutlu yıllara.
Üzerinde eskisin.

0
25
23
23
0

0
100
92
92
0

0
0
1
1
0

0
0
4
4
0

25
0
1
1
25

100
0
4
4
100

0
25
23
19
0

0
100
92
76
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

25
0
2
6
25

100
0
8
24
100

Tablo 3’te görüldüğü üzere her iki gruptaki öğrencilerin A1 seviyesindeki “doğum günü ve
yeni yıl” ile ilgili “Doğum günün kutlu olsun, İyi ki doğdun, Mutlu yıllar, Nice mutlu yıllara.”
kalıp ifadelerini öğrenme oranlarının yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu kalıp ifadelerin her
iki grupta da iyi bilinmesinin nedeni, ilgili kalıp ifadelerin kullanıldığı ortamların evrensel
olması ve de günlük dilde ve ders kitaplarında bu ifadelere sıklıkla yer verilmesi şeklinde
açıklanabilir. Tablodaki yüzde oranları incelendiğinde her iki grubun da “İyi günlerde kullan
ve Üzerinde eskisin” kalıp ifadelerini hiç bilmedikleri görülmektedir. Ayrıca her iki grubun da
“Hayırlı olsun, Güle güle kullan.” kalıp ifadelerini az bildikleri ve bu kalıp ifadelerin Türk
soylu olan ve olmayanlar arasında bilinme oranlarının oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 3.1: Kutlama İfadeleri
Türk Soylular
T.Ö.S. Doğru Yanlış
TOPLAM
25
167
7
% 100
60,7
2,5

Kutlama İfadeleri

Boş
101
36,8

Türk Soylu Olmayanlar
T.S.Ö. Doğru Yanlış Boş
25
144
2
129
100
52,3
0,7
47

Tablo 3.1’den anlaşıldığı üzere Türk soylu öğrencilerin “kutlama ifade eden kalıp ifadeleri”
Türk soylu olmayanlara göre daha iyi bildikleri ve kullandıkları anlaşılmaktadır. Türk soylu
olanlarla olmayanların arasındaki “doğru yanıtlama” yüzde oranı arasında büyük bir fark
olmazken her iki grubun da “boş bırakma” oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. Bu
bulgudan; her iki grup öğrencilerinin bu kalıp ifadeleri ya bilmedikleri veya anlamadıkları ya
da yanlış yazma kaygısıyla bu kalıp ifadeleri veri toplama aracına yazmadıkları düşüncesine
ulaşılabilir.
Tablo 4: Dilek ve Temenni İfadeleri
 Y-A2-6. Temel selamlama, hitap, istek veya teşekkür ifadelerini kullanarak bir mektup yazabilir.
 KK-B1-1. Bilinen veya ilgi alanına giren konulardan oluşan bir konuşmayı başlatabilir, sürdürebilir
ve bitirebilir.
Türk Soylular
Türk Soylu Olmayanlar
Dilek ve Temenni
İfadeleri
D
%
Y
%
B
%
D
%
Y
%
B
%
Afiyet olsun.
Başarılar dilerim.
Çabucak iyileş.
Çok yaşa.
Değerli arkadaşım.

25
20
20
25
15

100
80
80
100
60

0
0
1
0
5

0
0
4
0
20

0
5
4
0
5

0
20
16
0
20

25
15
17
24
14

100
60
68
96
56

0
1
5
0
8
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Ellerine sağlık.
Geçmiş olsun.
Hayırlı yaşa.
Hep beraber.
İyi uykular.
İyi yaşa.
İyi yolculuklar.
Kolay gelsin.
Sen de gör.
Sıhhatler olsun.
Tatlı rüyalar.
Yolun açık olsun.

23
22
10
19
25
19
23
23
25
19
21
11

92
88
40
76
100
76
92
92
100
76
84
44

0
1
0
0
0
0
0
1
0
4
0
0

0
4
0
0
0
0
0
4
0
16
0
0

2
2
15
6
0
6
2
1
0
2
4
14

8
8
60
24
0
24
8
4
0
8
16
56

23
18
2
18
21
9
20
19
24
18
18
2

92
72
8
72
84
36
80
76
96
72
72
8

1
7
1
1
0
1
0
3
0
3
0
0

4
28
4
4
0
4
0
12
0
12
0
0

1
0
22
6
4
15
5
3
1
4
7
23

4
0
88
24
16
60
20
12
4
16
28
92

Tablo 4 incelendiğinde her iki gruptaki öğrencilerin de “Dilek ve Temenni İfadeleri” ile ilgili
“Afiyet olsun, Çabucak iyileş, Çok yaşa, Ellerine sağlık, Geçmiş olsun, İyi uykular, İyi
yolculuklar, Kolay gelsin, Sen de gör, Tatlı rüyalar.” kalıp ifadelerini öğrenme oranlarının
yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu kalıp ifadelerin her iki grupta da iyi bilinmesinin nedeni
olarak öğrencilerin bu ifadelerle günlük dilde ve ders kitaplarında sıkça karşılaşmaları
gösterilebilir. Ayrıca her iki grubun da “Değerli arkadaşım, Hep beraber, İyi yaşa, Sıhhatler
olsun” kalıp ifadelerini bu kategoride yer alan diğer kalıp ifadelere göre daha az bildikleri,
“Hayırlı yaşa ve Yolun açık olsun.” kalıp ifadelerinin ise Türk soylu olan ve olmayanlar
tarafından bilinme oranlarının oldukça düşük olduğu görülmektedir.

Tablo 4.1: Dilek ve Temenni İfadeleri
Türk Soylular
T.Ö.S. Doğru Yanlış
TOPLAM
25
345
12
% 100
81.1
2.8

Dilek ve Temenni İfadeleri

Boş
68
16,1

Türk Soylu Olmayanlar
T.S.Ö. Doğru Yanlış Boş
25
287
31
107
100
67,5
7,2
25,3

Tablo 4.1’den anlaşıldığı üzere Türk soylu öğrencilerin “Dilek ve temenni ifade eden kalıp
ifadeleri” Türk soylu olmayanlara göre daha iyi bildikleri ve kullandıkları anlaşılmaktadır.
Bunun nedeni Türk soylu öğrencilerin kendi ülkelerinde de benzer durumlar için benzer
ifadeleri kullanmalarıdır.
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Tablo 5: Dini İnanç ve Kültürle İlgili Kalıp İfadeler
 Y-B1-5. Bir mektupta üzüntü, mutluluk, ilgi duyma gibi duyguları ifade edebilir.
 KK-B1-5. Konuşmasında; şaşırma, mutluluk, üzüntü, ilgilenme ve kayıtsızlık gibi duyguları ifade
edebilir, bu duyguları yansıtan kişiye uygun karşılığı verebilir.
 KK-B1-2. Bazen söylemeye çalıştığı şeyleri ifade etmekte zorlansa da bir konuşmayı veya
tartışmayı sürdürebilir.
Türk Soylular
Türk Soylu Olmayanlar
Dini İnanç ve Kültürle
İlgili Kalıp İfadeler
D
%
Y
%
B
%
D
%
Y
%
B
%
Allah hayırlısıyla
dönmeyi nasip etsin.
Allah nazarlardan
saklasın.
Allah rahmet eylesin.
Allah sabırlar versin.
Allah rahatlık versin.
Allah sağ salim
kavuşmayı nasip etsin.
Allah şifa versin.
Allah uzun ömür versin.
Allah yardımcın olsun.
Allah zihin açıklığı
versin.
Allaha emanet ol.
Allaha ısmarladık.
Allaha şükür.
Başınız sağ olsun.
Bayramınız kutlu olsun.
Bayramınız mübarek
olsun.
Çok şükür.
Dostlar sağ olsun.
Ellerinden öperler.
Hamd olsun.
Hayırlısı olsun.
İyi bayramlar.
Maşallah.

7

28

0

0

18

72

0

0

0

0

25

100

16

64

0

0

9

36

11

44

0

0

14

56

20
20
2

80
80
8

3
2
0

12
8
0

2
3
23

8
12
92

16
16
1

64
64
4

7
7
1

28
28
4

2
2
23

8
8
92

3

12

0

0

22

88

2

8

0

0

23

92

21
3
3

84
12
12

2
0
0

8
0
0

2
22
22

8
88
88

18
4
2

72
16
8

7
1
0

28
4
0

0
20
23

0
80
92

8

32

0

0

17

68

2

8

0

0

23

92

14
2
17
21
23

56
8
68
84
92

0
0
0
2
0

0
0
0
8
0

11
23
8
2
2

44
92
32
8
8

2
2
7
15
17

8
8
28
60
68

0
0
0
8
0

0
0
0
32
0

23
23
18
2
8

92
92
72
8
32

18

72

0

0

7

28

10

40

1

4

14

56

17
21
13
2
20
25
2

68
84
52
8
80
100
8

0
2
0
0
3
0
0

0
8
0
0
12
0
0

8
2
12
23
2
0
23

32
8
48
92
8
0
92

7
13
1
2
13
20
5

28
52
4
8
52
80
20

0
8
0
0
9
0
0

0
32
0
0
36
0
0

18
4
24
23
3
5
20

72
16
96
92
12
20
80

Tablo 5’te görüldüğü üzere Türk soylu olan ve olmayan öğrencilerin “Dini İnanç ve Kültürle
İlgili Kalıp İfadeler” içinde en fazla “Allah hayırlısıyla dönmeyi nasip etsin, Allah rahatlık
versin, Allah sağ salim kavuşmayı nasip etsin, Allah uzun ömür versin, Allah yardımcın olsun,
Allah zihin açıklığı versin, Allaha ısmarladık, Hamd olsun, maşallah” kalıp ifadelerini iyi
öğrenemedikleri görülmektedir. Ancak “Allah rahmet eylesin, Allah sabırlar versin, Allah şifa
versin, Başınız sağ olsun, Bayramınız kutlu olsun, Dostlar sağ olsun, İyi bayramlar” kalıp
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ifadeleri ise her iki grup tarafından da daha iyi öğrenildiği anlaşılmaktadır. Gruplar
arasındaki oranlar karşılaştırıldığında Türk soyluların Türk soylu olmayanlara göre ilgili
kalıp ifadeleri daha iyi öğrendikleri görülmektedir.
Yukarıdaki tablodan Türkçe öğrenenlerin kendi dillerinde bire bir karşılığı olan ve kendi
kültür ve yaşayışlarında aynı durumlarda kullanılan “İyi bayramlar, Allah şifa versin, Allah
rahmet eylesin” gibi kalıp sözleri daha iyi kavradıkları anlaşılmaktadır. Buna paralel olarak
öğrencilerin, kendi dil ve kültürlerinde karşılığı olmayan veya aynı durumlar için
kullanılmayan kalıp sözleri ise öğrenme ve kullanmada zorlandıkları görülmektedir.

Tablo 5.1: Dini İnanç ve Kültürle İlgili Kalıp İfadeler
Türk Soylular
Dini İnanç ve Kültürle İlgili Kalıp
İfadeler
T.Ö.S. Doğru Yanlış
TOPLAM
25
298
14
% 100
51,8
2,4

Boş
263
45,8

Türk Soylu Olmayanlar
T.S.Ö. Doğru Yanlış Boş
25
186
49
340
100
32,3
8,5
59,2

Tablo 5.1’den anlaşıldığı üzere Türk soylu öğrencilerin “Dini İnanç ve Kültürle İlgili Kalıp
İfadeleri” Türk soylu olmayanlara göre daha iyi bildikleri ve kullandıkları ancak yine de her
iki grup arasında çok büyük bir farkın olmadığı anlaşılmaktadır. Her iki grubun da birçok
soruyu boş bırakmaları ve yanlışları nedeniyle “Dini İnanç ve Kültürle İlgili Kalıp İfadeleri”
öğrenme ve kullanmada yetersiz oldukları görülmektedir. Bu kalıp ifadelerin öğrenimindeki
yetersizliğin,
öğrencilerin
ilgili
kalıp
ifadelerle
günlük
konuşmada
fazla
karşılaşmamalarından ve bunların kitaplarda sık geçmemesinden, ayrıca kültürel ve dinî
farklılıklardan kaynaklandığı söylenebilir.

4. SONUÇ
Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin genellikle
günlük konuşma dilinde kullanılan ve alt düzeylere (A1, A2) ait kalıp sözlerin çoğunu bildiği
tespit edilmiştir. Örneklemde yer alan öğrencilerin, temel düzeyde yer verilen “Teşekkür
ederim.”, “İyi eğlenceler.”, “Mutlu yıllar.”, “Hoşça kal.”, “Tebrikler.” vb. selamlaşma, vedalaşma,
hâl-hatır sorma, kutlama, teşekkür etme gibi amaçlarla kullanılan kalıp sözlerin birçoğuna
hâkim oldukları; ancak kalıp sözcük hazinelerinin belli bir sınır içinde kaldığı, aynı durumlar
için kullanılan kalıp ifadeleri bilmedikleri görülmüştür.
Eldeki veriler incelendiğinde, Türkçe öğrenenlerin eş veya yakın anlamlı kalıp sözlerin ne
zaman, hangi durumda ve olayda kullanılacağını da sıklıkla karıştırdıkları gözlemlenmiştir.
Türkçe öğrenenlerin kendi dillerinde bire bir karşılığı olan veya kendi kültür ve
yaşayışlarında bulunan durumlarda kullanılan kalıp sözleri daha iyi kavradığı, kendi dil ve
kültürlerinde karşılığı olmayan durumlar içinse kalıp sözleri kullanmakta zorlandıkları
belirlenmiştir.
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5. ÖNERİLER
 Dil öğretiminin içinde kültür öğretimi vardır. Kalıp ifadeler, bir milletin kültürel kodları ve
ifade tarzlarıdır. Türkçe öğrenlerin bu kodları anlayabilmesi için Türkçe öğretim süreçleri
iletişim ve kültür odaklı bir biçimde oluşturularak sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarla,
yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin Türk dilini, kültürünü ve düşüncesini yakından
tanımaları sağlanmalıdır.
 Kalıp sözlerin öğretiminde, sözlü ve yazılı iletişim becerileri daha etkin hâle getirilmesi bu
ifadelerin öğrenimini kolaylaştıracağı gibi kalıcılığını da artıracaktır.
 ADÖOÇM’deki düzeylere ait kazanımlara uygun olarak kalıp ifadelerin öğretimi, tematik ve
kazanım bazlı olarak A1’den C1’e kadar sistemli bir biçimde planlanmalıdır. Bunun için
basitten karmaşığa, somuttan soyuta, bir seferde tek yapıyı sunma ilkeleri esas alınmalıdır.
 Kalıp sözler okuma-dinleme etkinlikleriyle kavratıldıktan sonra, yazma-konuşma
becerileriyle pekiştirilerek öğrencilerin kalıp sözleri aktif biçimde kullanmaları
sağlanmalıdır.
 Türkçe öğrenenlerin özellikle kendi dillerinde ve kültürlerinde olmayan değişmeceli
anlam taşıyan kalıp sözleri kullanmakta zorlandığı görülmektedir. Bu tür kalıp ifadeler
metinler ve görsellerle daha açıklayıcı hale getirilerek Türkçe öğrenenlerin hafızalarında
kalıcı olması sağlanmaya çalışılmalıdır.
 Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler kalıp ifadeleri günlük iletişin ortamlarında da
kullanacakları için onlara hangi kalıp sözlerin hangi durum ve ortamlarda; kime ve ne
zaman söyleyebileceklerini öğretilmelidir.
 Kalıp ifadelerin öğretimine uygun film, video, şarkı, resim, karikatür gibi görsel-işitsel
araçlardan yararlanılarak öğretim materyalleri oluşturulmalı, öğrenme süreci daha ilgi
çekici hâle getirilmelidir.
 Kalıp sözler öğretilirken öncelikle öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri
durum ve olaylarda kullanılan kalıp sözlerle uyumlu çeşitli senaryolar oluşturulup bunlar
sınıfta canlandırılabilir. Diğer bütün öğrenmelerde olduğu gibi yaparak ve yaşayarak kalıp
ifadeleri öğrenen öğrenciler daha başarılı olacaktır.
 Özellikle soyut yapıdaki kalıp ifadeler bir bağlam içinde sunulmalı, bu ifadeleri açıklamaya
çalışmak yerine kalıp sözlerin işlevlerinin öğrenciler tarafından sezilmesi sağlanmalıdır.
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ABSTRACT
The aim of this study is to reveal the relationship between the student's views about achievement, attitudes and applications in
Turkish learning and the scientific studies (article / post-graduate thesis) conducted by using active learning techniques in
teaching Turkish in Turkey between the years 2000-2014. In this study that the "Meta-Analysis" was implemented from
research methods, the following results have been reached related to problem questions of the research: 86 researches (f = 13
doctoral thesis, master thesis f = 41, article f = 32) are determined that was studied on students' academic achievements in
Turkish teaching by using active learning techniques. In the 83 of these studies (%96,28), it is determined that active learning
techniques increase the academic achievement of students. It is identified that 26 researches (f = 5 doctoral thesis, master thesis
f = 11, article f = 10) were conducted analysing the attitudes of the students towards the lesson and applications. In the 24 of
these researches (%92,16), it is seen that active learning techniques affect the students' attitudes towards to lesson/applications
in a positive way. 23 researches (f = 7 doctoral thesis, master thesis f = 6, article f = 10) were determined analysing the students'
opinions about the active learning applications. In the 19 of 23 analysed researches (%82,46), it is determined that students
have a positive opinion about Turkish teaching activities and the Turkish lessons in which the active learning techniques are
applied.
Keywords: Active Learning Techniques, Achievement, Attitude, Opinion.

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, 2000-2014 yıllarında Türkiye’de Türkçe öğretiminde Aktif öğrenme teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen
bilimsel çalışmaların (makale/lisansüstü tez) öğrencilerin Türkçe öğrenimindeki başarı, tutum ve uygulamalara yönelik
görüşleriyle ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırma yöntemlerinden “Meta-Analiz”in uygulandığı bu çalışmada, araştırmanın
problem sorularıyla ilgili şu sonuçlara varılmıştır: Aktif öğrenme teknikleri kullanılarak Türkçe öğretiminde öğrencilerin
akademik başarıları üzerinde yapılmış 86 (doktora tezi f=13, yüksek lisans tezi f=41, makale f=32) çalışma belirlenmiştir. Bu
çalışmaların 83’ünde (%96,28), aktif öğrenme tekniklerinin öğrencilerin akademik başarısını artırdığı belirlenmiştir.
Öğrencilerin derse ve uygulamalara yönelik tutumlarını inceleyen 26 (doktora tezi f=5, yüksek lisans tezi f=11, makale f=10)
çalışmanın yapıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmaların 24’ünde (%92,16), aktif öğrenme tekniklerinin öğrencilerin
derse/uygulamalara ilişkin tutumlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Öğrencilerin aktif öğrenme uygulamalarına ilişkin
görüşlerinin incelendiği 23 (doktora tezi f=7, yüksek lisans tezi f=6, makale f=10) çalışma tespit edilmiştir. İncelenen 23
çalışmanın 19’unda (%82,46), öğrencilerin aktif öğrenme tekniklerinin uygulandığı Türkçe derslerine ve Türkçe öğretimi
etkinliklerine yönelik olumlu görüş belirttikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aktif Öğrenme Teknikleri, Başarı, Tutum, Görüş.
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1. GİRİŞ
21. yüzyılın ilk çeyreğini yaşadığımız bu dönemde, teknolojideki gelişmelerle birlikte yaşam
koşulları da baş döndürücü bir hızla değişmektedir. Bu hızlı değişim- dönüşümün toplum
üzerinde hem olumlu hem olumsuz etkilerinin olduğu söylenebilir. Nitekim toplumu
oluşturan bireyler, hızlı gelişmeler sayesinde yeni iş alanlarına, sosyal aktivitelere, yeni
imkânlara sahip olurken diğer taraftan kendilerini yetiştirmek, fırsatları değerlendirebilmek
için daha büyük çaba göstermek durumunda kalmaktadır. Zira kendini yenileyemeyerek
gelişmelere ayak uyduramayan bireylerin, hızlı değişim sürecinde sosyal yaşama etkin olarak
dâhil olamadıkları ve toplumun dışına itildikleri sıklıkla gözlemlenen bir durumdur.
Yaşam koşullarının iyice karmaşık bir hal aldığı bu gelişmeler karşısında, toplumun ihtiyaç
duyduğu insan profilinde; kendine güven duygusu gelişmiş, bilgi edinme çabası içinde olan,
edindiği bilgileri içselleştirerek sorunlara farklı çözüm yolları üreten, olgu ve olaylara özgün
bakış açısıyla yaklaşan, toplumsal sorumluluğunun farkında olarak topluma katkı sunan vb.
nitelikler taşıyan birey öne çıkmaktadır.
Bireylere, burada özetle dillendirilen nitelikleri kazandırarak aktif sosyal yaşama
hazırlayabilmek, şüphesiz etkili, çağdaş, sistematik bir eğitim-öğretim anlayışıyla mümkün
olabilmektedir. Bu anlamda düzenli eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü eğitim
kurumlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. Eğitimcilerin, çağın gereklerine cevap
verecek bir anlayışla öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmeleri, istendik niteliklere sahip
bireylerin yetişmesine katkı sunacaktır.
Çağdaş eğitim anlayışı, öğrenenin öğrenme sürecinde aktif rol almasını, kendi
çözümlemeleriyle ve öğretmeninin rehberliğinde doğruya ulaşmasını beklemektedir. Bu
amaca hizmet eden eğitim biçimlerinden birisi aktif öğrenmedir (Maden, 2013: 21). Kamile
Ün Açıkgöz aktif öğrenme yaklaşımını; "Öğrenenin öğrenme sürecinde kendi öğrenmesinin
sorumluluğunu üstlendiği, öğrenene öğrenme sürecinin çeşitli yönleriyle ilgili karar alma ve
öz düzenleme yapma fırsatlarının verildiği ve karmaşık öğretimsel işlerle öğrenenin,
öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme süreci" olarak
tanımlamaktadır (Ün Açıkgöz, 2011: 17). Tanımdan da anlaşılacağı üzere aktif öğrenme
anlayışının gerektirdiği temel nitelikler özetle; “öğrenenin bireysel hâkimiyeti, katılımı ve iş
birliği esaslı olmak, öğreneni motive etmek, demokratik bir atmosfer ve kültür oluşturmak,
dersi yüksek düzeyde öğrenci katılımını sağlayacak biçimde plânlamak ve yürütmek,
öğrencileri kendi öğrenmelerinden sorumlu kılmak… şeklinde sıralanmaktadır (Bayrak,
2000; Saban, 2000). Aktif öğrenme anlayışında öğrenen ve öğretmenin rolleri de birbirini
tamamlayacak şekilde belirlenmiştir.
Aktif Öğrenme sürecinde öğrenenin rolü; öğrenme sürecinde aktif olarak bulunmak, kendi
öğrenmesini yönlendirmek, yüksek düşünme ve karar verme becerilerini kullanmak ve diğer
öğrenenlerle iş birliği içinde olmaktır. Öğretmen ise bu süreçte öğrenmeyi kolaylaştıran
rehber ve öğrencileriyle beraber öğrenen kişi konumundadır (Kalem ve Fer, 2003:3).
Aktif öğrenme, bireylerin üst düzey düşünme becerisi kazanmalarını sağlayan bir öğretim
anlayışıdır. Geleneksel öğrenme anlayışında dikkat çeken tek yönlü (öğretenden öğrenene)
öğrenmenin yerini aktif öğrenmede çok yönlü (öğreten-öğrenen ve öğrenen-öğrenen birlikte)
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öğrenme almaktadır. Geleneksel yöntemde öğrenen, doldurulacak boş bir kap olarak
görülürken aktif öğrenmede öğrenen; aktif, yapıcı, keşfedici ve bilgiyi dönüştüren, toplumun
değerli bir ferdi olarak görülmektedir. Yine geleneksel yöntemde ferdi ve yarışmacı bir eğitim
ortamı varken aktif öğrenmede paylaşmacı, iş birlikli öğrenme önemlidir. Geleneksel
yöntemde öğretmen her şeyi bilen uzman rolündeyken aktif öğrenmede öğretmen öğrenme
etkinliğinde bir rehber ve etkinliğin bir parçasıdır. Kısacası aktif öğrenmede geleneksel
öğretimin tersine, öğrenenlerin sosyal, entelektüel, kültürel, bireysel ve fiziksel kapasitelerini
kullanmalarına olanak sağlanmaktadır (Johnson, Johnson & Smith, 1991; Kalem ve Fer,
2003).
Aktif öğrenme, öğrencileri yapılan uygulamaların merkezine yerleştirdiği için öğrenme
sürecinde, bireysel ve grup sorumluluğu ile çözüm üretilmekte ve edinilen bilgi ve becerilerin
kalıcılığı sağlanmaktadır. Yapılan araştırmalar, öğrenme etkinliklerinde aktif öğrenme
ilkeleri çerçevesinde gerçekleşen öğrenmelerin daha kalıcı olduğunu göstermektedir. McNeil
ve Wiles (1990)’in yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına göre; düz anlatım yönteminin
bilgilerin hatırlanmasında %5, okuma yönteminin %10, işitsel materyaller kullanmanın %20,
gösterme yönteminin %30, görsel materyal kullanma ve yorumlama yönteminin % 50,
tartışma yönteminin % 70, yaparak öğrenmenin %75, öğrenilenleri farklı durumlarda
kullanma ve başkalarına öğretme yönteminin %90 oranında etkili olduğu tespit edildiği
görülmektedir (Akt. Güçlü, 2007).
Öğrenci odaklı, çağdaş eğitim anlayışının bir uygulama biçimi olan aktif öğrenme; başta fen
bilimleri, eğitim bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere birçok alanda yoğun olarak
kullanılmaktadır. Aktif öğrenmenin eğitim-öğretim etkinliklerindeki yerini tespit etmek üzere
ülkemizde yapılmış çok sayıda bilimsel çalışma dikkat çekmektedir. Deneysel, betimsel veya
karma araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu araştırmaların incelenerek analiz edilmesi,
alan araştırmacılarına ve eğitimcilere eğitim-öğretim faaliyetlerinde uygulayacakları yöntemi
belirlemede yol gösterecektir.
Bu çalışmanın amacı, 2000-2014 yıllarında Türkiye’de Türkçe Eğitim-Öğretimi’nde Aktif
Öğrenme teknikleri kullanılarak öğrencilerle gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların (tezmakale) sonuçlarının analiz edilerek betimlenmesidir. Bu sayede alan araştırmacılarına, aktif
öğrenme etkinliklerinin Türkçe eğitim-öğretim faaliyetlerinde ne düzeyde etkili olduğu
saptanacaktır.
Araştırma kapsamına alınan bilimsel çalışmalardan hareketle, aktif öğrenmenin; öğrencilerin
başarı, tutum ve uygulamalara ilişkin görüşleriyle ilişkisinin tespit edilerek ilgililerin
dikkatine sunulması, alana katkı sunacaktır. Araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır:
1. Aktif Öğrenme tekniklerinin Türkçe eğitiminde, öğrencilerin akademik başarılarıyla
ilişkisi nasıldır?
2. Türkçe Öğretiminde kullanılan Aktif Öğrenme tekniklerinin dağılımı nasıldır?
3. Aktif Öğrenme teknikleri Türkçe öğretiminde hangi becerilerin geliştirilmesinde
kullanılmıştır?
4. Aktif Öğrenme tekniklerinin Türkçe eğitiminde öğrencilerin tutumlarıyla ilişkisi nasıldır?
5. Türkçe eğitiminde uygulanan Aktif Öğrenme etkinliklerine ilişkin öğrenci görüşleri hangi
yöndedir?
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2.YÖNTEM
Araştırmada Meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Meta-analiz, bir alanda benzer çalışmaların
sonuçlarının birleştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir (Ergene, 1999: 34). Meta-analiz
diğer analizlerin analizidir. Çalışmaların sonuçlarını tutarlı ve uyumlu bir şekilde bir araya
getirir (Cohen & Manion, 2001: 24).
Araştırma sürecinde, 2000-2014 yılları arasında aktif öğrenme teknikleri kullanılarak
Türkiye’de Türkçe eğitimi-öğretimi üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar taranmış, incelenmiş
ve elde edilen verilerin yüzde/frekans değerleri tablolaştırılarak yorumlanmıştır.
Araştırmanın Sınırlıkları
 Araştırma 2000-2014 yıllarında Türkiye’de aktif öğrenme teknikleri kullanılarak Türkçe
öğretimi üzerinde yapılan tez ve makalelerle (nitel ve nicel)sınırlıdır.
 Araştırma kapsamına alınan veri tabanları YÖK Tez Merkezi, Google, Google Akademik,
ULAKBİM ve ASOS ile sınırlıdır.
 Araştırmada incelenen aktif öğrenme teknikleri Kamile Ün Açıkgöz (2011)’ün “Aktif
Öğrenme” isimli kitabı ile Sedat Maden (2014)’in “Türkçe Öğretimi ve Aktif Öğrenme”
isimli kitabında yer verilen teknikler ve drama uygulamalarıyla sınırlıdır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
2000-2014 yıllarında Türkiye’de Türkçe öğretimi üzerinde aktif öğrenme teknikleri
kullanılarak yapılmış bilimsel çalışmalara ulaşabilmek için meta-analizde de görülen tarama
metodu kullanılmıştır. Tarama sürecinde çalışma kapsamına alınan veri tabanları taranmış,
amaca hizmet eden bilimsel çalışmalar fişlenerek sınıflandırılmıştır. Bu aşamadan sonra
çalışmaların içerikleri incelenerek ulaşılan sonuçlar birleştirilmiş ve yüzde-frekans değerleri
tablolarda gösterilerek yorumlanmıştır. Araştırmada ulaşılan çalışmalarla ilgili genel veriler
ve verilerin tür, frekans, yüzde değerleri tablo 1’ de görülmektedir.
Tablo 1: Aktif öğrenme Teknikleri Kullanılarak Türkçe Öğretimi Üzerinde Yapılan Çalışmalar
Çalışma Türü
f
%
Doktora Tezi
1
0,99
Betimsel Çalışmalar
Yüksek Lisans Tezi
3
2,97
Makale
6
5,94
Doktora Tezi
7
6,93
Deneysel Çalışmalar
Yüksek Lisans Tezi
39
38,61
Makale
32
31,68
Doktora Tezi
6
5,94
Karma Çalışmalar
Yüksek Lisans Tezi
3
2,97
Makale
4
3,96
Toplam
101
99,99 ~%100
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3. BULGULAR VE YORUM
2000-2014 yılları arasında Aktif Öğrenme teknikleri kullanılarak Türkçe öğretimi üzerine
yapılan çalışmaların, öğrencilerin akademik başarıları, derse yönelik tutumları ve aktif
öğrenme uygulamalarına ilişkin görüşlerine ilişkin bulgular tablolaştırılmıştır. Tabloda,
çalışmaların türü, elde edilen sonuç, frekans ve yüzdeler verilmiştir.
1. Problem sorusuyla ilgili bulgular
Aktif Öğrenme tekniklerinin öğrencilerin akademik başarılarıyla ilişkisi tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Aktif Öğrenme Tekniklerinin Türkçe Öğretiminde Akademik Başarıyla İlişkisi
Türü
Olumlu
Olumlu
Olumsuz
Olumsuz
sonuç
sonuç % sonuç (f)
sonuç %
(f)
Doktora Tezi
13
15,08
Yüksek Lisans tezi
38
44,08
3
3,48
Makale

32

37,12

-

-

Toplam

83

96,28

3

3,48

Tablo 2 incelendiğinde aktif öğrenme teknikleri kullanılarak öğrencilerin Türkçe akademik
başarısı üzerinde; Doktora, Yüksek Lisans ve Makale türlerinde toplamda 86 bilimsel
çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Akademik başarı üzerinde yapılan 84 bilimsel çalışmanın
13’ünü doktora tezi, 41’ini yüksek lisans tezi, 32’sini ise makale türünden çalışmalar
oluşturmaktadır. Tabloda aktif öğrenme tekniklerinin Türkçe öğretiminde akademik başarıya
etkisinin araştırıldığı çalışma sayısı (f=86) incelendiğinde, aktif öğrenme uygulamalarının
oldukça önemli oranda olumlu sonuçlar verdiği görülmektedir.
Buna göre; yapılan 86 çalışmanın 83’ünde (%96,28) aktif öğrenme tekniklerinin Türkçe
öğretiminde akademik başarı üzerinde olumlu yönde etkili olduğu görülmektedir. Buna
karşılık 3 çalışmada (%3,48), aktif öğrenme tekniklerinin akademik başarıya etkisinin
olmadığı görülmektedir.
2. Problem sorusuyla ilgili bulgular
Yapılan analizde ayrıca, kullanılan aktif öğrenme teknikleri ve bu tekniklerin Türkçe
öğretiminde kullanılma sıklığı da belirlenmiştir. Araştırmada, 26 farklı aktif öğrenme
tekniğinin kullanıldığı belirlenmiştir.
Türkçe eğitimi-öğretiminde akademik başarıyı
sağlamak için en yoğun (f= 36) başvurulan tekniğin “Drama/Y. Drama” olduğu belirlenmiştir.
Diğer teknikler ve kullanılma sıklığı da sırasıyla şu şekildedir: Yaratıcı yazma tekniği (f=15);
Karma teknikler (f=11); Kavram haritası (f=4); Özet çıkarma/özetleme (f=3); Beyin fırtınası
(f=3); Altı şapkalı düşünme (f=3); Gösteri tekniği (f=3); Çalışma yaprakları (f=2); Hikaye
haritası (f=2); Karikatür (f=2); Mikro öğretim (f=2); Zihin Haritası (f=2); Örnek olay (f=1);
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Öykü tamamlama (f=1); Süreç temelli yazma (f=1); Karşılıklı öğretim (f=1); Kelime ve kavram
havuzundan seçerek yazma (f=1); Eleştirel düşünme (f=1); Problem çözme(f=1);Rol
kartları(f=1);Sokrat tekniği(f=1);Soru-cevap(f=1);Oyunlaştırma(f=1); Cornel not alma(f=1);
İstasyon(f=1);
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Grafik 1. Türkçe Öğretiminde Kullanılan Aktif Öğrenme Teknikleri ve Kullanılma Sıklıkları

Grafik 1 incelendiğinde, “Drama/Y.Drama” tekniğinin diğer teknikleri nazaran çok daha
yoğun (f=36) kullanıldığı görülmektedir. “Drama/Y. Drama” tekniğinin Türkçe öğretiminde
yoğun olarak tercih edilmesinin önemli nedenlerden birisi başta konuşma becerisi olmak
üzere diğer dil becerilerinin geliştirilmesinde de etkili olmasıdır. Grafikte “Yaratıcı Yazma”
tekniğinin de en yoğun (f=15) kullanılan tekniklerden olduğu görülmektedir. Öğrencilerin
yaratıcı yazma becerisinin geliştirilmesi durumunda, başta eleştirel düşünme, düşündüklerini
organize etme, düzenli, planlı bir şekilde kağıda dökme vb. beceriler olmak üzere diğer
zihinsel, fiziksel ve fizyolojik özelliklerin de gelişeceği açıktır. Bu nedenle yaratıcı yazma
çalışmalarının diğer dil becerilerinin geliştirilmesine de katkı sunacağı unutulmamalıdır.
Kullanılan tekniklerle ilgili genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, grafik 1 ‘de belirtilen
tekniklerin dil eğitimi gibi birçok boyutu olan karmaşık becerilerde, çeşitlilik bakımından
ihtiyacı karşılamakta kısmen yeterli olduğu söylenebilir. Nitekim kaynaklarda belirtilen 4050 aktif öğrenme tekniğinden 26’sıyla ilgili bilimsel çalışmanın yapılmış olması yeterli
olmamakla birlikte sevindirici bir durumdur. Ayrıca sosyal becerilerin ön plana çıktığı Türkçe
eğitiminde, aktif öğrenmenin diğer tekniklerinin de denenmesi/kullanılması gerekmektedir.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1688

Mehmet Nuri KARDAŞ & Yeşim ÖZTÜRK

3. Problem sorusuyla ilgili bulgular
İncelenen araştırmalarda, aktif öğrenme tekniklerinin en çok uygulandığı dil becerileri de şu
şekilde sıralanmıştır: Dil Bilgisi f=24 (deyimler, söz varlığı, imla, noktalama, zıt kavramlar,
kavram öğrenme, değerlendirme…); Yazılı Anlatım Becerisi f=25; Temel Dil Becerileri
(Karma) f=18; Konuşma Becerisi f=12 (sözlü iletişim, sosyal beceriler, konuşma unsurları
vb.); Okuma f=9 (okuduğunu anlama, çözümleme, okuduğunu anlama stratejileri…); Diğer
bilgi-beceri alanları f=7 (edebi türler, dil becerileri, Türkçe öğretim yöntemleri, öz düzenleme
becerileri…); Dinleme Becerisi f=6. Becerilerin frekans dağılımları grafik 2’de gösterilmiştir:
Karma Dil Becerileri

Konuşma Becerisi

Okuma Becerisi

Dinleme Becerisi

Diğer

6

7

9

12

18

25

Yazılı Anlatım

24

Dil Bilgisi

TÜRKÇE ÖĞRETIMI

Grafik 2. Aktif Öğrenme Teknikleri Kullanılarak Geliştirilmeye Çalışılan Dil Becerileri

Grafik 2 incelendiğinde, yapılan bilimsel çalışmaların daha çok (f=61) “Dil Bilgisi”, “Yazılı
Anlatım Becerisi” ve “Konuşma Becerisi” alanlarında yoğunlaştığı görülmektedir. Buna
karşılık “Okuma Becerisi” ve “Dinleme Becerisi” üzerinde yapılan araştırmaların sayı olarak
oldukça yetersiz (f=15) olduğu dikkat çekmektedir.
Gerek mesleki gerekse özel/sosyal yaşamda iletişimin sağlıklı gerçekleşmesi için en çok
ihtiyaç duyulan iletişim becerileri anlama (okuma, dinleme) becerileridir. Nitekim istendik
düzeyde anlama gerçekleşmeden anlatma(konuşma, yazma)’nın gerçekleşmesi güçtür.
“dinleme” ve “okumanın” günlük iletişimdeki oranı yaklaşık %61’dir. Hâl böyle iken okuma ve
dinleme becerileri üzerinde yapılan bilimsel çalışmanın da en az konuşma ve yazma
becerileri üzerine yapılan çalışma sayısı kadar olması gerektiği açıktır.
Bu anlamda dinleme ve okuma becerilerinin hâlâ ihmal edilen beceri alanları olarak
durduğunu söylemek mümkündür. Alan araştırmacılarının aktif öğrenme tekniklerini
kullanarak dinleme ve okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaları
gerekmektedir.
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4. Problem sorusuyla ilgili bulgular
Aktif Öğrenme tekniklerinin Türkçe öğretiminde öğrenci tutumlarıyla ilişkisine yönelik
ulaşılan veriler tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Aktif Öğrenme Tekniklerinin Türkçe Öğretiminde Öğrenci Tutumlarıyla İlişkisi
Türü
Olumlu
Olumlu
Olumsuz
Olumsuz
sonuç (f)
sonuç %
sonuç (f)
sonuç %
Doktora Tezi
5
19,2
Yüksek Lisans tezi
10
38,4
1
3,84
Makale

9

34,56

1

3,84

Toplam

24

92,16

2

7,68

Tablo 3’e bakıldığında öğrencilerin, aktif öğrenme tekniklerinin kullanıldığı Türkçe derslerine
yönelik tutumlarına etkisinin incelendiği doktora, yüksek lisans tezi ve makale türlerinde
toplamda 26 bilimsel çalışmanın yapıldığı görülmektedir.
Öğrencilerin aktif öğrenme tekniklerinin uygulandığı Türkçe derslerine yönelik tutumlarına
etkisinin araştırıldığı 26 bilimsel çalışmanın 5’ini doktora tezi, 11’ini yüksek lisans tezi,
10’unu ise makale türünden çalışmalar oluşturmaktadır.
Tablodaki verilerden hareketle, öğrencilerin aktif öğrenme tekniklerinin uygulandığı Türkçe
derslerine-Türkçe öğretimi etkinliklerine yönelik oldukça yüksek oranda olumlu tutum
besledikleri söylenebilir.
Buna göre, yapılan 26 çalışmanın 24’ünde (%92,16),
öğrencilerin aktif öğrenme
tekniklerinin uygulandığı Türkçe derslerine ve aktif öğrenme anlayışına karşı olumlu tutum
geliştirdikleri denebilir. Bir öğretim etkinliğinin başarıya ulaşmasında öğrencilerin,
uygulanan yöntem ve teknikleri bilmeleri, zevkli ve yararlı bulmaları oldukça önemlidir.
Nitekim bu hususlar aynı zamanda öğrencilerin derse ilgi göstermelerinin ön
koşullarındandır. Bu manada aktif öğrenme ilkelerine göre gerçekleştirilen Türkçe öğretimi
faaliyetlerine karşı öğrencilerin olumlu tutum geliştirmeleri; bu tekniklerin öğrencilerin
ihtiyaçlarına cevap verdiği, öğrencilerin, uygulamaları zevkli ve yararlı bulduğu şeklinde
yorumlanabilir. Bununla birlikte, Türkçe öğretimi alanında yapılmış bu çalışmaların sayı ve
çeşitlilik bakımından yetersiz olduğu da söylenebilir. Alan araştırmacılarının, aktif
öğrenmenin diğer tekniklerine yönelik öğrenci tutumlarını inceledikleri çalışmalar yapmaları,
bu öğretim anlayışının yeterliliği hakkında ilgililere bilgi verecektir.
5. Problem sorusuyla ilgili bulgular
Aktif öğrenme tekniklerinin uygulandığı Türkçe derslerinde, öğrencilerin uygulamalara
ilişkin görüşleriyle ilgili veriler tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4.Öğrencilerin Aktif Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Görüşleriyle İlgili Veriler
Türü
Olumlu
Olumlu
Olumsuz
Olumsuz
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Doktora Tezi
Yüksek Lisans tezi

sonuç (f)
7
6

sonuç %
30,38
26,04

sonuç (f)
-

sonuç %
-

Makale

6

26,04

4

17,36

Toplam
19
82,46
4
17,36
Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin Türkçe derslerinde kullanılan aktif öğrenme teknik ve
etkinliklerine yönelik görüşlerinin incelendiği; doktora, yüksek lisans ve makale türlerinde
toplamda 23 bilimsel çalışmanın yapıldığı görülmektedir.
Öğrencilerin, aktif öğrenmenin uygulandığı Türkçe derslerine yönelik görüşlerinin
araştırıldığı 23 bilimsel çalışmanın 7’sini doktora tezi, 6’sını yüksek lisans tezi, 10’unu ise
makale türünden çalışmalar oluşturmaktadır.
Tablo 4’teki verilerden hareketle, öğrencilerin aktif öğrenme tekniklerinin uygulandığı
Türkçe derslerine ve Türkçe öğretimi etkinliklerine yönelik oldukça yüksek oranda (f=19,
%82,46) olumlu görüş belirttikleri söylenebilir.
Buna göre; yapılan 23 çalışmanın 19’unda, öğrencilerin aktif öğrenme tekniklerinin
uygulandığı Türkçe derslerine ve aktif öğrenme etkinliklerine yönelik olumlu görüşe sahip
oldukları görülmektedir. 4 araştırmada (%17,36) ise öğrencilerin aktif öğrenme tekniklerinin
uygulandığı Türkçe derslerine ve uygulamalara yönelik olumlu görüşe sahip olmadıkları
belirlenmiştir.
SONUÇ
Yurt dışında, öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde uzun yıllardan beri kullanılmakta
olan aktif öğrenme teknikleri, “yapılandırıcı” eğitim anlayışının ülkemizde benimsendiği
2005-2006 yıllarından itibaren her geçen gün artan bir ilgi ve teveccühle eğitim-öğretim
etkinliklerinde kullanılmaktadır. Yaparak yaşayarak öğrenmeyi önemseyen aktif öğrenme
anlayışının ülkemiz eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılıyor olması sevindirici bir
durumdur. Nitekim aktif öğrenme tekniklerinin eğitim-öğretim etkinliklerindeki etkililiği
üzerine yapılan lisansüstü tez çalışmaları ve makaleler, bu tekniklerin öğrenme üzerinde
oldukça etkili olduğunu göstermektedir.
Topluma sosyal bireyler yetiştirme sürecinde dil öğretiminin önemi yadsınamaz. Birçok
alanda kullanılan aktif öğrenme tekniklerinin dil eğitiminde de kullanılması; iletişim
becerileri yüksek, kendine güvenen, kendini çevresine ve topluma kabul ettirebilen, araştıran,
sorgulayan, bilgi üreten ve uygulayan bireyler yetiştirmek açısından oldukça önemlidir. Bu
anlamda, aktif öğrenmenin dil eğitiminde de etkililiğini ortaya koyan araştırmalar yapmak, bu
araştırmaların neticelerini alan araştırmacılarına ve ilk ve orta kademelerde eğitim vermekle
sorumlu eğitimcilerin dikkatine sunmak, dil eğitiminde doğru tekniklerin kullanılmasını
sağlamak açısından önemlidir.
Bu çalışma, aktif öğrenme anlayışının Türkçe öğretiminde kullanılmasının gerekliliğine, alan
araştırmacıları ve eğitimcilerin dikkatini çekmesi açısından önemlidir.
Araştırmanın problem sorularına ilişkin ulaşılan sonuçlar şu şekildedir:
 Aktif öğrenme teknikleri kullanılarak Türkçe öğretiminde akademik başarı üzerinde;
doktora, yüksek lisans tezi ve makale türlerinde toplamda 86 bilimsel çalışmanın
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yapıldığı belirlenmiştir. Akademik başarı üzerinde yapılan 86 bilimsel çalışmanın 13’ünü
doktora tezi, 41’ini yüksek lisans tezi, 32’sini ise makale türünden çalışmalar
oluşturmaktadır. Buna göre, yapılan 86 çalışmanın 83’ünde (%96,28) aktif öğrenme
tekniklerinin Türkçe öğretiminde öğrencilerin akademik başarısı üzerinde olumlu yönde
etkili olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık 3 çalışmada (%3,48), aktif öğrenme
tekniklerinin akademik başarıya önemli bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.
Türkçe öğretiminde kullanılan aktif öğrenme teknikleri ve kullanılma sıklığı şu şekildedir:
İncelenen çalışmalarda 26 farklı aktif öğrenme tekniğinin kullanıldığı belirlenmiştir.
Türkçe eğitimi-öğretiminde akademik başarıyı sağlamak için en yoğun (f= 36) başvurulan
tekniğin “Drama/Y. Drama” olduğu belirlenmiştir. Diğer teknikler ve kullanılma sıklığı
sırasıyla şu şekildedir: Yaratıcı yazma tekniği (f=15); Karma teknikler (f=11); Kavram
haritası (f=4); Özet çıkarma/özetleme (f=3); Beyin fırtınası (f=3); Altı şapkalı düşünme
(f=3); Gösteri tekniği (f=3); Çalışma yaprakları (f=2); Hikaye haritası (f=2); Karikatür
(f=2); Mikro öğretim (f=2); Zihin Haritası (f=2); Örnek olay (f=1); Öykü tamamlama (f=1);
Süreç temelli yazma (f=1); Karşılıklı öğretim (f=1); Kelime ve kavram havuzundan
seçerek yazma (f=1); Eleştirel düşünme (f=1); Problem çözme(f=1);Rol
kartları(f=1);Sokrat
tekniği(f=1);Soru-cevap(f=1);Oyunlaştırma(f=1);
Cornel
not
alma(f=1); İstasyon(f=1), (Grafik 1).
İncelenen araştırmalarda, aktif öğrenme tekniklerinin en çok uygulandığı dil becerileri de
şu şekildedir: Yazılı Anlatım Becerisi f=25; Dil Bilgisi f=24 (deyimler, söz varlığı, imla,
noktalama, zıt kavramlar, kavram öğrenme, değerlendirme…); Temel Dil Becerileri
(Karma) f=18; Konuşma Becerisi f=12 (sözlü iletişim, sosyal beceriler, konuşma unsurları
vb.); Okuma f=9 (okuduğunu anlama, çözümleme, okuduğunu anlama stratejileri…);
Diğer bilgi-beceri alanları f=7 (edebi türler, dil becerileri, Türkçe öğretim yöntemleri, öz
düzenleme becerileri…); Dinleme Becerisi f=6, (Grafik 2).
Öğrencilerin, aktif öğrenme tekniklerinin kullanıldığı Türkçe derslerine yönelik
tutumlarına etkisinin incelendiği doktora, yüksek lisans ve makale türlerinde olmak üzere
toplamda 26 bilimsel çalışmanın yapıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmaların 5’ini doktora
tezi, 11’ini yüksek lisans tezi, 10’unu ise makale türünden çalışmalar oluşturmaktadır.
Yapılan incelemede çalışmaların 24’ünde (%92,16) aktif öğrenme tekniklerinin
öğrencilerin derse/uygulamalara ilişkin tutumlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.
Buna karşılık 2 çalışmada (%7,68), uygulanan aktif öğrenme tekniğinin öğrencilerin
tutumları üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir (Tablo 3).
Öğrencilerin aktif öğrenme uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelendiği 23 çalışma
tespit edilmiştir. Öğrencilerin aktif öğrenmenin uygulandığı Türkçe derslerine yönelik
görüşlerinin araştırıldığı 23 bilimsel çalışmanın 7’sini doktora tezi, 6’sını yüksek lisans
tezi, 10’unu ise makale türünden çalışmalar oluşturmaktadır. İncelenen 23 çalışmanın
19’unda (%82,46), öğrencilerin aktif öğrenme tekniklerinin uygulandığı Türkçe
derslerine ve aktif öğrenme etkinliklerine yönelik olumlu görüşe sahip oldukları
belirlenmiştir. Buna karşılık 4 araştırmada (%17,36), öğrencilerin aktif öğrenme
tekniklerinin uygulandığı Türkçe derslerine ve Türkçe öğretimi etkinliklerine yönelik
olumlu görüşe sahip olmadıkları belirlenmiştir (Tablo 4).
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ABSTRACT
The aim of this study is to give information about bilingualism and the types of bilingualism and explain the bias about
bilingualism. When the literature is reviewed, it is seen that the type of bilingualism affects the linguistic performance of
individuals. Many definitions has been used about bilingualism. There is no single definition on which everybody agrees. To
define it in general, bilingualism is an individual’s using both of the languages simultaneously.
Although the individuals do not have the same performance in each language and in each skill, they can use the language to a
certain extent after being exposed to it. In addition, there are types of bilingualism depending on the age of exposure to the
language, level of language maintenance and the society that she/he lives in. When the literature is reviewed, it is seen that
according to the age of exposure, the indivuals show different performances in each of the language skills (reading, listening,
writing, speaking). While the acquisition of the language at an older age is more conscious and controlled, it is more natural at
earlier ages.

Key Words: bilingualism, type of bilingualism, language skill, language maintenance.

ÖZET
Bu çalışmanın amacı iki dillilik ve türleri hakkında bilgi vermek ve iki dillilik ile ilgili olarak önyargıları açıklamaktır. Alan yazını
taraması yapıldığında iki dillilik türünün bireylerin dildeki başarı oranını etkilediği görülmektedir. İki dillilik için birçok tanım
kullanılmaktadır. Üzerinde görüş birliği olan tek bir tanım yoktur. Genel olarak tanımlamak gerekirse, iki dillilik bir bireyin iki
dili de aynı anda aktif olarak kullanmasıdır.
Bireyin her bir dildeki her bir becerideki performansı aynı olmasa da her iki dile de belli oranda maruz kalması sonucunda belli
bir seviyede dili kullanımı söz konusudur. Ayrıca, bireyin ikinci dile maruz kaldığı yaşa, anadilini sürdürebilmesine, yaşadığı
topluma bağlı olarak iki dillilik türleri bulunmaktadır. Alan yazını taraması yapıldığında bireyin ikinci dile maruz kaldığı yaşa
bağlı olarak farklı dil becerilerinde (okuma, konuşma, yazma, dinleme ) farklı dil seviyelerinde performans gösterdikleri
görülmüştür. İlerleyen yaşlarda bireylerin dile yaklaşımları ve edinme biçimleri daha bilinçli ve kontrollüyken erken yaşlarda
doğal bir şekilde olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: iki dillilik, iki dillilik türleri, dil becerisi, dil sürdürümü

1. GİRİŞ
İki dillilik ile ilgili olarak çeşitli kaynaklarda ve araştırmalarda farklı tanımlarla
karşılaşılmaktadır. Bloomfield’a (1933)göre her iki dili de akıcı ve anadile yakın düzeyde
kullanan bireylere iki dilli denilir. Bu tanıma karşı birçok araştırmacı iki dilli olmak için iki
dili de aynı düzeyde ve akıcılıkta kullanmak gerekmediğini belirtmiştir. Baker‘ın (2001)
Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Dil Merkezi, e-posta: myalcinyilmaz@gmail.com
3
Okt.., İstanbul Üniversitesi, Dil Merkezi, e-posta: demirelg@istanbul.edu.tr
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tanımına göre iki dillilik, her iki dilde de akıcı olmaktan daha çok, iki ya da daha çok dili
uygun bağlamlarda, toplumsal hayatta farklı iletişim biçimi gerektiren durumlarda
kullanabilme becerisidir. İki dillilik ile ilgili tanımlara bakıldığında bireylerin her iki dilde de
hangi düzeyde yeterli olması gerektiği ve dili hangi bağlamlarda kullanabilmesi gerektiği
konusunda ortak bir kanı yoktur. Bir bireyin her iki dili de anadil düzeyinde ya da çok aktif
kullanması mümkün olmayabilir. Ancak bireyin anadilinin yanında ikinci bir dili de belli dil
kullanımı gerektiren işlevleri yerine getirebilmek amacıyla kullanabilme becerisine sahip
olması durumu iki dillilik olarak adlandırılabilir. Dünyada çok sayıda iki dilli ve çok dilli
bireyler bulunmaktadır. İki dilli ve çok dilli olanların sayısının tek dilli olanlara oranlara daha
çok olduğu bilinmektedir.
İki dillilik ve iki dilli çocukların bu dilleri ne düzeyde kullanabildiklerini açıklarken eşik
kuramından bahsetmek gerekmektedir. Cummins’in (1979) eşik kuramına göre iki dilli
çocukların bilişsel becerilerinin gelişip iki dilliliğin olumlu yönlerinden faydalanabilmeleri
için her iki dilde de belli bir seviyede olmaları gerekmektedir. Bu seviye hem dil açısından
hem de bilişsel açıdan eşik seviyedir. İki dilli çocukların olumsuz etkilerle karşılaşmaması için
her iki dilde de birinci eşiğe ulaşması gerekir. Ayrıca iki dilin gelişimi birbiriyle bağlantılıdır
ve bu nedenle anadili edinmenin önemine dikkat çekilmektedir. Gelişimsel bağlılık hipotezi
olarak adlandırılan (developmental interdependence hypothesis) bu kurama göre, ikinci
dilde ulaşılacak olan beceri ve yeterlilik seviyesinin büyük oranda birinci dildeki beceri ve
yeterlilik seviyesine bağlıdır. Birinci dildeki kavramsal gelişim ikinci dildeki kavramsal
gelişime olumlu yönde katkıda bulunur.
Çocuğun birinci ve ikinci dili ediniminde bağlılık hipotezi önemli rol oynar. Bir dildeki
yeterliliği geliştirmek için o dilde yeteri kadar ve uygun girdi verilirse, yeterli motivasyon
sağlanırsa ve yeteri kadar bu dile maruz kalırsa bu ikinci dildeki yeterliliğini de etkiler. Dil
transferi sadece birinci dilden ikinci dile değil, ikinci dilden birinci dile de olabilir. Bağlılık
hipotezine göre bir dilde verilen uygun girdi sadece o dildeki becerilerini geliştirmez diğer
dilleri edinirken çeşitli bilişsel ve akademik dil becerilerini transfer etmesini de kolaylaştırır.
Birinci dil ve ikinci dilin etkileşimi iki dilin benzerlik derecesine ve bireyin bu dillerdeki
yeterlilik düzeyi farklılıklarına göre değişebilir. Dil transferi, bir dilde karmaşık bir yapıyla
ifade edilebilen bir anlam diğer dilde daha basit bir yapıyla ifade edilmesi durumunda da
gerçekleşir. Tek dilli yaşıtlarına göre iki dilli çocukların dilsel farkındalıkları daha yüksektir,
çünkü iki dilli çocuklar iki ayrı girdi kanalıyla dili kullanırlar. Tam olarak hangi durumlarda
dil transferinin oluştuğu henüz netleştirilmiş değildir(Leseman, 2000).
İki dilli çocukların eğitiminde, çocuğun dilinin gelişimsel sürecini takip eden çalışmalar
önemlidir. Lowry’e (2011) göre dil ediniminde bireyler farklı süreçlerden geçerler. Çocuk
doğduğundan itibaren iki dille büyürse ya da üç yaşından önce ikinci dile maruz kalırsa iki
dili de aktif ve akıcı bir şekilde kullanabilir. Tek dil öğrenen çocuklarla aynı gelişimsel
süreçten geçerler. İki dilli çocuklar tek dilli çocuklara göre konuşmaya biraz geç
başlamalarına rağmen kısa sürede tek dilli çocuklarla aynı seviyeye ulaşırlar. İki dilli çocuklar
her iki dili de edindiklerinin bilincinde oldukları için duruma göre dil değişimi gösterebilirler
(örn; Çocuğun Almanca konuşan anne ile Almanca, Türkçe konuşan baba ile Türkçe
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konuşması.). İkinci dili üç yaşından sonra ya da okula başlayınca edinen bireyler ise farklı
süreçlerden geçerler. Bu durumdaki çocuklar aşağıdaki şekillerde davranabilirler:
*Bir süre anadili kullanmaya devam edip hedef dildeki kelimeleri anlamalarına rağmen
kullanmak istemeyebilirler.
*İkinci dile maruz kalınca çocuk sessiz bir dönem geçirebilir. Bu dönem çocuklarda ileri
yaştakilere göre daha uzun sürer. Çocuk bu süreçte dil ile ilgili genel bir algı oluşturmaya
çalışır.
*Başlangıçta sadece çok sık duyduğu ve ezberinde kalabilen kalıp ifadeler ve kısa sözcükler
kullanırlar (Örn. Bilmiyorum, evet, vb).
*Sonunda kendi cümlelerini kurarlar. Bunlar tamamen ezberlenen cümleler değil, bilinen
kelimelerle çocuğun kendisinin oluşturduğu yeni cümlelerdir. Yaygın kullanılan cümle
kalıplarına farklı kelimeler yerleştirebilir (…… istiyorum, …. Alabilir miyim, vb).
*Sonrasında aynı cümleleri farklı durumlar için de kullanarak aşırı genelleme yaparlar ve bu
da dilbilgisi hatalarına neden olur. Bu hatalar birinci dilden kaynaklanan transfer hataları
olabilir. Ancak, genel olarak baktığımızda dilin gelişimsel süreci birinci dil edinimi ile aynıdır.
İki dillilikte her bir dilin yeterlilik düzeyi farklı olabilir, yani çocuk her iki dili de aynı düzeyde
kullanamayabilir. Çoğunlukla iki dilli bireylerde bir dil daha baskın düzeyde olabilir ya da
dillerden birinin bir becerisinde iyiyken birinde zayıf olabilir.
Günümüzde genellikle göçmen çocuklar yaşadıkları ülkenin dilini edinirken tamamen hedef
dile maruz kalmakta ve anadillerini çok az kullanmaktadırlar. İki dillilik üzerine daha önceki
çalışmalarında gösterdiği gibi, tek dilli ve iki dilli çocukların temel dil edinim süreçleri
aynıdır. Tek dilli çocuklar sadece bir tür dilsel girdi ile karşılaşırken iki dilli çocuklar iki ayrı
dilsel girdi ile karşılaşırlar. Birinci dili evdeki dilsel girdiden edinirken, ikinci dili okuldan ve
sosyal çevreden edindiği dilsel girdilerden alır. İkinci dili edinen çocuklar aynı gelişimsel
süreci gösterseler de bazı noktalarda birinci dilden hareket ederler, ana dillerine bağlı
kalabilirler (Verhoeven, 2007).
Bir bireyin iki dilli olmasının birçok sebebi bulunabilir. Bunlardan bazıları, bireyin anne ve
babasının farklı anadillerinin olması, ailenin farklı bir dil konuşulan ülkeye göç etmesi gibi
sebepler olabilir. İki dilli bireyler farklı kapsamlarda değerlendirilebilir ve bu bağlamlarda
bireylerin iki dilli olarak gelişimi gözlemlenebilir. Mc Carty (2014) iki dillikle ilgili
değerlendirmelerde 4 farklı taksonomi olduğunu belirtmiştir. Bunlar; bireysel seviyede, aile
seviyesinde, toplumsal seviyede ve okul seviyesinde değerlendirmelerdir.
Bireysel seviyede bakıldığında, iki dillilik gelişimi farklı durumlardan etkilenir. Bireye verilen
anlaşılabilir girdi, iletişim şansı, kişinin başkalarıyla iletişim kurmadaki isteklilik seviyesi,
çevredeki insanların motivasyonu bireyin dil gelişimini önemli ölçüde etkiler. Belli
becerilerde gerileme olmaması için, edinilen dilin yanında anadilin etkili bir şekilde
kullanılması gerekir. Çocuklar dili kolay öğrendikleri gibi kullanmadıklarında kolayca da
unutabilirler. Çocuğun dil ediniminde ailenin çok önemli bir yeri vardır. Anadili ediniminde
birinci rolü oynayan aile iki dilli çocuk yetiştirmede ne kadar bilinçli ise o kadar başarılı iki
dilli çocuklar yetişir. Ailenin eğitim seviyesi, ekonomik düzeyi, aile fertleriyle iletişim biçimi
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çocuğun dil gelişiminde önemli rol oynar. Anadili zengin ebeveynlerin çocukları da geniş bir
kelime hazinesine sahip oldukları için okul hayatlarında daha başarılı olurlar. İki dilli bireyin
geldiği toplum ve yaşadığı toplumun uyguladığı dil politikaları iki dilli bireylerin nasıl
yetiştirilmesi gerektiği konusunda önemli role sahiptirler. Yaşadığı toplumda anadiline
verilen önem ve saygı çocuğun anadilini ve toplum dilini iyi bir şekilde öğrenmesi açısından
önemlidir. Ayrıca sonrasında anadilini koruyup zenginleştirmesi, her iki dilde de iyi bir
performans göstermesi yaşadığı toplumda anadilin gördüğü değere bağlı olarak farklılıklara
sebep olabilmektedir. Yaşadığı toplum azınlık ve göçmen dilleri ile ilgili olarak iyi bir dil
planlaması yapıyorsa, eğitim sisteminde göçmen dillerine yeteri kadar yer veriyorsa birey de
anadilini koruyup geliştirmek konusunda kendine güvenecektir. İki dilli çocukların dilsel
gelişimlerinde okul da önemli bir faktördür. Okulların iki dilli öğrenci eğitimi ile ilgili bir
yapılanmasının olması gerekmektedir. Bu yapılanmada iki dilli öğrencileri dikkate alan
müfredatın olması, öğretmenlerin iki dilli çocuklar ile ilgili olarak yeterli formasyona sahip
olması, uygun materyallerin geliştirilmiş olması gibi özelliklerin dikkate alınması
gerekmektedir. Bunların olması çocukların ilerideki akademik başarılarında önemli rol oynar.
Okulun iki dilli çocuklar ile ilgili olarak gerekli düzenlemeleri yapması, ülkenin politikası ile
de doğru orantılıdır. Örneğin, bir ülkede azınlık ya da göçmen dilleri değer gören bir statüde
değilse okul programında çocuğun anadilini iyi bir şekilde öğrenmesi için çalışmalara yer
verilmeyecektir.
2. İKİ DİLLİLİK TÜRLERİ
İki dillilik ile ilgili olarak dili edinim yaşına, edinim şekline, dilin edinildiği topluma göre farklı
sınıflandırmalar vardır: Erken ve Geç İki Dillilik, Eşit ve Baskın İki Dillik, Halk ve Elit İki
dilliliği, Artırmalı ve Eksiltmeli İki Dillilik (Moradi, 2014).
Erken ve Geç İki Dillilik: Bireyler dile maruz kalma yaşına göre erken ve geç iki dilliler olarak
iki gruba ayrılırlar. Erken iki dilliler anadile yakın dil yeterliğine ulaşabilirler. Bunun aksine
geç iki dililer ikinci dilde tam yeterliliğe ulaşamazlar. Erken iki dillilik de kendi içerisinde eş
zamanlı erken iki dillilik ve ardıl erken iki dillilik olarak ikiye ayrılır. Eş zamanlı iki dillilikte
çocuk iki dili de doğduğu andan itibaren aynı anda edinir. Bu genellikle güçlü bir iki dillilik
oluşturur. Ardıl iki dillik ise çocuğun kısmen birinci dili edindikten sonra ikinci dili
edinmesidir (genellikle farklı bir dil konuşulan ülkeye taşınarak). Bunun sonucunda da güçlü
bir iki dillilik olabilir ancak eşzamanlı iki dillilere göre ikinci dili biraz daha geç edinirler.
Geç iki dillilik ise kritik dönemden sonra dil öğrenilmesidir, genellikle yetişkinlik ya da
ergenlik döneminde öğrenilen dildir. Geç iki dillilik de aslında ardıl iki dilliliktir, çünkü birinci
dil edinildikten sonra edinilir.
Eşit İki Dillik ve Baskın İki Dillik: Bu iki türün ayrımı ise bu dillerdeki akıcılık ve yeterlilik
düzeylerine bağlı olarak değişmektedir. Her iki dilde de yaklaşık aynı düzeyde yeterlilik
varsa eşit iki dilli, bir dildeki yeterlilik diğerine göre daha baskın ise baskın iki dilli olarak
adlandırılır.
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Halk ve Elit İki Dilliliği: Kültürel kimlik ve dil kullanımına bağlı olarak da iki dilliler
sınıflandırılabilir. Dilin sosyal statüsüne göre iki dilliler halk ve elit olarak ikiye ayrılır. Halk
olarak adlandırılan genellikle azınlık gruplarının dilidir ve bulundukları toplumda bu dilin
yüksek bir statüsü yoktur. Halk dilinin aksine elit iki dilliler ise anadili yaşadıkları toplumda
değer gören dillerdir.
Artırmalı ve Eksiltmeli İki Dillilik: İkinci dilin birinci dilin korunması üzerindeki etkisine göre
yapılan bir sınıflandırmadır. İkinci dili edinirken birinci dilde herhangi bir kayıp yaşamadan
anadilini koruyan iki dillilere artırmalı iki dilliler denir. Bunun aksine ikinci dili edinirken
birinci dilde kayıp varsa buna eksiltmeli iki dillilik denir. artırmalı iki dillilikte yaşanılan
toplumda her iki dilin de değer görmesi önemlidir. İkinci dili edinmenin birinci dilin
kullanımında herhangi bir kayba sebep olmamasıdır.

3. BATI AVRUPA’DA İKİ DİLLİ EĞİTİM VE TÜRKÇENİN DURUMU
İki dillilik alanında yapılan çalışmalar ilk edinilen dildeki gelişimin ikinci dildeki gelişime
paralel olduğunu göstermiştir. Batı Avrupa ülkelerinden Hollanda’da iki dilli Türk
çocuklarıyla ilgili geniş çapta araştırmalar yapılmaktadır. Örneğin, Verhoeven’ın (2007)
Hollanda’da yaptığı çalışmada, bağlılık hipotezini de doğrulayacak şekilde okul öncesi Türk
çocuklarının Türkçe gelişimlerinin ikinci dil olarak Hollandaca gelişimlerini pozitif yönde
etkilediği görülmektedir. Bu çalışmada, ikinci dile maruz kalan Türk çocukların anadil
gelişimlerinin zarar gördüğü söylenerek, Hollanda’daki Türk çocuklarının eksiltmeli iki dilli
(subtractive bilingual) oldukları belirtilmektedir. Aynı çalışmada, göçmen Türk çocuklarının
anadil gelişimlerinin büyük oranda aileye bağlı olduğu görülmüştür. Düşük sosyo-ekonomik
düzeydeki Hollandalı çocuklar da anadil konusunda yeteri kadar destek alamadıkları için bu
gruplar karşılaştırılmıştır. Fakat Hollandalı bu çocuklara Türk çocukların aksine bu eksikleri
telafi edebilecek çalışmalar yapılmıştır. Okul öncesinde ana dilleri bağlamında zengin
kelimeler, bilişsel olarak zorlayıcı ve süreklilik gerektiren iletişimsel becerilerini destekleyen
çalışmalara yer verilmiştir. Bu çalışmalar da onların konuşmalara katılmalarıyla ve konuşma
akışını kontrol edebilme yeteneklerini Türk yaşıtlarına göre daha iyi düzeyde kullanmalarıyla
sonuçlanmıştır.
Türk çocukları için çözüm önerileri olarak, anadil gelişimini ve kavramsal gelişimleri, analitik
dil yeteneklerini ve dilsel becerilerini geliştirme konusunda desteklemek gerektiği
belirtilmiştir. Bu da evdeki formal olmayan dilin zenginleştirilmesi ve anne-babanın okuma
yazma konusunda radikal olarak gelişim göstermelerini gerektirir. Hollanda’da 4-6 yaş
çocukları için evdeki dil öğretimini hedefleyen çalışmaların sonuçları Türk çocuklarının dil
gelişimi için olumlu sonuçlar vermiştir.
Ana dili gelişimi için çeşitli ülkelerde proje bazlı çalışmalar uygulanmasına rağmen, Batı
Avrupa’daki eğitim sisteminde iki dilli Türk çocukların yetiştirilmesinde çeşitli eksiklikler
olduğu söylenebilir.
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Güzel (2014: ), Batı Avrupa ülkelerindeki Türkçe eğitimin nasıl yapıldığı ile ilgili şu bilgileri
vermektedir:
Avusturya: Avusturya’da Türkçe öğretimi Avusturya hükümetince sağlanmaktadır. Dersler
ilkokuldan başlar ve haftada iki saat olarak programlarda yer alır. Türkçe derslerinin açılması
için en az 8 öğrencinin bu dersi talep etmesi gerekmektedir. Bu formal eğitime ek olarak
çeşitli sivil toplum örgütleri ve dernekler Türk öğrenciler için hafta sonu kurslar
düzenlemektedir.
Belçika: Belçika’da yaklaşık 140.000 Türk yaşamaktadır ve 8000 civarında öğrenci Türkçe
eğitimi almaktadır. Bu ülkede Türkçe eğitimi Avrupa Konseyinin kararları doğrultusunda
azınlık dilleri eğitim programları bünyesinde verilmektedir. Dersler, Millî Eğitim
Bakanlığımızın Türkiye’den 6 yıllığına görevlendirdiği öğretmenler tarafından
yürütülmektedir. Belçika’daki Türkçe dersleri Türkiye’de izlenen müfredata ve Avrupa’da
yaşayan gençlerin gündemine de uygundur. Belçika’da 2005 yılına kadar var olan Türkçe
eğitimi 11 yıllık eğitim programından çıkarılmıştır. Türk kökenliler Türkçeyi değişik
derneklerden öğrenmektedir.
Danimarka: Danimarka’da yaklaşık 54.800 Türk yaşamaktadır. 2002’de yapılan yasa
değişikliği ile belediyelerin ana dili derslerini sunma zorunluluğu kaldırılmış ve ana dili
dersleri için belediyelere sağlanan kaynaklar durdurulmuştur. Bu sebeple günümüzde
belediyelerin sadece %25’i ana dili derslerini ücretli olarak vermektedir.
Fransa: Fransa’da yabancı dil eğitimi, ilkokuldan başlayarak iki şekilde verilmektedir.
Birincisi ELCO denilen “Enseignement des Langues et Cultures d’Origine” (yani “Home
Language Instruction”) kapsamında; ikincisi ise yabancı dil eğitimi kapsamında ele
alınmaktadır. Fransa’da yabancı dil eğitimi ulusal kapsamda gerçekleşmektedir. Türkçe
eğitimi ELCO ile başlamıştır.
Hollanda: Hollanda’da ilkokullarda bütün dersler Hollandaca verilmekte, Türk çocukları
haftada 2.5 saat Türk dili ve kültürü dersi görmektedir. Hollanda eğitim bakanlığı isteyen kişi
ya da sivil toplum örgütlerinin Türkçe dersini organize etmesi için gerekli izni sağlamaktadır.
Almanya: Almanya’da 20.000 civarında öğrenci Türkçe ve Türk kültürü dersi almaktadır.
Almanya’da Türkçe dersi zorunlu değildir ve bu ders etüt olarak nitelendirilen zamanlara
konulmaktadır. Dolayısıyla öğrenciler dönem başında bu dersleri seçmelerine rağmen
çoğunlukla yıl boyu devam etmemektedirler.
Almanya’da eğitim sistemi eyaletten eyalete göre değişmektedir ve bu nedenle her eyaletteki
çocukların aldıkları Türkçe eğitimi farklı olmaktadır. Almanya’daki bazı okullar,
anaokullarında iki dilli eğitim vermekte ve bu eğitim çoğunlukla submersiyon modelinde
yapılmaktadır.
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4. İKİ DİLLİLİKLE İLGİLİ ÖNYARGILAR
Bruijn (2014) bir çalışmasında çocukların iki dilli olması ile ilgili çeşitli önyargıların
olduğundan fakat bunların bilimsel bir dayanağı olmadığından bahseder. Bu önyargıları farklı
maddelerde belirtilebilir.
1. Çocuklar aynı anda iki dil öğrenirlerse kafaları karışabilir.
Çocuklar aynı anda iki dili öğrenebilme kapasitesine sahiptirler. Hatta erken yaşlarda iki dilin
farkına varabildiklerini de gösterirler. Çocuklar çok erken yaşta büyükannesiyle Almanca,
öğretmeniyle İngilizce konuşması gerektiğinin farkına varabilirler ve buna göre dil
değiştirirler.
2. Anadilini iyi bilen çocukların hedef dili öğrenmeleri zorlaşacaktır.
Anadili çok iyi öğrenen çocuk hedef dili öğrenirken daha az zorlanır. Anadili ne kadar iyiyse
hedef dildeki yeterliliği ve akademik başarısı da o derece yüksek olur.
3. Çocuklar okuma ve yazma becerilerinde sorun yaşayacaklardır.
Her iki dilde de okuma ve yazma eğitimi alan çocuk ikisinde de iyi bir performans
gösterebilir. Hatta yapı ve anlam ilişkisinin farkına tek dilli yaşıtlarına göre daha çok dikkat
ederler.
4. İki dillilik dil edinimini geciktirir.
Bunu destekleyecek bir kanıt henüz yoktur. Araştırmalar iki dilli çocukların dili tek dilli
çocuklarla aynı oranda edindiklerini gösterir. Sadece bazı iki dilli çocuklar tek dilli yaşıtlarına
göre konuşmaya biraz daha geç başlarlar.
5. İki dilli çocuklar her iki dilde de aynı yeterlilik düzeyine sahiptir.
İki dilli çocuk bir dili daha iyi kullanabilir ya da bir dildeki becerisi diğer dilde aynı
olmayabilir. Örneğin, anadilde konuşma becerisi iyi olup hedef dilde yazma becerisi daha
gelişmiş olabilir. Dili kullanım oranına bağlı olarak o dildeki yeterlilik düzeyi değişebilir.
Hedef dile akademik ortamda ihtiyaç duyarken, anadile ailesiyle iletişim kurmak için ihtiyaç
duyabilir.
5. SONUÇ
İki dilli bireylerin bu dillerdeki performansları çalışmalarda belirtildiği gibi farklı
faktörlerden etkilenebilir. İki dillilik bir dezavantaj değil bir avantaj olarak
değerlendirilmelidir. İki dilli bireylere uygun şartlar sağlanıp dillerini etkin bir şekilde
kullanma olanağı verildiğinde bu bireylerin gerçek ve akademik hayatta başarılı oldukları
çeşitli çalışmalarda gözlemlenmiştir. Her iki dilde de yeterli bir kullanımın olması için
bireyler için uygun şartlar sağlanıp gerekli eğitim verilmelidir. İki dillilik çok yaygın bir
olgudur. Her ülkede belli oranlarda bulunan iki dillilerle ilgili olarak bu ülkelere dil
politikalarının uygulanması konusunda ciddi sorumluluklar düşmektedir.
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Yağmur’a (2007) göre uyum odaklı çalışmalar Batı Avrupa’da yaşayan Türk göçmenler ve
çocuklar için önemli bir yere sahiptir. Türk göçmenlerin anadillerini konuşmasının uyuma
engel olduğunu düşünenlerin Türkçe eğitimi konusunda hem eğitim kurumlarını hem de
basın yayın organlarını desteklemedikleri görülmektedir. Böyle bir durumun olması göçmen
ailelerin ve çocukların anadillerini konuşmamaları konusunda psikolojik baskı
yaratmaktadır. Dilin kullanılmaması zamanla dil yitimine sebep olmaktadır. Hollanda’da
yapılan bilimsel çalışmalar, anadilin uyuma ya da ikinci dil edinimine engel olmadığını ortaya
koymuştur. Tam aksine iyi bir anadil edinimi iyi bir ikinci dil edinimini sağlayıp başarıyı
oranını yükseltir. Türk çocuklarının bilişsel ve dilsel becerilerinin yaşıtlarına göre geride
kaldığı söylenmektedir. Anadilde yeterli girdi almayan Türk çocukların kavramsal
gelişimlerini tamamlayamadıkları gözlemlenmiştir. Bilimsel çalışmalarda da (Verhallen ve
Schoonen, 1993; Leseman, 2000)görüldüğü gibi kavram gelişimi, dil gelişimi ve bilişsel
gelişim anadilde iyi değilse çocuklar eğitim yaşamlarında çeşitli zorluklarla
karşılaşmaktadırlar. İki dilli eğitim, göçmen Türk çocuklarının diğer çocuklardan geri
kalmamaları için uygulanması gereken en önemli modeldir.
Avrupa’daki göçmen ailelerin çocukları çeşitli zorluklara eğitim hayatlarına devam etmeye
çalışmaktadırlar. Bu öğrencilerin başarılı olması için anadillerine yatırım yapılması son
derece önemlidir. İki dilli çocukların dil gelişimleri birbiriyle bağlantılı olduğu için, ikinci dili
baskın çocukların anadilleri de iyi bir beceri seviyesindedir. Anadilde ulaşılan eşik seviyesi
ikinci dilde ulaşılan seviyenin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
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ÖMER SEYFETTİN’İN TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1
Mehmet YILMAZ 2

ABSTRACT
Announcing the beginning of a new period in Turkish literature, New Language movement has been shaped as a consequence of
the tragic events happened in The Balkans and appeared just as an obligation subsequent to the failure of Ottomanism policy.
Some of the intellectuals of the period who came together under a single roof of Turkism, took up an awakening, a new attack
which will hold the nation together in the search of a solution for the collapse of the state and political chaos. Having believed
that a national awareness can only be exist with a national language, Ömer Seyfettin, in this term, goes towards especially history
and language problem. His views about the periods of Turkish language and literature, at the same time include important ideas
about how the national literature should be. In this study, Ömer Seyfettin’s views about the periods of Turkish Literature will be
analyzed. In this way, it is aimed to reach some results about the approach of the national literature tendency.
Key Words: Turkish Literature, National Literature, Nationalism, Language.

ÖZET
Türk edebiyatında yeni bir dönemin başladığını haber veren Yeni Lisan hareketi Balkanlarda yaşanan acı olayların neticesinde
şekillenmiş ve Osmanlıcılık politikasının iflas etmesinin ardından adeta bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Türkçülük ilkesi
çerçevesinde bir araya gelen dönemin bazı aydınları, siyasi kargaşaya ve devletin çöküşüne çare arayışı içinde devleti ve milleti
bir arada tutacak, yeni bir hamlenin, uyanışın peşine düşmüşlerdir. Milli bilincin ancak milli bir dille oluşabileceğine inanan
Ömer Seyfettin bu doğrultuda özellikle tarihe ve dil sorununa yönelir. Onun, Türk dili ve edebiyatının dönemleri ile ilgili fikirleri
aynı zamanda milli edebiyatın nasıl olması hakkında da önemli fikirler içerir. Bu çalışmada, Ömer Seyfettin’in Türk edebiyatının
dönemleri ile ilgili görüşleri incelenecektir. Böylece, milli edebiyat cereyanının Türk edebiyatına yaklaşımı hakkında bazı
neticelere ulaşmak hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyatı, Milli Edebiyat, Milliyetçilik, Dil.

Giriş
Ömer Seyfettin özellikle dil alanında ortaya koyduğu fikirlerle çağdaş Türk
edebiyatının temelini atan isimlerden biridir. Yeni Lisan hareketini Ziya Gökalp ve Ali
Canip Yöntem gibi isimlerle birlikte başlatan yazar Türk edebiyatının dönemlerine
gerek “Yeni Lisan” makalesinde gerek diğer yazılarında yeni bir bakış açısı geliştirir.
Yeni Lisan hareketi her şeyden önce dilin sadeleşmesi düşüncesinden hareket eder.
Ancak ortaya konulan fikirler sadece dil ile ilgili değil bir milletin edebiyatının nasıl
olması gerektiği hakkında da önemli tezler içerir. “Yeni Lisan” makalelerinin “dil”
Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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hakkındaki görüşleri ortaya koyan metinler olmasının yanında edebiyatla ilgili görüşler
de barındır[ması] üstelik bunların, edebiyatın geneliyle ilgili harcıalem görüşler değil
bizzat “millî edebiyat”la ilgili” görüşler içermesi bunu gösterir. (Bozdoğan 2007: 254)
Ona göre 20. Yüzyılın başlarına kadar olan süre içinde Türk edebiyatında milli bir
tavırdan bahsetmek mümkün değildir. Millet olma bilinci ve vatan mefkûresinin
toplumumuzda eksik oluşu edebiyatımızı ve dilimizi yüzyıllar boyunca eksik bırakmış;
temeli kültürel değerlerimiz olan bir edebiyat anlayışının gelişmesini engellemiştir.
Ömer Seyfettin, milli edebiyatı inşa edebilmek için eserlerinde iki temel konuya yönelir.
Birincisi dilin millileştirilmesi meselesidir. İkinciyi ise, tarih bilincinin canlandırılması
çabasıdır. Milli bir edebiyatın oluşturulması için tarihe yönelmek zorunludur. Öncelikle
tarih şuuru toplumda oluşturulmalıdır.
Ömer Seyfettin’de milliyetçilik düşüncesinin ortaya çıkmasında özellikle
1909-1911 yılları arasında Makedonya bölgesinin sınır boylarında yaptığı askerlik
görevi etkili olmuştur. Balkan milletlerinin bağımsızlık mücadelesi onun kendi milli
benliğine ulaşmasında etkin bir rol oynar:
“Balkan milletlerinin milli uyanış ve özgürlük hareketlerinin en çok etkinlik
gösterdiği yerlerde görev alması Ömer Seyfettin’e onları bu hareketlere götüren
düşünceleri ve nedenlerini yakından görüp incelemek olanağını vermiştir.” (Önertoy,
1992: 74)
Balkan topluluklarının Müslüman-Türk düşmanlığı bu bölgedeki Türklerin
ister istemez tepkisini çekmiş, ümmetçilik anlayışından ulus-devlet anlayışına
geçilmiştir. Fransız ihtilalinden bu yana dünyaya yayılan milliyetçilik düşüncesi,
birçok azınlığı bünyesinde barındıran Osmanlı İmparatorluğu için oldukça olumsuz
gelişmelerin yaşanmasına sebep olur. İslamcılık ve Osmanlıcılık gibi siyasi
görüşlerin iflas ettiğinin resmi ilanı, Balkan Savaşları’yla kesinlik kazanır. Artık
devlet kendini muhafaza etmek için kendi kökenine yönelmek zorundadır.
Türkçülük tarihî bir zorunluluk halinde tezahür etmiştir. Ömer Seyfettin’in
geliştirdiği milliyetçilik düşüncesi de bu tepki içinde değerlendirilmelidir.
Milli edebiyat için “1911’de Genç Kalemlerde yayımlanan Yeni Lisan makalesi
başlangıç olarak kabul edilmektedir.” (Argunşah 2007: 179) Yeni Lisan makalesi
Ömer Seyfettin’in edebiyatımız ile ilgili görüşlerini derli toplu sunması açısından
önemlidir. Dil meselelerini temel alan yazar, edebiyatımızın muhtelif dönemlerini dil
meselesi çerçevesinde değerlendirir.

1. Eski Edebiyat (Divan Edebiyatı)
Ona göre eski edebiyatımızın en büyük kusuru, Arapça ve Farsça kaidelerinin
hâkimiyeti altında bir lisan geliştirmesidir. Aslında Arapça ve Farsçadan kelime
alışverişinde bulunmamızın bir sakıncası yoktur. Yanlış olan şey bu dillere ait dil
bilgisi kurallarının Türkçenin yapısını bozmasıdır. Bu durum dünyanın hiçbir
edebiyatında görülmeyen hastalıklı bir dil yapısının oluşmasına yol açmıştır. Başka
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dillere ait dil bilgisi kurallarının Türkçeye girmesinin temel sebebi “tezeyyün
fikri”dir. (2001a: 102) Dili etkili ve güzel kullanma kaygısı, olduğundan farklı bir
yapıya dönüştürür. Ömer Seyfettin daha da ileri giderek eski lisan için “o bir
ucubedir” (Ömer Seyfettin, 2001a: 114) ifadesini kullanır. Eski edebiyat, dil bilgisi
yönüyle Türkçeye muhaliftir:
“Hicretimizin ilk asırlarında Arabi ve Farisi birçok kelimeler lisanımıza girmiş.
Bunun kat’iyen zararı yok. Lakin edebiyat, sanat ve dolayısıyla tezeyyün fikri Arap ve
Farisi kaideler de getirmiş. Türkçe muvazenesini kaybetmiş. Tabiata muhalif ve son
derece sun’i bir hal kesp etmiş.” (Ömer Seyfettin, 2001a: 102)
Divan edebiyatı başlangıcından itibaren taklitçidir. Taklit zihniyeti
yüzümüzü Batı’ya döndükten sonra da devam eder. Ömer Seyfettin genel olarak
edebiyatımızı taklitçi bulur ve özellikle iki dilin edebiyatımızı şekillendirdiğini
belirtir. Bu şekillendirme aslında kültürel zihniyetin oluşmasında da önemli rol
oynar. Müslüman olduktan sonra hayat tarzımızı belirleyen İslami kurallar İran
aracılığıyla hayatımıza girer. Batılılaşmada örnek aldığımız toplum ise Fransızlardır:
“Mutlaka bir devre istiyorsanız söyleyelim ancak iki devre vardır:
1- Şarka doğru: İran’a
2- Garba doğru: Fransa’ya” (2001a: 103)
Eski edebiyatımızı içerik yönüyle de eleştiren Ömer Seyfettin, Tanzimat’tan
itibaren söylenegelen şiir/gerçeklik meselesine değinir. Ona göre divan şiirinde
hakiki aşk yoktur. Hayatın gerçeklerinden uzaklaşan şairler, hayal dünyalarında
yarattıkları farklı özelliklere sahip mahlûkları sevmeye başlamış, bu durum hayata
karşı geliştirilen tavrı doğrudan etkilemiştir. İnsan unsuru edebiyatın temelini
oluşturur. İnsanın nasıl anlatıldığı o toplumun gerçekliğe bakışını da ortaya koyar.
Divan şiirinde “Hakiki aşklar olmayınca şairler hayalleriyle muaşakaya
başlamışlar”dır. (2001a: 104) Buna bağlı olarak insanı anlama ve tanıma
noktasında divan şiirinin kültürümüze herhangi bir katkısı olmamıştır.
Eski edebiyatın belli bir milleti olmadığından, o edebiyattan hareketle bir
toplumun özelliklerine ulaşmak mümkün değildir. Milleti olmayan bir edebiyatın
doğal olarak vatanı da yoktur. Bu sebeple “Eski lisan ortadan kalkmalıdır… Onu ne
Araplar, ne Acemler, ne de Türkler, hulasa kimse kabul etmez…” (2001a: 120)
Eski edebiyatın lisanı Türkçe olmadığı için bu lisanın ürünlerinin Türkçenin
gelişimine herhangi bir etkisi yoktur. (2001a: 122) Bilakis en büyük divan
şairlerinin eserlerinde bile birçok dil bilgisi hatasıyla karşılaşmak mümkündür.
“Divanları, eski yeni mecmuaları karıştırınız. En büyük şairlerimizin bile yazılarında
birçok hata bulacaksınız.” (2001a: 250) Bu durum dilin kendi kuralları içinde
sağlıklı bir kanalda gelişimini engellemiştir.
Ömer Seyfettin, divan şiirinde sadece saf Türkçeyle yazılmış bazı parçaları
beğenir. Türkçe asli yapısına sadık kalınarak geliştirilebilseydi altı asırlık birikim
dilimizin bugün büyük bir güç olarak doğmasını sağlayabilirdi. Ancak taklitçi
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zihniyet milli olma şuurunun temelini teşkil eden dil sağlığını bozarak en büyük
zararı vermiştir. Ömer Seyfettin, divan şiirinde saf Türkçeye bağlı olarak yazılan
eserlere Nedim’in bazı şiirlerini örnek gösterir. (2001a: 161-163)

2. Tanzimat Edebiyatı
Ömer Seyfettin’e göre Tanzimat’la birlikte Garp medeniyetini olduğu gibi
kabul etme düşüncesi başlamıştır. Yenilikleri başlatma adına Tanzimat önemlidir
ancak eksik yönleri bulunmaktadır. Her şeyden önce Tanzimat aydınlarının
hareket noktası milliyetçilik değildir. Vatan kavramı, milletin selameti ve gelişimi
gibi kendilerince iyi niyetli düşüncelere sahip olsalar da Tanzimatçılar için milli
düşünce Osmanlının bütün unsurlarını kapsayan bir zihniyetin yansımasıdır. Ömer
Seyfettin Tanzimat aydınları hakkında yorumda bulunurken “hepsi ümmet
sisteminin terbiyesiyle yetişmişlerdi. Millet mefhumuna akıl erdiremiyorlardı.”
(2001b: 20) ifadelerini kullanır. Bu durum Tanzimat Döneminde bir ikiliğin ortaya
çıkmasına sebep olmuştur. Bir yanda ikna edilmeye çalışılan ve sonsuz haklar
tanınan azınlıklar diğer yanda farklı etnik grupları bir arada tutmaya çalışan birlik
fikri. Bu ikilik Ömer Seyfettin’e göre “Meşrutiyetin ilanına kadar devam etmiştir.”
(2001b: 20) Meşrutiyetle birlikte özellikle Balkanlardaki etnik grupların
faaliyetleri yürütülen politikanın yanlışlığını ortaya koymuştur.
Dil ve edebiyat açısından Tanzimat dönemi aydınının en büyük eksikliği,
tabii lisanla iskolastik lisan arasındaki farklılığı görememeleridir. Eğer halkın
günlük hayatında kullandığı tabii lisan fark edilmiş olsa idi Tanzimat edebiyatının
ilk örneklerinden itibaren Arapça ve Farsçanın kaideleri dilimizden atılmış olurdu:
“Siyasi Tanzimatçılar edebiyatla lisan meselesini pek kurcalamıyorlar, eskiyle
iktifa ediyorlardı. Tanzimat’ın başlarında ümmet edebiyatı iskolastik lisan olanca
kuvvetiyle yaşadı… Siyasi Tanzimatçılar gibi Şinasi’de arkadaşları da tabii lisanla
iskolastik lisanın farkını göremediler.” (2001b: 21-22)
Ömer Seyfettin Tanzimat Döneminde dil alanında yapılan çalışmaları
yeterli görmemekte, dönemin yazar ve şairlerini eski edebiyatın dil zihniyetini
devam ettirmekle itham etmektedir. “Fikirleri garp edebiyatından mülhemdi. Lisanı
şarkın eski dini lisanıydı.” (2001b: 23-24) ifadesi onun Tanzimat Dönemine
bakışının özeti niteliğindedir. Bununla birlikte Tanzimat Döneminde Türkçenin asli
yapısına dönmek için yapılan bazı olumlu işlerin olduğunu da vurgular.
Ömer Seyfettin Tanzimat Dönemi edebiyatçılarından özellikle Ziya Paşa’nın
Türkçe ile ilgili görüşlerinden övgüyle bahsetmektedir. (2001: 22-27) Namık
Kemal’i özellikle nesir dilindeki terkiplerden kurtulamadığı ve eski lisanı devam
ettirdiği için eleştirmektedir. (2001b: 23) Muallim Naci ve Abdülhak Hamit Tarhan
için ise ağır eleştiriler getirmektedir. Muallim Naci divan şiirini savunduğu için
eleştirilmiştir. (2001a: 89) Abdülhak Hamit ile ise açıkça alay edilmektedir:
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“Abdülhak Hamit niçin dahi? Onun vasıflarını arayalım. Bu zatın vasıflarını
arayalım. Bu zatın eserlerini kimse okumaz, kimse anlamaz. Ahaliden kimse Hamit’in
eserlerini okumamıştır. Okusa da tabi anlamaz.” (Ömer Seyfettin, 2003: 119)
Abdülhak Hamit’in eski dile bağlılığı halktan kimsenin eserlerini
okumaması, anlamaması şeklinde yorumlanmıştır. Anlaşılmayan insan dahi
zannedilmektedir. Çok büyük fikirler ürettiği için değil, çok basit meseleleri bile
ağır ve süslü bir dille anlattığı için dahi sanılmaktadır.
Eski dil anlayışı Tanzimat Döneminde devam etmekle birlikte bir arayış
başlamış halk dili ile ayan dili arasındaki farklılığın ortadan kalkması için fikirler
geliştirilmiştir. Şinasi’nin atasözlerini derlemesi, Namık Kemal’in Divan şiirini
sarsan eleştirileri, Ziya Paşa’nın “Şiir ve İnşa”da ileri sürdüğü fikirler Ömer
Seyfettin tarafından olumlu karşılanmıştır. Dil alanında yenilik ve Türkçenin kendi
kişiliğini bulması adına yeni atılımlar beklenirken Servet-i Fünun edebiyatının
ortaya attığı fikirler birçok eleştirmen tarafından olduğu gibi Ömer Seyfettin
tarafından da bir geriye dönüş olarak değerlendirilmiş ve ağır bir üslupla
eleştirilmiştir.

3. Servet-i Fünûn Edebiyatı
Ömer Seyfettin’e göre Servet-i Fünûn edebiyatı ithaldir. Özellikle Fransız
edebiyatının etkisi bu dönemde açıkça görülmektedir. Bu sebeple, Servet-i Fünun
edebiyatının milli olması mümkün değildir. Ömer Seyfettin Cenap ve Fikret’in
şiirlerini beğendiğini ancak bu eserlerde kendimize ait hiçbir unsurun
bulunmadığını belirtir:
“Fikret’le Cenap cidden güzel, fakat son derece milletimize, hissimize,
zevkimize muhalif Fransızca şiirler vücuda getirmişler.” (2001a: 104)
Dilde Tanzimat yıllarından itibaren gerçekleştirilmeye çalışılan sadeleşme
hareketi, Servet-i Fünun’la beraber sekteye uğramış, eski edebiyatı aratacak suni
bir dil oluşturulmuştur. Ömer Seyfettin “Otuz beş sene evvel başlayan sadeliği
öldüren onlardır… Onların öyle mısralarına, öyle cümlelerine tesadüf olunur ki içinde
hiç Türkçe yoktur.” (2001a: 105) cümleleriyle Servet-i Fünun’un dil anlayışına karşı
çıktığını belirtir.
Acem edebiyatının dilini kullanarak meydana getirilen Frenk edebiyatı
soğuk, manasız, tatsız gibi sıfatlarla nitelendirilir. Ona göre Servet-i Fünun
edebiyatının dili Türkçe değildir. Sonradan oluşturma sun’i ve soğuk bir dildir. Bu
dilin Türk milletine hitap etmesi, bizim duygu ve düşüncelerimize tercüman olması
düşünülemez. Halkın anlamadığı bu edebiyattan zevk alması da imkânsızdır. Ömer
Seyfettin görüşlerini şu cümlelerle özetler:
“Acem edebiyatından talan ettiğimiz terkipler ve vasf-ı terkiplerle son derece
gayr-ı milli ve soğuk, manasız, tatsız bir Frenk edebiyatı vücuda getirdik.” (2001a:
380)
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Bu dönemde ortaya konulan eserler, Türk edebiyatının dönemleri içinde
değerlendirilemez. Zira Servet-i Fünun edebiyatının edebi görüşü, milleti
küçümsemeye, bunun da ötesinde yok saymaya yönelik bir anlayışı yansıtır.
Günlük konuşma dilinin inkâr edildiği bir zeminde Türkçeden bahsetmenin,
Türkçe eserler üretmenin olanaksız olduğunu Servet-i Fünun edebiyatçıları
kanıtlamışlardır. Servet-i Fünun edebiyatının edebi görüşünden bahsederken
Ömer Seyfettin şu ifadelere yer verir:
“Konuşulan tabii lisan adîdir. Beyanımıza edebi bir renk vermek için mutlaka
Arapça ve Acemce terkipler kullanmalıyız. Hece vezinleri iptidaidir, ahenkten
mahrumdur… Türkçe diye bir lisan yoktur.” (2001b: 130)
Bu durum zorunlu olarak Servet-i Fünun edebiyatını milli edebiyat
anlayışının dışına itmektedir. Ömer Seyfettin en ağır eleştirilerini bu dönem
edebiyatçılarına yöneltmiştir.

4. Fecr-i Ati
Ömer Seyfettin Fecr-i Ati edebiyatını Servet-i Fünun’un bir devamı olarak
görmektedir. Fecr-i Ati’nin getirdiği bir yenilik yoktur. Tek meziyetleri Servet-i
Fünunu taklit edebilmeleridir. Aslında taklidi bile tam olarak yapamamaktadırlar.
En azından Servet-i Fünunu güzel bir şekilde taklit edebilselerdi; belki üzerinde
konuşulabilecek birkaç eser üretebilirlerdi:
“… Fecr-i Ati: Bunların yegâne meziyeti dünküler namına verdikleri eski
Servet-i Fünun kümesinin mahiyetini, tamamıyla değilse bile nispeten anlamış
olmalarıdır. Fakat henüz kendileri de yeni bir şey yapmamışlar, ancak beğendikleri
dünkülerin sun’i eserlerini sayfa sayfa tekrar etmişlerdir.” (2001a: 105)
Ömer Seyfettin’in milli bir dil ve edebiyat için ümidi yine de bu
gençlerdedir. Fecr-i Ati içinde yer alan birçok edibin zamanla Milli edebiyat
anlayışını oluşturacaklarını sanki o günlerden görmüş, hissetmiştir:
“Fakat vatanın bütün ümidi yine onlardadır… hiç şüphesiz asırlardan beri
bizi milli bir edebiyattan mahrum bırakan eski ve sun’i lisanı terk edeceklerdir.”
(2001a: 105)
Ömer Seyfettin’in Fecr-i Ati’ye bağlı genç edebiyatçılar için ileri sürdüğü bu
öngörüsü doğru çıkacak, Balkan Savaşları’nın ardından dönemin büyük yazarları
Fecr-i Ati’den ayrılıp Milli Edebiyatın saflarına katılacaklardır.

5. Milli Edebiyat
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Ömer Seyfettin kendi dönemine kadar olan süreçte milletimize ait bir
edebiyatın olmadığı görüşünü ısrarlar vurgular. Yüzyıllar içinde milli bir edebiyat
tahsis edemeyişimizin en önemli sebebi ise milli bir dilimizin olmayışıdır. Milli bir
edebiyatın oluşması için ise ilk şart milli bir dil vücuda getirmektir. Bunun için
Türkçenin yabancı dil kaidelerinden uzaklaşması şarttır. Ömer Seyfettin başta Yeni
Lisan makalesi olmak üzere bu konu ile ilgili yazdığı muhtelif makalelerinde bu
fikirler etrafında dönmektedir. Milli bir edebiyat vücuda getirmek için
oluşturulması gereken milli dilin özelliklerini şu şekilde sıralar:
“1-Arabî ve Farisî kaideleriyle yapılan bütün terkipler terk olunacak.
2-Türkçe cem edatından başka kat’iyen ecnebi cem edatları kullanılmayacak
3-Diğer Arabî ve Farisî edatları da atacaksınız! Türkçeleşmiş olan ama, şayet,
şey, keşke… gibileri kullanılacak.” (Ömer Seyfettin, 2001: 108)
Ona göre, bir topluluğun millet olabilmesi için gerekli ilk şart, milli bir dil
sahibi olmasıdır. Ancak o zaman o topluluğun kültürel değerlerinden bahsetmek
mümkün olacaktır. Milli edebiyat, Türk milletinin değerlerinden ortaya çıkacaktır.
Bu edebiyatı inşa edebilmek için halkın kaynaklarına yönelmek Türk milletinin
diğer milletler gibi ayrı bir millet olduğunu kabul etmek gerekir. Ömer Seyfettin
Milli edebiyat görüşünü şu şekilde özetler:
“Milli edebiyatçılar… Bunların nazarında, Türkler de her millet gibi ayrı bir
millettir. Her millet gibi Türkün de kendine mahsus vazları, lisanı, hayatı vardır…
Konuşulan lisanla yazılan lisan arasında lügat, sarf, nahiv farkı yoktur… Türkçenin
tecvidine uymayan “Acem aruzu” samimi bir şiir aleti olamaz. Asrî edebiyatın
nevilerini kabul etmeli konuştuğumuz tabii lisanla yazmalıyız… Milli aruzumuz
kelimelerin ahengine tecvidine uyan lisanımızın sinesinden doğan “hece vezinleri”dir.
(Ömer Seyfettin, 2001b: 130-131)
Bu kurallara dayalı bir edebiyat anlayışı Türk halkının hayat telakkisini
bizlere sunacaktır. Halkın konuştuğu Türkçe milli edebiyatın temeli olacaktır. Milli
Edebiyat akımı kendinden önceki dönemleri “milli olmama” kuralı çerçevesinde
eleştirmiş, edebi değeri bu kaideye bağlı olarak belirlemiştir. Ömer Seyfettin’in
Türk edebiyatının dönemleri ile ilgili değerlendirmeleri kendilerine kadar olan
süreçte milli bir dilin olmadığı görüşüne dayansa da bu durum bir milletin
kültürünü, hayatı algılama tarzını ve edebiyatını doğrudan etkilediği için yönelttiği
eleştiriler aslında sadece dil anlayışı ile sınırlı değildir. Her şeyden önce Türklerin
diğer milletler gibi ayrı bir millet olduğu kabul edilmelidir. Bütün milletleri kendi
bünyesinde birleştirmeye çalışan Osmanlıcılık zihniyetinden uzaklaşmayı gerekli
kılan bu yaklaşım, edebi sahada üretilen eserlerle ilk olarak gün yüzüne çıkar.
Türklerin ayrı bir millet olduğunu kabul etmek ise onların kendilerine ait bir
lisanları olduğunu benimsemeyi gerekli kılar. Böylece farklı birçok dilin
karışımından oluşan imparatorluk dilinden uzaklaşılacaktır.
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Ömer Seyfettin 36 yıl süren kısa yaşamında Milli bir edebiyatın çerçevesini
oluşturmaya çalışmıştır. Eserlerinde Milli edebiyat anlayışının uygulanışını görmek
mümkündür. Onun asıl yeniliği dil alanında gerçekleştirdiği büyük inkılâptır. Ali
Canip Yöntem’in de belirttiği gibi “Ömer Seyfettin’e kadar devam eden bir edebî
lisan, Ömer Seyfettin’le başlayan diğer bir edebî lisan vardır.” (Yöntem, 2005: 362)
Onun Türk edebiyatının dönemleri ile ilgili görüşleri milli bir lisan vücuda
getirmek amacına göre şekillenir. Ömer Seyfettin, Türk edebiyatı tarihine yazılı
eserlerimizin ne kadar Türkçe olduğu ölçütüne bağlı olarak bakar. Kendi
dönemlerine kadar olan sürecin Türkçe ve Türk milleti açısından pek de iç açıcı
olmadığını tespit eder. Milli bir dil oluşturulmadığı için milli bir edebiyat inşa
edilememiştir.
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ARTHUR SCHNİTZLER VE İNCİ ARAL’IN YAZI DÜNYASINDA KADIN VE YAŞAMA
TUTUNAMAMA KURUNTUSU 1
Melik BÜLBÜL 2

ABSTRACT
The milestone period of our century (Literatur der Jahrhundertwende) is called decadent literature (Dekadenzliteratur). The
degeneration and corruption period has caused important arguments and assumptions in the literary world. The underlying
reasons for this can be examined within their own thematic zone by means of concrete data through Arthur Schnitzler’ (18621931) Der Einsame Weg (1903), an Australian important author of this period, and one of the contemporary authors İnci Aral’s
Yeni Yalan Zamanlar (2004). The common elements of these authors appear to be the authentic and pessimistic descriptions of
life. In these works, the status of the phenomenon of woman, the tension of not realizing oneself as an individual in teh society,
not to be able to hold on to life (Lebensunfahigkeit), aliniation (Entfremdung), death incentive (Freitod), identity problem and
sense belonging appear as the pathological problems in a sharp contour. In this study the thematic elements in the
aforementioned authors’ works and their characters’ psychological portraits were attempted to analyze by means of depth
psychology (Tiefenpsychologie) theory, the problematic paradigms of human and life of that period were handled by
psychoanalysis method.
Key Words: woman, corruption period, depth psychology, worries of not holding on to life.

ÖZET
Yüzyılımızın dönüm noktası olan evreye (Literatur der Jahrhundertwende), dekandan edebiyat dönemi (Dekadenzliteratur)
damgasını vurmuştur. İnsan ve sosyal çevresi açısından bir çöküş ve yozlaşma dönemi olan bu ara akımın büyük polemiklere yol
açtığı, edebiyat dünyasının verilerinde yer almaktadır. Bunun altında yatan nedenlerin izlerini, bu döneme damgasını vuran
Avusturyalı yazarlardan bir olan Arthur Schnitzler’in (1862-1931) eserlerinde yakalamak hiç de zor değildir. Yazarın, Der
Einsame Weg (1904) adlı yapıtı sözü edilen sorunsal kesitlerin izdüşümlerini barındırmaktadır. Yüzyılımızın aynı sorun
odaklarından beslenerek eserlerini yazan, çağdaş yazarlarımızdan İnci Aral’ın Yeni Yalan Zamanlar (2004) adlı romanı, kendi
tematik kuşağında irdelendiğinde, aynı paralelde somut verilere rahatlıkla tanık olunmaktadır. Yazarlarımızı ortak noktalarda
buluşturan öğeler, sosyal yaşamın otantik- pesimistik yansımalarının kadın algısı üzerinden betimlemeleridir denilebilir.
Eserlerde keskin çizgilerle, kadın olgusunun toplumsal değer yargılarından öğütülerek yaşama damıtılması, statüsü, birey olarak
kendini gerçekleştirememe gerilimi, yaşama tutunamama (Lebensunfähigkeit) zafiyeti, yabancılaşma (Entfremdung), ölüm
dürtüsü (Freitod), kimlik ve aidiyet sorunu gibi kimi patolojik sorunlar ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu
yazarların eserlerinde yer alan tematik öğeler ve yaratılan kahramanların ruh portreleri, derinlik psikolojisi (Tiefenpsychologie)
kuramı yardımıyla çözümlenerek, dönemin insan ve yaşamına dönük sorunsal paradigmalarıyla birlikte psikanaliz yöntemiyle
ele alınmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, çöküş dönemi, derinlik psikolojisi, yaşama tutunamama kuruntusu.
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1.GİRİŞ
Sıradışı olma özelliği ile skandal yazar unvanını alan yazar Schnitzler, ünlü filozof S. Freud’un
teveccühü kazanmakla kalmaz; Freud’un, doğum günü vesilesiyle kendisine gönderdiği
kutlama mektubunda, yazarın yarattığı kahramanların ruh dünyasında yer etmiş derinlikli
psikolojik hezeyanların nasıl bir ustalıkla dokunduğuna yönelik takdir ve hayranlığını da elde
etmesini bilmiş biridir. Bu dönem sanat, edebiyat ve bilim üçgeninde değerlendirildiğinde, bu
saptamanın ne denli büyük bir yere sahip olduğu daha iyi anlaşılmış olur (Bkz. Pankau, 2007,
136 ve Schnitzler, 2007, 16 ).
Bülbül, yazarın kahramanlarını yaratırken kullandığı dil ve dil ötesi öğeleri nasıl ustaca
sanatsal bir boyuta taşıdığını ve onların ruh biyografilerini kendi profilinden aktartmadaki
başarısını şu ifadelerle aktarır:
Seçtiği figürlerin arka alanlarının derinlik psikolojisiyle örülü oluşu, onun
kahramanlarına yüklediği zaman üstü değerlerle ölçülür. Bu yüzden daha
yaşadığı dönemde yarının yazarı olmasını başarabilmiş ender yazarlardandır
Schnitzler. Derinlik psikolojisinin kadın figür üzerindeki yoğunluğu bu açıdan
kayda değerdir. Else, bu yoğunluk içerisinde döneminin toplumsal çirkefliğinin ve
çürümüşlüğünün bir panoramasının izdüşümüdür. (Bülbül, 2008, 221)
Yazar, ele aldığımız Der einsame Weg adlı dram türünde yazılmış eserini, uzun ve zahmetli bir
süreçten sonra tamamlayabilmiştir. Yazarın stilistik özelliği gereği ve çağın çöküş
atmosferine uygun olarak ortaya koyduğu eseri, dönemin psikopatolojik sorunsal yanı sıra,
yapıtta yer alan kahramanların derinlikli ve anomalilerle yoğrulmuş ruh grafikleriyle de
biçimlenmiştir (Bkz. Reik, 1993, 29; ve Fliedl, 1997, 458). Yazar derin bakış açısıyla ve
kahramanları üzerinden yürüttüğü sağaltım teknikleriyle, okurunda kimi ruh terapisi
süreçleri başlatarak, ona daha engin bir okuma ve yaşamı yorumlama ortamı sunmayı da
ihmal etmemektedir.
İnci Aral da, Schnitzler gibi aynı paralellikte kadın kahramanlarının yaşama
tutunamayan yanlarının içsel yansımalarını sorunsal olarak dile getiren ve dili ince
nüanslarıyla birlikte, melodik bir tarzda kullanmasını bilen usta yazarlarımızdan biridir. Bu
yanıyla kadın yazar,
Aral, bitimsiz bir performansla işlediği özelde kadın-erkek ilişkilerine odaklı
çalışmalarında, genel çizgilerle de insanlar arası iletişimsizlik sorununa ve buna
bağlı olarak gelişen mutsuz insan manzaralarına ışık tutar. O’na göre kadınlar,
yazın dünyasında ezilmişliğin dilini kullanarak kimi açılımlara ön ayak olmak gibi
bir sorumluluğun taşıyıcısı durumundadır. (Bülbül, a.y. 221)
Aral, Schnitzler’in kadın temalı eserlerinde yer alan aynı sorun öbeklerine, neredeyse
aynı duyarlılıkla değinmesini bilmiş bir yazardır. Aral’ın Melike’si, Suna’sı, Melike Edası,
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Nedim’i, Beylem’i, hangi ruhsal çöküntüleri yaşamışsa, Schnitzler’in Else’si, Johanna’sı, Julian’ı
aynı yıkım ve benlik sorunlarını yaşamışlardır. Hatta bu sıkıntılı sorun öbekleri, yer yer
itilmiş kakılmış kadın sendromuna varan bir boyuta da ulaşmıştır yazarın roman ve
öykülerinde. Genel olarak her iki yazarın eserlerine hâkim olan sorun öbeklerini şöyle
sıralayabiliriz:
 Kimlik yitimi sorunu (drohender Identitätsverlust)
 Kişilik bölünmesi ve parçalanmışlık (Ich-Spaltung/ Vervielfältigung des Ich)
 Yapay dil arayışı (Das Künstliche anstatt des Natürlichen)
 İçsel Kuruntular (Romantische Illusionen/Traum)
 Sınır ötesi kaçış arayışları (Entgrenzungsdrang) (Bkz. Schmidt, 2007, 117)
 Yalnızlık (Einsamkeit)
 Ruhsal yıkım (Psychischer Verfall)
 Yaşama tutunamama kuruntusu (Lebensunfähigkeit)
 Karamsarlık (Pessimismus)
 Yabancılaşma (Entfremdung)
 Ölüm özlemi (Freitodproblematik)
Aral’ın ele aldığımız romanı Yeni Yalan Zamanlar hakkında pek çok şey söylenmiş
bulunmaktadır. Doğrusu yazar genel olarak kadın odaklı yazılar yazmakta ve bu yanıyla
kadının, çağdaş panoramada yer alan statüsüne farklı bir soluk getirmeye çalışmaktadır.
Ezilen, ötekileştirilen, kişiliği silikleşen, hiçleştirilen, değersiz bırakılan, itilen kakılan bir
konumdan nasıl ayağı kalkması gerektiğine dair kimi ipuçları sunmasına rağmen Aral,
kahramanlarını sorunlarla kapıştırırken, onların sağaltım süreçlerine müdahale etmez.
Romanla ilgili olarak Arslan’ın değerlendirmesi çarpıcıdır:
İnci Aral, Yeni Yalan Zamanlar’da; düşler, alegoriler ve kafalarındaki sorularla
çırılçıplak, sanrılar içinde kalmış roman kişileri yoluyla, gerçeklikler dünyasından
hayal ve düşler dünyasına yolculuğa çıkarıyor okuru. Bu kişiler, günümüz plastik
hayatlarının eğik düzleminde şizofrenik kaymalar gösteren insanların bölünmüş
benliklerinin simgeleridir. Bu kitabın bütün kesimlerce okunup tartışılmasını,
iyice değerlendirilmesini isterdim. (Arslan, 2004, 43).
Aral’ın kahramanlarını Schnitzler’in kahramanlarıyla buluşturan öğeler şunlardır:
Ezinçlik duygusu, yaşama tutunamama korkusu ve kuruntusu, her şeye rağmen yaşamaya
direnme, boşa çıkacağı bilinse de yavan bir çaba içinde oluş, ölüm gerçeğine yakın olma,
isteklerin yarım kalışı ve bu gibi tatminsizliklerin neden olduğu psikolojik lezyonlar,
zorlanmalar karşısında dirençsizlik, yaşama kaygısı, umutsuzluk, yüksek kırılganlık duygusu,
yalnızlık duygusunun yol açtığı iç huzursuzluklardır (Bkz. Bülbül, a. y. 223). Bireyde ruhsal
olarak ortaya çıkan bu sıkıntıların dönemin egemen anlayışı ile yakından ilişkisi olduğuna
Özbek’in saptamalarıyla da tanık oluyoruz.
Bu onun karmaşık, gizemli ve çok katmanlı olduğunu, derinlik içerdiğini ve
doyuruculuk açısından zengin menüye sahip olduğunu gösterir. Sıradışı olayları,
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zıtlıkları, benzerlikleri, hatta biriyle hiçbir bağı ve bağlam benzerliği olmayan
öğeleri bir arada bulunduran postmodern yapıtları çözümlemede… başına
buyruk bir karaktere sahiptir. (Özbek, 2005, 15)
2.YAŞAMA TUTUNAMAMA, YABANCILAŞMA, SANRILI İNSAN VE ÖLÜM HİSSİ
Aral’ın ve Schnitzler’in karamsarlık ekseninde hayat bulmaya çalışan yapıtları, kadın
figürlerinin yaşama olan yabanıl tutumları, yaşama tutunamama sendromu, korku ve ölüm
itisi gibi yıpratıcı duygu karmaşasının altında ezilmeye mahkûm karakterlerdir. Kendilerine
kolayca yer bulamadıkları yaşamın kıskacında sanki can çekişmeye elverişli yaratılmış insan
tipleri olarak ortaya çıkarlar. Her bir figür, kendi ruh dünyasında dönemin çöküş modellerine
birer örnek oluştururlar. İletişimsizlik, yalnızlık, kimlik arayışı, tutunamama kuruntusu ve
karamsarlık duyguları ile biçimlenen karakterler, dönemin yıkıntısı ve enkazında yaşam ile
ölüm arasında sürüncemede kalmış manzaralar ortaya koyarlar. Schnitzler’in Mörder,
Sterben, Die Toten Schweigen gibi dramatik yapıtları ile Aral’ın Ölü Erkek Kuşlar, Yeni Yalan
Zamanlar, Ruhumu Öpmeyi Unuttum gibi roman ve öyküleri, yukarıda sözü edilen konu
çizgilerinde büyük ortaklıklar gösterirler. Konuyu daha somut veriler ışığında işlemek adına
ele aldığımız eserlerin içerik ve ruh dünyasına bir göz atmakta yarar olacaktır.
Schnitzler’in Der einsame Weg (Tek Çare) adlı dramatik eseri, iki erkek arasında kalmış
bir kadının (Situation), diğer taraftan iki kadın arasında kalmış bir erkeğin dağılmış
yaşamının, parçalarında hayat bulmaya çalışan bireyin çaresizliğini ve bu ruh halinde yaşama
tutunmaya çalışan; ancak beceremeyen, yaşama yabancılaşmış, kimliksizleşmiş kadının tek
çare olarak ölümü tercih etmesinde yatan kirlenmiş insan ilişkilerini, ahlak yobazlığını,
insanlar arasında fark yarası gibi, dönemin beliren refah farklılıklarının yol açtığı kişilik
bölünmelerini dramatik bir biçimde, cehennem manzaraları halinde okuruna sunar.
Katlanılması çok güç olan bu görüntüler kadın olarak bireyin tüm duyarlılıklarını hiçe
sayarak alt üst eder ve onu ölümün (todkranke Menschen) eşiğine kadar sürükler. Julian ile
Sala arasında geçen Gabriele’in ölümü hakkındaki konuşma, dönemin anomalilere maruz
kalmış insanlarının ruh portresini çizer gibidir: “Diğer insanların da pekâlâ bildikleri üzere o,
yumuşak bir ölüm dokunuşu ile öldü. Her şeyden öte, bir akşam vakti ölümün sessiz
yoklamasıyla, kendinden geçti ve bir daha uyanamadı o kadar.” (DEW, 7)3
İki kardeş olan Johanna ve Felix arasında geçen kaygı ve umutsuzluk dolu konuşmalar
da, dönemin yıkım içerikli tabloları hakkındaki renkleri ortaya koymaktadır:
Ölüm, siyah kanatları olan, elinde ölüm kılıcı taşıyan sevimli bir çocuk gibidir.
Trompetler ezgisi arasında şöhret bulmuş, hürmet gösteren insanların önünde
saygınlık bulan, yollarına çiçekler serilmiş yücelik gibi bir şeydir ölüm. Felix,
eskiden rahatlıkla her şey hakkında insanlar konuşabiliyordu, ama şimdi her şey
nasıl da değişti…Şöhret, aşk ve ölüm sonu olmayan bir alem gibi. (DEW, 33).
3

Metinde geçen ifadelerin çevirisi yazar tarafından yapılmıştır.
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Schnitzler’in Der einsame Weg4 adlı dramatik eseri içerik olarak kısaca şöyle
özetlenebilir: ressam Julian Fichtner, yıllar sonra âşıktaşı Gabriele ile tekrar karşılaşır.
Fichtner, onunla bir zamanlar çıkmış ancak daha sonra, sanatçı olarak özgürlüğü
kısıtlanmasın diye kendisini terk etmiştir. Gabriele, akademi profesörü olan Wegrat ile
evlenmiştir. Felix ve Johanna adında iki yetişkin çocukları vardır. Felix’in gerçekte Julian
Fichtner’in oğlu olduğunu ise kimse bilmemektedir. Gabriele, ölümcül bir hastalığa
yakalanmıştır ve daha fazla yaşayamayacağını bilmektedir. Bu yüzden çocuklara gerçeği
açıklar. Julian, Felix için iyi bir baba olma oyununa başvurur, ancak Felix, önceden baba
olarak tanıdığı Wegrat’a ve birlikte yaşadığı, gerçekten samimi insanlara daha yakındır.
Johanna ise, annesinin kendisine çizdiği geleceğe yönelik planlarının izini sürmektedir.
Çocukluk dönemlerinden aile dostu olan Sala’ya ilgi duymaktadır. Genç doktor Reumann ile
evlenmeyi reddeder ve bu parçalanmışlığa daha fazla katlanamayarak kendine kıyar.
Aral’ın ele aldığımız Yeni Yalan Zamanlar adlı romanı da, yine Schnitzler’in yapıtında
olduğu gibi benzer yaşam manzaraları içerir. İçerik olarak kısaca özetlemek gerekirse şunlar
söylenebilir: yazarın en iyi, en olgun ve en güzel romanım diye tanımladığı çalışmasıdır.
Okuruna ilk okumada anlaşılması güç bir kurgu sunan roman, gerçek ve hayalin yeniden
ortak bir ahenkle birleştiği ve sonunun olasılıklar zinciri ile tamamlanmaya çalışıldığı;
postmodern renklerle bazenmiş bir edebiyat tadı duyumsatan bir romandır. Olay örgüsü
daha ahenkli, içten, iç ve dış gerçekliği iç içe girmiş biçimde yansıtan, düşünce ve duygu
erozyonuna uğramış kahramanların ruh portrelerinden derin izler taşıyan çarpıcı bir eser.
Görünürde umutsuz bir aşkı anlatan romanda, Kerim’in yazma serüveninde olay kahramanı
olan gazeteci Nedim’in, Melike Eda’ya olan aşkının yaşama nedenine dönüşmesi ve daha
sonra Nedim’in Kerim olduğu gerçeği ve Eda’ya olan aşkın Nedim ile başlayıp, Kerim ile
sonlandığı karmaşık bir ilişki betimlenir bu romanda.
İnci Enginün, kadın yazar Aral’ın postmodern roman tarzının en iyi örneklerini veren
bir yazar olarak değerlendirildiğini, özellikle Yeni Yalan Zamanlar’ın bu açıdan daha fazla söz
edilmeyi hak eden bir roman olduğundan bahseder. (Enginün, 2001, 361). Yazarın kendisi
tarafından da özellikle postmodern roman olarak nitelendirdiği eseri, yaşam içinde yaşam,
düş içinde düş, iç ve dış gerçeğin iç içe giydirildiği üstkurmaca özellikler içeren tipik bir
postmodern roman türüdür. Yazar bu romanında postmodern romanın genel özelliklerini
kadın duyarlılığı ve algısı üzerinden ustaca işlemiştir. Zamansızlık, gerçekdışlılık,
geleceksizlik, sıra dışılık gibi özel nitelemeleri roman figürleri üzerinden okuruyla
buluşturmuştur. Aral da çağdaşı pek çok yazar gibi, sıradan okur kitlesine değil, belli bir
seviyeden okura hitap etmeyi amaçlar. Figürlerinde görülen benlik yıkımı ve parçalanmışlık
gibi sorunlar, alımlama süreçleri açısından nitelikli okur kitlesine yönelik tematik özellikler
taşır.
Schnitzler’in kendi yazı dünyasında yer tutan ortak içsel sorunları nasıl parça parça,
yaşama akıtmışsa, Aral da kadın erkek ilişkilerinde benzer sorunları, yıkılmış ve yaşama
tutunamamış insan manzaraları biçiminde okuruna taşır. İki kadın arasında kanla erkeğin
kişilik bölünmesi sonucu yaşadığı travma ile, iki erkek arasında kalan kadının yaşadığı ruhsal
4

Ele alınan eserlerin kısaltılmış biçimleri DEW ve YYZ olarak gösterilmiştir. YN.
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lezyonlar, kahramanların üzerinden derin etkiler ortaya koymaktadır. İçmonologlar ve bilinç
akımı tekniğini en iyi kullanan yazarlardan olan Schnitzler, kahramanlarının ruh dünyasını
betimlemede, en ince ayrıntıları bu yolla dile getirebilme ustalığını göstermiş ve derinlik
psikolojisinin verilerinden yararlanarak, yarattığı kahramanlarına kendi dünyalarında daha
farklı bir donanım kazandırmıştır (Bkz. Matt, 2001, 321).
Aral’ın ana figürlerinden olan Nedim, hastalıklı, sanrılı, sorunlu, duygusal ve güçsüz biri
olarak karşımıza çıkar. Yitik bir dünyada yaşama tutunmaya çalışan Eda ile tanışır ve eski bir
şairin evinde kiracı olarak birlikte yaşamaya çalışırlar. İlişkileri, çözüme kavuşmayan bir
güvensizlik içinde sürer gider. Bu noktadan sonra Eda, yaşama tutunamamanın bir bedeli
olarak Nedim’i terk etmeye karar verir. Eda için bu bir kaçıştır. Aral, roman kahramanı
Nedim’i yazar olarak kurgularken, bireyin içsel sıkıntılarından kurtulamamanın verdiği derin
sancıların bir etkisi olarak onunla, sığınak aramak konusunda yer yer düşünce
alışverişlerinde bulunur. Yazar olarak kurgulanan kişinin yazarlık mesleği onun için bir
sığınak mıdır; yoksa romanda oyuncu olarak kurgulanan kadın figürlerin iç gerçeklerinde
yarattıkları erkekler mi birer sığınaktırlar. (Bkz. Aral, 2003, 34)
Bir sığınak arama
dürtüsüyle şiddet bulmuş bir kaçış. Nedensiz ve hedefi olamayan bir kaçış. Gabriele ve
Johanna’da çare olarak ortaya çıkan yaşama tutunamama ve kaçış dürtüsü, Melike Eda’nın
ruh dünyasında, ortamdan uzaklaşmak, unutmak ve kişilik bölünmesi olarak nükseder. Tüm
bu olanlar Nedim’in boşluklarla dolu yaşamına şu notu düşer: “Unutmak sözcüğünü
düşündüm. Derin bir çukur kazıp bana acı veren her şeyi- ve onu- gömmek, üstünü örtmek ve bu
mezara işaret koymamak demekti unutmak. Gerisi boşluk.” (YYZ, 112). Nedim, değerini
yitirmiş yitik yaşamların yalnız kalanı, terk edileni ve dışlanmış biri olarak, güçsüz, silik ruh
hali içinde dış dünyasıyla ve kendisiyle hesaplaşır: “Hiç kimse benimle ilgilenmiyor. Neden
böyle duruyorum, konuşmuyorum, soru sormuyorum, olanı biteni olduğu gibi kabul ediyorum,
etmiyorsam etmediğimi niye belli etmiyorum, önemsemiyorlar bile.” (YYZ, 114).
Eserlerde bariz olarak göze çarpan diğer bir özellik de, karakterlerin patolojik ruh
halleridir. Karanlık çağın insanları için tek çıkış yolu, karanlığa giden yoldur. Schnitzler, bu
yolu Karanlığın Yolu Wege ins Dunkle olarak betimler. Onda yok olmak ve onu sığınak olarak
tercih etmek (Matt, 2001, 73). Adler, insanı tanıma sanatı olarak ortaya koyduğu kuramsal
yazılarında, insanın yaşadığı ortamın sorunsal ağında nasıl bocaladığını ve bu sorunların
özkıyıma varan sonuçları nasıl tetiklediğini ve insanı iç dünyasında nasıl parçaladığını, onun
sıradışı, anomali davranışlarında saklı dışavurumlarla somut olarak ortaya koymaktadır:
Yani pek çok insan kendi içinde öyle güçler geliştirir ki, ilgili güçler günlük
yaşamda etkinliğini sürdürmesine karşın, kendisi bunun bilincine varmaz pek.
Bilinçaltında yuvalanmış güçler insanların yaşamını etkiler ve üzerlerindeki örtü
kaldırılıp ortaya çıkarılmadıkça, ciddi sonuçlar doğurabilirler (Adler, 2006, 185).
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3.KORKU, KURUNTU VE BENLİK BÖLÜNMESİ
Schnitzler, çağdaşı diğer yazarlarla karşılaştırıldığı zaman, derinlik psikolojisinin
birikimlerinden yararlanmasını bilen en önemli yazarlardandır denebilir. Onun önemi, o
döneme kadar süregelen geleneksel anlatı sanatının ötesine geçmesinde yatmaktadır. (Bkz.
Just, 1968, 124) Yapıtlarını derinlik psikolojisi üzerine oturtarak, onlara çok boyutluluk
kazandırır. İnsanın iç dünyasını İçmonologlar sayesinde ayrıntılandırarak yansıtmayı
başarmış biridir. Bu sayede figürlerin psişik hallerini daha açık ve etkin bir şekilde
resmetmeyi başarabilmiştir. İç sıkıntısı, iç daralması, iç huzursuzluğu ve iç savaşın dışa
yansıması olarak bu yaklaşımlardan en iyi şekilde yararlanmıştır. Korku, kuruntu, kişilik
bunalımı ve prestij sarsıntısı geçiren kahramanların ruhsal sıkıntılarını, aralarında geçek
konuşmalarda saklı ipuçlarında yakalamak mümkündür. Felix’in ifadelerinde bu izlere
rastlanmaktadır:
Önemli değil. Bana öyle geliyor ki, bana anlattığından daha fazlasını biliyorum.
Çok garip olan bir şey var: bana baktığı imaj ne ise size de aynı noktadan bakıyor.
Sanırım bu bakışlarda belli bir ön yargı saklıdır. Neredeyse korku denebilecek bir
şey… Özlemi duyulan, korku ve ürperti ile bakılan bir dünyadan gelen insanlara
bakıldığı gibi. (DEW, 43).
Schnitzler, öykülerinde okuru insan ruhunun derinliklerinde esen fırtınalarla
yüzleştirir ve bu yüzleşmede okura arınma (Katharsis) yollarını göstererek onun ruhsal
terapi yapmasına zemin hazırlar. Yazarın yaşadığı dönemde ahlak yıkımı ve aile içi
bunalımlar; kişilik bölünmesine varan sorunlara ve sanrılı insan manzaralarına kadar
gitmiştir. Yasak ilişkilerin psişik boyutlara ulaşması sonucu bireyde açtığı derin kanamalar,
korku, kuruntu ve benlik sorunları biçiminde dışa vururken, kahramanların ruh dünyasında
belirgin lezyonlar da oluşturmaktadır. Aral’ın romanında yer alan bu kesit, Nedim’in
düşüncesinde, Metin’in Eda ile olan ilişkisi, şüpheden gerçeğe doğru yol alırken kendini
gösterir. Metin’in kendisine yönelik cinsel istismarına maruz kalması, benliğinin
derinliklerinde, ona karşı güvensizlik ve hainlik duygusunun oluşmasına yol açar. Bu duygu
nefret halinde içinden dökülür:
Az sonra bütün bunları, bir önceki gece boyunca Metinle birlikte olduğunu
söylemeden önce beni iyice yıldırmak, her türlü şoka hazırlamak, bağımsız, açık
sözlü, dürüst, saçma, güçsüz, ama sonuçta neyse o, olduğunu kabul ettirmek için,
anlattığını anladım. Metin adını duyduğumda buz kesildim. Şaşırdığım için değil,
nicedir kuşku duyduğum bu gerçeğin bundan böyle en küçük bir yadsımaya yer
bırakmayacak biçimde bilmeye dönüşmesi yüzünden. Beni asıl şaşırtan o anda
Eda’nın bana suçlayan, yargılayan bakışlarla, sanki onu Metinin kollarına atan
benmişim gibi bakmasıydı. … Benimle birlikte olduğundan bu yana ilk yatışıydı
metinle. Ama öncesi de vardı kuşkusuz, bana yalan söylemişti. (YYZ, 180)
Schnitzler ve Aral’ın eserlerine hâkim olan en çarpıcı tematik öğeler arasında korku,
yabancılaşma ve benlik bölünmesi sayılabilir. Bu öğeler, derinlik psikolojisi verileri ile
donatıldığında daha çarpıcı ve ritmik bir boyut kazanmaktadırlar. Her iki yazarın eserlerinde
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belirgin biçimde yer alan kadın kahramanların eziklik ve değer yitimi lezyonları ile şekillenen
dünyaları, parçalanmış benliklerin psişik sendromu olarak karşımıza çıkmaktadır. Her iki
yazarın da eserlerinde rol alan kişiler, özellikle kadın figürler, erkeklerle olan ilişkilerinde
karmaşık duyguların esiridirler. Bu ilişki düzeyleri öyle noktalara varır ki, kadın kahramanlar
histerikli ruh hallerinin bilinç ötesi itileri altında kendilerini kontrol edemez duruma
düşerler. Sonuç olarak kontrol edilemeyen duygu ve ihtirasların sürüklediği intihar çıkmazı
tek çare olarak kahramanların yazgısına damgasını vurur. Johanna’nın, Else’nin, Melek’in ve
Melike Eda’nın hayat sayfalarının sonu, aynı yazgıların kesiştiği yinelemelerdir.
Benliklerinin yitirilmesini içlerine sindiremeyen kadın figürler, kadınsı duyguların aşırı
istençli sürüklemeleri altında, sınır ötesi davranışlara kolaylıkla başvurabilirler
(Entgrenzungsdrang). Her iki yazarın kahramanlarını sanat ve edebiyat çevrelerinden
seçmeleri de, rastlantı ötesi bir durumdur. Kadın kahramanlar, erkelerle olan hayat
ilişkilerinde, cinsellik aracı veya düzeyli insan ilişkilerinin öteki yarısı olma mücadelesinde
daima ikilem yaşarlar. Bu durum kendilerinde, benliklerinin bölünmesine ve kimlik krizine
yol açar. Beylem ve Eda’nın arasında kalan Nedim’in, Beylem tarafından Eda’nın varlığı ile
ilgili sorgulanması yukarıdaki çarpık ilişkilerin betimlemesi niteliğindedir:
Sevgi istiyorsun benden, … Oysa şu aşamada sığındığım birisin sen biliyorsun.
henüz geçiştiremediğim bir acıyı yaşadığımı anlamıyor musun?... Kesinlikle
normal birini sevemezsin sen. Bütün yanlışlarıyla, uzağıyla yaşamına kattığın
Eda’yı yalnızca sevdiğini sandın. Bir tutkun olsun diye tutuldun ona. Sevmek ve
tutulmak farklı şeyler bence. Senin içinde var olduğun mutsuzluğun, nedensiz
acının öznesi oldu Eda. Bir yalanı sürdürmekten kurtaramıyorsun kendini şimdi.
(YYZ, 162-163).
Yaşama tutunamamaktan kaynaklanan iç sıkıntısı, korku ve yalnızlık gibi duygu
karmaşalarıyla yoğrulmuş kahramanlar, karşılaştıkları insanları sığınak olarak görme
refleksinden kendilerini alamazlar doğal olarak. Bu insanlarla düzeyli ilişkiler içine girmek,
her zaman aranan bir tutum olmamakla beraber, histerikli ruh bunalımları içinde kıvranan
kadın figürlerin günübirlik zevklerinin peşinden koşmaları bir yana; ciddi ilişkilerde de başarı
sağlayamaz. Bu durumda erkek, karşı cins olarak kadın için bir sığınak ve kaçış provalarının
son durağı olma ortamından başka bir şey değildir. Acı yaşamın unutamama darlığı, kadın
adına kendini ölümle randevu almaya kadar götürür. Ölüm, eserlerin geneline egemen tek
çıkar yoldur. Tek çaredir (Der einsame Weg). Umutsuz insanın, yazgısına biçim veren
kanaviçe gibi ruhuna işlenmiştir bu çaresizlik. Bülbül, genel olarak yazarların eserlerinde yer
alan kadın kahramanların ruh biyografilerinin izlerini şu duygularla imler:
Her iki öykünün kadın figürleri olan Johanna ve Melike Eda, içinde yaşadıkları
çağın, ruhsal bunalımlarla örülmüş çıkışsız duvarları arasında kendilerince ölüm
provası düşlerler. Schnitzler de, Aral da öykü kahramanlarına ölüm teması içinde
roller verirken, amaçladıkları sadece güzel sanatların bir dalı olan yazına, acıma
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eksenli düşlerle yeni boyutlar katmak değil, bunun yanında okura, çağın
çirkefliklerle yoğrulmuş panoramasını duyumsatmaktır (Bülbül, a. y, 227).

Yıkıntı çağının enkazı altında kalan bireylerin kendileri gerçekleştirememe sıkıntıları,
psikopatolojik sorunlar biçiminde, kadın kahramanların iç dünyalarında kendini dışa vurur.
Schnitzler, bu psişik sorunu, Johanna adlı kadın kahramanı üzerinden, onu derinlik
psikolojisinin imkânlarıyla donatarak, usta bir yazar inceliği ile okuruna sunar: Çabuk gel, Bay
Sala çekip gitti mi yoksa? Babam onunla konuşmak istiyordu. Hala buralarda mı acaba? …
Neden çıkıp gitti ki?… Size neler söyledi? …Johanna….Johanna nerde?...o öldü ... kendini havuzda
boğmuş… (DEW, 73). Yapıtlar, enkaz edebiyatının izdüşümleri gibidirler; çağın sorunlarla
yoğrulmuş yaşamını ve insanların acı dolu dramlarını konu edinirler. İnsan olmanın hazzını
duyumsama özlemi içinde, kaderlerinin kendilerine çizdiği yolda ilerlerken, kendilerini
gerçekleştirememenin iç daralmasını ıstıraplar içinde çekerler. Çıkmaz yolların enkazı altında
tek çıkış yolu olarak, ölümün sessizliğine sığınmayı yeğlerler. Her iki yazar da aynı
çöküntünün, insanı kuşatan sorunlarını işlemektedirler. Sessizlik fonu ile donatılan bu
manzarada, derin hezeyanların ve umutsuzluk dolu çığlıkların hüzünlü orkestrasının
karmaşık renklerini izlemektedir okur.
Yazarları ortak noktada buluşturan diğer bir faktör ise, eserlerini oyunsu öğelerle
donatıp; okuru da yan bir figür olarak bu oyunun bir parçası haline dönüştürüp; olaylara onu
ortak etmeyi hedeflemektir. Postmodern anlatı özelliklerinden olan bu tarz sayesinde
yazarlar, okurun da belli bir seviyeden olayları analiz ederek irdelemesini beklerler. Bu
anlamda roman, bilinçlice kurgulanmış bir oyundur zaten. Olaylara inandırma kaygısı
duymadan, okuru olayların oyunsu atmosferine çekerek; ondan kendisine verilen rolünü
yapması beklenir. Romanımız Yeni Yalan Zamanlar’da roman yazarı ve kahramanı olan
Nedim, okura sürekli sürprizler hazırlayarak onu devamlı şaşırtır. Böylece yazar, kahraman
ve diğer figürler çerçevesinde alaylı, oyunsu ve sıradışı olaylarla tamamlanmış belirsizlikler
yumağından oluşan bir kurgu ortaya çıkartılmış olur. Bu postmodern romanın en belirgin
özelliğidir.

4.SONUÇ
Postmodern dönem, modern dönemin sağlamacı, çizgisel, kuralcı yaşam tarzına bir
başkaldırıdır. Birey olarak kadın, bu dönemde kendinden önemle hissettiren bir sosyal olgu
olarak okurun karşısına çıkar. Bu dönem, okurundan donanımlı, katılımcı ve aktif olasını
ister. Modern dönemin tekdüze anlatım ve çözümleme tutumuna karşın, postmodern dönem,
ironiyi, oyunsu izlekleri, dili bütünlüğünden koparıp, normunu kırarak aykırı bir anlatım
biçimi oluşturmaya çalışır. Ele alınan yazarlar, dönemlerinin sosyal sorunlarına kadın olgusu
üzerinden düşünceler üreterek eğilirler. Bu anlamda konu bütünlüğü ve içerik tutarlılığı
bozulur, şeffaflaşır ve bireyin içinde bocaladığı anlamsızlıklar ve belirsizlikler, çağ sorunu
olarak bireyin yaşamında yer alırlar. Ele alınan eserlerin ortak konu öbeklerinde yer alan
sorunlar, yazarların tanığı oldukları dönemin kadın odaklı çarpıcı insan manzaralarından
oluşmaktadır. Yazarlarımız, geleceksiz, zamansız ve umutsuz kalmış kadın figürlerin
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penceresinden, özelde kadın adına bireye ve genelde de sosyal yaşama kendi kalemlerinden
bir not düşürmektedirler.
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THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF PERSONEL PRONOUNS IN THE TURKİC LANGUAGE AND ITS
USING IN THE MODERN DIALECTS
TÜRK DİLİNDE KİŞİ ADILLARININ TARİHİ GELİŞİMİ VE MODERN TÜRK DİYALEKTLERİNDEKİ
KULLANIMI1
Metin DEMİRCİ 2 & Adem BULUT3
ABSTRACT
Pronouns are words or phrases in order to avoid using a particular noun more than once in a sentence. They are classified into five groups as
personal pronouns, demonstrative pronouns, relative pronouns, indefinite pronouns and interrogative pronouns. This study focuses on personal
pronouns that are used for people’s names. Namely, I and we are used for the speaker/s, you (singular, plural) for the audience and s/he and they for
the person/ people about whom the speaker is talking. In traditional grammar books, these pronouns are classified into two groups: singular
personal pronouns (i.e. ben (I), sen (you), o (he, she and it) and plural personal pronouns (i.e. biz (we), siz (you) and onlar (they). In addition to their
grammatical functions, these pronouns play an important role in discriminating between/ among Turkic languages and dialects. It is widely known
that Turkish originates from core Altaic language in the field of Turcology. Phonemic balances have taken an important part in Turkic languages.
Turkish pronouns are considered to have originated from singular personal pronouns in the core Altaic language (i.e. bi, si and in) and their plural
counterparts (i.e. bir, sir and ir) and transmitted to Turkish as a consequence of some phonemic changes (i.e. ben, sen, o; biz, siz and onlar). Our study
presents researchers’ overall views about pronouns, definitions of personal pronouns and Altaic origins of these pronouns. Subsequently, personal
pronouns inflected with noun cases and how they are used in verb inflections are discussed. Pronouns in verb inflections are used as personal
components in some languages and dialects while in other languages and dialects. Phonemic changes root of the pronouns experience while
inflected with noun cases are also covered in this study. By doing so, it is assumed to reveal how these pronouns have transformed from the era of
core Altaic language to the present day and how they have existed in modern Turkic dialects.
Keywords: Pronouns, Personal Pronouns, History of Turkish Language, Uralic-Altaic Language Association, Turkic Languages and Dialects, Noun
Case Suffixes, Verbal Inflection.

ÖZET
Adıllar, bir cümlede/bildirişimde daha önce ismi geçen bir varlığın ismi tekrar söylenmek/yazılmak istenmediği takdirde o kavramı karşılamak için
kullanılan kelimelerdir. Adların yerine kullanılan adıllar kişi adılı, işaret adılı, ilgi adılı, belgisiz adıllar ve soru adılları olmak üzere beş alt kola
ayrılmaktadır. Kişi adılları ise, bu çalışmanın esas konusunu teşkil etmektedir. Bir bildirişim anında kişi isimlerinin yerini tutan kelimelerdir.
Bildirişimde konuşan kişi/kişiler için “ben/biz”, dinleyen kişi/kişiler için “sen/siz” ve hakkında konuşulan kişi ya da kişiler için “o/onlar” adılları
kullanılır. Geleneksel dil bilgisi kitaplarında adıllar “ben, sen, o” tekil kişi adılları ve “biz, siz, onlar” çoğul kişi adılları olmak üzere iki farklı grupta
değerlendirilir. Ayrıca adılların dil bilgisel işlevlerinin yanı sıra Türk dillerinin tasnifi ve akrabalığı konusunda belirleyici bir rolü vardır. Türk
dillerinin tasnifi meselesinde belirleyici rolleri olan ses denklikleri Türk dillerini tasnif etmede Türkologlara büyük kolaylıklar sağlamış bunun
yanında Türk dillerinin birbirleri ile akrabalığı meselesinde adıllara da başvurulmuştur. Türkçedeki adılların ise Ana Altaycada var olduğu
düşünülen *bi, *si, *in tekil kişi adılları ile *bir, *sir, *ir çoğul kişi adıllarından türediği ve bazı ses olayları sonucunda Türkçeye “ben, sen, o” tekil kişi
adılları ve “biz, siz, onlar” çoğul kişi adılları şeklinde geçtiği düşünülmektedir. Bu çalışmada, adıllar hakkında araştırmacıların genel görüşleri
sunulduktan sonra kişi adılları hakkında yapılmış olan tanımlar sıralanmış olmakla birlikte adılların Ana Altaycadaki kökenine değinilmiştir. Bir
sonraki aşamada ise, kişi adıllarının isim hâl ekleri ile çekimli şekilleri verilmiş ve fiil çekiminde de adıl kökenli kişi adıllarının ne şekilde kullanıldığı
gösterilmiştir. Kimi diyalektlerde fiil çekiminde adıllar, kişi unsuru olarak kullanılmış kimi diyalektlerde ise adıllar, ekleşmiştir. Ayrıca adılların isim
hâl ekleri ile çekimlenişi sırasında adılın kökünde meydana gelen ses değişikliklerine de değinilmiştir. Bu şekilde kişi adıllarının Ana Altaycadan
günümüze kadar geçirmiş olduğu değişimin yanı sıra Modern Türk diyalektlerinde ne şekilde kullanıldığı da tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Adıllar,Kişi Adılları,Türk Dili Tarihi,Ural-Altay Dil Birliği, Türk Dil ve Diyalektleri, İsim Hâl Ekleri, Fiil Çekimi.
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GİRİŞ
Adıllar, bir cümlede/bildirişimde daha önce ismi geçen bir varlığın ismi tekrar söylenmek/yazılmak
istenmediği takdirde daha önce bahsi geçen ismi karşılamak için kullanılan kelimelerdir. Adların yerine
kullanılan adıllar kişi adılı, işaret adılı, ilgi adılı, belgisiz adıllar ve soru adılları olmak üzere beş alt kola
ayrılmaktadır. Kişi adılları ise, bu çalışmanın esas konusunu teşkil etmektedir. Bir bildirişim anında kişi
isimlerinin yerini tutan kelimelerdir. Bildirişimde konuşan kişi/kişiler için “ben/biz”, dinleyen kişi/kişiler
için “sen/siz” ve hakkında konuşulan kişi ya da kişiler için “o/onlar” adılları kullanılır. Geleneksel dil bilgisi
kitaplarında adıllar “ben, sen, o” tekil kişi adılları ve “biz, siz, onlar” çoğul kişi adılları olmak üzere iki farklı
grupta değerlendirilir.
Adıllar hakkında genel bir giriş yaptıktan sonra şimdi de araştırmacıların dil bilgisi kitaplarında ve
sözlüklerinde yer alan adıllar ve kişi adılları ile ilgili tanımları aşağıda sıralayabiliriz.
Adıl (Alm. Nomanalstanm, Fr. Pronom, İng. Pronoun). Dilsel bağlamda daha önce anılan bir öğeyi, bildirişime
katılan bir kimseyi, sözcenin oluşturulduğu sırada gözlem alanına giren bir varlık ya da nesneyi gösteren
biçimbirim ve bu niteliği taşıyan biçimbirimlerin oluşturduğu dil bilgisi ulamı. Adıllar, ad soylu
biçimbirimlerin önemli bir bölümünü oluşturur, genellikle adların yerini tutar,kişi, soru, iyelik, ilgi,
gösterme ya da belgisizlik kavramını içerir(Vardar, 2007, s. 13).
Adıl: Adların yerini tutan ve dillerde sınırlı sayıda bulunan sözcüklerden her biri (Hengirmen, 1999, s. 12).
Zamir:1.iç, içyüz. 2.kalb,vicdan. 3. Gönülde gizli olan sır. 4. gr. ismin yerini tutan kelime (Devellioğlu, 2008,
s. 1167).
Gencan: “Tümcede adların,önce geçmiş kavramların yerlerini tutan ve söyleyenle kendisine söylenen
kimseleri hatırlatan sözcüklere adıl(zamir) denir.”
şeklinde tanımlayarak adılları;kişi adılları,im
adılları,belgisiz adıllar,soru adılları,ilgi adılları olarak beş alt kola ayırmıştır(Gencan, 1971, s. 214).
Kocasavaş: “Nesne ve kavramlara isim verilirken onların mahiyeti,yapısı veya temel özellikleri dikkate
alınır. Nesneleri karşılayan isim türü kelimelerden biri de zamirdir.”(Kocasavaş, 2004, s. 27) diyerek adılın
diğer dillerdeki karşılıklarını sıraladıktan sonra sözlüklerde ve gramer kitaplarında geçen adılların
tanımlarını sıralamıştır.
Bilgegil: “Zamirler,isimleri temsil veya müsemmalarını işaret eden kelimelerdir.”(Bilgegil, 1984, s. 208)
şeklinde bir açıklama yapmıştır.
Korkmaz ise: “Zamirler adların yerini tutan,kişileri ve nesneleri temsil veya işaret ederek karşılayan bir
gramer kategorisidir.”(Korkmaz, 2009, s. 399) diyerek adıllar ile adlar arasında tam bir bütünlüğün
olmadığını ifade etmiştir.
Araştırmacıların tanımlarından da anlaşıldığı üzere adıllar, aynı bağlamda kendisinden daha önce söz
edilmiş bir varlık ya da kavramı karşılayan ad soylu kelimelerdir. Adıllar, tek başlarına kullanıldıkları zaman
hiçbir şeyi karşılamazlar. Onların bir şeyi gösterebilmesi için o nesnenin/varlığın daha önce anılmış olması
gerekiyor. Bu sebepledir ki sınırlı sayıdaki adıllar, yüz binlerce ismi karşılayabilmektedir (Ergin, 1993,
s.249).
Adılların, bir alt kategorisi ve çalışmanın asıl konusu olan kişi adılları ile ilgili tanımlar aşağıda sıralanmıştır.
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F. Devellioğlu: “Zamir-i şahsi (şahıs zamiri) ben,sen,o…. gibi”(Devellioğlu, 2008, s.976) şeklinde
tanımlayarak kişi adıllarını ben, sen, o ve bunların çoğul şekillerinin olduğunu ifade ederek zamir-i şahsi
şeklinde madde başı olarak vermiş ve sonunu üç nokta ile bitirmiştir.
Vardar: “Kişi adılı (Alm. Personalpronomen, Fr. Pronon personel, İng. Personal pronoun). Dil bilgisel kişiyi
belirten ya da kişi adlarının yerini tutan adıl. Türkçede kişi adılları: ben, sen, o(tekil), biz, siz, onlar(çoğul)”
(Vardar, 2007, s.136).
T. N. Gencan: “Kişilerin adları yerine kullanılan sözcüklere kişi adılı denir.” (Gencan, 1971, s. 215) şeklinde
kişi adıllarını tanımlayarak birinci tekil kişiyi sözü söyleyen kişi; ikinci tekil kişiyi kendisine söylenen kişi;
üçüncü tekil kişiyi de anılan ya da hakkında konuşulan kişi olarak vermiştir.
Y. Kocasavaş: “Şahıs zamirleri, konuşan, konuşulan, hitap edilen, gaip gibi varlıkları şahıslar hâlinde,temsili
olarak karşılayan kelimelerdir.”( Kocasavaş, 2004,s. 31) şeklinde yaptığı tanımın, diğer araştırmacıların da
görüşlerinden hareketle, kişi adılları için en uygun bir tanım olacağını ifade etmektedir.
Z. Korkmaz da: “Şahıs zamirleri, varlıkları kişi olarak temsil eden ve kişi adlarının yerine geçen zamirlerdir.”
şeklinde tanımladığı adılları, tekil ve çoğul biçimleri ile iki grupta toplar. Ayrıca konuşan veya konuşanlar
ben, biz; kendisine söz söylenen veya söylenenler sen, siz; sözü edilen kişi veya kişileri karşılayan adıllar
olarak o,onlar kişi adıllarını sıralamıştır. Korkmaz, bu kişi adıllarının tekil ve çoğul biçimlerinin toplamda
altı kişi adılından oluştuğunu ifade etmektedir (Korkmaz, 2009, s. 405-409)
K. Bilgegil ise:“Zat isimlerinin yerini tutan zamirlere, şahıs zamiri denir.” (Bilgegil, 1984, s.208) şeklindeki
tanımı ile kişi adıllarını insan isimlerinin yerine kullanılan ad soylu kelimeler olarak değerlendirmiştir.
Araştırmacıların tanımlarından hareketle adılları ben, sen, o tekil kişiler ve biz, siz, onlar çoğul kişiler
şeklinde iki grupta değerlendirebiliriz. Bunlardan birinci tekil ve çoğul kişiler yani ben, biz adılları konuşan
kişi grubunu oluşturur ve bu kişi/ kişiler tümceye kendi isimlerini dahil etmez(ler) bunun yerine ben ya da
biz adıllarını kullanırlar. İkinci tekil ve çoğul kişinin adını söylemek yerine sen veya siz denir. Sözü edilen
üçüncü tekil veya çoğul kişinin adı söylenmek ya da yazılmak istenmediği takdirde bunu da karşılamak
amacıyla o veyahut onlar kişi adılları kullanılır. Bunlardan üçüncü tekil kişi, işaret sıfatı asıllı bir adıl olup
zamanla üçüncü kişi adılı hâline gelmiştir ilerleyen dönemlerde hem işaret adılı hem de kişi adılı olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Bu da o adılının kullanım alanının genişlediğini göstermektedir (Torun, 2009,
s.379). Ayrıca 3. tekil kişi adılı olan o adılının isim hâl ekleri ile çekimlenişi sırasında türeyen zamir n’si
Tekin’e göre, 3.tekil kişi ekinin Ana Altaycadaki *in 3.tekil kişi adılının kökeninde bulunan n sesinden başka
bir şey değildir. Ona göre, türeyen n sesi adılın kökeni ile alakalı olup sonradan beliren bir ek değildir
(Tekin, 2003, s.131-138).
Bu çalışmanın konusu, Türk Dili Tarihi içinde kişi adıllarının tarihi gelişimi olduğundan konu ile ilişkili
olarak kısaca Ural-Altay Dilleri Teorisi’nden söz etmek gerekir. Unutmamak gerekir ki Altay dillerinin
akrabalığını tespit etmeye çalışan Castren, Müller, Ramsdett, Schott, Doerfer gibi birçok Türkolog Altay
dillerinde yer alan adıllar ile iyelik eklerinden hareket ederek bu dillerin akrabalığını ortaya koymayı
amaçlamışlardı. Bu hususta, adıllar Altay dilleri için bir ehemmiyet arz ettiğinden Altay Dilleri Teorisi’ni de
araştırma çerçevesi içerisine dâhil etmek zorunluluğu icap eder.
Türk dilinin metinlerle takip edilemeyen bir dönemde Ural-Altay Dil Birliği içinde yer alan Altay dilinden
türediği görüşü, Türkologlar arasında yaygın bir kanıdır. Türk kavimlerinin farklı yurtlara göç etmesiyle
birlikte Altay dilinin konuşucuları arasında tabii olarak oluşan ayrışmaya bağlı olarak konuştukları dillerde
de bir farklılaşma olmuştur. Bu değişimler, ses bilgisi, cümle bilgisi, şekil bilgisi ve temel kelimelerin
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ortaklığı bakımından 4 farklı kategoride değerlendirilebilir. Türkçe esas itibariyle ana yapı olarak korunmuş
olmakla birlikte zamana ve coğrafi ortama göre değişiklikler meydana gelmiş ve Türkçe dallanıp
budaklanmaya başlamıştır. Bu sebeple, ayrışmaya uğrayan Türk dilini ve bundan türeyen dilleri tek bir dil
ailesi çatısı altında toplama girişimleri 1800’lü yılların başında başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir.
19. yüzyılda dilleri belli gruplarda toplama denemelerinin ortaya çıkması ile birlikte diller arasındaki
benzerlik ve farklılıklar sistemli bir şekilde ortaya konmaya çalışılmıştır. Diller, köken, yapı, konuşuldukları
bölgeler gibi kimi özellikler göz önünde tutularak tasnif edilmiştir. Bu dönemde Ural ve Altay dilleri üzerine
yapılan çalışmalarda, her iki dil ailesinin akraba olduğu görüşü savunulmuştur;fakat ilerleyen dönemlerde
dillerdeki benzerlikleri ortaya koymaya yönelik ses ve şekil bilgilerinin denkliği, cümle bilgisi bakımından
örtüşme ve temel kelimelerin ortaklığı gibi daha sağlam ve akraba olduğu iddia edilen dillerde bulunması
zorunlu olan dilsel ölçütler ortaya konduğundan bu teori, geçerliliğini yitirmiştir. Ural ve Altay dil ailelerinin
akrabalığı ispatlanamadığından her iki dil ailesinin kendi içerisinde bir sınıflama çalışmaları yapılmıştır.
Altay dil ailesine dâhil olduğu düşünülen dillerin tasnif çalışmalarında, kullanılan ölçütler ise z/r ve ş/l
seslerinin denklikleri; kelime başındaki h- foneminin durumu; çok heceli kelimelerin sonundaki –ıġ/- ig ses
gruplarının durumu; tek heceli kelimelerin sonundaki –aġ ses gruplarının durumu ve kelime başındaki tfoneminin durumudur (Tekin, 2013, s.336 – 342).Bu seslik ölçütler de daha alt gruplara ayrılarak bütün
diller sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Altay Dilleri Teorisi, farklı araştırma konusudur, bu konu hakkında
teferruatlı bilgi için Talat Tekin’in Altaistik yazılarına bakılabilir (Tekin, 2003, s.73-86).
Ana Altaycadaki şahıs zamirleri ise; *bi,*si,*i(n),tekil*bir,*sir,*ir çoğul adıllar olarak kullanıldığı
varsayılmaktadır(Temir, 1992, s.25-26). Ana Altaycadaki kelime sonu –r ve –l fonemlerinin, sırasıyla, -z ve
–ş fonemlerine dönüştüğü varsayımı ileri sürülmektedir. Buna göre Ana Altaycada var olduğu düşünülen
*bir,* sir ve*ir adılları Eski Türkçeye biz, siz, olar şeklinde geçtiği bugün bilim dünyası tarafından
varsayılmaktadır. Moğolcada olduğu varsayılan adıllar ise, *bi, *çi/çin/çim, *in, *man, *ta/tan, *an’dır
(Tömörtogoo, 2002, s. 224-232; Tömörtogoo, 2006, s. 229- 233). Mançu- Tunguzcadaki adıllar da, *bi, si,
inve men, *suwen, ile *çen’dir. (Tekin, 2003, s.135; Choi, 1991, s.195).
Kotwicz, Türkçedeki en eski kişi adıllarını şu şekilde sıralar: *me(n)/mi(n)/mi(n), *se(n)/si(n), *e(n)/i(n),
*ba(n)/ma(n), *sa(n), *a(n). Kotwicz, kili adıllarında bulunan –n sesinin aslî olmadığını ilerleyen dönemlerde
ortaya çıktığını ifade eder. Bunun yanında günümüzde çoğul kişi adıllarının karşılığı olarak *biz, *siz, *iz
(onlar’ın yerine) adıllarını “ikilik” başlığı altında değerlendirmiştir. Şçerbak ise, Türk dillerindeki adılların
en biçimlerini verirken şu adılları sıralar: *pen, *se, *ın/an, *piz, *siz, *olar (Serebrennikov & Gadjieva, 2011,
s.124). Türkçenin ilk dönemlerinde p- sesinin aslî ses olduğunu düşünen araştırmacılar, zamanla bu sesin bya da m- seslerine dönüştüklerini ifade ederler. Bu da b-/m- nöbetleşmesine neden olmaktadır.
Ana Altaycanın Türkçe ile ilişkisi ve adıllar hakkında genel bilgileri verdikten sonra Türkçenin takip
edilebilen döneminden başlayarak günümüze değin kişi adıllarının tarihi seyrine geçmeden önce son olarak
adılların çekim ekleri ile olan münasebetlerine de kısaca değinmek gerekiyor. Adıllar, isimlerin yerlerine
kullanıldıklarından bunlar da adlar gibi isim hâl ekleri ile çekimlenebilirler. Bu bölümde, kişi adılları ile
birlikte bunların isim hâl ekleri ve fiil çekimlerinde4 kişi unsuru olarak kullanılan çekimli şekilleri
4

Kişi adıllarının fiil çekimlerinde gel- fiili, gramer kitaplarındaki bütün dönemlerin fiil çekimi bölümleri incelenerek
oluşturulmuştur. Gel- fiili geniş zamanda çekimlenmiştir. Bu fiil tarafımızdan belirlenmiş olup gramer kitaplarının fiil çekimi
bölümlerinde geçen geniş zamana göre çekimlenmiştir. Kişi kökenli adıllar, belirli geçmiş zaman, şart kipi ve emir çekimi ile
çekime girmediğinden bu zamana ait örnekler verilmemiştir. Bunun dışındaki zamanlar ile çekime girebilmektedir. Bütün fiil
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verilecektir. Böylelikle adılların günümüze kadar olan tarihi değişimi göz önüne serilmekle birlikte modern
Türk diyalektlerindeki adılların ve bunların gerek isim hâl ekleri ile çekimlenişini gerekse fiil çekimlerinde
kişi unsuru olarak kullanımını rahatlıkla mukayese etme imkânı tanınmış olacaktır. Adılların isim hâl ekleri
ile birlikte kullanımında Türk dilinin tarihi ve modern kolları arasındaki temel ayrılığı kolaylıkla ayırt
edebilmek için çalışmada sadece belirtme durum eki, ilgi eki, bulunma durum eki, çıkma durum eki,
yönelme durum eki, vasıta durum eki, eşitlik ve yön gösterme durum ekleri dikkate alınmış bazı dil ve
diyalektlerde yer alan farklı durum ekleri çalışmaya dâhil edilmemiştir. Ayrıca M. Ergin’e göre, yön
gösterme ekleri isim ile fiili oluş ve kılış yönünden birbirine bağladığı için bu eklerin bağlandığı kelime veya
isimler zarf olarak değerlendirilirler. Yine Ergin’in belirttiğine göre, yön gösterme ekleri çekim eki olarak
her türlü hususiyetlerini kaybetmişlerdi, canlı oldukları devirlerde dâhi sadece yönle ilgili yer ve zaman
isimlerinde kullanılırlardı. Adıllarla bağlantılı olarak Ergin, kişi adıllarından sonra yön gösterme eklerinin
hiç getirilmediğini belirtir. Ergin’in bu görüşü, birkaç dil ve diyalekt hariç tutulursa, genel yapı itibari ile
doğrudur. Aşağıda kişi adıllarının isim hâl ekleri ile çekimleniş tablolarına bakıldığı zaman bu görüşün
doğruluğu ortaya çıkmaktadır (Ergin, 1993, s. 229/256).
Bu çalışma, kişi adılları üzerine yoğunlaşmış olduğundan fiil çekim gruplarında sadece adıl kökenli kişi
eklerinin kullanıldığı fiil çekimleri esas alınmıştır; istendiği takdirde ayrıntılı bilgi için gramer kitaplarında
yer alan fiil çekimi bölümlerindeki iyelik kökenli kişi eklerinin fiil çekiminde kullanıldığı örneklere ve emir
çekimlerine de bakılabilir.
Yukarıda genel açıklamaları verdikten sonra şimdi de adılların Türk dili tarihi içindeki gelişimine
bakabiliriz.
A) Tarihi Türk Diyalektleri
1. Eski Türkçe Dönemi5
Orhun Türkçesi
Bu dönemdeki kişi adılları, men/ben, sen, ol tekil adıllar ile biz, siz, olar çoğul adıllardan oluşmaktadır. Bu
dönemdeki kişi adıllarının isim hâl ekleri ile fiil çekimlerinde kişi eki olarak kullanılmış şekilleri aşağıda
verilmiştir.
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi
Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

men/
ben
sen/sin
ol
biz
siz
olar

meni/beni

meniŋ

mente

mente

sini/seni
anı
bizni
sizni
olarnı

seniŋ
anıŋ
biziŋ
siziŋ
olarıŋ

sinte
anta
bizinte
sizinte
olarta

sinte
anta
bizinte
sizinte
olarta

maŋa/
baŋa
saŋa
aŋa
bizge
sizlerke
olarka

Vasıta
Durum
Eki

Eşitlik
Durum
Eki

-

-

anın
-

ança
-

Yön
Gösterme
Durum
Eki
sangaru
aŋar
-

çekimlerinde adılların kullanımı verildiği takdirde makalenin hacmi artacağından sadece geniş zaman çekimi
örneklendirilmiştir. Ancak adıl kökenli kişi eklerinin diğer fiil çekimlerinde ve geldiği fiilde ünlü-ünlü, ünlü-ünsüz, ünsüzünsüz uyumlarına bağlı olarak girdiği biçimler bir madde halinde her dönem ve diyalekt için ayrıca verilmiştir.
5Türkçeyi tarihsel dönemlere ayırmada Üniversiteler İçin Türk Dili El Kitabı isimli eserde yer alan ve Sadi Gedik
tarafından hazırlanan Türk Dilinin Tarihi Gelişimi bölümünde geçen terminolojiler esas alınmıştır (Gedik, 2009, s. 41 82).
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(Demirci, 2010, s.138; Gabain, 2007, s. 65-67;Kocasavaş, 2004, s. 172- 546)

Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

kelür men
kelür sen
kelür (ol)
kelür biz
kelür siz
kelür (olar)

(Demirci, 2010, s.91)
Orhun Türkçesindeki fiil çekimlerinde kullanılan kişi adılları men, sen, III. tekil kişi eksiz, biz/ miz, siz, (olar)
(Gabain, 2007, s. 79-80).
Uygur Türkçesi
Uygur Türkçesinde de kişi zamirleri ile bunların çekimli şekilleri Orhun Türkçesi ile aynıdır. Bu dönemde
+DA çıkma hâl ekinin yanı sıra +DIn biçimi ortaya çıkmıştır.
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi
Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma
Durum Eki

Yönelme
Durum Eki

men/
ben
sen/ sin
ol
biz

meni/beni

meniŋ

metne

maŋa/baŋa

sini/seni
anı
bizni

seniŋ
anıŋ
biziŋ

sinte
anta
bizinte

siz

sizni

siziŋ

sizinte

olar

olarnı

olarıŋ

olarta

mente/
minitin
sinte/sinitin
anta/antın
bizinte/
biznidin
sizinte/
siznidin
olarta/
olartın

Saŋa
aŋa
bizge

Vasıta
Durum
Eki
-

Eşitlik
Durum Eki

-

anın
-

ança
biziŋçileyü

sizlerke

-

sizniçileyü

olarka

-

-

Yön
Gösterme
Durum
Eki
sangaru
aŋar
-

(Demirci, 2010, s.138; Gabain, 2007, s. 65-67; Kocasavaş, 2004, s. 172- 546)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs

kelür men
kelür sen

Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

kelür (ol)
kelür biz
kelür siz
kelür (olar)

(Demirci, 2010, s.91)
Uygur Türkçesindeki fiil çekimlerinde kullanılan kişi ekleri men, sen, III. tekil kişi eksiz, biz/ miz, siz, (olar)
(Gabain, 2007, s. 79-80).
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2. Orta Türkçe Dönemi
Karahanlı Türkçesi
Karahanlı Türkçesi, kimi araştırmacılar tarafından Eski Türkçe Dönemine dahil edilmekle birlikte kimi
araştırmacılar tarafından da Orta Türkçe Döneminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada
konu hakkında herhangi bir görüş belirtilmeden sadece kişi adılları ile bunların isim hâl ekleri ve fiil
çekimlerinde kişi unsuru olarak kullanımının çekimli şekilleri değerlendirilmiştir.
Bu dönemde kişi adıllarında, Eski Türkçe Döneminden farklı olarak bazı ses değişimleri görülmekle birlikte
temelde bulunan benzerlikler devam etmektedir.
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki
meni
seni
anı
bizni
sizni
olarnı

men
sen
ol
biz
siz
olar

İlgi Eki

meniŋ
seniŋ
anıŋ
biziŋ
siziŋ
olarnıŋ

Bulunma
Durum
Eki
mente
sente
anta
bizde
sizde
olarda

Çıkma
Durum
Eki
mendin
sendin
andın
bizden
sizden
olardın

Yönelme
Durum
Eki
maŋa
saŋa
aŋa
bizge
sizge
olarka

Vasıta
Durum
Eki
menin
anın
-

Eşitlik
Durum
Eki
minçe
ança
-

Yön
Gösterme
Durum Eki
aŋar/aŋgar
-

(Demirci, 2010, s.141; Gabain, 2007, s.64-65; Kocasavaş, 2004, s. 172- 546)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

kelür men
kelür sen
kelür (ol)
kelür biz
kelür siz
kelür (olar)

(Argunşah,Yüksekkaya,Tabaklar, 2011, s. 41-43)
Karahanlı Türkçesinde, fiil çekimlerinde kullanılan adıl kökenli şahıs eklerini şu şekilde sıralayabiliriz: men,
sen, III. tekil şahıs eksiz, mIz/ biz, siler/ siz/ sizler, lar (Argunşah & Yüksekkaya, 2013, s. 70).
Harezm Türkçesi
Bu dönemdeki kişi adılları men, sén, ol/o ile biz/bizler, siz/sizler, olar/alar/anlar çoğul kişi adıllarından
oluşmaktadır. Bu dönemdeki kişi adıllarının isim hâl ekleri ile çekimlenmiş şekli:
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum Eki

Vasıta
Durum
Eki

Eşitlik
Durum
Eki

men
sen
ol/o

meni
séni
anı

meniŋ
Séniŋ
Anıŋ

mende
sénde
anda

mendin
séndin
andın

maŋa
saŋa
aŋa

sénin
anın

mençe
ança

Yön
Gösterme
Durum
Eki
saŋar
aŋar/
aŋaru/
aŋru

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

TÜRK DİLİNDE KİŞİ ADILLARININ TARİHİ GELİŞİMİ VE MODERN TÜRK DİYALEKTLERİNDEKİ KULLANIMI

biz/ bizler
siz/sizler
Olar/ anlar
/alar

bizni/
bizlerni
sizni
olarnı/
anlarnı/
alarnı

biziŋ/
bizleriŋ
Siziŋ
olarnıŋ/
anlarıŋ/
alarıŋ

bizde/ bizlerde

bizdin/
bizlerdin
sizdin
Olardın/
anlardın/
alardın

sizde
olarda/
anlarda/
alarda

bizge/
bizlerge
sizge
olarka/
anlarka/
alarka

-

-

-

-

-

-
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(Argunşah,Yüksekkaya,Tabaklar, 2011, s.145; Kocasavaş, 2004, s. 172- 546)

Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

kelür men
kelür sen
kelür
kelür miz/biz
kelür siz
kelürler

(Argunşah,Yüksekkaya,Tabaklar, 2011, s.147-149)
Bu dönemdeki fiil çekimlerinde sadece 1. çoğul kişide bir ikilik görülmekle birlikte diğer adıllarda fiil çekimi,
fiil+kip eki+kişi adılı kökenli kişi ekinden oluşmaktadır.
Harezm Türkçesinde fiil çekimlerinde kullanılan kişi ekleri: men, sen, III. tekil şahıs eksiz, miz/ biz, lar
(Argunşah & Yüksekkaya, 2013, s. 196-197).
Kıpçak Türkçesi
Kıpçak Türkçesindeki kişi adılları, men, sen, ol tekil ve biz/miz, siz/sizler, anlar/onlar/allar çoğul kişi
adıllarıdır. Kıpçak Türkçesindeki çoğul kişi adıllarında adılların birden fazla şekli olduğu göze çarpmaktadır.
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum Eki

men
sen
ol
biz/miz

meni
seni
anı
bizni/
mizni
sizni/
sizlerni
anlarnı

menim
seniŋ
anıŋ
bizim/
mizim
siziŋ/
sizlerin
anlarnıŋ

mende
sende
anda
bizde/ mizde

menden
senden
andan
bizden/
mizden
sizden/
sizlerden
anlardan/
allardan/
onlardan

maŋa
saŋa
aŋa
bizge/ mizge

-

ança
-

sizge/
sizlerge
anlarga

-

-

-

-

-

-

siz/sizler
anlar/alla
r/onlar

sizde/
sizlerde
anlarda

Vasıta
Durum
Eki

Eşitlik
Durum
Eki

Yön
Gösterme
Durum
Eki
aŋar/aġar
-

(Argunşah, Yüksekkaya, Tabaklar, 2011, s. 279; Kocasavaş, 2004, s. 172- 546)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs

kelür men
kelür sen
kelür
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Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

kelür biz/miz
kelür siz
kelürler

(Argunşah, Yüksekkaya, Tabaklar, 2011, s. 284)
Kıpçak Türkçesinde ise, çoğul adıllarda birden fazla şekil mevcuttur. Ayrıca dikkat edildiği takdirde 1. çoğul
kişi adılında her iki şekilde yani hem b-‘li şekil hem de m-‘li şekil yan yana kullanılmaktadır. Bu da Eski
Türkçeden yansıyan bir özellik olarak değerlendirilebilir. Yine adılların vasıta durum eki ile hiç çekime
girmemiş olması vasıta durum ekinin adıllarla birlikte kullanılmadığını gösterir, bunun yanı sıra eşitlik
durum eki ise, sadece 3. tekil şahısla birlikte çekime girmiş onun dışındaki adıllar ile kullanılmamıştır. Aynı
durum, yön gösterme durum eki için de geçerlidir.
Kıpçak Türkçesinde kullanılan kişi adılları: men, sen, III. tekil şahıs eksiz, biz/ miz, siz/ sizler, lAr (Argunşah &
Yüksekkaya, 2013, s. 339-340).
Çağatay Türkçesi
Çağatay Türkçesindeki kişi adılları men, sen, ol, biz, siz, alar’ dan oluşmaktadır.
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri
men
sen
ol
biz
siz
alar

Belirtme
Durum
Eki
meni
séni
anı
bizni
sizni
alarnı

İlgi Eki

meniŋ
séniŋ
anıŋ
bizniŋ
sizniŋ
alarnıŋ

Bulunma
Durum
Eki
mende
sénde
anda
bizde
sizde
alarda

Çıkma
Durum
Eki
mendin
séndin
andın
bizdin
sizdin
alardın

Yönelme
Durum
Eki
maŋa
saŋa
aŋa
bizge
Sizge
alarga

Vasıta
Durum
Eki
-

Eşitlik
Durum
Eki
minçe
sinçe
ança/olça
bizçe
-

Yön Gösterme
Durum Eki
ançaḳa/ançaġa
-

(Eckmann, 2009, s. 90; Kocasavaş, 2004, s. 172- 546)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

kélür mén
kélür sén
kélür
kélür biz
kélür siz
kélürler

(Eckmann, 2009, s. 130)
Çağatay Türkçesinde fiil çekimlerinde kullanılan kişi adılları ise: mén, sén, III. tekil şahıs eksiz, biz/ miz, siz,
lAr (Argunşah, 2013, s. 162).
3. Batı (Oğuz) Türkçesi
Eski Anadolu Türkçesi
Bu dönemde, men 1.tekil kişide nazal n sesinden kaynaklanan gerileyici benzeşme meydana gelmiştir.
Ayrıca yönelme hâl ekindeki –g sesinin düşmesi ile birlikte n sesinde bir nazallaşma meydana gelmiştir; yine
çıkma durum eki de +dAn biçimine girmiştir, vasıta hâl eki ise kişi adılı + ilgi hâli eki+ ile vasıta hâl ekinden
meydana gelmiştir. İlgi ekinin adıllara bağlanması esnasında türeyen yardımcı ses Eski Anadolu Türkçesi
döneminde daima yuvarlak ünlülüdür. Fiil çekimlerinde kullanılan kişi eklerinin sadece yuvarlak şekilleri
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mevcuttur. Yuvarlaklaşmanın sebebi ise, Eski Türkçedeki çok heceli kelimelerin ikinci ve son hecesindeki
ayrıca ek başlarında ve sonlarında bulunan –g sesinin düşmesidir.

İsim Hâl Ekleri ile Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

Vasıta
Durum
Eki

Eşitlik
Durum Eki

ben
sen
ol

beni
seni
anı

benüm
senüŋ
anuŋ

bende
sende
anda

benden
senden
andan

baŋa
saŋa
aŋa

benümile
senüŋile
anuŋile

biz

bizi

bizüm

bizde

bizden

bize

bizümile

siz

sizi

sizün

sizde

sizden

size

sizüŋile

anlar

anları

anlaruŋ

anlarda

anlardan

anlara

anlaruŋıla

bençileyin
sencileyin
anca/
ancılayın
bizçe/
bizçileyin/
bizcileyin
sizçe/
sizçileyin
-

Yön
Gösterme
Durum
Eki
aŋaru
-

-

(Demirci, 2010, s.147; Kocasavaş, 2004, s. 172- 546)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

gelürvem
gelürsün
gelür
gelürvüz
gelürsüz
gelürler

(Gülsevin-Boz, 2010, s.63-71)
Eski Anadolu Türkçesinde fiil çekimleri için kullanılan adıl kökenli kişi ekleri : men/ vAn/ vAnIn/ vAm/ In/
Am, sIn, III. tekil şahıs eksiz, vUz/ Uz, sIz, lAr (Gülsevin, 2011, s. 92).
B) Modern Türk Diyalektleri
1. Güney – Batı (Oğuz) Grubu Türk Diyalektleri
Türkiye Türkçesi
Türkiye Türkçesindeki kişi adılları, tekilben, sen, o ve çoğul biz, siz, onlar’dır. Türkiye Türkçesi, Eski Anadolu
Türkçesi devrinden sonra gelen Osmanlı Türkçesinin bir devamı olarak bazı ses uyumları geçirmekle
beraber gerek isim hâl ekleri ile çekimlenişi olsun gerekse fiil çekimlerinde kişi unsuru olarak kullanımları
olsun Eski Anadolu Türkçesi üzerine kurulu olduğundan çekimlenme aynı şekilde devam etmektedir.
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İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı

Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

Vasıta
Durum
Eki

Eşitlik
Durum
Eki

ben
sen
o
biz
siz
onlar

beni
seni
onu
bizi
sizi
onları

benim
senin
onun
bizim
sizin
onların

bende
sende
onda
bizde
sizde
onlarda

benden
senden
ondan
bizden
sizden
onlardan

bana
sana
ona
bize
size
onlara

benimle
seninle
onunla
bizimle
sizinle
onlarla

bence
sence
onca
bizce
sizce
onlarca

Yön
Gösterme
Durum
Eki
-

(Kartallıoğlu-Yıldırım, 2007, s. 55)

Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

gelirim
gelirsin
gelir
geliriz
gelirsiniz
gelirler

(Kartallıoğlu-Yıldırım, 2007, s. 58-60)
Türkiye Türkçesinde fiil çekimlerinde kullanılan adıl kökenli kişi ekleri: Im/ Um, sIn/ sUn, III. tekil şahıs
eksiz, Iz/ Uz, sInIz/ sUnUz, lAr (Kartallıoğlu- Yıldırım, 2007, s. 57).
Azeri Türkçesi
Azeri Türkçesindeki kişi adılları, män, sän, o tekil kişi adılları ile biz, siz, onlar çoğul kişi adıllarından
oluşmaktadır.
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

Vasıta
Durum
Eki

Eşitlik
Durum
Eki

män
sän
o
biz
siz
onlar

mäni
säni
onu
bizi
sizi
onları

mänim
sänin
onun
bizim
sizin
onların

mändä
sändä
onda
bizdä
sizdä
onlarda

mändän
sändän
ondan
bizdän
sizdän
onlardan

mänä
sänä
ona
bizä
sizä
onlara

mänimlä
säninlä
onunla
bizimlä
sizinlä
onlarla

mäncä
säncä
onca
bizcä
sizcä
onlarca

Yön
Gösterme
Durum
Eki
-

(Kartallıoğlu- Yıldırım, 2007, s.200)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs

gäläräm
gälärsän
gälär
gälärik
gälärsiniz
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gälärlär

(Kartallıoğlu-Yıldırım, 2007, s.208).
Azeri Türkçesinde fiil çekimlerinde kullanılan kişi adılları: Am, sAn, III. tekil şahıs eksiz veya (-dIr), Xġ/ Xk,
sXnXz, (dIr)lAr (Kartallıoğlu-Yıldırım, 2007, s.205).
Türkmen Türkçesi
Türkmen Türkçesinde kişi adılları men, sen, ol ve biz, siz, olar kişi adıllarından oluşmaktadır. Bu dönemdeki
kişi adıllarının isim hâl ekleri ve fiil çekiminde kişi adıllarının kullanımları;

İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

men
sen
ol
biz
siz
olar

meni
seni
onı
bizi
sizi
oları

meniñ
seniñ
onuñ
biziñ
siziñ
olarıñ

mende
sende
onda
bizde
sizde
olarda

menden
senden
ondan
bizden
sizden
olardan

maña
saña
oña
bize
size
olara

Vasıta
Durum
Eki
-

Eşitlik
Durum
Eki
mençe
sençe
onça
bizçe
sizçe
olarça

Yön
Gösterme
Durum
Eki
-

(Kara, 2007, s.262; Kocasavaş, 2004, s. 172- 546)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

gelerin
gelersiñ
geler
geleris
gelersiñiz
gelerler

(Kara, 2007, s.270)
Türkmen Türkçesinde fiil çekimlerinde kullanılan adıl kökenli kişi adılları: Xn, sXŋ, III. tekil şahıs eksiz, Xs,
sXŋXz, lAr (Kara, 2007, s.264).
Gagavuz Türkçesi
Gagavuz Türkçesindeki kişi adılları, bän, sän, o ve biz, siz, onnar’dan oluşmaktadır.
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

bän

beni

benim

bendä

bendän

bana

Vasıta
Durum
Eki
-

Eşitlik
Durum
Eki
benciliyin

Yön
Gösterme
Durum
Eki
-
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seni
onu
bizi
sizi
onnarı

senin
onun
bizim
sizin
onnarın

sendä
onda
bizdä
sizdä
onnarda

sendän
ondan
bizdän
sizdän
onnardan

sana
ona
bizä
sizä
onnara

-

senincä
bizimcä
onnarca

-

(Özkan, 2007, s.119; Kocasavaş, 2004, s. 172- 546)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

gelirim
gelirsin
gelir
geliriz
gelirsiniz
gelirlär

(Özkan, 2007, s.125-126)
Gagavuz Türkçesinde fiil çekimlerinde kullanılan adıl kökenli kişi ekleri: Im, sIn, III. tekil şahıs eksiz, Iz, sInIz,
lAr (Özkan, 2007, s.12
2. Güney – Doğu (Uygur) Grubu Türk Diyalektleri
Yeni Uygur Türkçesi
Yeni Uygur Türkçesindeki kişi adılları, män, sän, u tekil ve biz, silär, ular çoğul kişi adıllarından
oluşmaktadır. Yeni Uygur Türkçesindeki kişi adıllarının isim hâl ekleri ile çekimlenişi ise;
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

Vasıta
Durum Eki

Eşitlik
Durum Eki

män
sän

meniŋ
seniŋ
sizniŋ
uniŋ

Meniŋdä
seniŋdä
sizdä
Uniŋdä

meniŋdin
seniŋdin
sizdin
uniŋdin

maŋa
saŋa
sizgä
uniŋgä

uniŋçä

uŋinga

biz
silär
ular

bizni
silärni
ularni

bizniŋ
silärniŋ
ularniŋ

Bizdä
Silärdä
Ularda

bizdin
silärdin
ulardın

bizgä
sizgä
ularga

meniŋ bilän
seniŋ
bilän
uniŋ
bilän
bizniŋ bilän
silär bilän
ular bilän

meniŋçä
seniŋçä sizçä

u

meni
seni
sizni
uni

Yön
Gösterme
Durum
Eki
-

bizniŋçä
silärçä
ularçä

-

(Yazıcı Ersoy, 2007, s.382; Kocasavaş, 2004, s. 172- 546)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

kälärmän
kälärsän
kälär
kälärmiz
kälärsilär
kälär

(Yazıcı Ersoy, 2007, s.385-391)
Yeni Uygur Türkçesinde fiil çekimlerinde kullanılan adıl kökenli kişi ekleri: män, sän, -dI, miz, siz, sizlär, lär
(Yazıcı Ersoy, 2007, s.385).
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Özbek Türkçesi
Özbek Türkçesindeki kişi adılları men, sen/senlär, u/ul tekil kişi adılları ile biz/bizlär, siz/sizlär, ulär çoğul
kişi adıllarından oluşmakta 1. ve 3. tekil kişi ile 3. çoğul kişi dışındaki diğer kişi adıllarında ikili bir kullanım
söz konusudur. Özbek Türkçesinde;
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

Vasıta
Durum
Eki

Eşitlik
Durum
Eki

Men
Sen/senlär

meni
seni

mening
sening

mendä
sendä

mendän
sendän

mengä
sengä

mençä
sençä

u/ul
Biz/bizlär
Siz/sizlär
ulär

uni
bizni
sizni
ulärni

uning
bizning
sizning
ulärning

undä
bizdä
sizdä
ulärda

undän
bizdän
sizdän
ulärdän

ungä
bizgä
sizgä
ulärgä

sęniŋ
bilen
-

unçä
bizçä
sizçä
ulärçä

Yön
Gösterme
Durum
Eki
-

(Öztürk, 2007, s.318; Kocasavaş, 2004, s. 172- 546)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

kelärmän
kelärsän
kelär
kelärmiz
kelärsiz
kelärlär

(Öztürk, 2007, s.327)
Özbek Türkçesinde fiil çekimlerinde kişi adılları: män, sän, III. tekil şahıs eksiz, mIz, silär, lar/ lär/ -ş (Öztürk,
2007, s.322).
4. Kuzey – Batı (Kıpçak) Grubu Türk Diyalektleri
Tatar Türkçesi
Tatar Türkçesinde bulunan kişi adılları, min, sin, ul tekil kişi adılları ve béz, séz, alar çoğul kişi adıllarıdır.
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

Vasıta
Durum
Eki

Eşitlik
Durum
Eki

min
sin

miné
siné

miném
sinéñ

minde
sinde

minen
sinen

miña
siña

minęmçe
sinęŋçe

ul
béz
séz
alar

anı
bézné
sézné
alarnı

anıñ
béznéñ
séznéñ
anıŋ

anda
bézde
sézde
alarda

annan
bizden
sézden
alardan

aña
bézge
sézge
alarga

sinęŋ
belen/
sinnen
-

-

Yön
Gösterme
Durum
Eki
-

aŋar/aŋar
-

(Demirci, 2010, s.164-165; Kocasavaş, 2004, s. 172- 546)
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Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

kiler měn
kiler sěn
kilěr
kiler běz
kiler sěz
kilěr(ler)

(Öner, 2007, s.715-724)
Tatar Türkçesinde fiil çekimlerinde kullanılan adıl kökenli kişi ekleri: mın/ mén, sıŋ/seŋ, III. tekil şahıs eksiz,
biz/ béz, sIz/ séz, lAr (Öner, 2007, s.715).
Kazak Türkçesi
Kazak Türkçesinde diğer Türk Yazı Dillerindeki adıllara ek olarak 2. tekil ve 2. çoğul kişi adıllarının nezaket
şekli bulunmaktadır. Kazak Türkçesindeki kişi adılları, men, sen, siz(nezaket), ol tekil kişi adılları ile biz,
sender, sizder (nezaket), olar’dır.

İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

Vasıta
Durum
Eki

Eşitlik
Durum
Eki

Men
Sen
Siz
Ol
Biz
Sender
Sizder
olar

meni
seni
sizi
onı
bizi
senderdi
sizderdi
oları

meniñ
seniñ
sizdiñ
onıñ
bizdiñ
senderdiñ
sizderdiñ
olardın

mende
sende
sizde
onda
bizde
senderde
sizderde
olarda

menen
senen
sizden
ondan
bizden
senderden
sizderden
olardan

mağan
sağan
sizge
oğan
bizge
senderge
sizderge
olarğa

menimen
senimen
sizben
onımen
bizben
sendermen
sizdermen
olarmen

męnşę
onça
-

Yön
Gösterme
Durum
Eki
-

(Demirci, 2010, s.156-157; Kocasavaş, 2004, s. 172- 546)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

kelermin
kelersiñ
kelersiz
kelerdi
kelermiz
kelersiñder
kelersizder
kelerdi

(Tamir, 2007, s.460)
Kazak Türkçesinde fiil çekimlerinde kullanılan adıl kökenli kişi ekleri: mIn/ bIn/ pIn, sIn, III. tekil şahıs eksiz,
bIz/ mIz/ pIz, sIŋdAr, -dI/ -I (Tamir, 2007, s.460).
Kırgız Türkçesi
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Kırgız Türkçesinde de Kazak Türkçesinde olduğu gibi nezaket amacı ile 2. tekil ve 2. çoğul kişi
adıllarının birden fazla şekli bulunmaktadır. Kırgız Türkçesindeki kişi adıllarına baktığımız zaman kişi
adılları, men, sen, siz(nezaket), al tekil kişi adılları ile biz, siler, sizler(nezaket), alar çoğul kişi adıllarından
oluşmaktadır.
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

Vasıta
Durum
Eki

Eşitlik
Durum Eki

Men
sen

meni
seni

menin
senin

mende
sende

menden
senden

maga
saga

męnimçę
-

siz
al

sizdi
anı

sizdin
anın

sizde
anda

sizden
andan

sizge
aga

sęni
męnen
-

biz
siler
sizder
alar

bizdi
silerdi
sizderdi
alardı

bizdin
silerdin
sizderdin
alardın

bizde
silerde
sizderde
alarda

bizden
silerden
sizderden
alardan

bizge
silerge
sizderge
alarga

-

ançalık/
aŋçıga
-

Yön
Gösterme
Durum
Eki
-

(Demirci, 2010, s.154; Kocasavaş, 2004, s. 172- 546)

Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

keler min
keler siŋ
keler siz
keler
keler biz
keler siŋiz
keler sizder
keler

(Kasapoğlu Çengel, 2007, s.517)
Kırgız Türkçesinde fiil çekimlerinde kullanılan adıl kökenli kişi ekleri: mXn, sXn/ sXz, III. tekil şahıs eksiz, bIz/
pIz, sIŋAr/ sIzdAr, III. çoğul şahıs eksiz (Kasapoğlu Çengel, 2007, s.515- 520).
Karakalpak Türkçesi
Karakalpak Türkçesinde bulunan kişi adılları, men, sen, ol tekilkişi adılları ile bizler, sizler, olar çoğul kişi
adıllarıdır.
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

Vasıta
Durum Eki

Eşitlik
Durum Eki

men

meni

meniñ

mende

mennen

mağan

meniñşe

sen
ol
bizler
sizler

seni
onı
bizlerdi
sizlerdi

seniñ
onıñ
bizlerdiñ
sizlerdiñ

sende
onda
bizlerde
sizlerde

sennen
onnan
bizlerden
sizlerden

sağan
oğan
bizge
sizlerge

meniñ
menen
seniñ menen
onıñ menen
biz benen
sizler menen

seniñşe
onıñşa
biziñşe
siziñşe

Yön
Gösterme
Durum
Eki
-
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olardı

olardıñ

olarda

olardan

olarğa

olar menen

olarşa

-

(Uygur, 2007, s. 577; Kocasavaş, 2004, s. 172- 546)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

kelermen
kelerseñ
keler
kelermiz
kelersiz
keler

(Uygur, 2007, s. 584-591)
Karakalpak Türkçesinde fiil çekimlerindekullanılan adıl kökenli kişi ekleri: mAn/ pAn, sAŋ, III. tekil şahıs
eksiz, bIz/ pIz/ mIz, sIzlAr/ sIz, (-DI) (Uygur, 2007, s. 584-585).
Kumuk Türkçesi
Kumuk Türkçesindeki kişi adılları, men, sen, o/ol tekil kişi adılları ile biz, siz, alar çoğul kişi adıllarından
meydana gelmektedir.

İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

men
sen
o(ol)
biz
siz
olar

meni
seni
onu
bizin
sizin
olanı

meni
seni
onu
bizin
sizin
olanı

mende
sende
onda
bizde
sizde
olarda

menden
senden
ondan
bizden
sizden
olardan

mağa
sağa
oğar
bizge
sizge
olağa

Vasıta
Durum
Eki
-

Eşitlik
Durum
Eki
mendey
sendey
bizdey
sizdey
olarday

Yön
Gösterme
Durum
Eki
oġar/aġar
-

(Pekacar, 2007, s.982; Kocasavaş, 2004, s. 172- 546)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

gelermen
gelersen
geler
gelerbiz
gelersiz
gelerler

(Pekacar, 2007, s. 985-988)
Kumuk Türkçesindeki fiil çekimlerinde kullanılan adıl kökenli kişi ekleri: mAn, sAn, III. tekil şahıs eksiz/ (dXr), bXz, sXz, lAr (Pekacar, 2007, s. 985).
Kırım-Tatar Türkçesi
Kırım-Tatar Türkçesinde bulunan kişi adılları, men, sen, o, biz, siz olar’dır.
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
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Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

Vasıta
Durum
Eki

Eşitlik
Durum
Eki

men
sen
o
biz
siz
olar

meni
seni
onı
bizni
sizni
olarnı

menim
seniñ
onıñ
bizim
siziñ
olarnıñ

mende
sende
onda
bizde
sizde
olarda

menden
senden
ondan
bizden
sizden
olardan

maña
saña
oña
bizge
sizge
olarğa

mennen
sennen
onnen
biznen
siznen
olarnen

mence
sence
bizce
sizce
olarca
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Yön
Gösterme
Durum
Eki
-

(Yüksel, 2007, s.849)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

kelem
kelesiñ
kele
kelemiz
kelesiz
keleler

(Yüksel, 2007, s.852)
Kırım- Tatar Türkçesinde fiil çekimlerinde kullanılan adıl kökenli kişi ekleri, m, sIŋ, III. tekil şahıs eksiz, mIz,
sIz/ sIŋIz, lAr (Yüksel, 2007, s. 851).

Karaçay-Malkar Türkçesi
Karaçay Malkar Türkçesindeki kişi adıllarına baktığımız zaman kişi adıllarının men, sen, ol tekil ve
biz, siz, ala çoğul kişi adıllarından oluştuklarını görmekteyiz.
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

Vasıta
Durum
Eki

Eşitlik
Durum
Eki

men
sen
ol
biz
siz
ala

meni
seni
anı
bizni
sizni
alanı

meni
seni
anı
bizni
sizni
alanı

mende
sende
anda
bizde
sizde
alada

menden
senden
andan
bizden
sizden
aladan

maŋŋa
saŋŋa
aŋŋa
bizge
sizge
alaga

meni bla
seni bla
anı bla
bizni bla
sizni bla
ala bla

meniça
seniça
anıça
bizça
sizça
alaça

Yön
Gösterme
Durum
Eki
aŋŋar
-

(Tavkul, 2007, s.908; Kocasavaş, 2004, s. 172- 546)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

kelerme
kelerse
keler
kelerbiz
kelersiz
kelerle

(Tavkul, 2007, s.910-913)
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Karaçay- Malkar Türkçesinde fiil çekimlerinde kullanılan adıl kökenli kişi ekleri, mA, sA, dX, bXz, sXz, lA/
dXlA (Tavkul, 2007, s. 910).
Başkurt Türkçesi
Başkurt Türkçesindeki kişi adılları, min, hin, ul tekil ve bἶᶎ, sἶᶎ, ular çoğul kişi adıllarından oluşmaktadır.
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi
Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

Vasıta
Durum
Eki

Eşitlik
Durum
Eki

min

miŋἶ

minἶŋ

mindä

minän

miŋä

minἶŋsä

hin

hinἶ

hinἶŋ

hindä

hinän

hiŋä

ul

unı

unıŋ

unda

unan

uğa

bἶᶎ

bἶᶎᶎἶ

bἶᶎᶎἶŋ

bἶᶎᶎä

bἶᶎᶎän

bἶᶎgä

sἶᶎ

hἶᶎᶎἶ

hἶᶎᶎἶŋ

hἶᶎᶎä

hἶᶎᶎän

hἶᶎgä

ular

ularᶎı

ularᶎıŋ

ularᶎa

ularzan

ularga

minἶŋ
mἶŋän
hinἶŋ
mἶŋän
unın
mἶŋän
bἶᶎᶎἶŋ
mἶŋän
hἶᶎᶎἶŋ
mἶŋän
ular
mἶŋän

Yön
Gösterme
Durum
Eki
-

hinἶŋsä

-

unıŋsä

-

bἶᶎᶎἶŋsä

-

hἶᶎᶎἶŋsä

-

ularᶎan

-

(Yazıcı Ersoy, 2007, s.772)

Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

kilἶrmin
kilἶrhἶŋ
kilἶr
kilἶrbἶᶎ
kilἶrhἶgἶᶎ
kilἶrlär

(Yazıcı Ersoy, 2007, s.775-779)
Başkurt Türkçesinde fiil çekimlerinde kullanılan adıl kökenli kişi ekleri, m/ mXn, hXn, III. tekil şahıs eksiz,
bXȥ, hXġXȥ, lAr/ Dar/ ȥAr (Yazıcı Ersoy, 2007, s. 775).
Nogay Türkçesi
Nogay Türkçesinde kişi adılları, men, sen, ol, biz, siz, olar’dan oluşur.
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

men
sen
ol

meni
seni
oga

menim
seniñ
onı

mende
sende
onda

mennen
sennen
onıñşa

maga
saga
onda

Vasıta
Durum
Eki
-

Eşitlik
Durum
Eki
menimşe
seniñşe
-

Yön
Gösterme
Durum
Eki
-
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biz
siz
olar

bizdi
sizde
olardı

bizim
sizdi
olardıñ

bizde
sizde
olarda

bizden
siziñşe
olardan

bizge
sizge
olarga

-

bizimşe
olardıñşa
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-

(Ergönenç Akbaba, 2007, s.638)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

kelemen
kelesen
keledi
kelemiz
kelesiz
kelediler

(Ergönenç Akbaba, 2007, s.640-643)
Nogay Türkçesinde fiil çekimlerinde kullanılan adıl kökenli kişi ekleri, mAn/ pAn, sIŋ/sIz, III. tekil şahıs
eksiz/ DI, mIz/ pIz, sIz, lAr/ DIlAr (Ergönenç Akbaba, 2007, s.640).
5. Kuzey – Doğu (Abakan) Grubu Türk Diyalektleri
Altay Türkçesi
Günümüz Altay Türkçesindeki kişi adılları ise; men, sen, ol tekil kişi adılları ile bis, sler, olor çoğul kişi
adıllarından oluşmaktadır.

İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

Vasıta
Durum
Eki

Eşitlik
Durum Eki

Yön
Gösterme
Durum
Eki
-

men

meni

meniñ

mende

meneñ

mege

mendiy

sen

seni

seniñ

sende

seneñ

sege

ol

onı

onıñ

onoñ

ogo

ondıy/andıy

-

bis
sler
olor

bisti
slerdi
olordı

bistiñ
slerdiñ
olordıñ

ondo/
anda
biste
slerde
olordoñ

menile/
menle
senile/
senle
onıla/ollo

bisteñ
slerdeñ
olordoñ

biske
slerge
olorgo

bisle
slerle
olorlo

bistiys
slerdiy
olordıy

-

sendiy

-

(Güner Dilek, 2007, s.1040)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

kelerim
keleriñ
keler
keleribis
keligerer
kelerler

(Güner Dilek, 2007, s.1043-1051)
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Altay Türkçesinde fiil çekimlerinde kullanılan adıl kökenli kişi ekleri, Im, Iŋ, III. tekil şahıs eksiz, bIs, (I)s/ As/
Os, (I)gAr/ AAr/ OOr/ Ar/ Or, lAr/ lOr/ DAr/ DOr/ ş (Güner Dilek, 2007, s. 1043).
Tuva Türkçesi
Tuva Türkçesindeki kişi adıllarına geldiğimiz zaman ise Tuva Türkçesindeki kişi adılları, men, sen, ol tekil
kişi adılları ile bis, siler, olar çoğul kişi adıllarından meydana gelmektedir.
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri
men
sen
ol
bis
siler
olar

Belirtme
Durum
Eki
meni
seni
onu
bisti
silerni
olarnı

İlgi Eki

meeŋ
seeŋ
ooŋ
bistiŋ
silerniŋ
olarnıŋ

Bulunma
Durum
Eki
mende
sende
ında
biste
silerde
olarda

Çıkma
Durum
Eki
menden
senden
oon
bisten
silerden
olardan

Yönelme
Durum
Eki
meŋee
seŋee
aŋaa
biske
silerge
olarga

Vasıta
Durum Eki

Yön
Durum
Eki
mençe
sençe
olçe
bisçe
silerje
olarje

meeŋ-bile
seeŋ-bile
ooŋ-bile
bistiŋ-bile
silerniŋ-bile
olarnıŋ-bile

Yön
Durum
Eki 2
mendive
sendive
olduva
bistive
silerdive
olardıva

(Arıkoğlu, 2007, s.1182)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Tekil 1.şahıs
Tekil 2.şahıs
Tekil 3.şahıs
Çoğul 1.şahıs
Çoğul 2.şahıs
Çoğul 3.şahıs

kelir men
kelir sen
kelir
kelir bis
kelir siler
kelirler

(Arıkoğlu, 2007, s.1192-1193)
Tuva Türkçesinde fiil çekimlerinde kullanılan adıllar men, sen, III. tekil şahıs eksiz, bis, siler, lAr/ nAr/ tAr
(Arıkoğlu, 2007, s.1185).
Hakas Türkçesi
Hakas Türkçesinde yer alan kişi adılları min, sin, ol tekil kişi adılları ile pἶs, sἶrer, olar çoğul kişi adıllarıdır.
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

Vasıta
Durum
Eki

min
sin
ol
pἶs
sἶrer
olar

minἶ
sini
anı
pἶstἶŋ
sἶrernἶ
olarnı

minἶŋ
sinἶŋ
anıŋ
pἶstἶŋ
sἶrernἶŋ
olarnıŋ

minde
sinde
anda
pἶste
sἶrerde
olarda

minneŋ
sinneŋ
annaŋ
pἶsteŋ
sἶrerdeŋ
alardaŋ

mağaa
sağaa
ağaa
pἶske
sἶrerge
olarğa

minneŋ
sinneŋ
annaŋ
pἶsneŋ
sἶrerneŋ
olarnaŋ

Eşitlik
Durum
Eki
-

Yön
Gösterme
Durum
Eki
minzer
sinzer
anıŋzar
pἶsser
sἶrerzer
olarzar

(Arıkoğlu, 2007, s.1109)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Teklik 1.şahıs
Teklik 2.şahıs
Teklik 3.şahıs
Çokluk 1.şahıs
Çokluk 2.şahıs

kilirbἶn
kilirzἶŋ
kilir
kilirbἶs
kilirzer
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kilirler

(Arıkoğlu, 2007, s.1115)
Hakas Türkçesinde fiil çekimlerinde kullanılan adıl kökenli kişi ekleri, bIn/ mIn/ pXn, zIŋ/sIŋ, III. tekil şahıs
eksiz, bIs/ mIs/ pIs, zAr/ sAr, lAr/ nAr/ tAr (Arıkoğlu, 2007, s.1110).
Çuvaş Türkçesi
Çuvaş Türkçesindeki kişi adılları, épĩ, ésĩ, vĩltekil kişi adılları ile épĩr, ésĩr, vĩsem çoğul kişi adıllarından
oluşmaktadır.
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Durum
Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

Vasıta
Durum
Eki

épĩ
ésĩ
vĩl
épĩr
ésĩr
vĩsem

mana
sana
ĩna
pire
sire
vĩsene

man
san
un
pirĩn
sirĩn
vĩsen

manra
sanra
unra
pirte
sirte
vĩsençe

manran
sanran
unran
pirten
sirten
vĩsençen

mana
sana
ĩna
pire
sire
vĩsene

manpa
sanpa
unpa
pirĩnpe
sirĩnpe
vĩsempe

Eşitlik
Durum
Eki
-

Yön
Gösterme
Durum
Eki
-

(Ersoy, 2007, s.1312)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
Teklik 1.şahıs
Teklik 2.şahıs
Teklik 3.şahıs
Çokluk 1.şahıs
Çokluk 2.şahıs
Çokluk 3.şahıs

kilĩp
kilĩn
kilĩt
kilpĩr
kilĩr
kilŝŝĩ

(Ersoy, 2007, s.1315-1316)
Çuvaş Türkçesinde fiil çekimlerinde kullanılan adıl kökenli kişi ekleri, Ĭp/ p, Ĭn/ n, III. tekil şahıs eksiz, pĬr, Ĭr/
r, śśĬ/ śś (Ersoy, 2007, s.1315).
Saha (Yakut) Türkçesi
Saha Türkçesindeki kişi adılları ise; min, en, kini tekil kişi adılları ve bisigi, ehiği, kiniler çoğul kişi
adıllarından oluşmaktadır.
İsim Hâl Ekleri İle Adılların Kullanımı
Kişi
Zamiri

Belirtme
Durum
Eki

İlgi Eki

Ortaklık
Durum Eki

Çıkma
Durum
Eki

Yönelme
Durum
Eki

Vasıta
Durum Eki

Eşitlik
Durum
Eki

min

migin

meine

miiginniin

miigitten

miexe

miiginen

en
kini
bisigi
ehiği
kiniler

eyigin
kinini
bihigini
ehigini
kinileri

eyiene
kiene
bihiene
ehiene
kiennere

eyiginniin
kiniliin
bihiginniin
ehiginniin
kinilerdiin

eyigitten
kinitten
bihigitten
ehigitten
kinilerten

eyiexe
kiniexe
bihiexe
ehiexe
kinilerge

eyiginen
kininen
bihiginen
ehiginen
kinilerinen

miiginne
eger
-

Yön
Gösterme
Durum
Eki
-

(Demirci, 2010, s.172; Kocasavaş, 2004, s. 172- 546)
Fiil Çekiminde Kişi Adıllarının Kullanımı
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Teklik 1.şahıs
Teklik 2.şahıs
Teklik 3.şahıs
Çokluk 1.şahıs
Çokluk 2.şahıs
Çokluk 3.şahıs
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kelebin
keleğin
keler
kelerbit
kelerğit
kelerler

(Kirişçioğlu, 2007, s. 1265-1270)
Saha Türkçesinde fiil çekimlerinde kullanılan adıl kökenli kişi ekleri, BXn/ mXn, ĠXn/ xXn/ ŋXn, III. tekil şahıs
eksiz, BXt/ mXt, ĠXt/ xXt/ ŋXt, lAr/ lOr/ DAr/ DOr/ nAr/ nOr (Kirişçioğlu, 2007, s. 1266).
4. SONUÇ
Sonuç olarak adıllar, bir cümlede/ bildirişimde daha önce anılan varlığın ismini yeniden söylemek ya da
yazmak yerine kullanılan ad soylu kelimelerdir. Kişi adılları ise, bir bildirişimde kişilerin isimlerini
karşılamak amacıyla kullanılan kelimelerdir.
Türkçedeki adılların Ana Altaycadan türediği düşünülmekte ve Türk dil ve diyalektlerini tasnif etmede ses
denklikleri kadar önem arz ettikleri görülmektedir. Türk dil ve diyalektlerini tasnif etmek isteyen birçok
Türkoloğun, adılların dil ve diyalektler arasındaki benzerliklerinden ya da farklılıklarından hareket ettiği
tespit edilmiştir.
Türkolojide çok tartışmalı olan “o” 3. tekil kişi adılının isim hâl ekleri ile çekimlenişi sırasında türeyen adıl
n’sinin kökeni bugün artık Ana Altaycada var olduğu kabul edilen *in 3. tekil kişi adılına dayandırılmaktadır.
Böylelikle “o” adılının isim hâl ekleri ile çekimlenişinde türeyen –n sesinin farklı bir ses ya da ek olmadığı ve
adılın bünyesinde ihtiva ettiği sesin kalıntısı olduğu varsayılmaktadır.
Adılların isim hâl ekleri ile birlikte kullanımında Türk dilleri arasındaki farklılıkları tespit etmek amacıyla
isim hâl ekleri, sadece belirtme durum eki, ilgi eki, bulunma durum eki, çıkma durum eki, yönelme durum
eki, vasıta durum eki, eşitlik durum eki ve yön gösterme durum eki ile sınırlı tutulmuş benzerlikler ve
farklılıklar bu hâl ekleri üzerinden değerlendirilmiştir. Kimi diyalektlerde bulunan farklı isim hâl ekleri
karışıklık yaşanmaması adına isim hâl ekleri arasına dâhil edilmemiştir. Ayrıca yön gösterme durum ekinin
sadece yön ifade etmek amacıyla yer ve zaman isimlerine eklendiğini ve adıllarla, birkaç dil ya da diyalekt
dışında, hiçbir şekilde birleşmediğini tespit etmiş bulunmaktayız. Vasıta durum ekinin tarihi gelişimine
baktığımızda Eski Türkçe döneminde +n vasıta durum ekinin pek az kullanıldığını ilerleyen dönemlerde ise
ekin bünyesine farklı isim hâl ekleri veya edatların dâhil olduğunu ve ancak farklı eklerin vasıta durum
ekine katılmasıyla adıllarla birleşebildiğini görmüş olduk. Vasıta durum ekinin Batı Türkçesindeki
kullanılışına baktığımızda ise, adıllara genellikle ile edatının ve bunun ekleşmiş şekli olan +lA ekinin
getirildiğini görmüş olduk. Kimi dillerde ise eşitlik durum ekinin adıllarla birlikte kullanılmadığı da ortaya
konmuş oldu.
Tarihi ve Modern Türk diyalektlerindeki adılların isim hâl eklerini incelediğimizde adılların istisnasız olarak
belirtme hâl eki, ilgi eki, bulunma hâl eki, ayrılma hâl eki ve yönelme hâl ekleri ile her dönemde çekime
girmiş olduklarını tespit ettik. Geriye kalan hâl eklerinin kullanımı ise, düzensizdir.
Vasıta hâl ekinin adıllarla kullanımına baktığımızda karşımıza üç farklı tablo çıkmaktadır. Bunları şu şekilde
vermek mümkündür:
1) Vasıta hâl ekinin eksiksiz olarak kullanıldığı diyalektler: Eski Anadolu Türkçesi, Türkiye Türkçesi,
Azeri Türkçesi, Yeni Uygur Türkçesi, Kazak Türkçesi, Karakalpak Türkçesi, Kırım-Tatar Türkçesi, KaraçayMalkar Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Altay Türkçesi, Tuva Türkçesi, Hakas Türkçesi, Çuvaşça, Saha Türkçesi.
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2) Vasıta hâl ekinin belli adıllarda kullanıldığı diyalektler: Bu grupta yer alan diyalektlerde vasıta hâl
eki, genel olarak 3. tekil şahısta kullanılmış bunun yanı sıra 1. veya 2. tekil şahıslarda da kullanıldığı
görülmüştür. Bu diyalektler ise; Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi,
Özbek Türkçesi, Tatar Türkçesi ve Kırgız Türkçesidir.
3) Vasıta hâl ekinin hiç kullanılmadığı diyalektler: Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Türkmen
Türkçesi, Gagavuz Türkçesi, Kumuk Türkçesi ve Nogay Türkçesidir.
Vasıta hâl ekinin tarihi ve modern Türk diyalektlerinde kuruluş şekilleri ve bunların hangi diyalektlerde
nasıl yer aldığı aşağıda verilmiştir:
1) +n vasıta hâl eki ile kurulanlar: Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi, Harezm
Türkçesi.
2) İlgi eki ve ile edatının birleşmesiyle kurulanlar: Eski Anadolu Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Azeri
Türkçesi.
3) İlgi eki ve bile/bilen yapısıyla kurulanlar: Yeni Uygur Türkçesi, Özbek Türkçesi, Karaçay-Malkar
Türkçesi, Tuva Türkçesi, Tatar Türkçesi.
4) –men/ -nen ses grubu ile kurulanlar: Kırım-Tatar Türkçesi, Kazak Türkçesi, Hakas Türkçesi.
5) menen/ minen/ miŋän yapısıyla kurulanlar: Başkurt Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Karakalpak
Türkçesi.
6) ile edatı ile kurulanlar: Altay Türkçesi.
Çuvaşça ve Saha Türkçelerindeki vasıta hâl ekinin kullanımı farklıdır.
Eşitlik hâl ekinin kullanımında da vasıta hâl eki ile benzerlikler mevcuttur. Bu hâl ekinin kullanımında da
karşımıza üç farklı tablo çıkmaktadır.
1) Eşitlik hâl ekinin eksiksiz olarak kullanıldığı diyalektler: Eski Anadolu Türkçesi, Türkiye Türkçesi,
Azeri Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Yeni Uygur Türkçesi, Özbek Türkçesi, Karakalpak Türkçesi, Kumuk
Türkçesi, Kırım-Tatar Türkçesi, Karaçay-Malkar Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Nogay Türkçesi, Altay Türkçesi,
Tuva Türkçesi.
2) Eşitlik hâl ekinin belli adıllarda kullanıldığı diyalektler: Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi,
Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Gagavuz Türkçesi, Tatar Türkçesi,
Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Saha Türkçesi.
3) Eşitlik hâl ekinin hiç kullanılmadığı diyalektler: Hakas Türkçesi, Çuvaşça.
Eşitlik hâl ekinin adılların kullanımında en ilgi çekici nokta Kazak Türkçesi ve Karakalpak Türkçelerinde
+çA eşitlik hâl ekinin ünsüzü diğer diyalektlerin aksine ç sesi ile değil ş sesi iledir. Bu da onları diğer
diyalektlerden ayırır.
Eşitlik hâl ekinin kuruluş şekilleri ve bunların hangi diyalektlerde kullanıldığı aşağıda maddeler hâlinde
verilmiştir.
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1) +çA eşitlik hâl eki ile kurulanlar: Orhun Türkçesi, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak
Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kazak
Türkçesi, Kırım-Tatar Türkçesi, Karaçay-Malkar Türkçesi ve Tuva Türkçesi.
2) CIlAyU/ cIlayUn yapısıyla kurulanlar: Uygur Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Gagavuz Türkçesi.
3) İlgi eki ve +çA eki ile kurulanlar: Yeni Uygur Türkçesi, Tatar Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Karakalpak
Türkçesi, Nogay Türkçesi.
4) -Dey yapısıyla kurulanlar: Kumuk Türkçesi, Altay Türkçesi.
Eşitlik hâl ekinde ise, Başkurt ve Saha Türkçeleri farklı bir yapıya sahiptirler.
Yön gösterme hâl ekinin kullanımında ise karşımıza iki farklı tablo çıkmaktadır. Yön gösterme eki, tarihi ve
modern diyalektlerde ya kullanılmış ya da hiç kullanılmamıştır. Vasıta ve eşitlik hâl eklerindeki kullanım üç
farklı şekildeyken (eksiksiz olarak kullanılanlar, belli adıllarla kullanılanlar ya da hiç kullanılmayan
diyalektler) yön gösterme hâl eki, sadece kullanılan veya kullanılmayan şeklinde iki farklı gruba ayrılıyorlar.
1) Yön gösterme hâl ekinin kullanıldığı diyalektler: Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi, Karahanlı
Türkçesi, Harezm Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Yeni Uygur Türkçesi,
Tatar Türkçesi, Kumuk Türkçesi, Karaçay-Malkar Türkçesi, Tuva Türkçesi, Hakas Türkçesi.
2) Yön gösterme hâl ekinin kullanılmadığı diyalektler: Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, Türkmen
Türkçesi, Gagavuz Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Karakalpak Türkçesi, Başkurt
Türkçesi, Nogay Türkçesi, Altay Türkçesi, Çuvaşça ve Saha Türkçesidir.
Yön gösterme hâl eki için genel olarak +GArU, +Ar, +ArU, +Gar, +rU ekleri ile yapılır. Bu eklerin hepsi +GArU
ekinden türediği varsayılmaktadır. Bunun dışında sadece Yeni Uygur Türkçesinde yön gösterme hâl eki
farklı kullanılmaktadır. Yeni Uygur Türkçesinde 3. tekil şahsa ilgi eki ile birlikte +GA yönelme hâl ekinin
gelmesiyle yön gösterme hâli karşılanmak istenmiştir. Bunun dışındaki adıllarda yön gösterme hâli yoktur.
Tarihi ve modern diyalektlerin adıllar ile kullanımına genel olarak baktığımızda ise, Tuva Türkçesinin bütün
hâl ekleri ile eksiksiz bir şekilde çekime girdiği görülmektedir. Bundan sonra ise en fazla çekime giren
diyalekt Yeni Uygur Türkçesidir.
Ayrıca adılların isim hâl ekleri ile çekimlenişi sırasında kelime kökünde bir ses hadisesi söz konusu olduğu
açığa çıkarılmıştır. Bu durum Türkçedeki adılların en büyük özelliğidir. Aslında, Türkçe sondan eklemeli bir
dil olduğu hâlde diğer bütün kelimelerde ekler kelime köklerini değiştirmeden köklere bağlanırken
adıllarda tersi yönde bir durum söz konusudur. Bu ses hadisesinin sebebi ise adılların kökünde bulunan
nazal seslerdir. İçerisinde nazal sesleri bulunduran adıllar, kendilerinden sonra gelen bir ekle birleştikleri
sırada bir değişime uğrarlar. Örneğin ben>bana, sen>sana ancak bu ses değişimi adılların bütün
çekimlerinde görülmez. Ayrıca bu ses hadisesi, sadece adıllar için geçerli olmayıp, içerisinde nazal sesleri ( ñ
ve ŋ seslerini) barındıran hemen bütün kelimeler için geçerli bir kaide hâlini almıştır.
Fiil çekimlerinde adılların kişi unsuru olarak kullanımını incelediğimizde karşımıza şöyle bir sonuç
çıkmıştır:
1) Tekil I. Şahsın Kullanımı:
Men: Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi
Mén: Çağatay Türkçesi
-vAm ve türevleri: Eski Anadolu Türkçesi
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-Im ve türevleri: Türkiye Türkçesi, Gagavuz Türkçesi, Altay Türkçesi
-Am: Azeri Türkçesi, Kırım-Tatar Türkçesi
-In: Türkmence
-mÄn: Yeni Uygur Türkçesi, Özbek Türkçesi
-min/ -Bἶn/ -mUn: Kazak Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Hakas, Türkçesi, Kırgız Türkçesi
-mAn: Karakalpak, Kumuk, Nogay ve Tuva Türkçeleri
-mA: Sadece Karaçay-Malkar Türkçesi
2) Tekil II. Şahsın Kullanımı:
Sen: Orhun, Uygur, Karahanlı, Harezm, Kıpçak, Çağatay Türkçeleri
Sén: Çağatay Türkçesi
-sün: Eski Anadolu Türkçesi
-Sin: Türkiye, Gagavuz Türkçeleri
-sAn: Azeri, Kumuk, Nogay ve Tuva Türkçeleri
-sÄn: Yeni Uygur Türkçesi ve Özbek Türkçesi
-siŋ: Kazak Türkçesi
-sIz: Kazak Türkçesi
-sUŋ/ -sUz: Kırgız Türkçesi
-sAŋ: Karakalpak Türkçesi
-sA: Karaçay-Malkar Türkçesi
-hἶŋ: Başkurt Türkçesi
-Iŋ: Altay Türkçesi
-zÇoğul ŋ: Hakas
3)Tekil III. Şahsın Kullanımı: Eksiz
4) Çoğul I. Şahsın Kullanımı:
-bIz/ -mIz: Orhun, Uygur, Karahanlı, Harezm, Kıpçak, Çağatay, Yeni Uygur, Özbek, Kazak,
Karakalpak, Kırım-Tatar ve Nogay Türkçeleri
-vUz ve türevleri: Eski Anadolu Türkçesi
-Iz: Türkiye Türkçesi ve Gagavuz Türkçesi
-bIs: Altay ve Tuva Türkçeleri
-Ik: Azeri Türkçesi
-Is: Türkmence
-bUz: Kırgız, Kumuk, Karaçay-Malkar Türkçeleri
-bἶȥ: Başkurt Türkçesi
-bἶs: Hakas Türkçesi
5) II. Çoğul Şahsın Kullanımı:
sIz: Orhun, Uygur, Karahanlı, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçeleri
-süz: Eski Anadolu Türkçesi
-sIz: Karakalpak, Kumuk, Kırım-Tatar, Karaçay-Malkar, Nogay Türkçeleri
-sInIz: Azeri, Türkmen, Gagavuz ve Türkiye Türkçesi
-silÄr: Yeni Uygur, Özbek ve Tuva Türkçeleri
-Ar: Altay Türkçesi
-siŋder/ -sizder: Kazak Türkçesi
-süŋüz/ -süzdör: Kırgız Türkçesi
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-hἶgἶȥ: Başkurt Türkçesi
-zer: Hakas Türkçesi
6) Çoğul III. Şahsın Kullanımı:
Eksiz kullanım.
-lAr: Fiil çekimlerinde en sık kullanılan ektir. İstinasız bir şekilde hemen her diyalekte kullanılır.
-lA: Sadece Karaçay-Malkar Türkçesinde kullanılır.
-lÄr: Başkurt Türkçesinde kullanılır.

Fiil çekimlerinde kişi adıllarının kullanımında Orhun Türkçesi döneminde henüz bir ekleşmeden söz etmek
mümkün değildir.Uygur Türkçesi döneminden itibaren fiil çekimlerinde kişi unsuru olarak kullanılan
adılların ekleşme süreci başlamış olmakla beraber bu ekleşme süreci, 13. yüzyıldan sonra belirgin bir
şekilde görülmeye başlanmıştır. Bu nedenle bazı dillerde fiil çekimleri, sadece iyelik kökenli kişi eki ile
yapılmaktadır. Ancak modern Türk diyalektlerinden kimilerinde adılların fiil çekiminde hâlen kişi unsuru
olarak kullanıldığı dikkat çekmektedir. Ayrıca kişi adılları, fiil çekimlerinde belirli geçmiş zaman dışındaki
bütün zaman kipleri ile birleşebilmekte ve fiil çekimi oluşturabilmektedir. Ancak belirli geçmiş zaman için
bu tür bir kullanım söz konusu değildir.
Kısaltmalar:
Alm. = Almanca
Fr. = Fransızca
Gr. = Gramer
İng. = İngilizce
S. = Sayfa
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EK I: Kişi Adıllarının İsim Hâl Ekleri İle Çekimlenişini Gösteren Genel Tablo
Tarihi
Diyalektler

Belirtme Hâl
Eki

İlgi Eki

Bulunma
Hâl Eki

Çıkma Hâl
Eki

Yönelme
Eki

Orhun
Türkçesi

Meni, sini, anı,
bizni,
sizni,
olarnı

Mente,
sinte, anta,
bizinte,
sizinte,
olarta

Mente,
sinte, anta,
bizinte,
sizinte,
olarta

Maŋa, saŋa, aŋa,
bizge,
sizge,
olarka

Anın

Ança

Uygur
Türkçesi

Meni, sini, anı,
bizni,
sizni,
olarnı

Mente,
sinte, anta,
bizinte,
sizinte,
olarta

Anın

Ança

Sangaru, aŋar

Meni, sini, anı,
bizni,
sizni,
olarnı

Maŋa, saŋa, aŋa,
bizge,
sizge,
olarka

Menin, anın

Minçe, ança

Aŋar/aŋgaru

Harezm
Türkçesi

Meni, séni, anı,
bizni/ bizlerni,
sizni, olarnı/
anlarnı/ alarnı

Mintin.
Sintin,
antın,
biznidin,
siznidin,
olartın
Mendin,
sendin,
andın,
bizdin,
sizdin,
olardın
Mendin,
séndin,
andın,
bizdin/
bizlerdin,
sizdin,
olardın/

Maŋa, saŋa, aŋa,
bizge,
sizge,
olarka

Karahanlı
Türkçesi

Meniŋ,
seniŋ,
anıŋ,
biziŋ,
siziŋ,
olarıŋ
Meniŋ,
seniŋ,
anıŋ,
biziŋ,
siziŋ,
olarıŋ
Meniŋ,
seniŋ,
anıŋ,
biziŋ,
siziŋ,
olarnıŋ
Meniŋ,
séniŋ,
anıŋ,
biziŋ/
bizleriŋ,
siziŋ,
olarnıŋ/

Yön
Gösterme
Hâl Eki
Sangaru, aŋar

Maŋa, saŋa, aŋa,
bizge/bizlerge,
sizge,
olarka/anlarka/
alarka

Sénin, anın

Mençe, ança

Saŋar, aŋar/
aŋaru/ aŋru

Mente,
sinte, anta,
bizde, sizde,
olarda

Mende,
sénde,
anda,
bizde/
bizlerde,
sizde,
olarda/

Hâl

Vasıta
Eki

Hâl

Eşitlik Hâl Eki
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Kıpçak
Türkçesi

Meni, seni, anı,
bizni/mizni,
sizni/sizlerni,
anlarnı

Çağatay
Türkçesi

Meni, séni, anı,
bizni,
sizni,
alarnı

Eski
Anadolu
Türkçesi

Beni, seni, anı,
bizi, sizi, anları

anlarıŋ/
alarıŋ

anlarda/
alarda

anlardın/
alardın

Menim,
seniŋ,
anıŋ,
bizim/
mizim,
siziŋ/
sizlerin,
anlarnıŋ
Meniŋ,
séniŋ,
anıŋ,
bizniŋ,
sizniŋ,
alarnıŋ
Benüm,
senüŋ,
anuŋ,
bizüm,
sizün,
anlaruŋ

Mende,
sende,
anda,
bizde/
mizde,
Sizde/
sizlerde,
anlarda
Mende,
sénde,
anda, bizde,
sizde,
alarda

Menden,
senden,
andan,
bizden/
mizden,
sizden/
sizlerden,
anlardan
Mendin,
séndin,
andın,
bizdin,
sizdin,
alardın
Benden,
senden,
andan,
bizden,
sizden,
anlardan

Bende,
sende,
anda, bizde,
sizde,
anlarda

Maŋa, saŋa, aŋa,
bizge/
mizge,
sizge/ sizlerge,
anlarga

ança

Aŋar/ aġar

Maŋa, saŋa, aŋa,
bizge,
sizge,
alarga

Minçe,
sinçe,
ança/ olça, bizçe

Ançaķa/
ançaġa

Bençileyin,
sencileyin, ana/
ancılayın,
bizçe/bizçileyin/
bizcileyin, sizçe/
sizcileyin

aŋaru

Baŋa, saŋa, aŋa,
bize, size, anlara

Benümile,
senüŋile,
anuŋile,
bizümile,
sizüŋile,
anlaruŋıla

Modern
Diyalektler

Belirtme
Hâl Eki

İlgi Eki

Bulunma
Hâl Eki

Çıkma Hâl Eki

Yönelme Hâl Eki

Vasıta Hâl Eki

Eşitlik Hâl Eki

Türkiye
Türkçesi

Beni,seni,
onu,
bizi,
sizi, onları

Benim,senin,
onun, bizim,
sizin, onların

Bende,
sende, onda,
bizde, sizde,
onlarda

Benden, senden,
ondan,
bizden,
sizden, onlardan

Bana, sana, ona,
bize, size, onlara

Bence, sence,
onca,
bizce,
sizce, onlarca

Azeri
Türkçesi

Mäni, säni,
onu,
bizi,
sizi,
onları

Mänim,
sänin, onun,
bizim, sizin,
onların

Mändä,
sändä, onda,
bizdä, sizdä,
onlarda

Mändän, sändän,
ondan
Bizdän, sizdän,
onlardan

Mänä, sänä, ona,
bizä, sizä,
onlara

Benimle,
seninle,
onunla,
bizimle, sizinle,
onlarla
Mänimlä,
säninlä,
onunla,
bizimlä, sizinlä,
onlarla

Türkmen
Türkçesi

Meni, seni,
onı, bizi, sizi,
oları

Meniñ, seniñ,
onuñ, biziñ,
siziñ, olarıñ

Mende,
sende, onda,
bizde, sizde,
olarda

Menden, senden,
ondan,
bizden,
sizden,
olardan

Maña, saña, oña,
bize, size,
olara

Mençe, sençe,
onça,
bizçe,
sizçe, olarça

Gagavuz
Türkçesi

Beni, seni,
onu,
bizi,
sizi,
onnarı

Benim, senin,
onun, bizim,
sizin,
onnarın

Bendä,
sendä, onda,
bizdä, sizdä,
onnarda

Bendän, sendän,
ondan,
bizdän,
sizdän,
onnardan

Bana, sana,
bizä, sizä,
onnara

Benciliyin,
senincä,
bizimcä,
onnarca

Yeni Uygur
Türkçesi

Meni,
seni/sizni,
uni,
bizni,
silärni,
ularni

Meniŋ,
seniŋ/sizniŋ,
uniŋ, bizniŋ,
silärniŋ,
ularniŋ

Meniŋdä,
seniŋdä/sizd
ä,
uniŋdä,
bizdä,
silärdä,
ularda

Meniŋdin,
seniŋdin/sizdin,
uniŋdin, bizdin,
silärdin, ulardın

Maŋa, saŋa/sizgä,
uniŋgä, bizgä, sizgä,
ularga

ona,

meniŋ
bilän,
seniŋ
bilän, uniŋ
bilän,
bizniŋ bilän,
silär bilän,
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Yön
Gösterme
Hâl Eki

Mäncä, säncä,
onca,
bizcä,
onlarca, sizcä

Meniŋçä,
seniŋçä/sizçä
uniŋçä,
bizniŋçä,
silärçä, ularçä

uŋinga
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ular bilän

Özbek
Türkçesi

Meni, seni,
uni,
bizni,
sizni, ulärni

Mening,
sening,
uning,
bizning,
sizning,
ulärning

Mendä,
sendä, undä,
bizdä, sizdä,
ulärda

Mendän, sendän,
undän, bizdän,
sizdän, ulärdän

Mengä,
sengä,
ungä, bizgä, sizgä,
ulärgä

sęniŋ bilen

Mençä, sençä,
unçä,
bizçä,
sizçä, ulärçä

Tatar
Türkçesi

Miné, siné,
anı
bézné,
sézné,
alarnı

Miném,
sinén, anıñ,
béznéñ,
séznéñ, anıŋ

Minde, sinde,
anda, bézde,
sézde, alarda

Minen,
sinen,
annan,
bizden,
sézden, alardan

Miña, siña, aña,
bézge, sézge, alarga

sinęŋ belen/
sinnen

minęmçe
sinęŋçe

Kazak
Türkçesi

Meni,
seni/sizi,
onı,
bizi,
senderdi/siz
derdi,
oları

Meniñ,
seniñ/sizdiñ,
onıñ, bizdiñ,
senderdiñ/
sizderdiñ,
olardın

Mende,
sende/sizde,
onda, bizde,
senderde/
sizderde,
olarda

Menen,
senen/sizden,
ondan,
bizden,
senderden/
sizderden,
olardan

Mağan,
sağan/sizge, oğan,
bizge, senderge/
Sizderge,
olarğa

Menimen,
senimen/
sizben,
onımen,
bizben,
sendermen/
sizdermen,
olarmen

Męnşę, onça

Kırgız
Türkçesi

Meni,
seni/sizdi,
anı,
bizdi,
silerdi/
sizderdi,
alardı

Menin,
senin/sizdin,
anın, bizdin,
silerdin/
sizderdin,
alardın

Mende,
sende/sizde,
anda, bizde,
silerde/
sizderde,
alarda

Menden,
senden/sizden,
andan,
bizden,
silerden/
Sizderden,
alardan

Maga, saga/sizge,
aga
bizge,
silerge/
sizderge,
alarga

sęni męnen

Męnimçę,
ançalık/aŋçıga

Karakalpak
Türkçesi

Meni, seni,
onı,
bizlerdi,
sizlerdi,
olardı

Meniñ, seniñ,
onıñ,
bizlerdiñ,
sizlerdiñ,
olardıñ

Mende,
sende, onda,
bizlerde,
sizlerde,
olarda

Mennen, senen,
onan,
bizlerden,
sizlerden,
olardan

Mağan,
sağan,
oğan,
bizge,
sizlerge, olarğa

Meniñ menen,
seniñ menen,
onıñ menen,
biz benen,
sizler menen,
olar menen

Meniñşe,
seniñşe,
onıñşa,
biziñşe,
siziñşe,
olarşa

Kumuk
Türkçesi

Meni, seni,
onu, bizin,
sizin, olanı

Meni, seni,
onu,
bizin,
sizin, olanı

Mende,
sende, onda,
bizde, sizde,
olarda

Menden, senden,
ondan,
bizden,
sizden,
olardan

Mağa, sağa, oğar,
bizge, sizge, olağa

Kırım-Tatar
Türkçesi

Meni, seni,
onı,
bizni,
sizni,
olarnı

Menim,
seniñ, onıñ,
bizim, siziñ,
olarnıñ

Mende,
sende, onda,
bizde, sizde,
olarda

Menden,
senden,
ondan,
bizden,
sizden,
olardan

Maña, saña, oña,
bizge, sizge, olarğa

Mennen,
senen,
onnen,
biznen,
siznen,
olarnen

Mence, sence,
bizce, sizce
olarca

KaraçayMalkar
Türkçesi

Meni, seni,
anı,
bizni,
sizni, alanı

Meni, seni,
anı,
bizni,
sizni, alanı

Mende,
sende, anda,
bizde, sizde,
alada

Menden, senden,
andan,
bizden,
sizden, aladan

Maŋŋa,
saŋŋa,
aŋŋa, bizge, sizge,
alaga

Meni bla, seni
bla,
anı bla, bizni
bla, sizni bla,
ala bla

Meniça, seniça,
anıça,
bizça,
sizça, alaça

Başkurt
Türkçesi

Miŋἶ, hinἶ,
unı,
bἶᶎᶎἶ,
hἶᶎᶎἶ, ularᶎı

Minἶŋ, hinἶŋ,
unıŋ, bἶᶎᶎἶŋ,
hἶᶎᶎἶŋ,

Mindä,
hindä, unda,
bἶᶎᶎä, hἶᶎᶎä,

Minän,
hinän,
unan,
bἶᶎᶎän, hἶᶎᶎän,

Miŋä, hiŋä, uğa,
bἶᶎgä, hἶᶎgä, ularga

Minἶŋ mἶŋän,
hinἶŋ mἶŋän,
unın mἶŋän,

Minἶŋsä,
hinἶŋsä,
unıŋsä,

Mendey,
sendey,
bizdey,
sizdey,
olarday,
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Oġar/aġar

Aŋŋar
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ularᶎıŋ

ularᶎa

ularzan

bἶᶎᶎἶŋ mἶŋän,
hἶᶎᶎἶŋ mἶŋän,
ular mἶŋän

bἶᶎᶎἶŋsä,
hἶᶎᶎἶŋsä,
ularᶎan

Nogay
Türkçesi

Meni, seni,
oga, bizdi,
sizde, olardı

Menim,
seniñ,
onı,
bizim, sizdi,
olardıñ

Mende,
sende, onda,
bizde, sizde,
olarda

Mennen, senen,
onıñşa, bizden,
siziñşe, olardan

Maga, saga, onda,
bizge, sizge, olarga

Menimşe,
seniñşe,
bizimşe,
olardıñşa

Altay
Türkçesi

Meni, seni,
onı,
bitsi,
slerdi, olordı

Meniñ, seniñ,
onıñ, bistiñ,
slerdiñ,
olordıñ

Mende,
sende,
Ondo/anda,
bitse, slerde,
olordoñ

Meneñ,
seneñ,
onoñ, bisteñ,
slerdeñ, olordoñ

Mege, sege, ogo,
biske,
slerge,
olorgo

Menile/ menle,
senile/ senle,
onıla/ollo,
bisle,
slerle,
olorlo

Mendiy,sendiy,
ondıy/ andıy,
bistiys, slerdiy,
olordıy

Tuva
Türkçesi

Meni, seni,
onu,
bitsi,
silerni,
olarnı

Meeŋ, seeŋ,
ooŋ, bistiŋ,
silerniŋ,
olarnıŋ

Mende,
sende,
ında, bitse,
silerde,
olarda

Menden,
senden,
oon,
bitsen, silerden,
olardan

Meŋee, seŋee, aŋaa,
biske,
silerge,
olarga

Meeŋ-bile,
seeŋ-bile,
ooŋ-bile,
bistiŋ-bile,
silerniŋ-bile,
olarnıŋ-bile

Mençe, sençe,
olçe,
biçse,
silerje, olarje

Hakasça

Minἶ,
sini,
anı, pἶstἶŋ,
sἶrernἶ,
olarnı

Minἶŋ, sinἶŋ,
anıŋ, pἶstἶŋ,
sἶrernἶŋ,
olarnıŋ

Minde, sinde,
anda, pἶste,
sἶrerde,
olarda

Minneŋ,
sinneŋ,
annaŋ,
pἶsteŋ,
sἶrerdeŋ, alardaŋ

Mağaa, sağaa, ağaa,
pἶske,
sἶrerge,
olarğa

Minneŋ,
sinneŋ,
annaŋ, pἶsneŋ,
sἶrerneŋ,
olarnaŋ

Çuvaş
Türkçesi

Mana, sana,
ĩna,
pire,
sire, vĩsene

Man, san, un,
pirĩn, sirĩn,
vĩsen

Marna,
sanra, unra,
pirte, sirte,
vĩsençe

Manran, sanran,
unran
pirten, sirten,
vĩsençen

Mana, sana,
pire, sire,
vĩsene

Manpa, sanpa,
unpa, pirĩnpe,
sirĩnpe,
vĩsempe

Saha
Türkçesi

Migin,
eyigin,
kinini,
bihigini,
ehigini,
kinileri

Meine,
eyiene,
kiene,
bihiene,
ehiene,
kiennere

Miiginniin,
eyiginniin,
kiniliin,
bihiginniin,
ehiginniin,
kinilerdiin

Miigitten,
eyigitten,
kinitten,
bihigitten,
ehigitten,
kinilerten

Miexe,
kiniexe,
ehiexe,
kinilerge

ĩna,

eyiexe,
bihiexe,

Miiginen,
eyiginen,
kininen,
bihiginen,
ehiginen,
kinilerinen

EK II: Kişi Adıllarının Fiil Çekimlerinde Kullanımını Gösteren Genel Tablo
Tarihi Diyalektler
Orhun Türkçesi

Fiil Çekimi
kelür men, kelür sen, kelür (ol), kelür biz, kelür siz, kelür (olar)

Uygur Türkçesi

kelür men, kelür sen, kelür (ol), kelür biz, kelür siz, kelür (olar)

Karahanlı Türkçesi

kelür men, kelür sen, kelür (ol), kelür biz, kelür siz, kelür (olar)

Harezm Türkçesi

kelür men, kelür sen, kelür, kelür miz/biz, kelür siz, kelürler

Kıpçak Türkçesi

kelür men, kelür sen, kelür, kelür miz/biz, kelür siz, kelürler

Çağatay Türkçesi

kélür mén, kélür sén, kélür, kélür biz, kélür siz, kélürler
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Mendive,
sendive,
olduva,
bistive,
silerdive,
olardıva
Minzer,
sinzer,
anıŋzar,
pἶsser,
sἶrerzer,
olarzar

Miiginneeger
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Anadolu

gelürvem, gelürsün, gelür, gelürvüz, gelürsüz, gelürler

Modern Diyalektler
Türkiye Türkçesi

Fiil Çekimi
gelirim, gelirsin, gelir, geliriz, gelirsiniz, gelirler

Azeri Türkçesi

gäläräm, gälärsän, gälär, gälärik, gälärsiniz, gälärlär

Türkmen Türkçesi

gelerin, gelersiñ, geler, geleris, gelersiñiz, gelerler

Gagavuz Türkçesi

gelirim, gelirsin, gelir, geliriz, gelirsiniz, gelirlär

Yeni Uygur Türkçesi

kälärmän, kälärsän, kälär, kälärmiz, kälärsilär, kälär

Özbek Türkçesi

kelärmän, kelärsän, kelär, kelärmiz, kelärsiz, kelärlär

Tatar Türkçesi

kiler měn, kiler sěn, kilěr, kiler běz, kiler sěz, kilěr(ler)

Kazak Türkçesi

kelermin, kelersiñ-kelersiz, kelerdi, kelermiz, kelersiñder-kelersizder, kelerdi

Kırgız Türkçesi

keler min, keler siŋ - keler siz, keler, keler biz, keler siŋiz - keler sizder, keler

Karakalpak Türkçesi

kelermen, kelerseñ, keler, kelermiz, kelersiz, keler

Kumuk Türkçesi

gelermen, gelersen, geler, gelerbiz, gelersiz, gelerler

Kırım- Tatar Türkçesi

kelem, kelesiñ, kele, kelemiz, kelesiz, keleler

KaraçayMalkar
Türkçesi
Başkurt Türkçesi

kelerme, kelerse, keler, kelerbiz, kelersiz, kelerle

Nogay Türkçesi

kelemen, kelesen, keledi, kelemiz, kelesiz, kelediler

Altay Türkçesi

kelerim, keleriñ, keler, keleribis, keligerer, kelerler

Tuva Türkçesi

kelir men, kelir sen, kelir, kelir bis, kelir siler, kelirler

Hakas Türkçesi

kilirbἶn, kilirzἶŋ, kilir, kilirbἶs, kilirzer, kilirler

Çuvaş Türkçesi

kilĩp, kilĩn, kilĩt, kilpĩr, kilĩr, kilŝŝĩ

Saha Türkçesi

kelebin, keleğin, keler, kelerbit, kelerğit, kelerler

kilἶrmin, kilἶrhἶŋ, kilἶr, kilἶrbἶᶎ, kilἶrhἶgἶᶎ, kilἶrlär
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TURKISH - SERBIAN AND SERBIAN - TURKISH
LEXICOGRAPHICAL WORKS
TÜRKÇE – SIRPÇA VE SIRPÇA - TÜRKÇE
SÖZLÜK ÇALIŞMALARI1
Mirjana TEODOSIJEVIĆ2
ABSTRACT
Turkish - Serbian and Serbian - Turkish lexicographical studies have a tradition of slightly over 160 years in Serbia. Although
Serbia had remained almost five hundred years under the sovereignty of the Ottoman Empire, the first Turkish - Serbian and
Serbian - Turkish dictionaries were, however, published after Serbia had gained its independence and when Turkish became a
foreign language. After the great migrations of the Serbs, known as the Great Exodus, from the Ottoman Empire to the Habsburg
Monarchy after 1690, Serbian intellectuals in the new Germanic environment had to learn German and Latin. Therefore the first
published bilingual dictionaries in Serbia were for studying German, Latin and Greek languages. Our aim in this paper is to
investigate the existing Turkish - Serbian lexicography studies from the 19th century to the present day, to briefly introduce all
the so far printed dictionaries and to determine the purpose of their preparation. Dictionaries published in the 19 th century
represent valuable material for compiling dictionaries of Turkish loanwords in Serbian. Bilingual dictionaries are unique
reference books for teachers and students of foreign languages at every stage of their education, as well as their being
indispensible for all professional interpreters. For this reason contemporary Turkish-Serbian and Serbian-Turkish dictionaries
need to be thoroughly presented.
Key Words: dictionary, lexicography, Turkish - Serbian Dictionary, Serbian - Turkish Dictionary, Serbian lexicographers

ÖZET
Türkçe – Sırpça ve Sırpça – Türkçe sözlük çalışmaları’nın Sırbistan’da 160 yıllık bir geleneği vardır. Sırbistan, hemen hemen beş
yüz yıl Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altında kaldığı halde Türkçe - Sırpça ve Sırpça – Türkçe sözlükler, ancak
Sırbistan’ın bağımsızlığına kavuşmasından ve Türk dilinin yabancı dil niteliği kazanmasından sonra yayımlanmaya başlanmıştır.
Büyük Göç olarak bilinen, Sırpların Osmanlı İmparatorluğu’ndan Habsburg Monarşisine doğru 1690 yılından sonra göç etmeleri
ile yeni German bir ortamda bulunan Sırplar, Almanca ve Latince öğrenme ihtiyacı duymuşlardır. Ondandır ki ilk basılan iki dilli
sözlükler Almanca, Latince ve Yunanca öğrenimi için düzenlenmiştir. Amacımız leksikografi alanında yapılan bu çalışmaları, yani
Türkçe – Sırpça sözlükçülüğünün tarihçesini 19. asırdan günümüze kadar araştırmak, yayımlanan tüm eski eserleri kısaca
tanıtmak ve bu sözlüklerin hazırlanış amaçlarını tespit etmektir. 19. yüzyılda yayımlanan sözlükler, Sırpça’daki Türkçe alıntı
sözlüklerinin hazırlanması için değerli kaynakları oluşturmaktadır. Yabancı dillerin öğretimi ve öğreniminin her safhasında
öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere çevirmenler ve bütün dil meraklılarının kullandıkları iki lisanlı sözlükler eşsiz
başvuru kitaplarını oluşturmaktadır. Bu yüzden günümüzde yapılan Türkçe – Sırpça ve Sırpça – Türkçe sözlük çalışmaları ayrıca
derinlemesine incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: sözlük, sözlükçülük, Türkçe – Sırpça sözlük, Sırpça – Türkçe sözlük, Sırp leksikografları
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GİRİŞ
Bir milletin sözlüğü, o halkın tarihi, sosyal ve ekonomik gelişiminin, kültür ve manevi
hayatının aynasıdır. Onun için sözlüklerin önemi yalnız dil tarihi için değil aynı zamanda bir
tarihsel dönemdeki yaşam hakkında önemli bilgi kaynağıdır.
Güney Slav halklarında sözlük çalışmaları 15. asırda başlarken ilk Sırpça sözlükler ancak 18.
asrın ikinci yarısında yayımlanmıştır (Šipka 2006: 176). Osmanlı İmparatorluğu’nun
egmenliği altında bulunan Sırplar’ın 17. ve 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndan
Habsburg Monarşisine doğru Büyük Göçü olarak bilinen ve Patrik Arseniye Çarnoyeviç
tarafından başlatılan iki Büyük Göç’ü gerçekleştirilmiştir. Sırp leksikografisi bu Büyük Göçten
sonra, yani 1690 yılından sonra başlamıştır. Göçlerden sonra Katolik German bir ortamda
bulunan aydın Sırplar, Latince ve Almanca öğrenme ihtiyacı duymuşlardır. Böylece
yayımlanan ilk iki dilli sözlükler Türkçe için değil Almanca, Latince ve Yunanca öğrenimi için
düzenlenmiştir. Sırp aydını Vuk Karaciç’in (Vuk Karadžić) hazırladığı 26 270 sözcük kapsayan
ilk Sırpça Sözlük’ün (Српски Рјечник) 1818 yılında (1852 yılında basılan ikinci baskısında ise
iki misli fazla sözcük vardı) yayımlanmasından sonra iki dilli sözlük çalışmaları pratik
sebeplerden dolayı daha hızlanmaya başladı.
19. Asırda Yayımlanan Sözlükler
D. Šipka (Šipka 2006: 182) 19. asırda yabancı dil öğrenmek amacıyla çıkan iki dilli Sırpça
sözlüklerinin Fransızca-Sırpça (1842 ve 1846), Yunanca-Türkçe-Sırpça (1845), AlmancaSırpça (1847), Sırpça-Almanca-Latince (1849), Yunanca-Sırpça (1853), Sırpça-Almanca ve
Almanca-Sırpça (1855 ve 1859) ile Türkçe-Sırpça Sözlük (1855) olduğunu tespit etmiştir. Bu
sözlüklerden başka İlija Kecmanović’in “Kaybolan bir Sözlük Üzerine” adlı çalışmasında el
yazması olarak kalan bir “Türkçe – Sırpça Sözlük” ile ilgili değerli bilgiler buluyoruz: Bununla
ilgili diğer bilgiler, Fra Grge Martiç’in 22/12 Eylül 1858 tarihli Kreşevodaki Fransisken
Manastırından Belgrad Sırp Dil Derneğine gönderdiği Belgrad’da, Sırbistan Bilimler
Akademisi Arşivinde Д.С.С. 1853/32 (Д.С.С, No 103) numarayla kayıtlı bulunan mektubunda
bulunmaktadır. Mektubunda Martiç Sırp Dil Derneğin’den hazırladığı Türkçe-Sırpça
Sözlük’ünü basmalarını rica ediyor.” (Kecmanović 1955: 240). Adı geçen sözlük basılmamış
ve el yazmasının kaderi de bilinmemektedir.
1. Konumuzla ilgili en önemli sözlük Yeremiya Obradoviç Karaciç (Jeremija Obradović
Karadžić) tarafından hazırlanan ve 160 sene önce 1855 yılında Belgrad’da yayımlanan 96
sayfalık “Konuşmalarla Türkçe - Sırpça Sözlük”tür (Турско-Србски Речник са разговорима).
Bu sözlükte Türkçe kelimeler Eski Slovence yani kiril harfleriyle yazılmıştır. Sözlük iki
bölümden oluşmaktadır: Birincisi Sözlük (sayfa 5-42) ikincisi ise Mućalemat (Mükalemat)
(sayfa 45-96) yani Konuşma’dır. Sözcükler ve hitabeler arkaik olduğu halde anlaşılırdır.
Sözlüğün birinci bölümünün sonunda “Vakit (zaman) vreme” (sayfa 42-43) ve “Birden, bir
milliona dek sayı saymak için” (sayfa 43-44) iki bölüm ilave edilmiştir. Sözlükteki konuşmalar
o zamanın ihtiyaçlarına göre hazırlanılmıştır. Bir kaç ilginç örnek sunmak istiyoruz: “Hoş
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celdiniz sultanım, sefa celdiniz efendim”; “Ne zaman kalkacak asçer nereye de cidecek;
Bendeniz el öper”; “Asla düşmanına ihtimat etme”. Konuşmanın sonunda din ve Allah ile ilgili
konuşmalar vardır: “Ya oğlum! Bu cesametli cihanı kim yaptı? Cümleden kudretli Allah” …
Yeremija Obradoviç Karaciç (Belgrad / Tršić 1814 / 1821 – Belgrad 1888) ilk Sırp seyyar
kitap satıcısı olarak anılmaktadır. Görme engelli olmasına rağmen bir çok şiir ve başka değerli
eserler yazmış, kitaplar kaleme almıştır.
2. İkinci basılan sözlük, 6 dilli “Sırpça, Almanca, Yunanca, Türkçe, Fransızca ve İtalyanca
Konuşmaları” (Разговори. Српски, немачки, грчки, турски, француски и талијански) adlı
eser 98 sayfalık olup Struga'da doğan İliya K. Ancelkoviç Strujanin (Ilija K. Anđelković
Stružanin) tarafından hazırlanmış ve 1861 yılında Zemun’da yayımlanmıştır. 1861-1866
yılları arasında Belgrad’da yayınevi sahibi olan Strugalı İliya, Türkçeyi muhtemelen
gençliğinde Struga’da yaşarken öğrenmiştir.
3. 19. yüzyılda yayınlanan üçüncü sözlük Corce / Corciye M. Pulyevski’nin (Đorđe/Đorđije M.
Puljevski) 1816-1895 yılları arasında yazdığı “Dört Dilli Sözlük. I. Sırpça-Arnavutça, II.
Toskça-Arnavutça III. Türkçe, IV Yunanca” (I. Српско -Аллбански II. Арбански-Арнаутски ;
III. Турски ; IV. Грчки), Belgrad’da, 1873 yılında basılmıştır. Sözlüğün önsözünde
(İlçisöylenşini) ‘Bugün herkesin birkaç dil bilmesi lazım” (herçez içun muhtaç dil, gerek:
imam, tujar, muderiz…diye yazmıştı). Önsözün sonunda Allaha dua (Allaja doa turče)
(Молитва Господија) verilmiştir. Adı geçen sözlükte ilk önce kısa bir sözlük ondan sonra
sözcükler konulara göre verilmiştir (Tanrı ve din hakkında; Gök; Toprak; Taş ve Мetaller;
Çiçek isimleri…).
İki sene sonra (1875) “Üç Dilli Sözlük: Makedonca, Arbaneze ve Türkçe” adlı eseri Belgrad’da
basılmıştır.(Речник од три језика: македонски, арбанаски и турски). Bu sözlüktе
Makedoncadaki Galik lehçesinin incelenmesi için ilginç malzeme bulunmaktadır. Corce /
Corciye) M. Pulyevski dülger ve arıcıydı ama aynı zamanda yazı yazardı. Kendisi ayrı bir
Makedon dilinin oluşturulmasına büyük emek vermiştir.
4. Dördüncü sözlük “Farsça, Arapça. Türkçe ve Sırpça” (Vocabulaire Mots Persans, Arabes et
Turcs. Introduits dans la Langue Serbe avec un Expose de la Litterature Serbe), Priştine’de Sırp
Krallığı konsolosu olan ve 1890 yılında genç yaşta savaşta ölen Luka K. Marinkoviç (Luka K.
Marinković) tarafından hazırlanılmış olup 1882 yılında Berlin’de basılmıştır. Sözlük 36
sayfalıktır ve çok nadiren bulunabilir (Teodosijević 1997: 63). Sözlüğün önsözünde yazarın
Sırp dili ve Sırp edebiyatı hakkında tanıtıcı bir yazısı bulunmaktadır. Osmanlı egemenliği
altında dilimizin milli karakterini savunamadığımızı, halk şiirimizin dilinin çok değerli bir
sözcük kaynağı olduğunu ve içinde çok Türkçe, Arapça ve Farsça sözcüğün bulunduğunu dile
getirmektedir. Ona göre bu sözcükler zamanla eski Sırp sözcüklerle değiştirilecek ve
dilimizden yavaş yavaş kaybedilecektir. Onun için bu Türkçe, Arapça ve Farsça alıntılarının
gruplaştırılmasının ve korunmalarının ilginç olacağını düşünerek onları toplamıştır. Sözlükte
sözcükler Osmanlıca yazılmış, Sırpçadaki kullanım şekilleri ve anlamları Fransızca harflerle
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yazılmış (‘š' yerine 'sch') ve Fransızca anlamları verilmiştir. Adı geçen sözlük bugün
Sırpçadaki Türkçe alıntılar (turcizmi) sözlük türüne girer.
5. Aleksa Y. Popoviç Sarayliya’nın (Aleksa J. Popović Sarajlija) yazdığı “Sırpça-Türkçe ve
Türkçe-Sırpça Sözlük. En Önemli Eklemelerle” (Речник Српско-Tурски и Турско-Српски са
најнужнијим додатцима) adlı eser Belgrad’da 1899 yılında çıkmıştır. Sözlüğün önsözünde
yazar, sözlükteki kiril harflerle yazılan Türkçe sözcüklerin Osmanlıca yazısıyla da yazmak
istediğini fakat Belgrad’da hiçbir yayınevinde Osmanlıca harflerle basım yapılmadığından ve
İstanbul’da basılması çok pahalı olduğundan bu fikrinden vazgeçmeye mecbur kaldığnı dile
getiriyor. Eser, şu bölümlerden oluşmaktadır: Sözlük (1-227), Türk Alfabesinin Kuralları
(228-244), Türkçe Sıfatlar ve Sayılar (245-249), Atasözler ve Deyimler (250-267), SırpçaTürkçe Konuşmalar (268-349). Kitabın sonunda “İntiha” (Kraj) yazılıdır.
6. “Sırpça-Türkçe Lügatçe” (Мали српско - турски речник) adlı 37 sayfalık ufak bir sözlük
Petar Simonoviç (Petar Simonović) tarafından Belgrad’da, 1900 yılında basılmıştır. Sözlükte
Sırpça karşılığı Türkçe sözcükler kiril harfleriyle yazılmıştır. İlginç olanı ‘ı’ harfının apostrof
(’) olarak yazılmasıdır. Örneğin oklop = z’r’h (zırh) diye yazılmıştır.
20. ve 21. Asırda Yayımlanan Sözlükler
Osmanlı İmparatorluğu himayesinden çıkan Sırbistan’da (1912), Türkçe artık yabancı bir dil
olarak öğreniliyordu. Böylece bu genel sözlüklerden başka zamanla terim sözlükleri de
yayımlanmaya başlandı. Bu türden çıkan ilk sözlük Dragişa Lapçeviç’in (Dragiša Lapčević)
hazırladığı “Türkçe ve Doğu Kelimeleri Zanaat ve Ticaret Sözlüğü”dür (Занатски и
трговачки речник турских и источанских речи). 26 sayfalık bu lügatçenin önsözünde
yazar, sözlüğü tarihi amaçlarla hazırladığnı öne sürmektedir. Başka bir terimler sözlüğü D-r
Uroş M. Stayiç’in (D-r Uroš M Stajić) Belgrad’da 1931 yılında yayımladığı “Tütün Sözlüğü”dür.
Tam adı: “Tütün Sözlüğü. Sözlük izahatları ile Bizim ve Yabancı Teknik Tütün Terimleri ve
Deyimleri Lügati.” (Дувански речник. Збирка техничких дуванских израза и назива, наших
и страних, лексиконски објашњених). Bu sözlük gerçek anlamda bir Türkçe-Sırpça terimler
sözlüğü olmamakla birlikte önsözde yazarın yazdığına göre birçok terim için Sırpça karşılığı
bulunduğu halde alışkanlık yüzünden Türkçe terimlerin halen kullanılmakta olduğu ve
Yunalıların ve Bulgarların tütün terimlerinde bizden fazla Türkçe kelime kullandıklarını dile
getirmektedir. Örneğin: dolma (tur.) nabacan; donuk (tur.) smrznut.
Türkçe – Sırpça ve Sırpça – Türkçe pratik sözlükleri 20. asırda çağdaş leksikografi
yöntemlerine göre hazırlanmıştır. İki dilli Türkiye Türkçesi- Sırpça ilk sözlük İstanbul’da
1980 yılında çıkmıştır. İlginç olanı Türkiye’de basılan 3 sözlüğün yazarlarının hepsinin
Yugoslav olmasıdır: ya eski Yugoslavya’dan Türkiye’ye göç eden kişiler (Kurteş Aguşi ve Şakir
Bayhan) ya da eski Yugoslavya vatandaşları olan Sırplardır (Slavoljub Djindjıç, Mirjana
Teodosijeviç, Darko Tanaskoviç).
1. Kurteş Aguşi’nin ”Türkçe-Sırpça ve Sırpça-Türkçe Sözlüğü“ (Tursko-Srpski i Srpsko-Turski
Rečnik) Tekin Yayinevi tarafından 1980 yılında İstanbul’da yayımlanmıştır. 23.389 Türkçe ve
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1757

Mirjana TEODOSIJEVIĆ

Sırpça sözcükten oluşan sözlüğün ikinci baskısı geçen asrın doksanlı yıllarında Novi Pazar’da
yayımlanmıştır. Kurteş Aguşi eski Yugoslavya, Geylan’da doğmuştur. Yugoslavya Krallığı’nda
Belgrad Hukuk Fakültesini bitiren Aguşi hem Sırpça’yı hem de Türkçe’yi iyi bildiği halde
sözcüklerin yalnız tek ya da iki anlamını vermiş, bazı anlamlarda hatalar yapmıştır. Yayıncı
Kemal Karatekin, sözlüğün önsözünde şöyle diyor: Yayınevimiz, öteden beri böyle bir sözlük
yayınlama amacındaydı. Yugoslavya’nın, turistlerimiz ve özellikle işçilerimizin geçiş yolu
üzerinde olması ve bu ülke ile ülkemiz arasında son yıllarda çeşitli alanlardaki ilişkilerin
gelişmeye başlaması, bu isteğimizin haklılığını doğrulamaktadır. Bu nedenle, sayın Kurteş
Aguşi’nin uzun ve yorucu bir uğraşıdan sonra oluşturduğu bu yapıtı, her iki ülke okurlarının
yararlanmasına sunmakla kıvanç duyarız. Kemal Karatekin’in çoktan beri belirtiği gibi son 30
yıldır yazılan sözlükler, genelde aynı amaçla olup pratik sebeplerden dolayı hazırlanmakta ve
yayımlanmaktadır.
2. Sözcüklerin farklı anlamlarını, deyimlerde ve atasözlerindeki kullanışlarını de veren en
büyük çağdaş sözlük “Türkçe – Sırpça Sözlük” adıyla iki Sırp Türkolog ve bir Arabist
tarafından bir proje kapsamında 1980 ile 1988 yılları arasında Belgrad Üniversitesi Filoloji
Fakültesinde hazırlanmıştır. 36000 kelime ve deyimden oluşan bu sözlük, Türkologlar Prof.
Dr. Slavoljub Djindjiç ve Doç. Dr. Mirjana Teodosijeviç ile Arabist Prof. Dr. Darko Tanaskoviç
tarafından yazılmıştır. Prof. Dr. Slavoljub Djindjiç ve Doç. Dr. Miryana Teodosiyeviç bu
çalışmalarından dolayı Milli Eğitim, Kültür ve Spor Bakanı Sayın Hasan Celȃl Güzel tarafından
ödüllendirilmişlerdir. Eski Yugoslavya’da maalesef hiç bir yayınevi bu sözlüğü basmak
istememiştir. Ancak Sözlük 1997 yılında Belgrad Türkiye Maslahatgüzarı Dr. Ali Engin
Oba’nın büyük gayretleriyle Türk Dil Kurumu tarafından Ankara’da 1997 yılında basılmıştır.
1997 yılında basılmıştır. Sözlük, çağdaş Türkçe’den başka halen Türkçe’de kullanılagelen
birçok Arapça ve Farsça sözcüğü de kapsamaktadır. Bu sözlüğün tek eksiği, basım için
sözlüğün Türkiye’de hazırlanmasından dolayı sözlüğün düzeltmelerinin yapılması için
basılmadan önce hazırlayanlara ve bir Sırp dili uzmanına verilmemesidir. Bundan dolayı
Sırpça karşılıklarında çok harf hatası ve bazı yerlerde anlam kayması olmuştur.
2014 yılında mütevefa Prof. Dr. Slavoljub Djindjiç’in kızı olan Marija Djindjiç’in hazırladığı ve
Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan ‘Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük’te” bu harf hataları
düzeltilmiştir. “Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük” incelendiğinde eski Sözlüğünün sözcük tabanının
kullanıldığı ve var olan sözcüklere hiç yeni anlam ilave edilmediği görülmektedir. “Yeni”
sıfatını taşıyabilmesi için bu sözlüğe çağdaş Türk dilinde kullanılan daha fazla yeni terim ve
yeni anlamların ilave edilmesi gerekirdi. (özçekim gibi yeni terimler hiç yoktur). Hatta Yeni
Sözlüğün yazarı, gerektiği halde eski Sözlüğün sonunda verilen ve Sırpça’ya tercüme
edilmeyen kısaltmalar dizgesine yeni kısaltmalar ilave etme zahmetinde bile bulunmamış
(AKP bile yoktur!) ve onları Sırpça’ya tercüme edememiştir.
3. Şakir Bayhan tarafından hazırlanan “Sırpça Sözlük. Sırpça-Türkçe, Türkçe-Sırpça”
Ankara’da 2004 yılında basılmış ve kısa zamanda bir kaç baskı yapmıştır. Şakir Bayhan 1938
yılında eski Yugoslavya, Karadağ, Biyelo Polye yakınında bulunan Nedakusi köyünde
doğmuştur. Liseyi Biyelo Polye’de bitirdikten sonra ailesiyle Türkiye’ye göç etmiştir. İstanbul
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Ormancılık Fakültesinden mezun olduktan sonra Orman Bakanlığında 2003 yılında emekli
oluncaya kadar orman mühendisi olarak çalışmış. Bu sözlük üzerine 25-30 yıl amatör olarak
çalışan Şakir Bayhan, Sözlüğün önsözünde ‘bu sözlüğün ana kullanım amacı, Sırpça veya
Türkçe’yi ilerletmek isteyenler ile her iki dilde çeviri yapanlara yardımcı olmaktır’ diye
amacını belirtmiştir. Sözlük 34.500 sözcükten oluşmakta ve sözcüklerin anlamları ayrıntılı
olarak verilmemiş ise de yaterince güvenilir bir kaynak kitabı olup Belgrad Filoloji
Fakültesinde Türkoloji Bölümünde kullanılmaktadır.
4. Enes Tuna i Sanita Lisica tarafından hazırlanan ve Yasen yayınevi (NK Jasen d.o.o, Beograd)
tarafından ilk defa 2005 yılında Belgrat’ta yayımlanan Sırpça-Türkçe, Türkçe-Sırpça (Turskosrpski, srpsko-turski) sözlüğün amacı Sırbistan sözlükçülüğündeki boşluğu doldurmak ve
sözlüğü kolaylıkla erişilebilir kılmaktı. Bu sözlük, amacına ulaşmakla birlikte Prof. Dr. Ksenija
Aykut’un bu sözlük ile ilgili derinlemesine yazdığı eleştiri çalışmasında tespit ettiği gibi bu
sözlükte fazlasıyla anlam hataları yapıldığından güvenilir bir kaynak değildir.
5. Prof. Dr. Mirjana Teodosijević, Türk Dili ve Edebiyatı öğrencileri başta olmak üzere Türkçe
öğrenenler için 8000 kelimelik bir Sırpça-Türkçe sözlük (Srpsko-turski rečnik) hazırlamış ve
2007 yılında bu sözlüğün ilk baskısı yapılmıştır. Sözlüğün ikinci genişletilmemiş baskısı
‘’Türkçe Sözlük. Srpça-Türkçe Sözlük‘’(Turski rečnik. Srpsko-turski) adıyla 2015 yılında
yeniden basılmıştır.İncelenen sözlüklerden başka, çeşitli dergilerde, turistik kitapçıklarda ve gazetelerde ek
olarak bazı küçük sözlükler ya da terim sözlükleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Ksenija
Aykut’un hazırladığı ve “Prevodilac” (Tercüman) Dergisinde yayınlanan Sırpça-Türkçe
iktisadi terimler sözlüğü küçük olsa da çok faydalı bir sözlük çalışmasıdır. Ayrıca şu anda
uzun yıllar Türkiye’de çalışmış bir jeolog tarafından bir jeoloji terimleri sözlüğü
hazırlanılmaktadır. Bundan başka turistler için hazırlanan küçük konuşma kitapçıkları da
piyasada mevcuttur. Örneğin Mirjana. Teodosijevic’in hazırladığı ve birkaç baskısı olan
“Türkçeyle Dünyayı Gezmek” (Sa turskım u svet) kitapçığı; Vesna Pešić ve Ivana Nedeljković
tarafından hazırlanan “Turski u svakoj prilici- Preko 5000 reči i izraza” (Her Fırsatta Türkçe.
5000’den fazla sözcük ve deyim); Günlük gazetede çıkan “Her Yerde Türkçe - Turistik Cep
Sözlüğü” (Turski na svakom mestu - Džepni turistički rečnik) v.s.

SONUÇ
19. asırda çıkan sözlüklerin hepsinde (Luka Marinkoviç’in sözlüğü hariç) Türkçe sözcükleri
kiril harflerle yazılmıştır. Bu dönemdeki sözlükler sözcük varlığı bakımından pratik
sözlükçülük alanına girer. Boyutları 37’den yüz sayfaya kadar olup ancak günlük
konuşmalarda sık sık kullanılan sözcüklerin tek anlamı ve deyimler verilmiştir. Sözlüklerdeki
Türkçe sözcükler genelde arkaiktir ve onların Sırpça karşılıkları da genelde Türkçe
alıntılardan oluşmaktadır. Bu sözlüklerin incelenmesi Sırp dilindeki “turcizmi” (Türkçe
alıntılar) sözlüklerinin hazırlanması için büyük önem taşır.
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Yirminci asrın ikinci yarısında basılan çağdaş Türkçe-Sırpça ve Sırpça-Türkçe sözlüklerine
gelince onlar kalite bakımından farklıdır. Bazı sözcükler için ya yanlış anlam, ya da sadece bir
anlam verilmiştir. Bazen bir sözcüğün fazla karşılığı olunca ve kullanım örneği olmayınca
kullanıcılar doğru anlamın seçiminde zorluk çekmektedir. Uzmanlar, satılmakta olan
sözlükler arasındaki farkları ya da benzer taraflarını, güvenilir müracaat kitapları olup
olmadıklarını hemen tespit edebilirler. Genç nesiller ise klasik sözlükleri kullanacaklarına
daha çok internete başvurmakta ve bu yüzden tercümelerde sık sık büyük yanlışlıklar
yapmaktadırlar. Klasik sözlüklerin zamanı geçiyor gibi görünürse de iyi bir tercüme için iyi
bir iki dilli sözlüğün yanında bulunması şarttır.
Maalesef sözlük hazırlanması ilmi bir çalışma olarak kabul edilmemektedir. Bu yüzden
sözlükler daha çok tecrübesiz leksikograflar ya da dil meraklıları tarafından
hazırlanmaktadır. Sözlük hazırlanmasının ne kadar zor ve zahmetli bir iş olduğunu ancak
sözlükçüler bilmektedir. Zaten Latinlerin belirttiği gibi ‘Tanrılar kimden nefret ederlerse ona
sözlük yaptırırlarmış” (Quem dii odere, lexicographum facere) ifadesi bunun en iyi kanıtıdır.
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ABSTRACT
It is obvious that although foreign language education has been conducted for many years in our country, our students are
not at the desired level in learning and using the foreign language. Ministry of National Education, scientists and educators
have been doing various studies on this subject. Sometimes, while these studies are on teaching methods, sometimes are on
negative transfer in learning and using the foreign language. It is an undeniable truth that these two facts cause substantial
problems in foreign language education. There is also another problem in foreign language education. This problem, in some
way is the opposite of negative transfer, derives from the deficiency of the mother tongue grammar which constitutes the
structural part of the language. As known by all educators, while giving the foreign language education, grammar should be
taught beside the four basic language skills –reading, writing, listening, speaking. However, it is inevitable to encounter some
problems in foreign language learning for those who are incapable of their own mother tongue grammar. In this study, the
problems derive from the deficiency of Turkish grammar will be examined in terms of the observed samples by a teacher at
a high school in Anatolia.
Key words: foreign language, grammar, transfer, mother tongue

ÖZET
Ülkemizde uzun yıllardır yabancı dil eğitimi yapılmasına rağmen öğrencilerimizin yabancı dili öğrenme ve kullanmada hâlâ
istenilen seviyede olmadıkları açıkça görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, bilim adamları ve eğitimciler bu konu üzerine
çeşitli çalışmalar yürütmektedirler. Bu çalışmalar, kimi zaman öğretim yöntemleriyle ilgiliyken, kimi zaman da yabancı dilin
öğrenilmesi ve kullanılmasında anadilin hedef dile olumsuz aktarımı (negative transfer) üzerine olmaktadır. Bu iki olgunun
yabancı dil eğitiminde önemli sorunlara yol açtığı yadsınamaz bir gerçektir. Bunun yanında yabancı dil eğitiminde başka bir
sorun daha vardır. Bu sorun, bir nevi olumsuz aktarımın tersi bir durum olan “öğrencilerin anadilin yapısal kısmını
oluşturan dilbilgisi konusundaki yetersizliklerinden” kaynaklanmaktadır. Tüm eğitimciler tarafından bilindiği üzere,
öğrencilere yabancı dil eğitimi verilirken dört temel dil becerisinin –okuma, yazma, dinleme, konuşma- yanında dilbilgisini
de öğretmek bir zorunluluktur; ancak ne var ki kendi dilinin yapısına yeterince hâkim olmayan bireyler için yabancı dil
öğreniminde sorunlarla karşılaşmak kaçınılmazdır. Bu çalışmada da Anadolu’daki bir lisede İngilizce derslerinde,
öğrencilerin Türkçe dilbilgisindeki eksikliklerinden kaynaklanan sorunlar, öğretmenin gözlemlerindeki örneklerle
incelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar sözcükler: yabancı dil, dil bilgisi, aktarım, anadil
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çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1.Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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1. GİRİŞ
Yabancı bir dili öğrenmenin çok çeşitli sebepleri olabilir; fakat yine de bir yabancı dili
öğrenmenin önemi evrenseldir: bize bir şekilde mutlaka fayda sağlar. İlk olarak bir
yabancı dil öğrenmenin en önemli sebebi, beynimize yaptığı uyarıcı etkidir. Küçük bir
çocuğun yabancı bir dille ilk etkileşiminde olduğu gibi yetişkinler de ilk etkileşimi
kurduktan sonra öğrenmenin hazzını duyacak ve etkileşimde olduğu dili merak etmeye
başlayacaktır. Yabancı bir dille ne kadar etkileşimde olursak, zihnimiz hayatın en basit
alanlarında bile o derece açık olur. Bruck, Lambert, Tucker (1974), Hakuta (1986) ve
Weatherford (1986) tarafından yapılan üç ayrı çalışma göstermiştir ki, yabancı dil
kurslarına giden çocuklar, özellikle yaratıcılık konusunda daha güçlü bilişsel beceriler
sergilemişlerdir.
İkinci bir sebep de büyüyen ekonomiler, ülkeler arasında artan ticari faaliyetler ve gelişen
kültürel etkileşimler ile birlikte ilerleyen teknolojinin bir yandan küreselleşen dünyada
iletişim olanaklarını artırırken diğer yandan da küresel iletişimi zorunlu kılmasıdır.
Bir yabancı dili öğrenmenin ayrıca estetik sebepleri de vardır. Hedef dildeki sözcüklerin
geniz yoluyla veya dilin yuvarlanarak sesletilmesi, öğrenen kişi için son derece zevkli bir
aktivite olabilir. Vurgu ve tonlamalar kullanılarak verilmek istenen derin anlamdaki mesaj
kişinin öğrenmeye çalıştığı dile karşı estetik bir bakış açısı kazanmasını da sağlayabilir.
Yabancı Dil Öğretimi ve Yöntem
Yabancı dil öğretiminde en doğru yöntemin ne olduğu konusunda eğitimciler ve
dilbilimciler uzun yıllardır çalışmaktadırlar. 19. Yüzyıl boyunca genellikle çeviri üzerine
yoğunlaşan ve öğrenciyi edilgen, öğretmeni ise etken bir konuma yerleştirip; motivasyon,
güdülenme, hayal gücünü kullanma, kendi potansiyelinin farkına varma gibi modern
yöntemlerde görülen özelliklerden yoksun bir şekilde sürdürülen yabancı dil öğretimi, 20.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren terk edilmeye, yerini daha bilimsel ve öğrenciyi merkeze
alan yaklaşımlara ve yönelimlere bırakmaya başlamıştır.
Geleneksel sistemde yazılı metinlere dayanan dil öğretimi; ruhbilim, dilbilim ve eğitim
bilimleri alanlarında meydana gelen gelişmelerden etkilenmiş ve bu alanlardaki
yeniliklerden yararlanılmıştır (Senemoğlu, 1983).
Özellikle teknoloji ve sosyal bilimlerdeki gelişmeler yabancı dil öğretiminde önemli
değişiklilere yol açmıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, öğretim materyallerinde
inanılmaz bir çeşitlilik ortaya çıkmıştır. Bu çeşitlilik, öğrencilerin hedef dilin özelliklerine
daha kolay erişmesini sağlamış; bu erişim öğrencinin dinleme etkinliklerini bizzat o dili
anadil olarak konuşan kişiler aracılığıyla yapmasına olanak tanımış, basılı materyallerin
artmasıyla okuma-anlama dil becerisini geliştirmeyi kolaylaştırmış, görsellerin ve işitsel
materyallerin tüm öğrenme ortamlarında kolaylıkla bulunabilmesi ise öğrencinin hedef
dile sürekli maruz kalması için önemli bir imkân ortaya koymuştur.
Bunun yanında sosyal bilimlerde yaşanan gelişmeler de öğretim yöntemlerinde önemli
değişiklere yol açmıştır. Geleneksel yöntemlerde görülenin aksine, günümüzde artık
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öğrenci merkeze alınmaya başlanmış, öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi, motivasyonu,
amaç ve hedefleri dikkate alınarak, daha sosyal ve insancıl bir yabancı dil öğretimi ortaya
çıkmıştır.

Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimine Bakış Açısı
Öncelikle Türkiye’de yabancı bir dilin öğretim amacına bakmamız gerekir. Eğer bu amacı
doğru şekilde saptayabilirsek, öğretim yöntemlerinin doğruluğunu da daha net biçimde
anlayabiliriz. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde çağı yakalamak, teknoloji üretmek,
bilimsel alanda ilerlemeler sağlamak amacıyla yabancı dille öğretim bir yol olarak
seçilmezken, Türkiye’de bu dayatma (ülkemizdeki işbirlikçilerinin de katkısıyla) sanki
özellikle uygulatılmak istenmektedir.3 Bu durumda öğretim yöntemlerinde yanlışlara
düşülmektedir. Bu yanlışların başını, asıl konumuz olan ana dilin bilgisi eksikliği sorunu,
yabancı dille öğretime odaklanma ve anadil eğitimine gerekli önemin verilmemesi sonucu
yaşanan sıkıntılar çekmektedir. Yabancı dille eğitim yapmanın gerekliğinin savunanlar
bunun nedenlerini şu şekilde sıralamaktadır4:
1.Yabancı dil bilgisi turizmi geliştirir
2.Yabancı dil bilgisi kalkınmayı hızlandırır.
3.Türkçe, bilim dili değildir.
4.Batı dilleri, özellikle İngilizce, uluslar arası bir dil haline gelmiştir.
Bu söylenenlerde doğruluk payı olabilir. Ancak, yabancı dil öğrenme salt bu sebeplere
dayandırılırsa, bu kez yanlış yöntemlerin kullanılmasına yol açar. Çünkü, bu gerekçeleri
savunanlar; yabancı dilin ancak yabancı dille eğitim yapılan bir okulda öğrenilebileceğini
iddia etmektedirler. Fakat bu iddianın uygulaması olan yabancı dille eğitim, öğrencilerin
anadillerinde yetersiz olmasına yol açtığı gibi; iddia edildiği üzere yabancı dil öğretimi
sağlamak yerine yabancı dili öğrenmeyi de zorlaştırır. Bu söylenenler yalnızca yabancı
dille eğitim yapan yükseköğretim ve ortaöğretim kurumları için değil, ne yazık ki
ülkemizdeki hemen her eğitim-öğretim kurumu için geçerlidir.
Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretim
Çağdaş yaklaşımlarla birlikte yabancı dil öğretiminde dilbilgisi ve çeviri yönteminin eskisi
kadar kullanılmadığı bir gerçektir. Hatta dilbilgisinin gereğinden çok fazla kullanılmasının
ana dilden hedef dile olumsuz aktarıma yol açtığı ve bunun da yabancı dil öğretiminde
sorunlara neden olduğu eğitimciler ve dilbilimciler tarafından dile getirilmektedir ki
bunun doğruluk payı vardır. Bu konudaki doğruluk, Türkiye’deki yabancı dil öğretimi
ancak yabancı dille eğitimle olur anlayışı ve anadilin eğitimine verilen sembolik önemle bir
araya gelince, anadilde öğrencilerin yetersiz olmaları kaçınılmazdır. Türkiye’deki tüm
okullarda zorunlu Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı dersi bulunmasına rağmen, kendi
dilimizde istenen seviyede olmadığımız açıktır. Bunun önemli bir sebebi de anadil eğitimi
3
4

Çelebi, M.D., Türkiye’de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi (s.291)
Sarıhan, Z., Yabancı Dille Öğretime Hayır (s.4)
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ve yabancı dil öğretiminin birbirlerinden çok farklı alanlarmış gibi algılanması yanlışıdır.
Bu durum Sezer tarafından şu şekilde dile getirilmektedir (Sezer, 1994b):
"... anadili eğitiminin tamamiyle farklı bir alan olarak düşünülmesi gerçekten insanı hayal
kırıklığına düşürecek bir durumdur. Şimdi Türkiye'de modern yabancı dil öğretimi
yöntemleri ve en son yeniliklerle çok iyi bilgilendirilmiş birçok yabancı dil öğretmeni
vardır. Ancak, Türkiye'de Türkçe öğretmenlerinin büyük çoğunluğu bu yöntem ve
yenilikleri daha önce duymuş değillerdir. Diğer bir yandan, şunu da belirtmek gerekir ki,
Türk yabancı dil öğretmenleri hiç bir zaman kendilerini Türk öğrencilerin dil gelişimleri
ile ilgili görmemişler ve anadili eğitimi ve yabancı dileğitiminin bazı yaygın prensipleri
paylaşıyor olması gerektiği üzerinde düşünmeden, geleneksel olarak, Türkçe sınıflarından
kendilerini ayırmışlardır."
Aslında bu alanların ne kadar iç içe olduğunu çoğu zaman yabancı dil öğretmenlerinin
öğrencilerindeki dilbilgisi eksikliğiyle ilgili yakınmalarından görmekteyiz.5 Gerçekte ise
yaygın kanının aksine “anadile sürekli ve açık bir biçimde başvurulması anadilin bu
yabancı dil öğretim yöntemi içinde önemli bir yere sahip olduğunu” (Castellotti, 2001: 16)
göstermektedir. Bu başvurunun yapılabilmesi için de anadili bilgisine sahip olmak bir
zorunluluktur.
Anadili eğitiminde dilbilgisi öğretiminin modern yaklaşımlara göre artık gereksiz olduğu
sık sık vurgulansa da dilbilgisinin son yıllarda yeniden önem kazanmaya başladığını
Hudson (1992) bize bildirmektedir. Hudson (1992: 181-8), dilbilgisi öğretiminin
sebeplerini şu şekilde sıralamaktadır:
a. Dilsel özsaygıyı, özgüveni oluşturmak
b. Ölçünlü dil öğretimine yardımcı olmak
c. Başarımı (performans) arttırmaya yardımcı olmak
d. Yabancı dilleri öğrenmeye yardımcı olmak
e. Dilsel ve kültürel hoşgörüyü arttırmak
f. Bilimsel yöntem ve çözümleyici düşünmeyi öğretmek
g. Dili kötüye kullananlara karşı korunmak
h. Dil sorunlarını anlamaya yardımcı olmaki.
i. Dil hakkındaki genel bilgiyi derinleştirmek.
Hudson’ın sıraladığı bu gerekçelerin kuşkusuz hepsi büyük önem arz etmektedir, ancak
konumuz gereği bizi ilgilendiren “d” maddesidir. Bu madde yabancı dil öğrenmek için
tamamen yabancı dille eğitim yapılmalıdır görüşüne ve anadili eğitiminin
itibarsızlaştırılmasına karşılık anadili bilgisinin önemini açıkça vurgulamaktadır
Bu konuda tabi ki Chomsky’nin (1976:29) “tüm doğal dillerin özellikleri ya da öğeleri olan
koşullar, kurallar ve ilkeler dizgisi” olarak tanımladığı Evrensel Dilbilgisi’den de bahsetmek
gerekir. ED ilkelerine uygun bir biçimde yapılan anadili eğitimi yabancı dil öğretimine de
katkıda bulunur6. Yukarıda tanımı yapılan ED anadil ile yabancı dil arasındaki ilkeleri
ortaya koyacak, öğrenci ortak özellikleri öğrenmek için ayrı bir çaba sarf etmeyecek,
5
6

Aydın, Ö., Anadili Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi ve Evrensel Dilbilgisi (1996, s.1)
Aydın, Ö., Anadili Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi ve Evrensel Dilbilgisi (1996, s.6 )
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bunun sonucunda da sadece iki dil arasındaki değişgenleri öğrenecektir. Öğrenciye yabancı
dil öğreniminde kolaylık sağlayan ED’nin özellikleri Haegeman( 1991:14) tarafından şu
şekilde ortaya konmaktadır:
a.ED bir dilden başka bir dile değişiklik göstermeyen kavramlar ve ilkelerden oluşur.
b.ED diller arası değişiklikler gösteren, bir dile özgü ayrımları gösteren değiştirgenleri
belirler.
Dilbilim kökenli olan bu maddeleri, eğitim bilimleriyle ilgili olarak şu şekilde açıklama
yoluna gidebiliriz: Yeni bilgi ve becerilerin oluşmasında, öğrencilerin zihinlerinde
öğrenecekleri yabancı dil ile ilgili düşünce, tasarım, şemalar ve ön öğrenmeler önemli bir
yere sahiptir. Yabancı dil eğitiminde, öğrenenlerin anadillerini ve öğrendikleri başka
dilleri yok saymak mümkün değildir.7 Çünkü bilindiği üzere öğrenme sıfırdan başlayan
değil, birbirleri üzerine kümelenen bilgi yığınlarından oluşan bir süreçtir. İyi şekilde
öğrenilmiş bir anadil, öğrencilerin yabancı dil öğrenme süreçlerinde sağlam bir temel
oluşturacak ve öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Anadiline hâkim bir öğrenci yabancı dille
kendi dili arasındaki benzerlik ve farklılıkları kolayca ayırt edebilecek böylelikle anadilden
hedef dile bilinçli aktarımlar yapabilecektir.
2. YÖNTEM
Bu çalışma, tamamen araştırmacının kendi deneyimlerine dayalı olup herhangi bir
istatistiki veri içermemektedir. Çalışmada verilen örnekler, araştırmacının bizzat kendi
öğrencileriyle yaşadığı diyaloglardan derlenmiş olup, herhangi bir sayısal analiz
yapılmamış yalnızca araştırmanın konusu çerçevesinde yorumlanıp sonuç bölümünde
genel bir değerlendirme yapılmıştır.

3. BULGU VE YORUMLAR
Yukarıda da belirtildiği üzere, anadili iyi bilmek yabancı dil öğretiminde de öğrenciye
kolaylıklar sağlayacaktır. Bu kolaylığa örnek olarak “zaman” ve “anlam kaymasını” örnek
verebiliriz. Bilindiği üzere Türkçe’de birçok durumda “şimdiki zaman kipi”ni “geniş zaman
kipi” yerine kullanarak bir anlam kayması oluşturuyoruz. Tabi ki çoğumuz bunu bilinçli
değil zihnimizdeki Türkçe dilbilgisiyle yapıyoruz. Peki bu “anlam kaymasını” bilinçli olarak
yapmamızın yabancı dil öğrenmede bize nasıl bir yardımı olabilir? Bunu örneklerle
açıklamaya çalışalım.
i..Ahmet Amca: Eee neler yapıyorsun bakalım delikanlı
Hasan: Bildiğin gibi Ahmet Amca, hâlâ okula devam ediyorum.
Bu örnekte gördüğümüz üzere Ahmet Amca, Hasan’a “neler yapıyorsun bakalım?” derken
aslında Hasan’ın konuşma anında ne yaptığını değil, genel olarak nelerle meşgul olduğunu

7

Özçelik N., Yabancı Dil Fransızca Sınıfında Anadil Kullanımı (s. 551)
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sormaktadır. Aynı şekilde Hasan da Ahmet Amca’ya verdiği cevabında genel olarak ne
yaptığını söylemektedir, çünkü okula gitmek sürekli yapılan bir iştir, yani bir “geniş
zaman” eylemidir. Fakat burada her iki konuşmacı da Türkçe’de geniş zaman kipi olan “-r”
yi kullanıp “neler yapa(r)sın?” veya “okula gide(r)im” demek yerine şimdiki zaman kipi
olan “-(i)yor” kullanarak “neler yapıyorsun?” ve “okula gidiyorum” şeklinde bir diyalog
kuruyor. Bu duruma benzer bir durum olarak İngilizce’deki bazı eylemleri ele alalım.
ii. James: We have finally finished our project. What would you like to do now? (Sonunda
projemizi bitirdik. Şimdi ne yapmak istersin?
Anna: I just want to have a rest. (Sadece dinlenmek istiyorum)
Burada Türkçe’deki anlam kaymasına benzer bir durum mevcuttur. James’in kurduğu
tümcede Türkçe’deki duruma benzer bir yön bulunmamakta, ancak Anna’nın cevabı
Türkçe’dekine anlam kaymasına benzer bir durumu ortaya koyuyor. Anna’nın verdiği
cevabın aslında “şimdiki zaman”a uygun şekilde “I am just wanting to have a rest.” olması
gerekiyordu. Fakat, İngilizce’nin kuralları gereği want, love, like, hate, hear, smell, believe,
know, understand, remember, wish, forgive gibi bazı eylemler, şimdiki zamanın yardımcı
eylemleri olan “am,is,are ve eylemin sonuna eklenen “-ing” takısı ile birlikte kullanılamaz.
Bunun yerine bu kurala dahil olan eylemler şimdiki zaman anlamı verecek şekilde geniş
zamanda kullanılır. Bu durum İngilizce’de bir kural ve Türkçe’de sadece dilin esnek
yapısından kaynaklanan bir kullanım şekli olsa dahi birbirinin eşdeğeri olacak derecede
benzer durumlardır. İngilizce derslerinde çoğu zaman öğretmenler, bu eylemlerin
durumlarını öğrencilerine açıklamakta sorunlar yaşamaktadır; çünkü öğrencilerin büyük
kısmı anadillerindeki bu özelliği bilinçsizce kullanmakta ve yabancı dildeki durumun
benzerliğini fark etmekte zorlanmaktadır.
Başka bir örnek de dilimizdeki mastar eki ve İngilizce’deki gerund üzerine verilebilir.
Bilindiği üzere, Türkçe’deki –mek,-mak mastar ekleri eylemden isim türetme özelliğine
sahiptir. Eylemlerden türetilen isimler de tümcede özne görevinde kullanılabilir.
Örneklerle açıklamaya çalışalım.
iii.Okumak ufuk açar.
Görüldüğü üzere “oku” eylemi –mak mastar ekiyle eylemden isime dönüşmüş ve tümcede
özne görevinde kullanılmıştır. Buna benzer bir durum da yine İngilizce’de mevcuttur.
iii. Reading broadens hozirons. (Okumak açar zihni).
Görüldüğü gibi İngilizce ve Türkçe farklı söz dizimlere sahiptir. İngilizce SVO (özneyüklem-nesne), Türkçe ise SOV (özne-nesne-yüklem) söz dizimine sahiptir. Fakat bu
farkılılığın konumuzla herhangi bir ilgisi yoktur. Konumuz olan mastar ekinin kullanımına
dönecek olursak, Türkçe’de –mek,-mak ekleriyle eylemden isim türetme işi İngilizce’ki
gerund (-ing) ile yapılmaktadır. Fakat, yine burada anadilinin kurallarını yeterince
bilmeyen öğrenciler bir handikap yaşamaktadır. Bu handikapın sebebi, yukarda da
görüldüğü gibi İngilizce’deki “şimdiki zaman kipi” ve Türkçe’deki mastar ekine karşılık
gelen gerund’ın aynı (-ing) olmasıdır. Türkçe’de mastar ekinin ne amaçla kullanıldığını
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

YABANCI DİL BİLGİSİNİN ÖĞRENİLMESİNDE ANADİLİN ETKİLERİ

1767

bilmeyen öğrenciler İngilizce öğrenirken gerund’ın görevini anlayamamakta, yukarıdaki
gibi bir tümce ile karşılaştıklarında tümce başında bir özne ve yardımcı eylem (am,is,are)
aramakta ve tümce çok basit bile olsa anlamını çözememektedirler.
Bir dilbilgisi kuralı ise bütün tümcelerin temelde özne ve yüklem olmak üzere iki öğeden
meydana geldiğini söylemektedir. Bu konuyla ilgili ikinci bir kural da tümce türleri
üzerinedir. Bilindiği üzere, yüklemi bir eylem olan eylem tümcesi ve yüklemi isim veya
isim soylu sözcüklerden oluşan isim tümcesi bulunmaktadır. Bu kurallarda elbette
herhangi bir sorun bulunmamaktadır, fakat bu iki kuralın sunuluş biçimi öğrencilerimizin
çeşitli sınavlarda Türkçe sorularında sorun yaşamasına yol açtığı gibi, aynı şekilde yabancı
dil öğrenirken de zorlanmalarına yol açmaktadır. Örnekler üzerinden açıklamaya
çalışalım:
iv. Ben okula gidiyorum. ( eylem tümcesi)
Ben okul yolundayım. (isim tümcesi)
Örneklerde belirtildiği üzere altı çizili sözcükler tümcelerin yüklemleridir. Burada bir
şimdilik bir sorun gözükmemektedir. Asıl sorun buradaki ortak özelliğin eksik ya da yanlış
öğrenilmesinden dolayı İngilizce örneği verdiğimizde ortaya çıkacaktır.
v. I am going to school.
I am on my way to school.
Burada yine bir adet isim ve bir adet eylem tümcemiz var. Bu iki tümcenin yükleminin ne
olduğu konusunda öğrenci sıkıntı yaşayabilir. Ancak, burada sorunun kaynağı öğrenci
değil, öğretmendir. Birçok İngilizce öğretmeni ve hatta bazı Türkçe öğretmenleri de, tümce
yapısını anlatırken eylem ve yüklemi (verb and predicate) aynı şeylermiş gibi
öğretmektedir. Bu durumda da öğrenci, “ her tümcenin yüklemi vardır” kuralından
hareket ederek ve yüklemlerin sadece eylemlerden oluştuğunu zannederek, içinde eylem
olmayan bir tümcede eylem aramakta ve aradığı şeyi bulamadığında da tümcenin ne
anlama geldiğini bilememektedir. Tümcelerin eylem ve isimlerden oluşabildiğini, her
tümcenin bir yüklemi olması gerektiğini, fakat her yüklemin de eylem olmak zorunda
olmadığını bilen öğrenciler için ise anadilde ve yabancı dilde sorun yaşamak pek olası
değildir.

4. SONUÇ
Yukarıda da belirttiğimiz üzere XX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmaya başlayan
modern yaklaşımlar, yabancı dil öğretiminde anadilin kullanılmasını ve anadili etkilerini
reddeder. “Dilin görsel-işitsel bir bütün olduğunu ve sesletimin de yabancı dil öğretiminin
temeli olduğunu vurgulayan” (Guberina, 1972: 10-11 in Germain, 1993:164) kuramcılar,
anadile başvurunun reddine gerekçe olarak, bunun can sıkıcı olduğunu ve yabancı dili
öğrenmeyi engellediğini sunmuşlardır. Bilişsel Yaklaşım ise gerektiğinde iki dili
karşılaştırarak, çeviriden yararlanarak, anadilde kazanılmış olan iletişim kurabilme
becerisi ve dilbilgisi ile ilgili birikimlerden faydalanmak amacıyla anadile başvurulmasında
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bir sakınca görmez.8 Bu yaklaşım ayrıca, anadilde elde edilen becerilerin yabancı dil
öğretimine temel sağlayacağını ve olumsuz aktarımlardan korkulmaması gerektiğini de
savunur. Zaten yukarıdaki örneklerde de gördüğümüz gibi, anadilde kazanılan beceriler
birçok durumda yabancı dil öğretimine iyi yönde katkıda bulunur.
Bütün bunlardan hareketle, yukarıdan verilen örneklerin Evrensel Dilbilgisi’nin ilkelerini
ve Bilişsel Yaklaşım’ın görüşlerinin pratikte son derece doğru bir şekilde işlediğini
gösterdiğini ve anadili eğitimi ile yabancı dil öğretiminin birbirinden ayrı ve birbirine
engel teşkil eden iki farklı alan olmadığını; aksine birbirini tamamlayan ve karşılıklı
ilerlemeyi sağlayan kardeş iki disiplin olduğunu söyleyebiliriz.
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WRITING BEHAVIOR of STUDENTS: THE STUDENTS WRITE for WHOM,
WHAT PURPOSE and WHICH ENVIRONMENTS?1
ÖĞRENCiLERiN YAZMA DAVRANIŞLARI: ÖĞRENCİLER KİME, NE
AMAÇLA, HANGİ ORTAMLARA YAZAR?
Muhammet Baştuğ2 Tuğba Çelik3

ABSTRACT
Writing is one of the linguistic skills that is based on comprehending and the students are tried to gain this skill starting from the
first years of the school. Writing is both a means of expressing the ideas as well as opinions throughout the school life and
learning for an individual. Therefore, it is a frequently investigated area within educational research. This study aims to examine
the writing attitudes of students. In accordance with this purpose, an information form was created to question why, where and
to whom the students write. 794 students in total including 2nd ( 107 participants ), 4th(169 participants ) , 6th (64 participants
), 8th (111 participants ) , 10th (176 participants ) and 12th (167 participants ) grades participated in the study. Descriptive
survey model was used in the study. For data analysis, descriptive statistics was utilized. The results showed that students in the
lower grades mostly write down on their notebooks in an attempt to do homework and fulfill the requests of their teacher. On
the other hand; students in the upper grades mostly write in the digital environment to express themselves and produce
something on the topics that they desire for. This result was interpreted in the way that students in the lower grades usually
write for academic purposes, whereas the students in the upper grades usually write for various purposes in non-academic
settings.
Key Words: Writing education, purpose of writing, environment of writing.

ÖZET
Yazma, anlamaya dayalı dil becerilerinden biridir ve öğrencilere okulun ilk yıllarından itibaren kazandırılmaya çalışılır. Yazma,
okul yaşantısında birey için hem duygu ve düşünceleri ifade etmenin hem öğrenmenin bir yoludur. Bu nedenle eğitim
araştırmalarında yazma, sıklıkla araştırılan bir alandır. Bu çalışmada öğrencilerin yazma davranışlarını incelemek
amaçlanmıştır. Bu amaçla öğrencilerin kime, niçin ve nereye yazdıklarını sorgulayan bir bilgi formu geliştirilmiştir. Araştırmaya
2. (107 kişi), 4. (169 kişi) , 6. (64 kişi), 8. (111 kişi) , 10. (176 kişi), ve 12. (167 kişi) sınıflardan toplam 794 öğrenci katılmıştır.
Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinde betimleyici istatistiklerden
yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrenciler ilk sınıflarda daha çok ödev yapma amaçlı; öğretmen istediği için ve
ders defterlerine yazmaktadırlar. Üst sınıflarda ise öğrenciler daha çok kendini ifade etmek için, kendisinin dilediği bir konu
üzerine yazmak için ve dijital ortamlara yazmaktadır. Bu sonuç öğrencilerin ilk sınıflarda daha çok akademik amaçlı yazdığı, üst
sınıflarda ise serbest amaçlı ve akademik olmayan ortamlara yazdığı biçiminde yorumlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Yazma eğitimi, yazma amacı, yazma ortamı.
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1. GİRİŞ
Yazma, anlatmaya dayalı dilsel becerilerdendir; bunun yanı sıra eğitimde bireylerin
kazanması gereken öncelikli beceriler arasında yer almaktadır. Zaman içinde alan yazınında
yazma kavramına yönelik tanımların farklılaştığı görülmektedir.
Hagin (1983) yazı yazmak görsel ya da devinimsel bir eylemden daha ötesi olduğunu söyler.
Yaman’a göre (2008) yazma; düşündüklerimizi, duyduklarımızı, gördüklerimizi,
düşlediklerimizi, kısaca yaşadıklarımızı birtakım simgeler aracılığıyla başkalarına anlatma
işidir. Son zamanlarda yazmanın özelllikle bilişsel bir süreç olduğuna odaklanılmaktadır.
Buna göre birey yazma sürecinde beyinde yazma içeriğiyle ilgili seçilen bilgiler sıralama,
sınıflama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, değerlendirme gibi
bilişsel işlemlerden geçmektedir (Güneş, 2009:11). Diğer taraftan Temizkan’a göre (2010)
yazma, öğrencinin kendini keşfetme süreci ve bir öğrenme aracıdır. Yazma becerisinin doğası
ve öğretimine yönelik bu tanımlamalar, yazma becerisinin hem duyuşsal hem bilişsel açıdan
karmaşık bir süreç olarak tanımlanmasını gerektirmiştir.
Yazma becerisi, öğrencilere okulun ilk yıllarından itibaren kazandırılmaya çalışılır. Yazma,
okul yaşantısı bakımından birey için hem bir duygu ve düşünceyi ifade etme hem de bir
öğrenme yoludur. Bu nedenle eğitim araştırmalarında yazma sıklıkla araştırma yapılan bir
alan olarak kabul görmektedir. Bu alandaki araştırmalar daha çok yazma becerisinin
kazandırılması, değerlendirilmesi ve yazma becerisine yönelik duyuşsal değişkenlere
yoğunlaşmaktadır. Bu konulardaki pek çok araştırmada (Akbayır, 2010; Ağa ve Ünlü, 2013;
Aktaş ve Gündüz, 2007; Çiftçi, 2006; Özbay, 2010; Sever, 2011; Ungan, 2007) öğrencilerin
yazma konusundaki yetersizliklerine ve bu yetersizliklerin nedenlerine dikkat çekilmektedir.
Yazma sorunları, bazı araştırmalar tarafından yazma öğretimine gereken önemin
verilmemesine (Aktaş ve Gündüz, 2007; Ungan, 2007), yazma öğretimine gerekli zamanın
ayrılmamasına (Graham ve arkadaşlarına 2008; Schoenfeld, Coppola, Kertis ve Barnes, 2009);
öğretim programlarından kaynaklanan sorunlara (Özbay, 2010), okuma yetersizlikleri ve
çoktan seçmeli testlere dayalı sınav uygulamalarına (Akbayır, 2010) dayandırılmaktadır.
Yazma becerisine yönelik araştırmalarda (Karatay, 2011;Tabak ve Göçer, 2013; Yılmaz, 2012)
yoğun olarak öğretim sürecinin nasıl olması gerektiği ve daha planlı müdahelelerle
öğrencilere yazma öğretimi yapılması önerilmektedir.
Benzer biçimde öğretim
programlarında ilkokuldan itibaren yazma becerisinin nasıl kazandırılacağı planlanmıştır.
Programlarda öğrencilerin yazma amacı, türü ve yazma ortamı gibi ayrıntılar etkinlik
örnekleriyle yer almaktadır.
Alan yazınında tartışılan yazma öğretimi sürecinde yazma eyleminin bireye özgü bir davranış
olduğu ve bu süreçte bireyin yazma sürecindeki etkisinin dikkate alınması gerektiğinin
yeterince göz önünde bulundurulduğunu söylemek güçtür. Oysa yazma bireyin özgün
biçimde kendisini yansıtma süreci ve yoludur.
Yazma öğretimini bilişsel yaklaşım temelinde ele alan uzmanlar yazmanın bireysel bir
etkinlik olduğuna dikkat çekerek yazarın deneyimlerinin yazma sürecini etkilediğini
belirtmektedir (Magnifico, 2010). Magnifico’ya göre (2010) yazarların kime yazdıklarına
ilişkin kararlarını nasıl verdiklerini ve bu kararlarının yazarların biliş dünyasını nasıl
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etkilediğini bilmek gerekmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin kimler için, hangi amaçlara ve
hangi ortamlara yazdığını belirlemeye yönelik daha fazla veriye ulaşmak önemlidir. Buna
göre bu araştırmada öğrencilerin yazma eylemini gerçekleştirme amaçlarını, yazma
ortamlarını, yazma kişilerine dönük seçimlerini belirlemek amaçlanmıştır. Böylelikle
öğrencilerin genel yazma davranışları betimlenmek istenmiştir. Bu amaçlabu çalışma
kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1- Öğrenciler hangi amaçla yazmaktadır?
2- Öğrenciler hangi ortamlara yazmaktadır?
3- Öğrenciler kimin için yazmaktadır?
2. YÖNTEM
Bu araştırmada öğrencilerin yazma davranışları incelenmektedir. Var olan bir durum ortaya
konmak amaçlandığından araştırmada tarama modellerinden biri olan betimsel tarama
modeli benimsenmiştir. Tarama modelleri, geçmişte veya halen varılan bir durumu, var olduğu
biçim ile betimlemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır (Karasar, 2005: 77).
Çalışma Grubu
Bu araştırmaya farklı cinsiyet ve sınıf düzeylerinden 794 öğrenci katılmıştır. Çalışma grubuna
ait bilgiler Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Çalışma grubunda yer öğrencilerin cinsiyete göre dağılımları
CİNSİYET
f
Kız
421
Erkek
373
Toplam
794

%
53,0
47,0
100,0

Araştırmaya katılan öğrencilerin 421 ‘i (53%) kız; 373’ü (47%) erkektir.
Tablo 2: Çalışma grubunda yer öğrencilerin sınıf düzeyine göre yüzde ve frekansları
Sınıf Düzeyi
f
%
2.Sınıf
107
13,5
4.Sınıf
169
21,3
6.Sınıf
64
8,1
8.Sınıf
111
14,0
10.Sınıf
176
22,2
12.Sınıf
167
21,0
Toplam
794
100
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Araştırmada yer alan katılımcıların 107‘si (13,5%) 2. sınıf; 169’u (21,3%) 4. sınıf, 64 ‘ü
(8,1%) 6. sınıf; 111’i (14%) 8. sınıf; 176 ‘sı (22,2%) 10. sınıf; 167’isi (21%) 12. sınıf
öğrencilerinden oluşmaktadır. Böylelikle araştırmada farklı sınıf düzeyinde öğrencilere yer
verilmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Öğrencilerin yazma davranışlarını incelemek amacıyla yapılan bu araştırmada veri toplama
aracı olarak öğrencilerin cinsiyet ile sınıf düzeyi gibi kişisel bilgilerini; yazma amacı, yazma
kişisi ve yazma ortamı gibi yazma davranışlarını belirleyen bir form kullanılmıştır. Formun
uygulanması her bir öğrenci için yaklaşık 10 dakika sürmüştür. Verilerin analiz edilmesinde
yüzde ve frekanslar kullanılmıştır.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Bu çalışmanın bulguları aşağıdaki tablolaştırılmış ve her tablo sırasıyla yorumlanmıştır.

Tablo 3: Yazma Amacına İlişkin Yüzde ve Frekans Analizleri
Yazma Amacı

Sınıf Düzeyi

Ödev
2.Sınıf
4.Sınıf
6.Sınıf
8.Sınıf
10.Sınıf
12.Sınıf
Toplam

f
81
87
48
37
73
44
370

%
75,7
51,5
75,0
33,3
41,5
26,3
46,6

Kendini ifade
f
%
15
14,0
58
34,3
12
18,8
60
54,1
72
40,9
93
55,7
310
39,0

Serbest
(eğlenme gibi)
f
%
10
9,3
16
9,5
3
4,7
5
4,5
29
16,5
30
18,0
93
11,7

Beğenilme
f
%
1
0,9
8
4,7
1
1,6
9
8,1
2
1,1
0
0,0
21
2,6

Tablo 3’te öğrencilerin yazma amacına yönelik sonuçlara yer verilmiştir. Bu sonuçlar aşağıda
sınıf düzeylerine göre açıklanmıştır.
2. sınıf öğrencilerinin %75, 7’si ödev yapmak; %14’ü kendini ifade etmek, %9,3’ü serbest
(eğlence gibi), %0,9’u ise beğenilme amaçlı yazmaktadır.
4. sınıf öğrencilerinin %51,5’inin ödev yapmak, %34,3 ‘ünün kendini ifade etmek, %9,5’inin
serbest (eğlence gibi) , %4,7’sinin beğenilme amaçlı yazdığı görülmektedir.
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6. Sınıf öğrencilerinin %75’inin ödev yapmak, %18,8’inin kendini ifade etmek, %4,7’inin
serbest (eğlence gibi), %1,6’sının beğenilme amaçlı yazdığı görülmektedir.
8. Sınıf öğrencilerinin %33,3’ünün ödev için, %54, 1’inin kendini ifade etmek, %4,5’inin
serbest (eğlence gibi), %8, 1’inin beğenilme amaçlı yazdığı görülmektedir.
10. Sınıf öğrencilerinin %41,5’inin ödev yapmak, %40,9’unun kendini ifade etmek, %16,5’inin
serbest (eğlenme gibi), %1,1’inin beğenilme amaçlı yazdığı görülmektedir.
12. Sınıf öğrencilerinin %26’sının ödev yapmak, %55,7’sinin kendini ifade etmek, %18’inin
serbest (eğlenme gibi), %0’ının beğenilme amaçlı yazdığı görülmektedir.
Öğrencilerin tümü göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin %46’sının ödev yapmak,
%39’unun kendini ifade etmek, %11’inin serbest (eğlenme gibi), yalnızca %2,6’sının
beğenilme amaçlı yazdığı görülmektedir.
Tablo 4: Yazma Kişisine İlişkin Frekans Analizleri

Sınıf Düzeyi

Öğretmenlerim
istediği için

2.Sınıf
4.Sınıf
6.Sınıf
8.Sınıf
10.Sınıf
12.Sınıf
Toplam

f
82
66
23
7
38
32
248

%
76,6
39,1
35,9
6,3
21,6
19,2
31,2

Yazma Kişisi
Kendim yazmak Ailem istediği
istediğim için
için
f
18
78
35
95
86
105
417

%
16,8
46,2
54,7
85,6
48,9
62,9
52,5

f
6
10
2
2
3
1
24

%
5,6
5,9
3,1
1,8
1,7
0,6
3,0

Arkadaşlarımla
yazışmak için
f
1
15
4
7
49
29
105

%
0,9
8,9
6,3
6,3
27,8
17,4
13,2

Tablo 4’te öğrencilerin kime yazdıkları yani yazma kişisine yönelik sonuçlara yer verilmiştir.
Bu sonuçlar aşağıda sınıf düzeyine göre açıklanmıştır.
2. sınıf öğrencilerinin %76,6’sı öğretmenleri istediği için; %16,8’i kendileri yazmak istedikleri
için; %5,6’i aileleri istediği için; % 0,9’ u arkadaşlarıyla yazışmak için yazmaktadırlar.
4. sınıf öğrencilerinin %39,1’i öğretmenleri istediği için; %46,2’si kendileri yazmak istedikleri
için; %5,9’u aileleri istediği için; % 8,9’u arkadaşlarıyla yazışmak için yazmaktadırlar.
6. sınıf öğrencilerinin %35,9’u öğretmenleri istediği için; %54,7’si kendileri yazmak
istedikleri için; %3,1’i aileleri istediği için; % 6,3’ü arkadaşlarıyla yazışmak için
yazmaktadırlar.
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8. sınıf öğrencilerinin %6,3’ü öğretmenleri istediği için; %85,6’sı kendileri yazmak istedikleri
için; %1,8’i aileleri istediği için; %6,3’ü arkadaşlarıyla yazışmak için yazmaktadırlar.
10. sınıf öğrencilerinin %21,6’sı öğretmenleri istediği için; %48,9’u kendileri yazmak
istedikleri için; %1,7’i aileleri istediği için; %27,8’ü arkadaşlarıyla yazışmak için
yazmaktadırlar.
12. sınıf öğrencilerinin %19,2’si öğretmenleri istediği için; %62,9’u kendileri yazmak
istedikleri için; %0,6’sı aileleri istediği için; %17,4’ü arkadaşlarıyla yazışmak için
yazmaktadırlar.
Araştırmaya katılan öğrencilerin tümü değerlendirildiğinde öğrencilerin %31,2’si
öğretmenleri istediği için; %52,5’i kendileri yazmak istedikleri için; %3’ü aileleri istediği için;
%13,2’si arkadaşlarıyla yazışmak için yazdığı görülmektedir.

Tablo 5: Yazma Ortamına İlişkin Frekans Analizleri

Sınıf Düzeyi

Yazma Ortamı

2.Sınıf
4.Sınıf
6.Sınıf
8.Sınıf
10.Sınıf
12.Sınıf
Toplam

Ders defterime
(akademik
amaçlı)

Günlük
defterlerime

f
75
101
45
65
81
62
429

f
24
32
12
24
28
52
172

%
70,1
59,8
70,3
58,6
46,0
37,1
54

%
22,4
18,9
18,8
21,6
15,9
31,1
21,7

İnternet
ortamlarına
(facebook,
twitter, blog, web
sayfaları, vb.)

Dergiye
veya
gazeteye

f
5
34
6
22
67
50
184

f
3
2
1
0
0
3
9

%
4,7
20,1%
9,4%
19,8%
38,1%
29,9%
23,2

%
2,8%
1,2%
1,6%
0,0%
0,0%
1,8%
1,1

Tablo 5’te öğrencilerin hangi ortamlara yazdıklarına yönelik sonuçlara yer verilmiştir. Bu
sonuçlar aşağıda sınıf düzeyine göre açıklanmıştır.
2. sınıf öğrencilerinin %70’i akademik amaçlı ders defterlerine; %22,4’ü günlük defterlerine;
%4,7’si internet ortamlarına; % 2,8’i dergi ya da gazete ortamlarına yazmaktadırlar.
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4. sınıf öğrencilerinin %59,8’i akademik amaçlı ders defterlerine; %18,9’u günlük
defterlerine; %20,1’i internet ortamlarına; % 1,2’si dergi ya da gazete ortamlarına
yazmaktadırlar.
6. sınıf öğrencilerinin %70,3’ü akademik amaçlı ders defterlerine; %18,8’i günlük
defterlerine; %9,4’ü internet ortamlarına; % 1,6’sı dergi ya da gazete ortamlarına
yazmaktadırlar.
8. sınıf öğrencilerinin %58,6’sı akademik amaçlı ders defterlerine; %18,8’i günlük
defterlerine; %21,6’sı internet ortamlarına yazmaktadırlar. Bu sınıf düzeyinde dergi ya da
gazete ortamlarına yazan öğrenci bulunmamaktadır.
10. sınıf öğrencilerinin %46’sı akademik amaçlı ders defterlerine; %15,9’u günlük
defterlerine; %38,1’i internet ortamlarına yazmaktadırlar. Bu sınıf düzeyinde dergi ya da
gazete ortamlarına yazan öğrenci bulunmamaktadır.
12. sınıf öğrencilerinin %37,1’i akademik amaçlı ders defterlerine; %31,1’i günlük
defterlerine; %29,9’u internet ortamlarına; % 1,8’i dergi ya da gazete ortamlarına
yazmaktadırlar.
Araştırmaya katılan öğrencilerin tümü dikkate alındığında öğrencilerin %54’ünün ders
defterlerine, %21,7’sinin günlük defterlerine, %23,2’sinin, %1,1’inin dergiye veya gazeteye
yazdıkları görülmektedir.
4. SONUÇ
Bu araştırmada öğrencilerin yazma kişisi, yazma amacı ve yazma ortamı davranışları
incelenmiştir. Araştırmada yazma davranışları açısından öğrencilerin farklı sınıf düzeylerinde
farklı davranışlar sergilediği görülmüştür. Buna göre;

Öğrenciler ilk sınıflarda daha çok ödev amaçlı yazı yazmaktalar. Bu durum ilerleyen
sınıflarda ise ödevden çok kendini ifade etme amaçlı yazmaya doğru evrilmektedir.

Öğrenciler yazma ortamı olarak ilk sınıflarda daha çok ders defterlerine akademik
amaçlı yazı yazmaktadırlar. 10 ve 12. sınıflarda ise öğrencilerin yazma davranışı dijital
ortamlara (blok, facebook vb.) yönelmektedir.

Öğrenciler ilk sınıflarda daha çok öğretmenleri istediği için yazı yazmaktalar. Bu
durum ilerleyen sınıflarda öğretmenin isteği bir konuda yazmaktan kendilerinin istediği bir
konuda yazmaya doğru değişim göstermektedir.
Bu sonuçlar öğrencilerin yazma eylemini daha çok öğretmen gözetiminde ve akademik amaçlı
etkinlikler kapsamında gerçekleştirdiğini göstermektedir. Genel olarak yazmanın eğitim
ortamlarında ödev yapmak için, kendini ifade etmek için kullanılacak bir beceri olarak
sunulduğu anlaşılmaktadır. Öğrenciler, serbest amaçlı (eğlence gibi) ya da beğenilme amaçlı
yazı yazmaya zaman ayırmamaktadır. Aynı sonuçları alan yazınında da görmek olasıdır.
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Erduran Avcı ve Akçay (2013) çalışmasında fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin yazmayı en
çok kayıt tutmak ve bilgilerin kalıcılığını sağlamak için kullanmaktadır. Yazmanın öğretmen
ya da başkasının gözetiminde daha çok akademik amaçlı gerçekleştirilmesi durumunun
yazma kavramının tanımlarını yeterince yansıtmamaya hatta yazma kavramını sınırlamaya
yol açtığı söylenebilmektedir. Alan yazınında bireyin duygu ve düşüncelerini belirli bilişsel
işlemlerden geçirerek yazıya dökmesi (Güneş, 2009; Yaman, 2008), aynı zamanda yazmanın
bir keşfetme ve öğrenme yolu olduğu (Temizkan, 2010) ifade edilmektedir. Temizkan’a
(2010) göre özellikle öğrencilere hazır kalıplar vererek bunlara göre yazı yazmalarını isteme,
düş gücünü harekete geçirecek çalışmalardan uzak durma, öğrencilerin merak güdülerini
kırma gibi davranışlar yaratıcılığın geliştirilmesinde sakınılması gereken öğelerdir. Günay
(2013: 190) her yazılı metnin özenle hazırlanması gerekmediğini, örneğin samimi bir
arkadaşa yazılan mektupta sözlü dile yakın bir anlatım biçimi kullanılabileceğini, konferansta
ya da derste alınan notlarda da her zaman özenli davranılamayacağını belirtmektedir. Bu
nedenle öğrencilerin derste ya da evde yazdığı her yazıyı notla değerlendirmemek ve
öğrencilerden her yazdıkları yazıyı mükemmel biçimde yapılandırmalarını beklemek doğru
değildir. Yazma, eğitim ortamlarında, öğretmen gözetiminde geliştirilmesi gereken bir beceri
olmanın yanı sıra öğrencilere bireysel ve yaratıcı yönü olan bir eylem olarak da sunulmalıdır.
ÖNERİLER
Yazma kişisel bir eylemdir. Dolayısıyla okullardaki yazma etkinlikleri, öğrenciler için bir ödev
veya zorunluluk olmak yerine onların kişisel duygu ve isteklerini kendilerine göre
yazabilecekleri ortamlar biçiminde düzenlenmelidir.
Öğrencilerin yazma ortamları zenginleştirilmelidir. Yazılarını yalnızca ders ya da
kompoziyon defterleri değil günlük defterlerine ya da ulaşabildikleri dijital ortamlara
yazmaları sağlanmalıdır. Ders saatlerinde öğrencilere serbest yazı yazacakları zamanlar
ayrılmalı, öğrencilerin diledikleri konular üzerine not kaygısı taşımaksızın sık sık yazı
yazmaya yönlendirilmeleri gerekir. Öğrencilerin yazmanın tıpkı konuşma gibi etkili bir
anlatma aracı olduğu konusunda bilinçlendirilmesi; öğrencilere yazmanın yalnızca bir ödev
değil yaşamda kullanılması gereken doğal ve çok işlevli bir iletişim aracı olduğu
sezdirilmelidir.
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Muhammet TAŞKESEN 2

ABSTRACT
To be determined the value of esthetic of work of art developed various methods until today. There is ontological
philosophy under the skin one of these methods ontological analysis. The ontology of art accept the work of art
substantial and seperate various layers. The relationship betweeen subject and object acts determining the value
of esthetic. Roman Ingarden and Nicolai Hartmann mentioned firstly the property layers of the work of arts. In our
country İsmal Tunalı served acknowledged the ontology of art with the work named The Ontology of Art. Tunalı
explained his opinions about the property layers in the works of Roman Ingarden and Nicolai Hartmann, stated
the diversity and suggested a analysis method and appilayed.
In this study Yavuz Bülent Bakiler's, who was born in Sivas in 1935 and one of the most important agents of
contemporary Turkish poem, poem named "Şaşırdım Kaldım İşte" examined and indicated the value of esthetic of
this poem.
Key Words: Yavuz Bülent Bakiler, “Şaşırdım Kaldım İşte”, Ontological Analysis Method, Art Ontology, Esthetic.

ÖZET
Sanat eserlerinin estetik değerinin belirlenmesinde günümüze kadar çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden birisi
olan ontolojik tahlilin temelinde ontoloji felsefesi yer alır. Sanat ontolojisi sanat eserlerini var olan olarak kabul eder ve çeşitli
tabakalara ayırır. Süje (özne) ile obje (nesne) arasındaki ilişki eserlerin estetik değerinin belirlenmesinde rol oynar. Sanat
eserlerinin varlık tabakalarından ilk söz edenler Roman Ingarden ve Nicolai Hartmann olmuştur. Ülkemizde sanat ontolojisinin
tanınmasına İsmail Tunalı Sanat Ontolojisi adlı eseriyle hizmet etmiştir. Tunalı, söz konusu eserinde Nikolai Hartmann ve Roman
Ingarden’in sanat eserlerindeki varlık tabakalarıyla ilgili görüşlerini karşılaştırarak açıklamış, farklılıkları üzerinde durmuş ve
onların tabakalarından hareketle bir tahlil yöntemi önererek uygulamasını da göstermiştir.
Bildiride, çağdaş Türk şiirinin en önemli temsilcilerinden, 1935 yılında Sivas’ta doğan Yavuz Bülent Bâkiler’in “Şaşırdım Kaldım
İşte” adlı şiiri ontolojik yöntem ile varlık tabakalarına ayrılarak incelenecek ve şiirin estetik değeri belirlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yavuz Bülent Bakiler, “Şaşırdım Kaldım İşte”, Ontolojik Tahlil Yöntemi, Sanat Ontolojisi, Estetik.
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1. Giriş
Sanat eserlerini çözümlemek ve estetik değerini belirlemek için günümüze kadar birçok
yöntem ve eleştiri kuramı geliştirilmiştir. Tarihsel Eleştiri, Sosyolojik Eleştiri, Marksist
Eleştiri, Psikanalitik Eleştiri gibi kuramların yanında doğrudan metine odaklanan Yeni
Eleştiri, Rus Biçimciliği, Yapısalcılık gibi kuramlar da yer alır. Ontolojik tahlil yöntemi, sanat
eserinin varlık tabakalarına ayrılarak estetik değerinin tespit edilmesinde kullanılan
yöntemlerden biridir. Bu bildiride, öncelikle ontolojik tahlil yöntemi hakkında teorik bilgiye
yer verilecek ve Yavuz Bülent Bâkiler’in “Şaşırdım Kaldım İşte” adlı şiiri bu yöntemle
çözümlenecektir.
Yöntemin temelinde ontoloji felsefesi yer alır. Ontoloji kelimesi “varlık bilimi” anlamına
gelmektedir. Nikolai Hartmann ve Roman Ingarden’in görüşleri çerçevesinde şekillenen sanat
ontolojisinin Türkiye’de tanınmasına İsmail Tunalı, Sanat Ontolojisi3 adlı eseriyle öncülük
etmiştir. Tunalı, ayrıca Estetik4 adlı eserinde de ontolojik estetik üzerinde durmuştur. Tunalı,
Sanat Ontolojisi’nde genel ontoloji hakkında bilgi verdikten sonra sanat ontolojisinin
kuruluşu, estetik obje analizi ve sanat eserlerinde varlık tabakalarını edebiyat, resim, plastik,
yapı eseri ve müzik eserinde olmak üzere başlıklar altında incelemiştir. Nikolai Hartmann ve
Roman Ingarden’in sanat eserlerindeki varlık tabakaları görüşlerini karşılaştırarak açıklamış,
farklılıkları üzerinde durmuş ve onların tabakalarından hareketle kendince bir sistem
oluşturmuştur. Tunalı, önerdiği tahlil yöntemini, Yahya Kemal Beyatlı’nın “Sessiz Gemi” ve
Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Gün Eksilmesin Penceremden” şiirlerine uygulamıştır.
Ontolojinin temel sorunu “varlık” üzerinedir. Bu sorunsalı Aristotales’e kadar götürmek
mümkündür. Ontoloji hakkında Tunalı, şu bilgilere yer verir: “Yirminci yüzyılda Nicolai
Hartmann’ın kurduğu ve geliştirdiği bu yeni felsefe anlayışı, var-olan’ı ve varlığın bütününü
kendine konu olarak alır. Var-olan ve varlık nedir? Varlık tarzları, varlık tabakaları ve varlık
kategorileri nedir soruları- onun özellikle araştırdığı, üzerinde durduğu birtakım ana ve
temel sorulardır” (2014, s. 9).
Sanat eserlerinin estetik değerinin tespitinde süje (özne) ve obje (nesne) ilişkisi ön plandadır.
Mehmet Dursun Erdem, bu yöntemle ilgili çözümleme yaptığı makalesinde, “sanat eserindeki
estetiği neyin belirlediği noktasında estetikçiler arasında çok tartışmalar meydana gelmiştir.
Bazı estetikçiler sanat eserindeki estetiğin kaynağını sujede (özne-okur) ararken, kimi
estetikçiler bunu objede yani eserin kendisinde aramışlardır. Bu anlamda estetikçiler
subjektivist ve objektivist olarak ikiye ayrılmaktadır. Modern ontolojik inceleme bu iki
yaklaşımın ortasını bulmaya çalışan bir inceleme tekniğidir” (2007, s. 255) tespitine yer verir.
Süje (özne) sanat eseri karşısında estetik ve estetikçi olmak üzere iki tavır takınır: “Estetik
tavır, sanat eseri karşısında, onu estetik olarak algılayan, ondan haz duyan öznenin tavrıdır.
Estetikçi tavır, sanat eserinin oluşumunu, mükemmelliğini sağlayan tabakaların neler
olduğunu, tabakaların birbiriyle münasebetini ve işlevlerini sorgulayan yaklaşımdır”
(Köktürk, 2003, s. 171).
3
4

Tunalı, İsmail, Sanat Ontolojisi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2014.
Tunalı, İsmail, Estetik, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2002.
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Sanat ontolojisi, sanat eserlerini “var olan” olarak kabul eder. Tunalı, sanat ontolojisinin
ödevini şu şekilde belirtir: “Genel ontoloji nasıl araştırmasının temelini var olan’da buluyorsa,
aynı şekilde, bu var olan, estetik alanındaki karşılığını tek tek sanat yapıtlarında bulur. Sanat
yapıtları, estetik obje, var olan şeylerdir. Ama, real varlıktan farklı olan var olan’lardır. İşte,
sanat ontolojisine düşen ödev, bu farklı var olan’ı araştırmaktır” (2002 s. 52).
Sanat eserinin real ve irreal birbirine karşıt iki alana bölündüğünü belirten Tunalı, Nikolai
Hartmann’ın bu belirlemeye iki yeni deyim geliştirdiğini belirtir, “Ön-yapı (Vordergrund) ve
arka-yapı (Hintergrud). Bu iki deyim, objektivation’un real ve irreal alanlarını karşılar” (
aktaran Tunalı, 2014, s. 60).
Tunalı, tabakalar düşüncesini estetikte ve edebiyat eserlerinde ilk uygulayan kişinin Roman
Ingarden olduğunu belirttikten sonra Ingarden’in tabakaları şu şekilde sıraladığını aktarır:
1. Kelime sesleri ve onlara dayanarak meydana gelen ve daha yüksek bir
basamağı gösteren ses yapıları,
2. Farklı derecelerdeki anlam birlikleri tabakası,
3. Farklı şematik görüşler tabakası,
4. Tasvir edilen şeylerin (nesne, insan ve olaylar) ve onların alınyazısı tabakası
(2014, s. 89).
Mümtaz Sarıçiçek, bu yöntemi uyguladığı “Coşkun Ertepınar’ın “Hatırlar mısın” Şiirinin
Ontolojik Tahlil Metoduyla İncelenmesi” isimli çalışmasında şu bilgilere yer verir: “Tunalı, her
iki düşünürün görüşlerinden hareketle metin çözümlemesinde kullanılabilecek ‘eklektik’ bir
yöntem önerir. Buna göre edebiyat eserini incelerken şu tabakalardan oluştuğunu varsayarak
hareket etmek gerekmektedir:
1. Fiziksel var-olan kelimelerin ses tabakası
2. Anlam tabakası
2.1. Semantik tabaka
2.2. Nesne ya da obje tabakası
2.3. Karakter (ruhi özellik) tabakası
2.4. Alın yazısı/kader tabakası.” (2010, s. 111)
Ontolojik tahlil yöntemi hakkında verilen teorik bilgiden sonra inceleme nesnesine geçilebilir.
1. İnceleme Nesnesi
ŞAŞIRDIM KALDIM İŞTE5
Sözde, senden kaçıyorum doludizgin atlarla
Bâzan sessiz sedasız ipekten kanatlarla
Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla
5

Bâkiler, Yavuz Bülent, Harman, Yakın Plan Yayınları, İstanbul, 2013. s. 128.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1782

Muhammet TAŞKESEN
Karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla
Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla
Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla
Başbaşa kalıyorum sonunda heyhatlarla
Sözde, senden kaçıyorum doludizgin atlarla
Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle
Öldür bendeki beni sonra dirilt kendinle
Çarpsan kara sevdayı en azından yüz binle
Nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle
Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle
Ama her defasında geri döndüm seninle
Hangi düğüm çözülür, nazla, sitemle, kinle
Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle.
Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki n’emsin?
Bâzan kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin
Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin
Eksilmeyen çilemsin
Orada ufuk çizgim, burda yanım yöremsin
Çaresizim çaremsin.
Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki n’emsin?
Yavuz Bülent Bâkiler

Yavuz Bülent Bâkiler, 23 Nisan 1936’da Sivas’ta doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Sivas,
Gaziantep ve Malatya’da tamamlayan Bâkiler, 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesinden mezun olmuştur. Bir dönem avukatlık yapsa da bu mesleğinden vazgeçerek
Ankara’da çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1995 yılında Başbakanlık Müşavirliği’nden
emekli olmuştur. Çağdaş Türk şiirinin en önemli temsilcilerinden olan Bâkiler, şiir yazmaya
çocukluk yıllarında başlamış ve üniversite yıllarında geliştirmiştir. İlk şiir kitabı Yalnızlık
1962’de, Duvak 1971’de, Seninle 1987’de yayınlanmıştır. 2000 yılında yayınlanan son şiir
kitabı Harman diğer şiir kitaplarında yer alan şiirleri ihtiva etmekle birlikte son dönemde
yazdığı yeni şiirleri de içerir. Şiir kitaplarının yanında iki adet antolojisi, biyografik eserleri ve
çeşitli düzyazı eserleri de bulunmaktadır.
İbrahim Tüzer, Bâkiler’in, çağdaş Türk şiirindeki önemine şu şekilde dikkat çeker: “Üslûbunu
temiz İstanbul Türkçe’sine göre oluşturan Yavuz Bülent Bakiler, Türkçe’ye duyduğu derin his
ve alaka, onu en iyi şekliyle kullanma isteği ve bu istekten kaynaklanan kendini bulmuş bir
edebi kişilik ile, güçlü bir yazım tekniği oluşturmuştur. Uydurma dille ortaya konan eserlere
“eser” denemeyeceğini, bunlara eser dense bile bunların toplumun beklentilerine cevap
veremeyeceğini ifade eden Bakiler, gerek şiirlerine seçmiş olduğu konular itibarîyle gerekse
yüreğinin ta derinliklerinden gelen coşkun bir söyleyiş tarzıyla çağdaş Türk şiiri içerisinde
müstesna bir yere sahiptir” (1999, s. 16).
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2. “Şaşırdım Kaldım İşte” Şiirinin Ontolojik Tahlil Yöntemiyle Çözümlenmesi
2.1. Fiziksel Var-olan Kelimelerin Ses Tabakası:
Ontolojik tahlil yönteminin bu ilk tabakasında, fiziksel olarak var olan kelimelerdeki ritmi
oluşturan sesler, vezin ve ahengi sağlayan unsurlar üzerinde durulur. “Bu ses tabakası, her
kelimenin vazgeçilmez bir elemanıdır. Özellikle, edebiyat eserlerinden şiir, lirik şiir söz
konusu olunca, bunun önemi büsbütün belirir. Çünkü, bir şiir ilk plânda tek tek seslerin
ritmine dayanır. Bu bakımdan, şiir, müziğe en çok yaklaşan bir sanat olur” (Tunalı, 2014, s.
112).
Ontolojik tahlil yöntemiyle uygulama yapan Sarıçiçek, “Türkçe seslerin fonetik yapısı göz
önüne alındığında bir takım seslerin mahreçleri ve temas noktaları bakımından müzikal bir
değer taşıdığı bilinir ve birçok şairimiz tarafından bu maksatla kullanıldığı bir vakıadır. Bu
seslerden “n, r, l, y” gibi sedalı/sürekli sesler alışkanlık ve tannaniyet kazandırmada en çok
tercih edilen sesler olurken, “p, ç, t, k" gibi sedasız/süreksiz/patlayıcı sesler ise kesicilik
fonksiyonuyla kullanılmışlardır. Bu seslerin hem her birinin tekrarı ile ritim hem de
dönüşümlü olarak tekrarı ile armoni oluşturması beklenmiştir” (2010, s. 112) tespitinde
bulunmuştur.
Söz konusu tespit inceleme nesnesine uygulandığında şiir başlığı ile birlikte yüz yirmi beş
kelimeden oluşmaktadır. Sedalı/sürekli seslerin kullanımının dağılımı şu şekildedir: n (82), r
(42), l (54) ve y (15). Sedasız/süreksiz/patlayıcı seslerin dağılımı: p (7), ç (11), t (18), k (29),
olarak mevcuttur. Bu dağılım değerlendirildiğinde başlık dâhil 772 sesten oluşan şiirde
sedalı/sürekli seslerin kullanımı 193’e tekabül ederken sedasız/süreksiz/patlayıcı seslerin
toplam kullanımı 65’e tekabül eder. Bu durum şiirin müzikal değerini göstermektedir. Şiirde
başlık dâhil olmak üzere 125 kelimede kullanılan ünlülerin dağılımı şu şekildedir: a (93), e
(63), ı (39), i (57), u (24), ü (10), o (16), ö (9). Bu bağlamda “a, e, ı, i” ünlülerinin de şiirin
melodisine katkı sağladığı görülmektedir.
Bentlerle oluşturulan şiirde dize sayıları farklıdır. Üç bölümden oluşan şiirin ilk iki bölümü
sekiz, son bölümü yedi dizeden oluşmaktadır. Şiirin geneline 14’lü hece vezni hâkimdir. Fakat
şiirde bu ölçüyü bozan istisna iki durum söz konusudur. Birincisi, ilk bölümün birinci ve son
dizesinde tekrarlanan “Sözde, senden kaçıyorum doludizgin atlarla” dizesidir ve 8+7=15’li
hece ölçüsü kullanılmıştır. İkinci istisna ise son bölümde yer alan “Eksilmeyen çilemsin” ve
“Çaresizim çaremsin” dizelerindedir ve 7’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
Şiirde ahengi sağlayan unsurlardan kafiye ve redifler birinci bölümde “at” tam kafiyesi ve
“larla” redifiyle, ikinci bölümde “in” tam kafiyesi ve “le” redifiyle, üçüncü bölümde ise “e”
yarım kafiyesi ve “msin” redifiyle sağlandığı görülmektedir. Ayrıca birinci bölümün ilk ve son
dizesinde “Sözde, senden kaçıyorum doludizgin atlarla”, ikinci bölümün ilk ve son dizesinde
“Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle” ve üçüncü bölümün ilk ve son dizesinde “Şaşırdım
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kaldım işte, bilmem ki n’emsin?” mısralarının nakarat dize olarak yinelenmeleri de ahengin
artmasında etkilidir.
Şiir üzerinde inceleme yapan Rıfat Araz’ın şiirin kelimeleri hakkındaki çıkarımı “Mükemmel
bir uyum içinde görülen kelimeler, sanki şiirin muhtevasını teşkil eden ‘aşk’ın ateşinde,
birbirleriyle kaynamış gibidirler. Kelimelerin şekil ve anlam yapılarına taalluk eden bu uyum,
şiirde estetik birliğin ve bütünlüğün ortaya çıkmasını, muhtevanın derinleşmesini
sağlamıştır” (2001, s. 2) yönündedir.
2.2. Anlam Tabakası:
2.2.1. Semantik Tabaka:
Anlam tabakası hakkında Tunalı, “anlam sfer’inin ses sfer’ine en yakın tabakası, kelimelerin
anlam tabakasıdır. Tek tek kelimelerin birleşerek meydana getirdikleri anlam, semantik
anlamındaki anlamdır. Burada kelimelerin, sözlerin anlamları analiz edilebilir. Ayrıca, yine,
kelimelerin oluşturduğu cümleler yargı bakımından çözümlenebilir” (2014, s. 112) bilgisine
yer verir. Cüneyt Issı, “irreal alanın ilk basamağı olan anlam tabakasında öncelikle şiirde
kullanılan kelimelerin tek tek temel anlamlarını ortaya koymak, ardından da kelimelerin
birleşerek oluşturdukları cümlelerin anlamı üzerinde durmak gerekir” (2004, s. 142) diyerek
bu tabakada yapılması gerekenlerin altını çizer.
“Şaşırdım Kaldım İşte” şiirinde yer alan kelimelerin temel anlamları şu şekildedir:
Tablo: 16
Sözde: Gerçekte öyle olmayıp öyle geçinen Doludizgin: Son hızla.
veya bilinen.
İpek: İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan Bilenmek: Bilemek işine konu olmak, keskin
ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek duruma getirmek.
ve parlak tel.
İnat: Bir konuda direnme, ayak direme, İmbat: Yazın, gündüzün denizden karaya
diretme, direnim.
doğru esen mevsim rüzgârı, deniz yeli.
Nokta: 1. Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Hat: Çizgi, yazı.
2. Hiçbir boyutu olmayan işaret.
Heyhat: Yazık, Ne yazık!
Kara Sevda: Umutsuz ve güçlü aşk.
Kemend: 1. Hayvanları yakalamak için Yemin: Ant.
kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip. 2.
İdam için kullanılan yağlı kayış.
Düğüm: İplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri Naz: 1. Kendini beğendirmek amacıyla
kıvırıp kendi üzerine veya birbirine yapılan davranış, cilve. 2. İsteksiz gibi
dolayarak yapılan boğum.
görünerek yalvartmak amacıyla yapılan
davranış.
Sitem: Bir kimseye yaptığı bir hareketin veya Kin: Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık,
söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık garez.
6

Türkçe Sözlük, TDK, Ankara, 1988.
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gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden
belirtme.
Şaşırmak: Bir işe nasıl başlayıp, o işi nasıl
sürdüreceğini ve nasıl sonuçlandıracağını
bilemeyecek duruma gelmek, içinden
çıkamamak
Köle: Savaşta tutsak alınan, yabancı
ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten
mahrum bırakılan veya başkasından satın
alınan erkek, kul, esir.
Ufuk: 1. Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile
gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi.
2. Düz arazide veya açık denizde gökle yerin
birleşir gibi göründüğü yer, çevren, göz erimi.
Çaresiz: Çaresi bulunmayan, onulmaz, bîçare.

Sultan:
Müslüman,
özellikle
Sünnî
hükümdarların kullandıkları unvan, padişah.
2. Padişahların, erkek ve kız çocukları ile
anne ve eşlerine verilen unvan.
Çile: Dervişlerin 40 gün süre ile kendilerine
uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem.
Zahmet, sıkıntı.
Yöre: Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini
kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal.

Çare: Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri
kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar
yol, çözüm yolu.

Şiirin ilk bölümünde şiir öznesi, sevgiliden doludizgin atlarla kaçmaktadır. Fakat bu kaçışın,
“sözde” kelimesiyle gerçekte olmayan bir kaçış olduğu anlaşılmaktadır. Sessiz bir kaçış olan
bu serüven “ipekten kanatlar” ile yapılarak daha da naif bir hâl almaktadır. Çünkü ipek, ince,
parlak ve yumuşak olma özelliklerine sahiptir. Şiir öznesi kaçtığı sevgilinin güçlü bir inatla
karşısına çıktığını belirtmektedir. Bu karşılaşma serin imbatlarla yapılarak öznenin ilgisini
çekmektedir. Her fırsatta, sevgili öznenin yüreğine adını yazmaktadır. Sonunda ise özne yine
kendi başına kalmaktadır.
Şiirin ikinci bölümünde özne, sevgiliye yalvarmakta bir gün bile olsa kapısında kendisini
dinlemesini istemektedir. “Öldür bendeki beni sonra dirilt” kendinle diyen özne kaçtığı
şeyden uzaklaşmak istemediğini dile getirir. Özne, bağlılık derecesini “kement” sözcüğü ile
somutlaştırmaktadır. Kement, idam için kullanılan yağlı kayıştır. Nasıl ki idama mahkûm
birinin bu sıkı ipten kurtulması imkânsız ise özne de kaçtığı şeyden kurtulamayacaktır. Özne
kaçtığı şeyden uzaklaşmak için çaba gösterdiğini “yemin” sözcüğü ile somutlaştırmaktadır.
Fakat her defasında kaçtığı şeye yenik düşerek tekrar geri döndüğünü belirtir. Şiir öznesi,
“düğüm” kelimesini mecazi anlamda kullanarak içinde bulunduğu karışık durumu
somutlaştırmakta ve bunun nazla, sitemle ve kinle çözülemeyeceğini vurgulamaktadır.
Şiirin üçüncü bölümünde, özne içinde bulunduğu durumu “şaşırdım kaldım işte” diyerek
belirtmekte ve “bilmem ki n’emsin?” sorusuyla aradığı şeyin ne olduğunu sorgulamaktadır.
Özne, verdiği cevaplarla aradığı şeyin bazen kız kardeşi, bazen annesi, susunca sultanı yani
sevgilisi, konuşunca kölesi, bitmeyen çilesi, ufuk çizgisi, yöresi ve nihayetinde de çaresi
olduğunu belirtmektedir. Bu cevaplara bakıldığında öznenin aradıkları arasında anne ve kız
kardeş özlemi olduğu açıkça gözükmektedir. Susunca sultan ve konuşunca kölesi olduğu
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şeyin nefsi olduğunu söylemek de mümkündür. Eksilmeyen çile ve çaresizin çaresi olan bu
aranılan şey aslında öznenin hiç bitmeyen çilesi ve tek muhtaç olduğu çaredir. Özne şiirin
sonunda “Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki n’emsin?” diyerek aradığı şeyin ne olduğunu
bulamadığını belirtmektedir.
Bâkiler’in bu şiirini iki açıdan çözümlemek mümkündür. Şairin kaçmasına ve şaşırıp
kalmasına vesile olan aşk hem beşerî hem de ilahî aşk olarak çözümlenmeye müsaittir. “Şair,
aşkının nefse yenik düşmesinden korkup kaçışı seçer; ancak her defasında kendisini aşkın o
sonsuz ve büyüleyici kapısında bulur. Aşığın her kaçışı aslında kalbine doğru aldığı bir yoldur.
Çünkü kendisinden kaçtığı şeyi aslında her yere kalbinin içine götürmektedir. Bu yüzden
kaçışı hep sözde kalmaktadır. Sonunda çaresizliğini kabullenip, aşkın bu sonsuzluğuna ve
vazgeçilmezliğine hayranlığını dile getirir” (Bayrak ve Dağ, 2013, s. 1012). Atilla Aktaş,
“Yavuz Bülent Bâkiler’in Şiir Sanatı” isimli yüksek lisans tezinde inceleme nesnesi olan şiirin
beşerî aşk üzerine olduğunu şu şekilde açıklar: “Duygusal kaygıların hep önde tutulduğu bu
şiirde, ilahî aşka yorulabilecek mısralar bulunmakla birlikte şiirin geneli beşerî aşkı
işlemektedir. Bâkiler, “Şaşırdım Kaldım İşte”de sevgilisine, “sen benim her şeyimsin” demenin
çeşitli yollarını aramıştır. Şair sevgilisini, sahip olduğu varlıklar arasında bir konuma
yerleştirememektedir ve bütün varlığını kuşatan bir aşkla karşı karşıyadır. İşte bu gerilimin
verdiği çaresizliğini yaşamaktadır” (2010, s. 49).
2.2.2. Nesne ya da Obje Tabakası:
Anlam tabakasından sonra gelen “bu tabakada gerçekliğinden soyutlanmış irreel bütün obje
ve nesneler vasıtasıyla arka planın keşfedilmesi söz konusudur” (Köktürk, 2003, s. 173). Oğuz
Öcal, ontolojik çözümleme yaptığı bir çalışmasında bu tabakayla ilgili olarak “Semantik
tabakaya dayanarak dışlaşan tabaka ise nesne ve obje tabakasıdır. Bu tabaka, kelimeler ve
cümleleri birbiriyle ilişkilendiren, bir araya getiren bağlamı, konuyu kapsar. Şiirde bu
kendisinden düz ve yan anlamlarla bahsedilen nesnedir. “Sessiz Gemi” şiirinde obje
tabakasını, gemi ile insan arasındaki metaforik ilişki oluşturur” (2008, s. 138) bilgisine yer
verir. “Başta Aristoteles olmak üzere, Antikite’den günümüze gelene kadar, birçok düşünür,
bu tabakayı eserin asıl taşıyıcısı olarak görmüşlerdir” (Tunalı, 2014, s. 112-113).
Şiirin birinci bölümünde “doludizgin at” kaçışı, “ipekten kanat” kırılganlığı, “serin imbat”
olumlu duyguyu ve “hat” alınyazısını nesneleştirerek görünür kılmaktadır. İkinci bölümde
“kemend” kölelliği ve tutsaklığı, üçüncü bölümde “kız kardeş”, “anne”, “sultan” ve “köle” aşkı
görünür kılmaktadır. Sultan-köle karşıtlığı ilişkinin yer değiştirmesi olarak da ele alınabilir.
“Ufuk çizgisi”, geleceği nesneleştirmektedir.
Araz, “doludizgin atlar” ve “ufuk çizgim” ifadelerine şair tarafından, “aşka dair farklı anlamlar
çağrıştırsa da, ilk bakışta Türklerin gerek İslamiyet’ten önce ve gerekse İslâm dinini
kabulleriyle başlayan ve asırlaca devam eden, mekânda ilerleme, yayılma ve genişleme
idealleri de yüklen[diğini]” (2001, s. 3)belirtir. Yine Araz, “ipekten kanatlarla” kaçmak
ifadesinin “aşk duygusuyla birlikte, vatan haline getirilen coğrafyada hak, hukuk ve adaletle
tesis edilen iktisadi, sosyal ve kültürel alanlardaki yükseklişi, yaşanılan bir medineyetin
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ortaya çıkardığı dosyal refahı da çağrıştır[dığını] (2001, s. 3) belirtir. Araz, Bâkiler’in şiirinde
mevcut olan kelimeleri iç ve dış âlem açısında şu şekilde yorumlamıştır: “Bu durum birinci
bölümde “doludizgin atlarla” ve “ipekten kanatlarla” kaçmak, “en serin imbatlarla karşısına
çıkmak”, “yeminle çıkıp gitmek”, “geri dönmek”, “aşkın kemendiyle bağlanmak”, şiirin sonuna
doğru da “bazen kız kardeş”, “bazen öp öz anne olmak”,” burada yan yöre olmak” gibi ifadeler
şiirdeki muhtevanın dış âlemle olan ilgi ve alâkasını ortaya koyar. Ancak bütün bu ifadelere
bağlı olan anlamlar, sağlam bir zincirin halkaları gibi “sevgi”, “sevdâ” ve “aşk” intibaları ile
irtibatlandırılmıştır. Nitekim henüz üzerinde durmadığımız son bölümde geçen “Bazen kız
kardeşimsin, bazen öp öz annemsin” mısraında “ aşk”, kız kardeş sevgisi ve anne sevgisi olarak
karşımıza çıkar. “Nefis” daima dış âlemle, “aşk” ise iç âlemle temas halinde bulunmayı arzular.
“Aşk” ile “nefsin” karşılıklı bu iç ve dış çatışmasında daima içten, yani aşktan yana bir tavır
takınan şair, dışı daima içe bağlamaya gayret gösterir” (2005, s. 7).
2.2.3. Karakter (Ruhî Özellik) Tabakası:
Bu tabakada şiir öznesinin ruhsal durumunun ortaya konulması söz konusudur. “Burada söz
konusu olan, kişilerin davranış ve eylemi değil de, onun arka plânında bulunan ruhî tavır ve
karakterlerdir. Büyük edebiyat eserlerinde, bu ruhî tahlillere büyük önem verilir” (Tunalı,
2014, s. 113).
Şiirin birinci bölümünde, “Sözde senden kaçıyorum doludizgin atlarla” dizesi, özgürlüğüne
düşkün bir bireyi sezdirmektedir. Kaçmak ve kurtulmak istemesi bunu ispatlamaktadır.
“Kullanılan “sözde” ifadesi aslında çıkılacak sonucu yani başarısız bir eylemi de
belirginleştirmektedir. Bu çaresizliği kabul eden özne, yine de kaçma eylemini sürdürme
düşüncesine sahiptir” (Bayrak ve Dağ, 2013, s. 1012). “İpekten kanatlarla” sessiz bir kaçış
yapma öznenin kırılgan bir ruha sahip olduğunu gösterir.
Şiirin ikinci bölümünde yer alan “Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle” dizesinde “Kaçan
birey ‘ne olur’ ifadesiyle yalvaran bir konuma geçmiş durumdadır. Öznenin psikolojisine bağlı
olarak şekillenen ilk iki cümle, kararsız bir insan görünümü vermektedir” (Bayrak ve Dağ,
2013, s. 1012). Yine bu bölümdeki “Öldür bendeki beni sonra dirilt kendinle” dizesi bir çeşit
anne kompleksine işaret ettiği gibi tasavvufi yönden okunduğunda öznenin bu yönündeki
hassasiyetlerini de içerir. Romantik bir mizaca sahip olan öznenin bu karakterini “naz”,
“sitem” ve “kin” kelimeleri tamamlamaktadır.
Şiirin üçünü bölümünde, kaçtığı aşkın kimler olduğunu sıralayan özne “şaşkınlık”
içerisindedir. “Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin” dizesinden bağımsızlığına düşkün
öznenin köle olmaya da hazır olduğu görülür. Yine son bölümde bir tür “çilecilik” ve buna
gönüllük esastır. Bu bölümde şiirin başlığı da olan “Şaşırdım Kaldım İşte” cümlesi, öznenin
kaçtığı aşk karşısında şaşırmış bir durumda kaldığını gösterir. Bu doğrultuda şiir öznesinin
ruhi ve karakter özelliklerinin şiire yansıdığı ve bunların somutlaştırıldığı görülür.
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2.4. Alınyazısı, Kader Tabakası:
Ontolojik analizin son tabakasını Hartmann’ın kahramanın alınyazısı olarak yorumladığını
belirten Tunalı, bu konu da daha farklı düşündüğünü “… insanî bir alınyazısını ölüm gibi bir
themayı anlıyoruz” (Tunalı, 2014”, s. 113) şeklinde açıklar. Ali İhsan Kolcu ise “Alınyazısını
bir eserde yer alan kahramanın akıbeti ya da eserin tanrısı olan yazarın ona biçtiği hayat tarzı
olarak değil de, genel anlamda insanî bakımdan ifade ettiği kaderi kastediyoruz. Bu Nicolai
Hartmann’ın ‘insanlık ide’si dediği şeydir. Kral Oidipus’ta yer alan insanlık idesi insana
biçilmiş mutlak kaderin önüne geçilemeyeceği, değiştirilemeyeceği meselesidir” (2008, s.
249) şeklinde bu tabakayı ifade eder.
Bu tabakada şiirin temasını aramak durumundayız. Bu doğrultuda inceleme nesnesi olan şiire
bakıldığında şiir öznesinin maddî aşkı idealize ederek ilahî aşka doğru yükseldiği fakat yine
de sınırda kaldığı anlaşılmaktadır. Aşktan kaçılamayacağı vurgulanmaktadır.
3. Sonuç
Yavuz Bülent Bâkiler, “Şaşırdım Kaldım İşte” adlı şiirinde doludizgin atlarla kaçmak istediği
ve her seferinde geri dönmek zorunda kaldığı aşktan kaçamamıştır. Bu aşk beşerî ve ilahî
olmak üzere iki yönlüdür.
Netice olarak “Şaşırdım Kaldım İşte” şiiri ontolojik tahlil yöntemiyle incelendiğinde şiirin ses
tabakasındaki hususiyetleri yönüyle zengin bir müzikaliteye ve bilinçli bir kelime seçimine
sahip olduğu gözlenmektedir. Anlam tabakasında şiirde seçilen kelimelerin gerçek anlamında
kullanıldığı gibi mecazi anlamları da barındırdığı görülmektedir. Nesne/obje tabakasında
imgeler tespit edilirken, karakter tabakasında şiirdeki kelimelere şiir öznesinin ruhsal
durumunun yansıdığı görülür. Alınyazısı, kader tabakasında şiirde evrensel bir tema olan
aşkın beşerî ve ilahî yönü ile aşktan kaçılamayacağı tespit edilmiştir.
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ABSTRACT
The most important goal of grammar teaching is, not to transfer language at the knowledge level, but to acquire it as a skill with
its all beauties and richness of expression. The definitions and examples that are given out of context are not compatible by the
double articulate nature of language. Because of grammar activities that are carried out away from system logic, students cannot
transform the knowledge that considered to have been acquired, to a new knowledge and cannot use it at application level, creat
misconceptions about the concepts. The aim of this study is to determine the knowledge and application level of primary
education eight grade students at main concepts of Turkish grammatical voice, to identify their existent misconceptions and to
dwell on the reasons of the misconceptions. Mixed methods research approach, which is both quantitative and qualitative, is
used in this study. Misconception Detection Test that is prepared by the researcher, is applied to 248 eighth grade students,
additionally it is asked them to write explanations about concepts that are identified for eight grade level. The analyses of
quantitative data is realized by assessment of students’ conception knowledge levels at six categories such as “knows”, “lack of
knowledge”, “not knows”, “knows but can’t practice”, “hidden misconception” and “misconception”. The content analyses of
qualitative data is realized by installation of students answers to four groups such as “knows”, “lack of knowledge”, “not knows”
and “misconception”. From the findings of quantitative and qualitative data that supports each other, it is concluded that most of
students do not know voice and its sub-concepts, can’t interrelate the concepts, can’t transfer their knowledge to application
area and having misconceptions.

Key Words: Grammar teaching, voice, misconception.

ÖZET
Dil bilgisi öğretiminin en önemli hedefi, dili sadece bilgi düzeyinde aktarmak değil, bütün güzellikleriyle ve ifade zenginlikleriyle
bir beceri olarak kazandırmayı gerçekleştirmektir. Bağlamdan kopuk bir şekilde yapılan tanımlar ve verilen örnekler, dilin çift
eklemli bir dizge olma niteliği ile bağdaşmamaktadır. Öğrenci, sistem mantığından uzak bir çerçevede yapılan dil bilgisi
etkinlikleriyle, öğrendiğini düşündüğü bilgiyi yeni bir bilgiye dönüştürememekte ve uygulama boyutuna taşıyamamakta,
kavramlarla ilgili yanılgılar oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin Türkçede çatı ile ilgili
temel kavramları bilme ve uygulama düzeylerini belirlemek, konu ile ilgili kavram yanılgılarına sahip olup olmadıklarını tespit
etmek ve var olan yanılgıların nedenleri üzerinde durmaktır. Araştırmada nicel ve nitel boyutlu karma yöntem kullanılmıştır.
248 sekizinci sınıf öğrencisinden oluşan çalışma grubuna araştırmacı tarafından hazırlanan “Kavram Yanılgısı Belirleme Testi”
uygulanmış, ayrıca çatı ile ilgili olarak sekizinci sınıf düzeyi için tespit edilen kavramlar hakkında öğrencilerden yazılı
açıklamalar yapmaları istenmiştir. Nicel verilerin analizi, öğrencilerin kavramları bilme düzeylerinin “bilme”, “eksik bilme”,
“bilmeme”, “bilip uygulayamama”, “örtülü kavram yanılgısı” ve “kavram yanılgısı” olmak üzere altı kategoride
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değerlendirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Nitel veriler ise, öğrencilerin verdikleri cevapların “bilme”, “eksik bilme”, “bilmeme” ve
“kavram yanılgısı” şeklinde dört kategoride ele alınmasıyla içerik bakımından analiz edilmiştir. Birbirini destekler nitelikteki
nicel ve nitel bulgulara göre öğrencilerin büyük bir bölümünün “çatı”yı ve alt kavramlarını tam olarak bilmedikleri, kavramları
birbirleri ile ilişkilendiremedikleri, bilgilerini uygulama boyutuna taşıyamadıkları ve kavram yanılgılarına sahip oldukları
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dil bilgisi öğretimi, çatı, kavram yanılgısı.

1. GİRİŞ
Herhangi bir konuda düşünen, eleştiren, yorumlayan, bilgiyi sorgulayan, var olan
birikimlerinden hareketle yeni bilgiyi zihninde yapılandıran yani bilgiyi edinirken aktif
davranan bireylerin yetişmesi elbette ki o konu ile ilgili temel kavramların bilinmesi ve
zihinde yapılandırılması ile yakından ilişkilidir. “Bir konunun anlaşılması, örgüsünü oluşturan
kavram ve terimlerin anlaşılması ve bunların birbirleri ile ilişkisinin açıklığa kavuşturulması
ile mümkündür.” (Bor, 2011). Çünkü birey sahip olduğu dilsel kavramlarla düşünür.
Düşüncesini aktarırken de sahip olduğu kavramları dille somutlaştırır. Dil, nesnel gerçekliğin
insan zihnindeki tasarımları olan kavramları karşılayan dilsel göstergeler vasıtasıyla “gerçek
dünyayı kurmaca dünyaya aktarma” (Börekçi, 2009, 17) işlevini yerine getirir. Soyut ve
somut niteliğe sahip her bir varlık insan zihninde dilin kavramları ile algılanmakta ve bilgiye
dönüştürülmektedir. Oluşturulan kavramlar birbirlerinden bağımsız bir şekilde zihinde
yapılandırılmaz. Dilin anlam dünyasının sınırlarında yer alan kavramlar ve kavram alanı
ögeleri bireyin dil ediniminin ve bilgilenme sürecinin temelini oluşturmaktadırlar (Karadüz,
2007). Bireyin ana dilini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmesi için gerekli olan dil bilgisel
kavramların öğrenimi dil bilgisi öğretimi sürecinde gerçekleşmektedir.
Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nda (MEB, 2006) belirtilen ifadeye göre dil bilgisi
“bir dilin dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma temel becerilerini destekleyen kurallar
bütünü” olarak ele alınmaktadır. Sadece kurallar bütünü olarak ele alınan dil bilgisi öğretimi
öğrencilere doğru anlama ve anlatma becerisi kazandırmayı amaçlar. Öğrenci bu beceri ile
kavramlar sayesinde gerçekleştirdiği düşünmeyle ilgili zihinsel süreçlerini dille
somutlaştırarak kendi söylemini oluşturacaktır. O hâlde dil bilgisi öğretiminin asıl hedefi
öğrencinin kendi söylemini oluşturmasını sağlamaktır.
Türkçenin söylem değeri taşıyan ve bir sözü başka şekillerde söyleme zenginliği sunan dil
bilgisi kategorilerinden biri de çatıdır. Bir tümcenin çatısını kurmak demek, tümcedeki
eyleyenler ile eylem arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde düzenlemek demektir. Tümce
düzeyinde bir dizim oluştururken birinci eyleyenin, ikinci eyleyenin ve üçüncü eyleyenin
eylemle olan ilişkisi aşamalı olarak verilir. Özne birinci eyleyen, nesne ikinci eyleyen, sebep
ve vasıta tamlayanları üçüncü eyleyenler olarak eylemin gerçekleşmesine yardımcı olan söz
dizimsel birimlerdir.
Tesniere (1959), birinci eyleyen, ikinci eyleyen ve üçüncü eyleyen olmak üzere farklı türde
eyleyenler olduğu gibi eyleyenlerini yöneten eylemin türünün de yönettiği eyleyen sayısına
göre değişmekte olduğunu vurgulamaktadır. Eyleyensiz ya da bir eyleyenli, iki eyleyenli ve üç
eyleyenli eylemlerin sözü söyleyen tarafından aynı şekilde söze aktarımının mümkün
olmadığı bir gerçektir. Eylemin muhtemel eyleyenleri ile ilişkisi onun çatısını belirler ve
eylemin çatısı temel olarak eyleyen sayısına bağlıdır.
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Tesniere (1959), iki eyleyenli eylemlerin geleneksel gramerde geçişli eylem olarak bilindiğini
söylemektedir. Çünkü Alfred Bernard’ a vuruyor tümcesinin eylemi Alfred ile Bernard
arasında geçmektedir. Üç eyleyenli eylemler için tanımlanmış bir terim olmadığını ve geçişli
eylemler adı altında iki eyleyenli eylemlerle karıştırıldığını ifade eden Tesniere, etken eylemi
birinci eyleyenin ikinci eyleyen üzerinden gerçekleştirdiği eylem olarak nitelendirmektedir.
Etken eylemin ikinci eyleyeni, eylemin yöneldiği nesnedir. Edilgen eylemde ise tam tersi bir
durum söz konusudur. Eylemi yapan, edilgen eylemin ikinci eyleyenidir. Edilgen eylem ise
ikinci eyleyenin birinci eyleyenin eylemine maruz kaldığı durumu gösteren eylemdir, yani
etkenin tersidir. Edilgende ikinci eyleyen ön plana çıkar. Geçişli eylem edilgen yapıda geçişsiz
olur.
Türkçenin söz dizimsel özelliklerinden biri de bir tümceyi farklı çatılarda yazabilme imkânı
sunabilmesidir. Tümce farklı çatılarda yazılırken ikinci ve üçüncü eyleyenler dil bilgisel
olarak birinci eyleyen konumuna getirilebilir. Böylece, eyleyenlerin eylemle olan ilişkisi sözü
söyleyenin ya da metni üretenin seçimine bağlı olarak değiştirilmiş olur.
a) Kitabı verdim. (“kitap” ikinci eyleyendir.)
b) Kitap verildi. (İkinci eyleyen dil bilgisel özne olarak birinci eyleyen konumuna
getirildi.)
c) Soğuktan hasta oldum. (“soğuk” üçüncü eyleyendir.)
d) Soğuk beni hasta etti. (Üçüncü eyleyen olan sebep tamlayanı dil bilgisel özne
olarak birinci eyleyen konumuna getirildi.)
Çift eklemli bir dizge olan dil olgusuna genellikle biçimsel bir anlayışla yaklaşan dil bilgisi,
dilsel birimlerin işlevlerini söz dizimi düzeyinde de biçimsel özellikleriyle sınırlamaktadır.
Oysaki tümce düzeyinde yer alan birimlerin biçim ve anlam birlikteliği dizimi oluşturan asıl
unsurdur. Dilsel birimlerin söz dizimi düzeyinde tanımları yapılırken biçimsel özelliklerinden
(“Edilgen çatıda fiil –l ve –n eklerinden birini alır.” vb.) yola çıkılmakta, anlam bilimsel
düzlemdeki özellikleri ikinci plana bırakılmaktadır. Tümce düzeyinde bir dizimde dizimi
oluşturan birimlerin sadece biçimine değil yüklendiği işleve de odaklanılmalıdır. “Dil dizgesi
içindeki öğeleri ve bu öğeler arasındaki bağıntıları bildirişimdeki işlevleri açısından inceleyen
işlevselcilik, dilin bildirişim işlevine ağırlık veren ve konuşucunun sözcelerde gerçekleştirdiği
değişik seçmelerin görünürdeki özelliklerini bulmaya çalışır.” (Rifat, 1990).
Birey, gerçek dünyayı kurmaca dünyaya yani dilin dünyasına aktarırken dilsel birimleri
kullanır. Ait olduğu toplumun dilinin ona sunduğu imkânlar çerçevesinde dilsel birimleri
seçer ve birleştirir ve böylece kendisine ait sözü/sözceyi oluşturur. Dile işlevsel açıdan
bakmanın asıl amacı, bireylerin dilsel anlatımlar kullanarak deneyimlerini, fikirlerini,
düşüncelerini ve benzeri olguları nasıl ilettiklerini daha doğrusu dil aracılığıyla nasıl iletişim
kurduklarını açıklayabilmektir. İşlevsel yaklaşım ise ilk olarak dil kullanımının altında yatan
dilsel yetilerle ilgilenir (Schaaik, 2001, 58). İşlevsel yaklaşımın tümceyi bir yapı olarak ele
aldığı ve bu yapıyı oluşturan birimlerin dil bilgisel olarak hangi kategoride olduklarını değil
tümcedeki biçimleri ile beraber bildirişim sürecindeki işlevlerini ön plana aldığı
görülmektedir. Çünkü her biçim derin yapıdaki işlevi yüzey yapıya yansıtmaktadır. İşlevsel
yaklaşım çatı konusunda da eyleyenlerin eylemle olan bağıntısı üzerinde durmaktadır.
“Aslında çatı, zihinde oluşan ve henüz tümceye dönüşmemiş bir önermeyi oluşturan bir
eylemin, eylemi gerçekleştiren bir eyleyenin ve bu eylemden etkilenen başka eyleyenlerin
birbirine çatılmasıdır.” (Erkman-Akerson, 2007, s. 209). Tümce düzeyinde bir dizim
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oluşturulmak istendiğinde zihindeki önermeye dil bilgisel bir kalıp seçilir. Böylelikle tümcede
eylemin çatısı belirlenmiş olur.
Türkçe dil bilgisinin önemli kavramlarından biri olan “fiil çatısı” ile ilgili olarak yapılan
tanımlar ve sınıflandırmalar biçimden yani eyleme getirilen ve genellikle yapım ekleri
kategorisinde değerlendirilen eklerden hareket edilerek yapılmış, bir tümcedeki eylemin
çatısını belirleyen asıl unsurun eyleyenlerle eylem arasındaki ilişki olduğundan
bahsedilmemiştir. Dil bilgisinin bütün alanlarında olduğu gibi çatı konusunda da sadece
biçimi öne alan açıklamalar ve sınıflandırmalar yapılmamalı, öncelikle konuyla ilgili
kavramlar bütün yönleri ile açıklanmalı, eyleyenler ve eylemin ne olduğu, hangi bağımlılıkla
birbirlerine bağlanarak tümceyi oluşturdukları belirlenmeli, eylemin aldığı eklere göre
sınıflandırmalar yapılmamalıdır.
Sadece biçime odaklanan yaklaşımlarla dil bilgisi öğretimi hedefine ulaşamaz. Dil bilgisi
öğretiminin belirlenen hedef ve kazanımlara ulaşabilecek nitelikte gerçekleştirilebilmesi için
Türkçenin dil bilgisi ile ilgili kavramların doğru ve eksiksiz bir şekilde öğretilmesi
gerekmektedir. Bilimsel bilginin temeli olan kavramların yanlış öğrenilmesi konu ile ilgili
olan kavramların zihinde yanlış bir şekilde yapılandırılmasına yani kavram yanılgılarına
sebep olmaktadır. Öğrencide kavramlarla ilgili yanılgı varsa yeni öğrenmenin gerçekleşmesi
mümkün olmamaktadır. Fiil çatısı kavramı öğrencilerin günlük yaşamlarında kullanacakları
bir kavram olmamakla birlikte söylem değeri taşıyan bir dil bilgisi özelliği olduğunun
bilinmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu şekilde öğrenci kurduğu tümcelerin farkına varacak
ve başkalarının söylemini taklit etme yoluna gitmeden kendi söylemini oluşturabilecektir.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dil bilgisinin önemli
kavramlarından biri olan “fiil çatısı” konusundaki kavramları bilme düzeylerini ve/veya
kavram yanılgılarını belirlemek ve kavram yanılgılarının giderilmesi için çeşitli çözüm
önerileri oluşturmaya çalışmaktır. Çalışmanın amacına ulaşması için aşağıdaki sorulara cevap
aranacaktır.
1. Dil bilgisel bir kavram olan çatıyı ve alt kavramlarını sekizinci sınıf öğrencilerinin
bilme düzeyi nedir?
2. Sekizinci sınıf öğrencileri Türkçede fiil çatısı konusu ile ilgili olarak hangi kavram
yanılgılarına sahiptirler?

2. YÖNTEM
Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin Türkçede fiil çatısı konusundaki kavramları bilme düzeylerini
ve kavram yanılgılarını belirlemek için yapılan bu çalışmada nitel ve nicel boyutlu karma
yöntem uygulanmıştır. Creswell ve Plano Clark’a (2007) göre tek başına nitel veya nicel
araştırma yöntemi ile cevaplanamayacak soruları cevaplamaya yardımcı olan karma yöntem,
felsefi varsayımları olan bir araştırma yöntemidir.
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Araştırmanın Deseni
Araştırmada karma yöntem desenlerinden yakınsayan paralel desen kullanılmıştır.
Yakınsayan paralel desen, “araştırmacının, nicel ve nitel aşamaları araştırma sürecinin aynı
olan bir aşamasında eş zamanlı olarak uygulamasıyla oluşur. Bu desen yöntemlere eşit
öncelik verir, çözümleme sırasında bu aşamaları birbirinden ayrı tutar ve daha sonra genel
yorumlama yaparken sonuçları birleştirir.” (Creswell ve Plano Clark, 2014).
Yakınsayan paralel desenin uygulandığı çalışmada sekizinci sınıf öğrencilerinin fiil çatısı
konusundaki kavramları bilme ve uygulama düzeylerini ve kavram yanılgılarını belirlemek
için hazırlanan ölçme aracının uygulanması ile elde edilen nicel bulgular, öğrencilerin fiil
çatısı ile ilgili kavramlar hakkında neler bildiklerini açıkladıkları dokümanların analizinden
elde dilen nitel bulgularla desteklenmiştir. Araştırma sürecinde nitel ve nicel çalışma aynı
anda yapılmıştır. Araştırmanın deseni Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: Araştırmanın deseni
Araştırma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, Erzurum merkez ilçelerde (Palandöken, Yakutiye ve Aziziye)
bulunan ve sosyoekonomik bakımdan farklılık gösteren ilköğretim okullarını temsil edecek
şekilde tabakalı kolay örnekleme yöntemi ile seçilen on ilköğretim okulunda öğrenim gören
248 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Uygulama yapılacak okullar belirlenirken ilk
aşamada olasılık temelli örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Erzurum merkez ilçelerde bulunan ilköğretim okulları Türkiye İstatistik
Kurumundan (TÜİK) elde edilen veriler ışığında, sosyoekonomik düzeyleri bakımından alt,
orta ve üst seviye olmak üzere üç kategoride ele alınmıştır. Buna göre Erzurum merkez
ilçelerde bulunan 84 ilköğretim okulunun yaklaşık % 50’sinin orta seviyede, % 30’unun üst
seviyede ve % 20’sinin ise alt seviyede olduğu tespit edilmiştir (TÜİK, 2012). Tabakalı
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örnekleme yöntemine uygun olarak bu okulların en az % 10’unda çalışma yapılması gerektiği
düşünülmüştür. Bunun için her seviyede okulun örneklemi temsil etmesi sağlanacak şekilde 5
orta seviyeden, 3 üst seviyeden ve 2 alt seviyeden okul çalışmaya dâhil edilmiştir.
Veri toplama Aracı ve Verilerin Analizi
Araştırmada uygulanan karma yönteme bağlı olarak hem nicel hem de nitel veri toplama
araçları kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutuyla ilgili veri toplama aracı olarak
öğrencilerin Türkçede fiil çatısını anlama düzeylerini ve konu ile ilgili kavram yanılgılarını
belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan iki aşamalı, çoğunluğu derecelendirme
ve açık uçlu sorulardan oluşan Kavram Yanılgısı Belirleme Testi kullanılmıştır.
Araştırma sürecinde kullanılan testin hazırlanması için ilk aşamada konu ile ilgili alan yazın
taranmış ve fiil çatısı konusunun Türkçenin dil bilgisini anlatan kaynak eserlerde ne şekilde
ele alındığı incelenmiştir. İkinci aşamada, ilköğretim sekizinci sınıf Türkçe ders kitapları ve
öğretmen kılavuz kitapları, SBS hazırlık kitapları ve çıkmış sorular taranarak konunun nasıl
anlatıldığı/öğretildiği hakkında fikir sahibi olunmuştur. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim
Programı ve Klavuzu (2006) incelenerek belirlenen hedef ve kazanımlardan hareketle her iki
sınıf düzeyinde de fiil çatısı ile ilgili kavramlar tespit edilmiş ve hazırlanan testte bu
kavramların dışına çıkılmamıştır. Hazırlanan testte yer alan sorular, ilgili alan yazında yer
alan ve yabancılara Türkçe öğretimi ders kitabı serilerinden biri olan Hitit I, II ve III’ten
(TÖMER, 2002) seçilen metinlerden ve SBS sorularından yararlanılarak hazırlanan iki
aşamalı çoktan seçmeli sorular ve çatı bilgisinin uygulamaya yönelik kullanımını gerektiren
boşluk doldurmalı sorulardan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli soruların ilk aşamasında doğru
yanıtı ve çeldiricileri içeren seçenekler, ikinci aşamasında ise öğrencinin bu yanıtı neden
seçtiğini açıklayabilecek seçenekler yer almaktadır. Uygulamaya yönelik boşluk doldurmalı
sorular ise öğrencilerin verdikleri yanıta göre niçin böyle düşündüklerini sorgulayarak ortaya
çıkabilecek yanılgılarını destekleyecek nitelikte sorulardır. Kavram Yanılgısı Belirleme Testi
için sekizinci sınıflara uygulanmak üzere 33 soru hazırlanmış, yapılan pilot uygulama ve
alınan uzman görüşü sonrasında yirmi soru seçilmiştir. Test çalışma grubuna uygulanmadan
önce 20 sekizinci sınıf öğrencisi ile pilot uygulama yapılmıştır. Öğrencilerden çoktan seçmeli
soruların ikinci aşamasında doğru yanıt olarak işaretledikleri seçeneğin nedenini yazılı olarak
ifade etmeleri istenmiş, belirttikleri nedenler ikinci aşamada seçenek olarak sunulmuştur.
Öğrenciler tarafından anlaşılmayan ifadeler düzeltilerek yeniden yazılmış, anlaşılmayan veya
bir kavramı aynı şekilde ölçen sorular çıkarılarak görünüş geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır.
Dil bilgisi alanında uzman iki öğretim üyesinin, ölçme ve değerlendirme alanında uzman bir
öğretim üyesinin ve beş Türkçe dersi öğretmeninin görüşleri alınmış, onların belirttiği
görüşler doğrultusunda teste son şekli verilmiştir. Kullanılan ölçme aracının iç geçerliği, konu
ile ilgili kavramları tam olarak kapsayacak ve ilgili kavramların bütün yönlerini yansıtacak
şekilde hazırlanması için hem ilgili alan yazın taranarak hem de konu ile ilgili uzman kişilerin
görüşleri alınarak sağlanmıştır (Gürer, Dolu, Demir ve Köksal, 2009).
Öğrencilerin fiil çatısı konusundaki kavramları anlama düzeylerini ve kavram yanılgılarını
belirlemek amacıyla elde edilen nitel veriler ise sekizinci sınıf öğrencilerinin müfredatta yer
alan kavramlar hakkında bildiklerini yazılı olarak ifade ettikleri dokümanlardan elde
edilmiştir. Araştırma alanına olan yakınlık, yüz yüze görüşmeler yoluyla ayrıntılı bilgi
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toplama ve elde dilen bilgilerin teyit edilebilmesi için alana geri gidebilme olanağının olması,
verilerin analizi sürecinde çalışma grubunda yer alan bireylerden doğrudan alıntılara yer
verilmesi (Yıldırım ve Şimşek, 2008), bu çalışmanın nitel boyutu için geçerliliği sağlayan
önemli özelliklerdir.
Sekizinci Sınıf Kavram Yanılgısı Belirleme Testi 248 öğrenciye uygulanmıştır. Ancak testte yer
alan soruları istemsiz bir şekilde veya eksik olarak yanıtlayan öğrencilerin kâğıtları
değerlendirilmeye alınmamıştır. Toplamda 230 sekizinci sınıf öğrencisinden elde edilen
verilerin analizi SPSS for Windows 16.00 istatistik paket programı ile yapılmıştır. Kavram
yanılgılarının genel durumlarını belirlemek amacıyla frekans ve yüzde değerleri
hesaplanmıştır.
Sekizinci sınıf öğrencilerinin Kavram Yanılgısı Belirleme Testi’nde yer alan iki aşamalı çoktan
seçmeli ve boşluk doldurmalı sorulara yanıt olarak işaretledikleri ve bu seçeneği
seçmelerinin nedeni olarak işaretledikleri seçenekler birbirleri ile karşılaştırılarak
incelenmiş, verilen yanıtlar ve seçilen nedenlere göre “bilme”, “eksik bilme”, “bilip
uygulayamama”, “bilmeme”, “örtülü kavram yanılgısı” ve “kavram yanılgısı” olmak üzere altı
kategori oluşturulmuştur. Kategoriler oluşturulurken öğrencilerin yanıtları ve seçtikleri
nedenler bilimsel olan bilgi ile karşılaştırılmış,
1. Öğrenci hem yanıt hem de neden olarak bilimsel bilgi ile örtüşen doğru seçeneği
işaretlemiş ise “bilme”,
2. Öğrenci sorunun doğru yanıtını seçmiş fakat bu seçeneği eksik bir şekilde açıklayan
nedeni işaretlemişse “eksik bilme”,
3. Öğrenci hem yanıt hem de neden olarak bilimsel bilgi ile örtüşmeyen ilgisiz
seçeneği işaretlemişse “bilmeme”,
4. Öğrencinin neden olarak işaretlediği seçenek, soruya yanıt olarak işaretlediği yanlış
seçeneği açıklıyorsa “bilip uygulayamama”,
5. Öğrenci yanıt olarak yanlış olan çeldirici seçeneği işaretlemiş fakat “emin değilim
ama bana göre bu seçenek doğru” seçeneğini işaretlemişse “örtülü kavram
yanılgısı”,
6. Öğrenci sorunun bilimsel bilgi ile örtüşmeyen yanlış yanıtını işaretleyerek
doğruluğundan emin olduğunu belirtmiş veya yanlış yanıtı doğrulayan seçeneği
neden olarak işaretlemişse “kavram yanılgısı” kategorisinde değerlendirilmiştir.
Öğrencilerin her bir kategoriye dâhil edilen yanıtları yüzdelik oranları ve frekans dağılımları
ile verilmiştir. İki aşamalı çoktan seçmeli soruların analizi ile elde edilen bulgular boşluk
doldurmalı soruların “Niçin böyle düşündüğünüzü açıklayınız.” şeklindeki bölümüne
yazdıkları ifadelerin analizi ile desteklenmiştir. Araştırmanın nitel boyutunu öğrencilere fiil
çatısı konusu ile ilgili olarak müfredatta yer alan kavramlar hakkında yaptıkları yazılı
açıklamaların yer aldığı dokümanların analizi oluşturmuştur. Sekizinci sınıf öğrencilerine fiil
çatısı ile ilgili “çatı, özne, yüklem, nesne, sözde özne, etkenlik ve edilgenlik” kavramları
verilmiştir. Öğrencilerin kavramlarla ilgili olarak yazdıkları açıklamalar içerik analizi yöntemi
ile analiz edilmiştir. Yıldırım ve Şimşek (2008), içerik analizinde temelde yapılan işlemin
birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirerek
bunları okuyucunun anlayabileceği bir şekilde düzenleyerek yorumlamak olduğunu
belirtmişlerdir. Bu açıdan öncelikle öğrencilerin her bir kavramla ilgili benzer ifadeleri
kodlanarak bir araya getirilmiştir. Aynı kodla bir araya getirilen benzer ifadeler tek bir
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ifadede toplanmış ve bunlardan hareketle öğrencilerin Kavram Yanılgısı Belirleme Testi’nde
yanıtladığı sorulardan hareketle elde edilen sonuçları destekleyecek nitelikte “bilme”, “eksik
bilme”, “bilmeme” ve “kavram yanılgısı” olmak üzere dört kategori belirlenmiştir.
Öğrenci tarafından kavramla ilgili yapılan doğru tanımlamalar, açıklamalar veya kavramla
ilişkili olan başka bir kavramı doğru bir şekilde belirten ifadeler bilme kategorisinde
değerlendirilmiştir. Kavramın tanımı veya özellikleri ile ilgili olarak yapılan yetersiz
açıklamalar eksik bilme, ilgili kavramın karşılığını boş bırakma, kavramla ilgisiz açıklamalar,
gereksiz tekrarlar ve “bilmiyorum” şeklindeki ifadeler bilmeme kategorisinde ele alınmıştır.
Kavramın bilimsel tanımından uzak açıklamalar veya geliştirilen farklı kavramlar ise kavram
yanılgısı kategorisinde değerlendirilmiştir. Böylece nicel bulguların nitel bulgularla
desteklenmesi sağlanmıştır.
3. BULGU VE YORUMLAR
Nicel Bulgular ve Yorumları
Bu bölümde öğrencilerin Kavram Yanılgısı Belirleme Testi’nde yer alan sorulara verdikleri
yanıtların analizine yer verilmiştir.
Birinci sorunun analizi
8. Sınıf Türkçe ders kitaplarında programda yer verilen kazanımlardan hareketle fiil çatısı ile
ilgili olarak yalnızca etken çatı, edilgen çatı, geçişlilik ve geçişsizlik ile ilgili etkinlikler yer
almaktadır. Eylemin eyleyenleriyle farklı ilişkilerini gösteren dönüşlü çatı, işteş çatı ve
ettirgen çatılı tümce örnekleri etken çatı kategorisinde değerlendirilmekte, eylemin sözlük
anlamı ile ilgili olan ve çatı kategorisinde değerlendirilmemesi düşünülen geçişlilik ve
geçişsizlik çatı konusunda ele alınıp bununla ilgili etkinlikler yapılmaktadır. Dönüşlü, işteş ve
ettirgen çatının etken çatı kategorisinde öğretilmemesi gerektiği düşüncesiyle sorulan birinci
soruya öğrencilerin verdikleri yanıtlar Tablo 1’ de sunulmuştur.
Tablo 1
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümcede Eylemin Çatısını Bilme” ile İlgili 1. Soruya Verdikleri
Yanıtların Dağılımları
Yanıt
Neden
A seçeneği

n
%

B seçeneği

n
%

C seçeneği

n
%

D seçeneği

n
%

Toplam

N
%

Boş
3
2,0
3
7,9
0
,0
1
16,7
7
3,0

A
77
52,0
4
10,5
1
2,6
0
,0
82
35,7

B
34
23,0
5
13,2
23
60,5
2
33,3
64
27,8

C
29
19,6
16
42,1
9
23,7
3
50,0
57
24,8

D
3
2,0
6
15,8
5
13,2
0
,0
14
6,1

E
2
1,4
4
10,5
0
,0
0
,0
6
2,6
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38
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6
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Tablo incelendiğinde “Tümcede eylemin çatısını bilme” ile ilgili 1. soruda, öğrencilerin, %
64,3’ünün “A” seçeneğini, % 16,5’inin “B” seçeneğini, % 16,5’inin “C” seçeneğini, % 2,6’sının
“D” seçeneğini işaretlediği görülmektedir. Sorunun doğru yanıtı olan ”C” seçeneği
öğrencilerin % 16,5’i tarafından işaretlenmiştir. Okulda öğrenilen bilgi paralel olarak aslında
dönüşlü çatıda olan “Azmi olmayan insan çalışmaktan yorulur.” tümcesi öğrencilerin büyük
çoğunluğu tarafından etken çatılı olarak değerlendirilmiştir.
Bu sorunun doğru yanıtı olan “C” seçeneğinin seçilme nedeni incelendiğinde, öğrencilerin %
3’ünün boş bıraktığı, % 61’inin “B” seçeneğini işaretlediği görülmüş, toplamda öğrencilerin %
61’inin bilerek doğru yanıt verdiği tespit edilmiştir. Tümcenin etken çatılı olduğunu düşünen
öğrencilerin % 23’ü bu seçeneği seçmelerinin nedeni olarak “B” ve % 20’si “C” seçeneğini
işaretlemişlerdir. Yani öğrencilerin %23’üne göre etken çatılı tümcenin öznesi hem yüklemin
bildirdiği işi yapmış hem de yaptığı işten etkilenmiş; %20’sine göre ise özne yüklemin
bildirdiği işten etkilenmiştir. Bu durumda doğru cevabın etken çatı olduğunu işaretleyen
öğrencilerin bu cevabı seçmelerinin nedeni olarak “C” seçeneğini seçmeleri eksik bilme
kategorisinde değerlendirilebilir. “C” yanıt seçeneğinde neden olarak % 3’ünün “A”
seçeneğini işaretleyerek toplamda öğrencilerin % 3’ünün bilmedikleri görülmektedir.
Yanıt olarak “A” seçeneği işaretleyen öğrencilerin % 52’si bu seçimlerinin nedeni olarak “A”
seçeneğini gösterirken “B” seçeneğini doğru yanıt olarak belirleyen öğrencilerin % 13’ü “B”
ve % 42’si “C” seçeneğini neden olarak göstermişlerdir. Bu sonuçlar öğrencilerin % 46’sının
bilip uygulayamadıklarını göstermektedir. “B” seçeneğini yanıt olarak seçen öğrencilerin
tümcedeki eylemin aldığı -(I)l ekinden hareketle edilgen olduğunu ve öznenin yüklemin
bildirdiği işten etkilendiğini düşündükleri söylenebilir. Çünkü öğrenciler tümcede özne ile
yüklem yani eyleyen ile eylem arasındaki ilişkiye bakmadan yalnızca biçimsel bakış açısıyla
öğretilen eklerden hareketle çatıyı belirlemeye çalışmaktadırlar. Bu durum da çatı ile ilgili
kavramlar öğretilirken bağlamdan hareket edilmediğini sadece eylemin aldığı eklere dikkat
edildiğini göstermektedir. “C” seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleyen öğrencilerin % 24’ü
“C” seçeneğini neden olarak belirtmişlerdir. Bu seçim eksik bilme durumu olarak
değerlendirilebilir.
Doğru yanıt olarak “A” seçeneğini işaretleyen öğrencilerin % 2’si neden olarak “D” seçeneğini
seçmişlerdir. Doğru yanıt olarak “B” seçeneği işaretleyen öğrencilerin % 11’i “A” ve % 16’sı
“D” seçeneğini neden olarak gösterirken, doğru yanıt olarak “C” seçeneği işaretleyen
öğrencilerin % 13’ü “D” seçeneğini neden olarak göstermişlerdir. Sorulara verilen yanıtlar ve
seçilen nedenler dikkate alındığında belirlenen kategorilere göre öğrencilerin % 8’inin
kavram yanılgısına sahip olduğu görülmektedir. Ancak bu kavram yanılgısının öğrenciden
çok öğretim programı ile ilişkili olduğu da belirtilmelidir. Çünkü programda dönüşlü çatı da
etken çatı olarak öğretilmektedir.
İkinci sorunun analizi
Sekizinci sınıf öğrencilerinin eyleyen ile eylem arasındaki ilişki bakımından diğerlerinden
farklı olan tümceyi bulmaları amacıyla sorulan ikinci soruya verdikleri yanıtlar Tablo 2’ de
gösterilmiştir.
Tablo 2
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Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Özne ve Yüklem Arasındaki İlişki Bakımından Farklı Olan
Tümceyi Bilme” ile İlgili 2. Soruya Verdikleri Yanıtların Dağılımları
Yanıt
Neden
Boş

n
%

A seçeneği

n
%

B seçeneği

n
%

C seçeneği

n
%

D seçeneği

n
%

Toplam

N
%

Boş
4
100,0
1
11,1
0
,0
1
3,2
2
1,2
8
3,5

A
0
,0
5
55,6
7
53,8
14
45,2
19
11,0
45
19,6

B
0
,0
1
11,1
2
15,4
6
19,4
3
1,7
12
5,2

C
0
,0
0
,0
1
7,7
5
16,1
14
8,1
20
8,7

D
0
,0
2
22,2
2
15,4
5
16,1
135
78,0
144
62,6

E
0
,0
0
,0
1
7,7
0
,0
0
,0
1
,4

Toplam
4
1,7
9
3,9
13
5,7
31
13,5
173
75,2
230
100,0

İkinci soru öğrencilerin tümcedeki eylemin aynı biçimbirimi almış olmasına rağmen dönüşlü
çatı ile edilgen çatı arasındaki farkı sezmelerini sağlamak amacıyla sorulmuştur. Bu soruya
verilen yanıtlar ve seçilen nedenler incelendiğinde öğrencilerin % 1,7’sinin boş bıraktığı, %
3,9’unun “A” seçeneğini, % 5,7’sinin “B” seçeneğini, % 13,5’inin “C” seçeneğini, % 75,2’sinin
“D” seçeneğini işaretlediği görülmektedir. Sorunun doğru yanıtı olan “D” seçeneği
öğrencilerin % 75’i tarafından işaretlenmiştir.
Sorunun doğru yanıtı olan “D” seçeneğinin neden verildiği değerlendirildiğinde, öğrencilerin
% 78’inin “D” seçeneğini işaretlediği ve bilerek doğru yanıtı verdiği, % 20’sinin ise tüm yanıt
seçeneklerinde neden olarak “A” seçeneğini işaretleyerek bilmedikleri, öğrencilerin %
54’ünün ise “A”, “B” ve “C” yanıt seçeneklerine neden olarak “D” seçeneğini işaretleyerek
bilip uygulayamadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Doğru yanıt olarak “A”yı seçen öğrencilerin % 11’i neden olarak “B” seçeneğini göstermiştir.
Doğru yanıt olarak “B”yi seçen öğrencilerin % 15’i “B” ve % 8’i “C” seçeneğini neden olarak,
soruya “C” seçeneği yanıtını veren öğrencilerin % 19’u “B” ve % 6’sı “C” seçeneğini neden
olarak, soruya “D” seçeneği yanıtını veren öğrencilerin % 2’si “B”, % 8’i “C” seçeneğini neden
olarak göstermişlerdir. Bulgulara göre öğrencilerin % 14’ünün edilgen çatı ile ilgili kavram
yanılgısına sahip olduğu saptanmıştır.
Soruya “A” seçeneği yanıtını veren öğrencilerin % 11’i, “C” seçeneği yanıtını veren
öğrencilerin % 3’ü, “D” seçeneği yanıtını veren öğrencilerin % 11’i soruya neden bu yanıtı
verdiklerini belirtmemişlerdir.
Üçüncü sorunun analizi
Sekizinci sınıf öğrencilerinin 3. soruya verdikleri yanıtların dağılımları Tablo 3’ te verilmiştir.
Tablo 3
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Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümceyi Etken Yapıya Çevirirken Hangi Değişikliği Yaptığını
Bilme” ile İlgili 3.Soruya Verdikleri Yanıtların Dağılımları

Yanıtlar

Boş
Doğru
Yanlış
Toplam

N
70
76
84
230

%
30,4
33,0
36,5
100,0

Tablo 3, “Tümceyi etken yapıya çevirirken hangi değişikliği yaptığını bilme” ile ilgili olarak
sorulan 3. soruyu öğrencilerin % 30’unun boş bıraktığını, % 33’ünün tümceyi doğru bir
şekilde etken yapıya çevirdiğini, % 37’sinin tümceyi etken yapıya çeviremediğini
göstermektedir. Öğrencilerin tümceyi yanlış bir şekilde etken yapıya çevirirken genellikle
tümcedeki eyleyen eylem ilişkisini değerlendirmeyip sadece eylemin aldığı -(I)n ekini
kaldırdığı dikkatleri çekmektedir. Bazı öğrenciler ise tümcenin zaten etken çatılı olduğunu
belirtmişlerdir.
Kayıp çocuğu kurtarma ekibi tüm aramalara rağmen bulamadı. (Özne belli oldu,
yapılan iş birisi tarafından gerçekleştirildi./Vali Hafız Paşa İÖO. 16 nolu öğrenci)
Kayıp çocuk tüm aramalara rağmen kurtarma ekibi tarafından bulamadı. (-n ekini
kaldırdım./Vali Vefik Kitapçıgil İÖO. 2 nolu öğrenci)
Kayıp çocuk tüm aramalara rağmen kurtarma ekibi bulamadı. (“tarafından”
sözcüğünü çıkarıp “bulunamadı” yerine “bulamadı” yazdım./Atatürk İÖO. 7 nolu öğrenci)
Etken çatılı bir tümcenin edilgen yapıya dönüştürülürken birinci eyleyenin/öznenin
eksiltilerek nesnenin özne konumuna yükseltildiği konusunda eksik bilgiye sahip olan
öğrenciler de bazı ögelerini çıkararak tümceyi etken yapıya çevirdiğini belirtmişlerdir. Bu
durum öğrencilerin etken ve edilgen çatı kavramı ile ilgili örtülü yanılgıya sahip olduklarını
göstermektedir. Tümceyi “Kayıp çocuk tüm aramalara rağmen bulunamadı.” şeklinde etken
yapıya dönüştürdüğünü söyleyen öğrenci “Hangi değişikliği yaptınız?” sorusuna “Cümleden
bazı kelimeleri çıkardım.”(Vali Vefik Kitapçıgil İÖO/ 13 nolu öğrenci) yanıtını vermiştir.
Dördüncü sorunun analizi
Sekizinci sınıf öğrencilerinin “Tümceleri özne-yüklem uyumuna göre tamamlayabilme” ile
ilgili olarak sorulan 4. soruya verdikleri yanıtların dağılımları Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’da
verilmiştir.
Tablo 4
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümceleri Özne-Yüklem Uyumuna Göre Tamamlayabilme” ile
İlgili 4. Sorunun 1. Tümcesine Verdikleri Yanıtların Dağılımları

1. cümle

Yanıtlar

Boş
Yasakladı
Yasaklandı
Yasaklattı
Toplam

N
38
14
176
2
230

%
16,5
6,1
76,5
,9
100,0
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Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin tümceleri, eyleyen eylem ilişkisine göre doğru bir şekilde
tamamlayıp tamamlayamadıklarını ölçmek amacıyla sorulan 4. sorunun 1. cümlesini,
öğrencilerin % 16,5’inin boş bıraktığı, % 6,1’inin “yasakladı” yanıtını, % 76,5’inin
“yasaklandı” yanıtını, % 0,9’unun “yasaklattı” yanıtını verdiği görülmektedir. Buna göre dört
öğrenciden üçü 4. sorunun 1. tümcesini doğru bir şekilde tamamlamıştır.
Tablo 5
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümceleri Özne-Yüklem Uyumuna Göre Tamamlayabilme” ile
İlgili 4. Sorunun 2. Tümcesine Verdikleri Yanıtların Dağılımları

2. cümle

Yanıtlar

N
24
75
72
4
48
6
1
230

Boş
içilmez
içmek yasaktır
içmez
içmeyiniz
içmemek
içenler
Toplam

%
10,4
32,6
31,3
1,7
20,9
2,6
,4
100,0

Tablo 5’te görüldüğü gibi 4. sorunun 2. tümcesini, öğrencilerin % 10,4’ü boş bırakmış, %
32,6’sı “içilmez” yanıtını, % 31,3’ü “içmek yasaktır” yanıtını, % 1,7’si “içmez” yanıtını, %
20,9’u “içmeyiniz” yanıtını, % 2,6’sı “içmemek” yanıtını, % 0,4’ü “içenler” yanıtını
vermişlerdir. Sonuç olarak, üç öğrenciden biri 4. sorunun 2. tümcesini doğru bir şekilde
tamamlamıştır.
Tablo 2
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümceleri Özne-Yüklem Uyumuna Göre Tamamlayabilme” ile
İlgili 4. Sorunun 3. Tümcesine Verdikleri Yanıtların Dağılımları

3. cümle

Yanıtlar

Boş
astı
asıldı
Toplam

N
29
24
177
230

%
12,6
10,4
77,0
100,0

Tablo 6 incelendiğinde 4. sorunun 3. tümcesini, öğrencilerin, % 12,6’sının boş bıraktığı, %
10,4’ünün “astı” yanıtını, % 77’sinin “asıldı” yanıtını verdikleri görülmektedir.
Beşinci sorunun analizi
Sekizinci sınıf öğrencilerinin “Tümceleri uygun yüklemlerle tamamlayabilme” ile ilgili olarak
sorulan 5. soruya verdikleri yanıtların dağılımları Tablo 7, Tablo 8 ve Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 3
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Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümceleri Uygun Yüklemlerle Tamamlayabilme” ile İlgili 5.
Sorunun 1. Tümcesine Verdikleri Yanıtların Dağılımları

1. cümle

Yanıtlar

Boş
başlar
başlanır
Toplam

N
17
190
23
230

%
7,4
82,6
10,0
100,0

Tablo 7, 5. sorunun 1. tümcesini, öğrencilerin % 7,4’ünün boş bırakmış olduğunu, %
82,6’sının “başlar” yanıtını, % 10’unun “başlanır” yanıtını verdiklerini göstermektedir. Beş
öğrenciden dördü 5. sorunun 1. tümcesini doğru bir şekilde tamamlamıştır.
Tablo 8
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümceleri Uygun Yüklemlerle Tamamlayabilme” ile İlgili 5.
Sorunun 2. Tümcesine Verdikleri Yanıtların Dağılımları

2. cümle

Yanıtlar

N
11
3
216
230

Boş
eder
edilir
Toplam

%
4,8
1,3
93,9
100,0

Tablo 8’e göre 5. sorunun 2. tümcesini, öğrencilerin, % 4,8’i boş bırakmış, % 1,3’ü “eder”
yanıtını, % 93,9’u “edilir” yanıtını vermiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin neredeyse tamamı 5.
sorunun 2. tümcesini doğru bir şekilde tamamlamıştır.
Tablo 9
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümceleri Uygun Yüklemlerle Tamamlayabilme” ile İlgili 5.
Sorunun 3. Tümcesine Verdikleri Yanıtların Dağılımları

3. cümle

Yanıtlar

Boş
yararlanır
yararlanılır
Toplam

N
11
8
211
230

%
4,8
3,5
91,7
100,0

Tablo 9 incelendiğinde 5. sorunun 3. tümcesini, öğrencilerin % 4,8’inin boş bıraktığı, %
3,5’inin “yararlanır” yanıtını, % 91,7’sinin “yararlanılır” yanıtını verdikleri görülmektedir.
Öğrencilerin neredeyse tümü 5. sorunun 3. tümcesini doğru bir şekilde tamamlamışlardır.
Altıncı sorunun analizi
6. soruda, verilen tümcelerin yüklemleri ile özneleri yani eylemlerin birinci eyleyenleri ile
ilişkilerine göre çatısal karşıtlığı hakkında ne söylenebileceği istenmiş bununla ilgili bulgular
Tablo 10’da gösterilmiştir.
Tablo 10
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Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümcelerde Yüklemlerin Öznelerine Göre Çatıları ile İlgili
Özellikleri Bilme” ile İlgili 6. Soruya Verdikleri Yanıtların Dağılımları
Neden

Yanıt
Boş

n
%

A seçeneği

n
%

B seçeneği

n
%

C seçeneği

n
%

D seçeneği

n
%

Toplam

N
%

Boş
8
100,0
4
6,5
2
7,1
0
,0
8
6,9
22
9,6

Toplam
A
0
,0
8
12,9
10
35,7
8
50,0
17
14,7
43
18,7

B
0
,0
33
53,2
10
35,7
3
18,8
65
56,0
111
48,3

C
0
,0
16
25,8
5
17,9
5
31,3
24
20,7
50
21,7

D
0
,0
1
1,6
1
3,6
0
,0
2
1,7
4
1,7

8
3,5
62
27,0
28
12,2
16
7,0
116
50,4
230
100,0

Tablo 10 incelendiğinde sorunun doğru yanıtı olan “D” seçeneğinin öğrencilerin % 50’si
tarafından işaretlendiği görülmektedir.
Doğru yanıtı işaretleyen öğrencilerin bu yanıtı seçme nedenlerine bakıldığında öğrencilerin
%56’sının “B” seçeneğini işaretleyerek etken tümcede öznenin yüklemin bildirdiği eylemi
aktif bir şekilde gerçekleştirdiğini bilgilerinden emin olarak seçtikleri görülmektedir.
Öğrencilerin % 19’unun ise tüm yanıt seçeneklerinde neden olarak “A” seçeneğini
işaretleyerek bilmedikleri, öğrencilerin % 22’sinin ise “A”, “B” ve “C” yanıt seçeneklerinde
neden olarak “C” seçeneğini işaretledikleri ve örtülü kavram yanılgısı içinde oldukları
görülmektedir.
Soruya “A” seçeneği yanıtını veren öğrencilerin % 53’ü, soruya “B” seçeneği yanıtını veren
öğrencilerin % 36’sı, soruya “C” seçeneği yanıtını veren öğrencilerin % 19’u neden olarak “B”
seçeneğini işaretleyerek yanlış yanıtları bilgilerinden emin olarak seçtiklerini
göstermişlerdir. Bu bulguya göre öğrencilerin % 20’sinin etken çatı ile ilgili kavram
yanılgısına sahip olduğu görülmektedir. Çünkü soruda verilen tümcelerin özneleri kılıştan
etkilenen değil kılışı gerçekleştiren öznelerdir. Tümceler edilgen çatılı olmadığı için sözde
özneleri de yoktur.
Yedinci sorunun analizi
Edilgen ve dönüşlü çatılı tümcelerde yüklemin özneleri ile olan ilişkilerindeki farklılığı
sezdirmek amacıyla sorulan 7. soruya öğrencilerin verdikleri yanıtlar Tablo 11’de
sunulmuştur.
Tablo 11
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümcenin Yüklemlerinin Özneleri İle İlişkilerindeki Farklılıkları
Bilme” ile İlgili 7. Sorunun 1. Tümcesine Verdikleri Yanıtların Dağılımları
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1. cümle

Yanıtlar

Boş
Etken
Edilgen
Dönüşlü
Toplam

N
97
101
9
23
230

%
42,2
43,9
3,9
10,0
100,0

Tablo 11’de görüldüğü gibi 7. sorunun 1. tümcesini öğrencilerin, % 42,2’si boş bırakmış, %
43,9’u “Etken” yanıtını, % 3,9’u “Edilgen” yanıtını, % 10’u “Dönüşlü” yanıtını vermiştir.
Öğrencilerin % 10’u sekizinci sınıf müfredatında olmamasına rağmen dönüşlü çatı kavramını
bilmektedirler. Bu sonuç üzerinde öğrencilerin dershaneye gidip gitmeme durumlarının etkili
olduğu düşünülmektedir. Herhangi bir merkezi sınav için dershaneye gidip gitmeme
değişkeninin soruya verilen cevaplar üzerinde etkili olmadığı Tablo 4.18’de gösterilmektedir.
Sonuçlara göre, aslında dönüşlü çatılı olan “Onun bana böyle davranmasına alındım.”
tümcesinin etken çatılı olarak belirtilmesi öğrencilerin dönüşlü çatıyı etken çatı kategorisinde
öğrenmiş olmaları ile açıklanabilir.
Sekizinci sorunun analizi
Dönüşlü çatı gibi, ettirgen çatı da sekizinci sınıfta etken çatı kategorisinde değerlendirilmekte
ve öğrencilere bu şekilde öğretilmektedir. Oysaki etken ve ettirgen çatıda eylemin özneleri ile
olan ilişkisi farklıdır. Etken çatılı tümcede özne yapan/kılan özne iken ettirgen çatılı tümcenin
öznesi yaptıran/kıldıran/ettiren öznedir. Ettirgen çatılı tümcelerde eylemi yapan/kılan özne
istenirse söylenmeyebilir. Bu kitabı okudum ile bu kitabı okuttum şeklindeki iki farklı çatıdaki
tümcenin aynı çatıda olduğunu söylemek, Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nda
yer alan “dil bilgisi konularının anlama olan katkısına özellikle dikkat edilmesi, konuların
birer beceriye dönüşmesine yardımcı olacaktır” (MEB, 2006, 8) şeklindeki ifade ile de
çelişmektedir. Çünkü her iki tümcede de iki farklı biçim ve iki farklı anlam söz konusudur.
Farklı yapıdaki dil kullanımlarının aynı yapıda ele alınması dilde her biçimin bir anlamının
olduğunu ve her anlamın da bir biçimle somutlaştırıldığı gerçeğini göz ardı etmektedir.
Ettirgen çatılı tümcelerin etken çatılı tümce olarak öğretilmemesi gerektiği düşüncesiyle
sorulan 8. soru ile ilgili bulgular Tablo 12’de verilmiştir.
Tablo 12
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümceleri Yüklemlerinin Özneleri ile İlişkilerine Göre
Değerlendirip Tümceler Arasındaki Farkı Bilme” ile İlgili 8. Soruya Verdikleri Yanıtların
Dağılımları

Yanıtlar

Boş
Doğru
Yanlış
Toplam

N
83
45
102
230

%
36,1
19,6
44,3
100,0
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Tablo 12 incelendiğinde 8. soruyu, öğrencilerin, % 36’sının boş bıraktığı, % 20’sinin “Doğru”
yanıt, % 44’ünün “Yanlış” yanıt verdiği görülmektedir. Bulgulara göre beş öğrenciden biri 8.
soruya doğru yanıt verirken beş öğrencinin ikiden fazlası bu soruya yanlış yanıt vermiştir.
Öğrencilerin bu soru için verdikleri yazılı yanıtlardan hareketle çoğu öğrencinin edilgen çatı
ile ilgili yanılgıya sahip olduğu söylenebilir. Çünkü öğrenciler genellikle birinci tümce için
etken, ikinci tümce için özne eylemi kendisi yapmadığı için edilgen yanıtını vermişlerdir.
Aslında öğrenciler yapan özne ile yaptıran özne arasındaki farkı sezmişler fakat ettirgen çatı
kavramını bilmedikleri ve ikinci tümceyi eylemi yapan özne biçimsel olarak +(y)A ekli dolaylı
tümleç olarak bilindiği için edilgen çatılı olarak değerlendirmişlerdir.
Birincisinde kendisi yapmış, ikincisinde başkasına yaptırmış. (Ahmet Yesevi İÖO/8
nolu öğrenci)
Birinde pastayı kendi yapmış diğerinde annesi yapmış. (Ahmet Yesevi İÖO/18 nolu
öğrenci)
Birincide ben yaptım etken, ikincide kime yaptırdım anneme geçişli fiil. (Ahmet Yesevi
İÖO/25 nolu öğrenci)
Birini kendisi yaparken diğerini o yapmamıştır. Yani birincisi etken, ikincisi edilgen
(İMKB İnönü İÖO/ 3 nolu öğrenci)
Yapma etken, başkasına yaptırma edilgen (İMKB İnönü İÖO/ 13 nolu öğrenci)
Birinci cümlede özne eylemi kendi yapmış, etken. İkinci cümlede başkasına
yaptırmıştır, edilgen (Polis Amca İÖO/15 nolu öğrenci)
İkisi de etken çatılıdır. Gerçek özne vardır. Aralarında bir fark yoktur. (Vali Vefik
Kitapçıgil İÖO/12 nolu öğrenci)
Birinci etken, ikinci edilgen çünkü birincide kendisi yapmış ikincide başkası
gerçekleştirmiştir. (Atatürk İÖO/ 18 nolu öğrenci)
Birinci cümle yapıcı, ikinci cümle etkilenicidir. (Mehmetçik İÖO/ 6 nolu öğrenci)
Dokuzuncu sorunun analizi
Araştırma sürecinde yapılan ders gözlemlerinden hareketle özne, nesne, tümleç ve yüklem
gibi söz dizimsel üyelerin sadece biçimsel özelliklerinden bahsedildiği, bağlam oluştururken
kurdukları ilişkiden söz edilmediği söylenebilir. Bu yüzden öğrenciler, edilgen tümcelerde
nesnenin niçin dil bilgisel özne konumuna yükseltildiğini anlayamamakta ve
açıklayamamaktadırlar. Öğrencilerin bu konudaki bilgisini ölçmek amacıyla sorulan
dokuzuncu soruda, verilen tümcenin nesnesinin özne konumuna yükseltilerek tümceyi
edilgen çatıda yazmaları istenmiştir.
Sekizinci sınıf öğrencilerinin “Tümcenin nesnesini özneye çevirip tümceyi edilgen çatıda
yeniden yazabilme” ile ilgili 9. soruya verdikleri yanıtların dağılımları Tablo 13’te verilmiştir.
Tablo 13
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümcenin Nesnesini Özneye Çevirip Tümceyi Edilgen Çatıda
Yeniden Yazabilme” ile İlgili 9. Soruya Verdikleri Yanıtların Dağılımları

Boş
Doğru

N
91
30

%
39,6
13,0
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Yanıtlar

Yanlış
Toplam

109
230

47,4
100,0

Tablo 13’e göre, 9. soruyu öğrencilerin % 40’ı boş bırakmış, % 13’ü “Doğru”, % 47’si “Yanlış”
yanıtlamıştır. Sonuçlara göre, öğrencilerin “Tümcenin nesnesini özneye çevirip tümceyi
edilgen çatıda yeniden yazabilme” başarısının yok denecek kadar düşük olduğu söylenebilir.
Soruyu yanlış olarak yanıtlayan öğrencilerin büyük bir kısmı, “Sanatçı toplumun yaşayışını
aydınlatır.” tümcesini edilgen çatıya dönüştürerek “Toplumun yaşayışı sanatçı tarafından
aydınlatılır.” şeklinde yazmaları gerekirken, “Toplumun yaşayışını sanatçı aydınlatır.”
şeklinde yazarak özne ile nesnenin sadece aynı tümce içerisindeki yerini değiştirmişlerdir.
Türkçenin her iki seçime de niçin izin verdiğini, sözlüksel biçimbirimlerin sözdizimi
düzeydeki işlevlerini yalnızca biçimsel yaklaşımlarla açıklamak mümkün değildir. Edilgen
tümceler kurmanın asıl amacının eylemi gerçekleştireni yani birinci eyleyeni örtülü bir
şekilde kodlayarak kılıcısız tümceler kurmaya olanak sağlamak olduğu dil olgusuna işlevsel
yaklaşımlarla bakılarak açıklanabilir. Böyle bir yaklaşım, metni üreten kişinin/konuşucunun
dilsel ögeleri seçme ve birleştirme edimine yansıttığı zihinsel süreçleri de göstermektedir.
Çünkü çatı söylem değeri taşıyan söz dizimsel bir ulamdır.
Onuncu sorunun analizi
Sekizinci sınıf öğrencilerinin 10. soruya verdikleri yanıtların dağılımları Tablo 14’te
verilmiştir.
Tablo 14
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümcelerden Hangisinin Yükleminin Edilgen Çatılı Olduğunu
Bilme” ile İlgili 10. Soruya Verdikleri Yanıtların Dağılımları
Neden

Yanıt
Boş

n
%

A seçeneği

n
%

B seçeneği

n
%

C seçeneği

n
%

D seçeneği

n
%

Toplam

N
%

Boş
10
100,0
1
9,1
5
3,0
0
,0
0
,0
16
7,0

Toplam
A
0
,0
1
9,1
35
21,2
4
15,4
9
50,0
49
21,3

B
0
,0
8
72,7
93
56,4
15
57,7
5
27,8
121
52,6

C
0
,0
1
9,1
29
17,6
6
23,1
4
22,2
40
17,4

D
0
,0
0
,0
3
1,8
1
3,8
0
,0
4
1,7

10
4,3
11
4,8
165
71,7
26
11,3
18
7,8
230
100,0

Tablo 14’te görüldüğü gibi, 10. soruyu, öğrencilerin, % 4,3’ü boş bırakmış, % 4,8’i “A”
seçeneğini, % 71,7’i “B” seçeneğini, % 11,3’ü “C” seçeneğini, % 7,8’i “D” seçeneğini
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işaretlemiştir. Sorunun doğru yanıtı olan “B” seçeneği öğrencilerin % 72’si tarafından
bilinmiştir.
Bu sorunun doğru yanıtı olan “B” seçeneğinin neden verildiğine bakıldığında, öğrencilerin %
56’sının “B” seçeneğini işaretlediği ve bilerek doğru yanıtı verdikleri görülmektedir. %
21’inin ise tüm yanıt seçeneklerinde neden olarak “A” seçeneğini işaretleyerek bilmedikleri,
öğrencilerin % 13’ünün “A”, “C” ve “D” yanıt seçeneklerinde neden olarak “B” seçeneğini
işaretleyerek bilip uygulayamadıkları, öğrencilerin % 18’inin ise “B” yanıt seçeneğine
neden olarak “C” seçeneğini işaretleyerek eksik bildikleri tespit edilmiştir.
“A” seçeneği yanıtını veren öğrencilerin % 9’u, “C” seçeneği yanıtını veren öğrencilerin % 18’i,
“D” seçeneği yanıtını veren öğrencilerin % 22’si “C” seçeneğini neden olarak göstermişlerdir.
Bulgular öğrencilerin % 20’sinin kavram yanılgısına sahip olduğunu göstermektedir. Çünkü
sorunun “A”, “C” ve “D” seçeneklerinde yer alan tümcelerde eylemin -(I)l ve -(I)n eklerinden
birini aldığı için edilgen olduğu düşünülmüş ve bu seçeneği seçmenin nedeni olarak da “Fiil -l
ve -n eklerinden birini aldığı için seçtim.” seçeneği işaretlenmiştir. Bu durum, -(I)l ve -(I)n
ekini alan her eylemin edilgen olduğu düşüncesinde olan öğrencilerin tümcenin çatısını
belirlerken anlamına dikkat etmedikleri için yanılgı içinde olduklarını göstermektedir.
Soruya “A” seçeneği yanıtını veren öğrencilerin % 9’u ve “B” seçeneği yanıtını veren
öğrencilerin % 3’ü soruya neden bu yanıtı verdiklerini bilmemektedirler.
On birinci sorunun analizi
11. Soruda öğrencilerin etken yapılı tümceyi edilgen yapıya dönüştürerek yazmaları
istenmiştir. Sekizinci sınıf öğrencilerinin 11. soruya verdikleri yanıtların dağılımları Tablo
15’te verilmiştir.
Tablo 15
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümceyi Edilgen Yapıya Çevirip Hangi Değişikliği Yaptığını
Açıklayabilme” ile İlgili 11. Soruya Verdikleri Yanıtların Dağılımları

Yanıtlar

Boş
Doğru
Yanlış
Toplam

N
92
78
60
230

%
40,0
33,9
26,1
100,0

Tablo 15 incelendiğinde 11. soruda, öğrencilerin, % 40’ının boş bıraktığı, % 34’ünün “Doğru”
yanıt, % 26’sının “Yanlış” yanıt verdiği görülmektedir. Bulgulara göre, soruyu boş bırakan
öğrenci oranının doğru yanıt veren öğrenci oranından daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu
durum öğrencilerin etken çatılı bir tümceyi kılıcı öznenin eksiltilerek/örtükleştirilerek
nesnenin dil bilgisel özne konumuna yükseltilmesiyle edilgen çatıda yazılabileceğini tam
olarak bilmediklerini göstermektedir. Öğrencilerin çoğu öğrendikleri “edilgen tümcede
eylemi yapan belli değildir.” bilgisine dayanarak tümceyi “Portakalı soydu, başucuma koydu.”
biçiminde yazmışlardır. Bu öğrencilerin “Üçüncü şahıs zamirinin özne olduğu tümcelerde
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eylemi yapan kişi belli değildir, bu yüzden böyle tümceler de edilgendir.” şeklinde bir
yanılgıya sahip olduğu düşünülmektedir.
Portakalı soydu, başucuma koydu. Yüklemdeki +m ekini sildim. (Başöğretmen İÖO/6
nolu öğrenci)
Portakalı soydurdum, başucuma koydurdum. (İMKB İ nönü İÖO/15 nolu öğrenci)
Portakalı soymuşlar, başucuma koymuşlar. (Ahmet Yesevi İÖO/13 nolu öğrenci)
Portakalı soydular, başucuma koydular. (Mustafa Kemal İÖO/ 2 nolu öğrenci)
Portakalı soydu, başucuna koydu. (Mustafa Kemal İÖO/15 nolu öğrenci)
Soyuldu, koyuldu. Yüklemine -l, -n ekleri koydum. (Vali Vefik Kitapçıgil İÖO/6 nolu
öğrenci)
On ikinci sorunun analizi
Çatının kılma/kılış bildiren eylemlerle ilgili bir dil bilgisi ulamı olduğu ve olma/oluş bildiren
eylemlerin çatısal karşıtlığından söz etmenin doğru olmadığı düşüncesinden hareketle
sorulan 12. soruda öğrencilerin kılma ve olma bildiren eylemlerin eyleyenleri ile olan
ilişkisini sezmeleri amaçlanmıştır. 12. sorunun bulguları Tablo 16’da dikkatlere sunulmuştur.
Tablo 16
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Verilen Tümcenin Özne- Yüklem İlişkisinin Özdeşi Olan Tümceyi
Bilme” ile İlgili 12. Soruya Verdikleri Yanıtların Dağılımları
Yanıt
Neden
Boş

n
%

A seçeneği

n
%

B seçeneği

n
%

C seçeneği

n
%

D seçeneği

n
%

Toplam

N
%

Boş
5
100,0
1
3,7
7
6,9
2
4,3
2
3,9
17
7,4

A
0
,0
15
55,6
35
34,7
30
65,2
14
27,5
94
40,9

B
0
,0
9
33,3
19
18,8
8
17,4
29
56,9
65
28,3

C
0
,0
1
3,7
5
5,0
4
8,7
4
7,8
14
6,1

D
0
,0
1
3,7
28
27,7
1
2,2
2
3,9
32
13,9

E
0
,0
0
,0
7
6,9
1
2,2
0
,0
8
3,5

Toplam
5
2,2
27
11,7
101
43,9
46
20,0
51
22,2
230
100,0

Tablo 16’da görüldüğü gibi, 12. soruyu öğrencilerin, % 2,2’si boş bırakmış, % 11,7’si “A”
seçeneğini, % 43,9’u “B” seçeneğini, % 20’si “C” seçeneğini, % 22,2’si “D” seçeneğini
işaretlemiştir. Sorunun doğru yanıtı olan “B” seçeneği öğrencilerin % 44’ü tarafından
işaretlenmiştir.
Bu sorunun doğru yanıtı olan “B” seçeneğinin neden verildiğine bakıldığında, öğrencilerin %
28’inin “D” seçeneğini işaretlediği için bilerek doğru yanıtı verdikleri, % 41’inin tüm yanıt
seçeneklerinde neden olarak “A” seçeneğini işaretledikleri için bilmedikleri, öğrencilerin %
2’sinin ise “A”, “C” ve “D” yanıt seçeneklerinde neden olarak “D” seçeneğini işaretledikleri için
bilip uygulayamadıkları görülmektedir.
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1809

Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçede Fiil Çatısı İle İlgili Kavram Yanılgıları

Soruya “A” seçeneği yanıtını veren öğrencilerin % 56’sı “A”, % 33’ü “B” ve % 4’ü “C”
seçeneğini neden olarak, soruya “B” seçeneği yanıtını veren öğrencilerin % 35’i “B”, % 5’i “C”
seçeneğini neden olarak, soruya “C” seçeneği yanıtını veren öğrencilerin % 17’Si “B”, % 7’si
“C” seçeneğini, % 2’i “D” seçeneğini neden olarak, soruya “D” seçeneği yanıtını veren
öğrencilerin % 57’si “B”, % 8’i “C” ve % 4’ü “D” seçeneğini neden olarak göstermişlerdir.
Bulgulara göre öğrencilerin % 28’inin oluş bildiren eylemlerle ilgili kavram yanılgısına sahip
olduğu görülmektedir.
Soruya “A” seçeneği yanıtını veren öğrencilerin % 4’ü, “B” seçeneği yanıtını veren
öğrencilerin % 7’si, “C” ve “D” seçeneği yanıtını veren öğrencilerin % 4’ü soruya neden bu
yanıtı verdiklerini belirtmemişlerdir.
Oluş bildiren eylemlerin yüklem olduğu tümceler etken çatılı tümce olarak öğretilmektedir.
Oysa olma bildiren eylemlerin özneleri eylemi gerçekleştiren özne değil olan öznelerdir.
Sekizinci sınıfta fiil çatısı ile ilgili kazanımlarla ilgili açıklamalarda eylemlerin etkenliğinden,
edilgenliğinden, geçişlilik veya geçişsizlik özelliklerinden ve çatı eklerinin yapım ekleri ile
olan ilişkisinden bahsedilirken eylemlerin oluş ya da kılış bildirme durumlarından
bahsedilmemiştir. Bu durum çatı ile ilgili kavramlar öğretilirken oluş ya da kılış bildiren
eylemler arasındaki ayrıma dikkat edilmediğini göstermektedir. Oluş ve kılış bildiren
eylemlerle ilgili olarak 7. sınıf dil bilgisi amaç ve kazanımlar tablosunda “kelime türleri ile
ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama” şeklinde yer alan kazanıma “iş, oluş, durum
fiilleri örneklendirilir” açıklaması getirilmiştir (Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu,
2006, 42).
On üçüncü sorunun analizi
Edilgen çatılı tümcelerde dil bilgisel olarak özne konumuna yükseltilen ögenin sözde özne
olarak adlandırıldığının sekizinci sınıf öğrencileri tarafından bilinip bilinmediğini ölçmek
amacıyla sorulan 13. sorunun bulguları Tablo 17’de verilmiştir.
Tablo 17
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Bir Sözcüğün Tümcede Sözde Özne Olarak Kullanılma Durumunu
Bilme” ile İlgili 13. Soruya Verdikleri Yanıtların Dağılımları
Neden

Yanıt
Boş

n
%

A seçeneği

n
%

B seçeneği

n
%

C seçeneği

n
%

D seçeneği

n
%

Boş
8
100,0
4
8,9
1
2,3
5
10,9
8
9,2

A
0
,0
10
22,2
18
40,9
12
26,1
8
9,2

B
0
,0
9
20,0
14
31,8
13
28,3
22
25,3

C
0
,0
20
44,4
7
15,9
11
23,9
25
28,7

D
0
,0
2
4,4
1
2,3
5
10,9
24
27,6

E
0
,0
0
,0
3
6,8
0
,0
0
,0
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N
%

26
11,3

48
20,9

58
25,2

63
27,4

32
13,9

3
1,3

230
100,0

Tablo 17’ye göre 13. soruyu öğrencilerin % 3,5’i boş bırakmış, % 9,6’sı “A” seçeneğini, %
19,1’i “B” seçeneğini, % 20’si “C” seçeneğini, % 37,8’i “D” seçeneğini işaretlemiştir. Bulgulara
göre, sorunun doğru yanıtı öğrencilerin % 38’i tarafından bilinmiştir.
Bu sorunun doğru yanıtı olan “D” seçeneğinin neden seçildiğine bakıldığında, öğrencilerin %
29’unun “C” seçeneğini işaretlediği için bilerek doğru yanıtı verdikleri görülmektedir.
Öğrencilerin % 22’sinin “A” yanıt seçeneğine neden olarak “A” seçeneğini, % 54’ünün “C”
yanıt seçeneğine neden olarak, “A” ve “B” seçeneklerini, % 9’unun ise “D” yanıt seçeneğine
neden olarak “A” seçeneğini işaretlediği için bilmedikleri saptanmıştır. Öğrencilerin %
53’ünün “D” yanıt seçeneğine neden olarak “B” ve “D” seçeneğini işaretledikleri için eksik
bildikleri, % 10’unun ise “A” yanıt seçeneğine neden olarak “C” ve “D” seçeneğini
işaretledikleri için bilip uygulayamadıkları görülmüştür.
Soruya “A” seçeneği yanıtını veren öğrencilerin % 20’si “B” seçeneğini neden olarak
işaretleyerek örtülü yanılgıya sahip olduklarını, soruya “B” seçeneği yanıtını veren
öğrencilerin % 41’i neden olarak “A” seçeneğini işaretleyerek bilmediklerini, % 32’si “B”
seçeneğini neden olarak işaretleyerek eksik bildiklerini, % 16’sı “C” seçeneğini
işaretleyerek örtülü yanılgıya sahip olduklarını, % 2’si “D” seçeneğini işaretleyerek eksik
bildiklerini göstermişlerdir. “C” seçeneğini yanıt olarak veren öğrencilerin % 24’ü “C”, % 11’i
“D” seçeneğini neden olarak göstermişlerdir. Bulgulara göre öğrencilerin % 24’ünün sözde
özne ile ilgili kavram yanılgısına sahip olduğu görülmektedir.
On dördüncü sorunun analizi
Sekizinci sınıf öğrencilerinin 14. soruya verdikleri yanıtların dağılımları Tablo 18’de
verilmiştir.
Tablo 18
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Özne İle Yüklem Arasındaki İlişki Bakımından Benzer Olan
Tümceleri Bilme” ile İlgili 14. Soruya Verdikleri Yanıtların Dağılımları
Yanıt
Neden
Boş

n
%

A seçeneği

n
%

B seçeneği

n
%

C seçeneği

n
%

D seçeneği

n
%

Toplam

N

Boş
11
91,7
6
5,4
1
2,9
2
4,8
1
3,3
21

A
1
8,3
33
29,5
16
47,1
17
40,5
17
56,7
84

B
0
,0
16
14,3
10
29,4
9
21,4
3
10,0
38

C
0
,0
4
3,6
4
11,8
3
7,1
1
3,3
12

D
0
,0
47
42,0
2
5,9
10
23,8
8
26,7
67

E
0
,0
6
5,4
1
2,9
1
2,4
0
,0
8
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%

9,1

36,5

16,5

5,2

29,1

3,5

100,0

Tablo 18 incelendiğinde 14. soruda, öğrencilerin, % 5,2’sinin boş bırakmış olduğu, %
48,7’sinin “A” seçeneğini, % 14,8’inin “B” seçeneğini, % 18,3’ünün “C” seçeneğini, % 13’ünün
“D” seçeneğini işaretlediği görülmektedir. Bulgulara göre, sorunun doğru yanıtı olan “A”
seçeneği öğrencilerin % 49’u tarafından işaretlenmiştir.
Sorunun doğru yanıtı olan “A” seçeneğinin neden işaretlendiğine bakıldığında, öğrencilerin %
14’ünün “B” seçeneğini işaretledikleri ve bilerek doğru yanıtı verdikleri görülmektedir. %
37’sinin ise tüm yanıt seçeneklerine neden olarak “A” seçeneğini işaretleyerek bilmedikleri,
% 8’inin ise “B” ve “C” yanıt seçeneklerine neden olarak “D” seçeneğini işaretleyerek bilip
uygulayamadıkları, % 29’unun ise “A”, “B”, “C” ve “D” yanıt seçeneklerine neden olarak “D”
seçeneğini işaretleyerek eksik bildikleri saptanmıştır.
“A” seçeneği yanıtını veren öğrencilerin % 4’ü “C” seçeneğini neden olarak, “B” seçeneği
yanıtını veren öğrencilerin % 12’si “C” seçeneğini neden olarak, “C” seçeneği yanıtını veren
öğrencilerin % 7’si “C” seçeneğini neden olarak, “D” seçeneği yanıtını veren öğrencilerin %
10’u “B”, % 3’ü “C” seçeneğini neden olarak göstermişlerdir. Bulgular öğrencilerin % 7’sinin
edilgen çatı ile ilgili kavram yanılgısına sahip olduğunu göstermektedir.
On beşinci sorunun analizi
Sekizinci sınıf Türkçe öğretmen kılavuz kitapları incelendiğinde fiil çatısı konusunda geçişli
çatı ve geçişsiz çatı kavramlarından bahsedildiği, tümcenin yüklemi neyi, kimi ve ne
sorularına cevap veriyorsa geçişli olduğunu, bu sorulara cevap vermiyorsa geçişsiz olduğunu
belirten ifadelere yer verildiği görülmektedir (Altan vd., 2008; Ceyhan ve Ceyhan, 2010;
Şahin, 2011). Dil bir sistem anlayışı ile ele alındığında, bir tümcede nesneyi/eylemden
etkilenen varlığı bulabilmek için sadece neyi, kimi ve ne sorularının sorulamayacağı, +(y)A ve
+DAn ekli sözcük veya sözcük gruplarının da nesne olabileceği görülecektir. Dil ile ilgili
kuralları oluştururken dilsel birimlerin dizim içerisindeki işlevlerini değil ulamlarını ele alan
dil bilgisi biçimsel bakış açısıyla +(y)A ve +DAn ekli ögeleri genellikle dolaylı tümleç olarak
ele almaktadır. İlköğretim öğrencilerine de +(y)A ve +DAn ekli her ögenin dolaylı tümleç
olduğu öğretilmektedir. Yıllarca hasta annesine baktı tümcesinde bakma eyleminin
gerçekleşmesi için bir nesne yani ikinci eyleyen gerekmektedir. Bu öge tümcede bulunan
+(y)A ekli olan ve neyi, kimi ve ne sorularına cevap vermeyen hasta annesine sözcük
grubudur. Öğrencilere bu durumu sezdirmek amacıyla sorulan 15. sorunun analizleri Tablo
19’da verilmiştir.
Tablo 19
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümcede Eylemden Etkilenen Varlığı Bilme” ile İlgili 15. Soruya
Verdikleri Yanıtların Dağılımları
Yanıt
Neden
Boş

n
%

A seçeneği

n

Boş
13
100,0
0

A
0
,0
8

B
0
,0
7

C
0
,0
5

D
0
,0
8

E
0
,0
0
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%

B seçeneği

n
%

C seçeneği

n
%

D seçeneği

n
%

Toplam

N
%

,0
0
,0
1
1,2
6
10,2
20
8,7

28,6
9
19,6
21
25,0
20
33,9
58
25,2

25,0
9
19,6
18
21,4
13
22,0
47
20,4

17,9
12
26,1
28
33,3
8
13,6
53
23,0

28,6
15
32,6
16
19,0
4
6,8
43
18,7

,0
1
2,2
0
,0
8
13,6
9
3,9

12,2
46
20,0
84
36,5
59
25,7
230
100,0

Tablo 19 incelendiğinde öğrencilerin % 5,7’sinin soruyu boş bıraktığı, % 12,2’sinin “A”
seçeneğini, % 20’sinin “B” seçeneğini, % 36,5’inin “C” seçeneğini, % 25,7’sinin “D” seçeneğini
işaretlediği görülmektedir. Bulgulara göre, sorunun doğru yanıtı olan “A” seçeneği
öğrencilerin % 12’si tarafından işaretlenmiştir.
Bu sorunun doğru yanıtı olan “A” seçeneğinin neden işaretlendiğine bakıldığında, “Yıllarca
hasta annesine baktı.” tümcesinde eylemden etkilenen varlığın olduğunu bilen ve neden
olarak “B” seçeneğini işaretleyen öğrencilerin % 25’inin bilerek doğru yanıtı verdikleri
görülmektedir. % 46’sının ise tüm yanıt seçeneklerine neden olarak “A” ve “C” seçeneğini
işaretleyerek bilmedikleri, öğrencilerin % 18’inin ise “A” yanıt seçeneğine neden olarak “C”
seçeneğini işaretleyerek eksik bildikleri saptanmıştır.
Soruya “A” yanıtını veren öğrencilerin % 29’u “D” seçeneğini neden olarak, “B” yanıtını veren
öğrencilerin % 20’si “B” seçeneğini ve % 33’ü “D” seçeneğini neden olarak, “C” yanıtını veren
öğrencilerin % 21’i “B” seçeneğini ve % 19’u “D” seçeneğini neden olarak, “D” yanıtını veren
öğrencilerin % 22’si “B” seçeneğini ve % 7’si “D” seçeneğini neden olarak göstermişlerdir. “A”
seçeneğini yanıt olarak işaretleyen öğrencilerin çoğu “neyi, kimi ve ne sorularına cevap
veriyor” şeklindeki nedeni işaretleyerek, soruya “B”, “C” ve “D” seçeneklerini yanıt olarak
veren öğrencilerin de bu seçenekleri bilgilerinden emin olarak ya da neyi, kimi ve ne
sorularına cevap aldıklarını düşünerek seçtikleri için yanılgıya sahip oldukları söylenebilir.
Bulgular, öğrencilerin % 57’sinin nesne ile ilgili kavram yanılgısına sahip olduğunu
göstermektedir.
On altıncı sorunun analizi
Sekizinci sınıf öğrencilerinin 16. soruya verdikleri yanıtların dağılımları Tablo 20’de
verilmiştir.
Tablo 20
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Bir Metinde Eylemin Kimin Tarafından Yapıldığının Belirtilmediği
Tümceyi Bilme” ile İlgili 16. Soruya Verdikleri Yanıtların Dağılımları

Yanıtlar

Boş
Herkes doğayı korumak gerektiğini söylüyor
Ama bununla ilgili hiçbir şey yapılmıyor
Aslında hepimiz elimizden geldiği kadar çevremizi temiz

N
124
20
76
10
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tutmalıyız
Toplam

230
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100,0

Tablo 20 incelendiğinde Edilgen kavramının kullanılmadan öğrencilerin metindeki edilgen
çatıda olan tümceyi bulmalarının istendiği 16. sorunun öğrencilerin yarısı tarafından boş
bırakıldığı görülmektedir. Soruyu boş bırakan veya yanlış yanıt veren öğrencilerin edilgen
çatının eylemin kimin tarafından yapıldığının belli olmadığı/öznenin eksiltildiği çatı
olduğunu bilmediği söylenebilir. Soruya “Herkes doğayı korumak gerektiğini söylüyor.”
tümcesini seçen öğrencilerin “herkes” in kim olduğu belli olmadığı için bu tümceyi
seçtiklerini ifade ederek edilgen çatı ile ilgili yanılgıya sahip oldukları söylenebilir.
Birinci cümle çünkü kimin söylediği belli değil. (Ahmet Yesevi İÖO/9 nolu öğrenci)
İkinci cümle çünkü sözde özne var. (Vali Vefik Kitapçıgil İÖO/15 nolu öğrenci)
Üçüncü cümle çünkü eylemi yapan belli değil. (Polis Amca İÖO/6 nolu öğrenci)
On yedinci sorunun analizi
Oluş bildiren eylemler ile kılış bildiren eylemlerin eyleyenleri ile ilişkilerinin farklı olduğu ve
bu eylemlerin aynı çatı kategorisinde ele alınmaması gerektiğini sezdirmek amacıyla sorulan
17. sorunun bulguları Tablo 21’de gösterilmiştir.
Tablo 21
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümcenin Özne-Yüklem İlişkisine Göre Çatısını Bilme” ile İlgili 17.
Sorunun “Çiçekler Büyür”, “Rüzgâr şiddetlendi” ve “Yapraklar sarardı” Tümcelerine Verdikleri
Yanıtların Dağılımları
Çiçekler büyür.
Rüzgâr şiddetlendi.
Yapraklar sarardı.
N
%
N
%
N
%
Boş
89
38,7
96
41,7
90
39,1
Etken
95
41,3
65
28,3
63
27,4
Edilgen
22
9,6
52
22,6
47
20,4
Dönüşlü
2
,9
1
,4
2
,9
Geçişli
4
1,7
5
2,2
1
,4
Geçişsiz
2
,9
Oluş
13
5,7
7
3,0
24
10,4
Sözde özne 2
,9
3
1,3
2
,9
İşteş
1
,4
1
,4
1
,4
Toplam
230
100,0
230
100,0
230
100,0
Tablo 21 incelendiğinde 17. sorunun “Çiçekler büyür” tümcesini, öğrencilerin % 39’unun boş
bırakmış olduğu, % 41’inin “Etken”, % 10’unun “Edilgen”, % 1’inin “Dönüşlü”, % 2’sinin
“Geçişli”, % 1’inin “Geçişsiz”, % 6’sının “Oluş”, % 1’nin “Sözde özne”, % 0,4’ünün “İşteş”
yanıtlarını verdikleri görülmektedir. Bulgulara göre öğrencilerin sadece %6’sının büyümek
eyleminin oluş eylemi olduğunu bildiği söylenebilir.
17. sorunun “Rüzgâr şiddetlendi” tümcesinin çatısının, öğrencilerin % 28’inin “Etken”, %
23’ünün “Edilgen”, % 0,4’ünün “Dönüşlü”, % 2’sinin “Geçişli”, % 3’ünün “Oluş”, % 1’inin
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“Kılış”, % 0,4’ünün “Sözde özne” olduğunu düşündükleri görülmektedir. Öğrencilerin %
42’sinin soruyu boş bırakırken sadece % 3’ü şiddetlenmek eyleminin oluş bildiren eylem
olduğunu bildiğini göstermiştir. Bulgulara göre, soruyu boş bırakan öğrenci oranının doğru
yanıt veren öğrenci oranından daha yüksek olduğu söylenebilir.
17. sorunun “Yapraklar sarardı” tümcesini öğrencilerin % 39’u boş bırakmış, % 27’si
tümcenin “Etken”, % 20’si “Edilgen”, % 1’i “Dönüşlü”, % 0,4’ü “Geçişli”, % 10’u “Oluş”, % 0,4’ü
“İşteş” çatılı olduğunu, % 1’i ise “Sözde özne” olduğunu düşünmüştür. Aşağıdaki tümceler
öğrencilerin niçin böyle düşündüklerini açıklar niteliktedir:
Hepsi etken çünkü özneleri belli (Başöğretmen İÖO/5 nolu öğrenci)
Hepsi edilgen, çünkü sözde özne çünkü kendi kendine oluşuyor. (İMKB İnönü İÖO/3
nolu öğrenci)
Dönüşlü hepsi yaptığı işten etkilenmiş. (Mustafa Kemal İÖO/2 nolu öğrenci)
Etken çünkü öznesi belli ve gerçek (Vali Vefik Kitapçıgil İÖO/3 nolu öğrenci)
Hepsi etken, çatı eki almadığı için (Vali Vefik Kitapçıgil İÖO/8 nolu öğrenci)
Hepsi etken, -l, -n eki ve sözde özneleri olmadığı için (Vali Vefik Kitapçıgil İÖO/12 nolu
öğrenci)
Birincisi etken, ikincisi edilgen, üçüncüsü etken, öznesi belli olana etken öznesi belli
olmayana edilgen yazdım. (Vali Vefik Kitapçıgil İÖO/23 nolu öğrenci)
Hepsi etken, doğa olayları etken çatılıdır. (Atatürk İÖO/6 nolu öğrenci)
Edilgen, hepsinde özne belli değil. (Atatürk İÖO/16 nolu öğrenci)
Etken, etken, edilgen, çünkü etken fiillerin öznesi yapıcı, edilgen fiillerin öznesi
etkilenicidir. (Mehmetçik İÖO/3 nolu öğrenci)
Hepsi etken, çünkü özneleri belli değil. (Vali Hafız Paşa İÖO/17 nolu öğrenci)
Çatı ile ilgili kavramlar öğretilirken eylemlerin oluş ya da kılış bildirmelerinin dikkate
alınması gerekmektedir. Çünkü oluş bildiren eylemlerin özneleri olan özne, kılış bildiren
eylemlerin özneleri ise kılan öznedir. Öğrencilerin çoğu büyü-, şiddetlen- ve sarar- eylemlerini
oluş bildirmelerine rağmen kılış eylemleri olarak kabul etmiş ve tümcelerin çatısının etken
olduğunu belirtmişlerdir. Oysaki olan özneler kılan özneler gibi eylemi kendi iradeleri ile
bilinçli bir şekilde gerçekleştirmezler. Dil bilgisi dili birtakım kurallarla açıklarken sıra dışı
kullanımları istisna olarak değerlendirmekte ve bu yapıları herhangi bir şekilde
betimlememektedir. Bu şekilde bir yaklaşım öğrencilerin düşünen, eleştiren ve sorgulayan
bireyler olarak yetişmesini engelleyen bir yaklaşımdır. Bu yüzden çatı konusu öğretilirken
eylemlerin geçişlilik ve geçişsizlik özellikleri gibi oluş veya kılış bildirme özelliklerinin de
dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir.
On sekizinci sorunun analizi
Sekizinci sınıf öğrencilerinin 18. soruya verdikleri yanıtların dağılımları Tablo 22’de
verilmiştir.
Tablo 22
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Çatısı Bakımından İncelenemeyen Tümceyi Bilme” ile İlgili 18.
Soruya Verdikleri Yanıtların Dağılımları
Yanıt
Neden
Boş

A

B

C

D

E
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Boş

n
%

A seçeneği

n
%

B seçeneği

n
%

C seçeneği

n
%

D seçeneği

n
%

Toplam

N
%

19
100,0
0
,0
1
1,9
2
10,0
1
,8
23
10,0

0
,0
3
30,0
24
45,3
6
30,0
18
14,1
51
22,2

0
,0
4
40,0
12
22,6
7
35,0
49
38,3
72
31,3

0
,0
1
10,0
8
15,1
2
10,0
46
35,9
57
24,8

0
,0
2
20,0
6
11,3
3
15,0
12
9,4
23
10,0

0
,0
0
,0
2
3,8
0
,0
2
1,6
4
1,7

19
8,3
10
4,3
53
23,0
20
8,7
128
55,7
230
100,0

Tablo 22’ye göre, öğrencilerin % 8,3’ü 18. soruyu boş bırakmış, % 4,3’ü “A” seçeneğini, %
23’ü “B” seçeneğini, % 8,7’si “C” seçeneğini, % 55,7’si “D” seçeneğini işaretlemiştir.
Öğrencilerin % 56’sı soruyu doğru olarak yanıtlamışlardır.
Sorunun doğru yanıtı olan “D” seçeneğinin neden işaretlendiğine bakıldığında, öğrencilerin %
36’sının “C” seçeneğini yani “Cümlenin yükleminin fiil soylu olması gerekir” ifadesini
işaretleyerek bilerek doğru yanıtı verdikleri görülmektedir. “A”, “B”, “C” veya “D” seçeneğini
yanıt olarak işaretleyen öğrencilerin % 54’ünün bu yanıtı seçmelerinin nedeni olarak
“Tahmin ettim” veya “Bana göre bu seçenek doğru” seçeneğini işaretlemiş olmaları
bilmediklerini göstermektedir. Öğrencilerin % 1’inin ise “A”, “B” ve “C” yanıt seçeneklerine
neden olarak “C” seçeneğini işaretledikleri için bilip uygulayamadıkları söylenebilir.
Soruya “A” yanıtını veren öğrencilerin % 20’si “D” seçeneğini neden olarak, “B” yanıtını veren
öğrencilerin % 11’i “D” seçeneğini neden olarak, “C” yanıtını veren öğrencilerin % 15’i “D”
seçeneğini neden olarak, “D” yanıtını veren öğrencilerin % 9’u “D” seçeneğini neden olarak
göstermiştir. Bulgulara göre, öğrencilerin % 10’unun yüklemi isim olan tümcelerin çatısı ile
ilgili kavram yanılgısına sahip olduğu görülmektedir.
On dokuzuncu sorunun cevabı
19. soruda öğrencilerin verilen tümcelerin yüklemlerini uygun çatı eki ile tamamlamaları
istenmiştir. Sorunun 1, 2, 3 ve 4. tümcelerinin uygun çatı eki ile tamamlanması ile ilgili
bulgular Tablo 23, 24, 25 ve 26’da sunulmuştur.
Tablo 23
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümcenin Yükleminin Hangi Çatı Ekiyle Tamamlanacağını Bilme”
ile İlgili 19. Sorunun 1. Tümcesine Verdikleri Yanıtların Dağılımları

Yanıtlar

Boş
Üfler
Üflenir
Üflenilir
Toplam

N
79
45
100
6
230

%
34,3
19,6
43,5
2,6
100,0
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Tablo 23 incelendiğinde 19. sorunun 1. tümcesinin yüklemi olan “üfle” sözcüğünün uygun çatı
eki ile tamamlanması ile ilgili olarak, öğrencilerin % 34’ünün boş bırakmış olduğu, % 20’sinin
“üfler”, % 44’ünün “üflenir”, % 3’ünün “üflenilir” şeklinde tamamladığı görülmektedir.
Öğrencilerin yarıya yakın kısmının doğru yanıt verdiği söylenebilir.
Tablo 24
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümcenin Yükleminin Hangi Çatı Ekiyle Tamamlanacağını Bilme”
ile İlgili 19. Sorunun 2. Tümcesine Verdikleri Yanıtların Dağılımları

Yanıtlar

Boş
Verir
Verilir
Toplam

N
56
65
109
230

%
24,3
28,3
47,4
100,0

Tablo 24’e göre, “Çeşitli aletler yardımıyla baloncuğa şekil ver…….” şeklindeki tümceyi
öğrencilerin % 24’ü boş bırakmış, % 28’i “Verir”, % 47’si “Verilir” yanıtlarını vermişlerdir.
Bulgulara göre, öğrencilerin yarıya yakının doğru yanıt verdiği söylenebilir.
Tablo 25
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümcenin Yükleminin Hangi Çatı Ekiyle Tamamlanacağını Bilme”
ile İlgili 19. Sorunun 3. Tümcesine Verdikleri Yanıtların Dağılımları

Yanıtlar

Boş
Sağlar
Sağlanır
Sağlanılır
Toplam

N
57
56
115
2
230

%
24,8
24,3
50,0
,9
100,0

Tablo 25 incelendiğinde, öğrencilerin % 25’inin boş bırakmış olduğu, % 24’ünün “Sağlar”, %
50’sinin “Sağlanır”, % 1’inin “Sağlanılır” yanıtlarını verdiği görülmektedir. Öğrencilerin yarısı
tümceyi doğru bir şekilde tamamlamışlardır. Tümceyi “sağlar” ve “sağlanılır” şeklinde
tamamlayan öğrencilerin tümcenin anlamına dikkat etmemiş oldukları söylenebilir.
Tablo 26
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Tümcenin Yükleminin Hangi Çatı Ekiyle Tamamlanacağını Bilme”
ile İlgili 19. Sorunun 4. Tümcesine Verdikleri Yanıtların Dağılımları

Yanıtlar

Boş
Soğur
Soğutulur
Soğulur
Soğurulur
Soğuttu

N
57
53
94
2
10
9

%
24,8
23,0
40,9
,9
4,3
3,9
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Soğuktur
Toplam

5
230
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2,2
100,0

Tablo 26’ya göre, 19. sorunun “Sıcak olan cam, bu verilen işlemlerden sonra özel fırınlarda
yavaş yavaş soğu……” tümcesini, öğrencilerin % 25’i boş bırakmış, % 23’ü “soğur”, % 41’i
“soğutulur”, % 1’i “soğulur”, % 4’ü “soğurulur”, % 4’ü “soğuttu”, % 2’si “soğuktur” şeklinde
tamamlamışlardır. Bulgulara göre, öğrencilerin yarıdan azının doğru yanıt verdiği
söylenebilir. Tümceyi “soğur”, “soğulur”, “soğurulur”, “soğuktur” şeklinde tamamlayan
öğrencilerin tümcenin anlamına dikkat etmedikleri, ayrıca “soğulur” ve “soğurulur” diyen
öğrencilerin edilgen çatılı eylemlerin -(I)l ekini alması gerektiğini bilmelerine rağmen bunu
tam olarak uygulayamadıkları görülmektedir.
Yirminci sorunun cevabı
Sekizinci sınıf öğrencilerinin 20. soruya verdikleri yanıtların dağılımları Tablo 27’de
verilmiştir.
Tablo 27
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Farklı Çatıda Yazılmış Tümceler Arasında Tercih Yapma” ile İlgili
20. Soruya Verdikleri Yanıtların Dağılımları

Yanıtlar

Boş
A tümcesi
B tümcesi
Her ikisi
Toplam

N
72
62
94
2
230

%
31,3
27,0
40,9
,9
100,0

Tablo 27 incelendiğinde, öğrencilerin % 31’inin boş bırakarak tercih yapmadığı, % 27’sinin
“A tümcesini”, % 41’inin “B tümcesini” ve % 1’inin de “Her iki tümceyi” tercih ettiği
görülmektedir. Bulgular, öğrencilerin yarıya yakının “B tümcesini” tercih ettiğini
göstermektedir.
Çatı söylem değeri taşıyan bir dil bilgisi kategorisidir. Hangi durumlarda etken tümcenin
hangi durumlarda edilgen tümcenin tercih edildiği bağlamdan hareketle açıklanabilecek bir
durumdur. Birey söylemini oluştururken dilsel birimleri seçme ve birleştirme noktasında
dilin tanıdığı imkânlar ölçüsünde istediği gibi davranabilir. Kurduğu her dizimde seçtiği
birimlerin duygu değeri vardır ve bu değer dilsel birimlerin birbiri ile olan ilişkisi
incelendiğinde ortaya çıkabilir. Bireyin zihinsel süreçlerini yansıttığı sözcelerde hangi eylemi
hangi eyleyenler ve tümleyenler ile birleştirdiği önemlidir. İşte bu noktada eylemin
eyleyenleri ile ilişkisini düzenleyen çatının işlevinden söz edilebilir. 20. sorunun birinci
tümcesinde “ben” özne olarak vurgulanmışken, ikinci tümcesinde nesne olarak
odaklaştırılmıştır. Aşağıdaki örnekler öğrencilerin seçimlerini açıklar niteliktedir:
B, benim tarzıma hitap ediyor. (İMKB İnönü İÖO/14 nolu öğrenci)
A, çünkü etken fiildir. (Ahmet Yesevi İÖO/22 nolu öğrenci)
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A yazmak isterim çünkü benim bunaldığım belli (Vali Vefik Kitapçıgil İÖO/22 nolu

öğrenci)
A, çünkü aydınlık beni bunaltmaz ben bunalırsam bunalırım. (Vali Vefik Kitapçıgil
İÖO/23 nolu öğrenci)
A’yı tercih ederdim çünkü beni anlatıyor ve daha mantıklı (Polis Amca İÖO/20 nolu
öğrenci)
B’yi seçerim çünkü normal kompozisyonlarımda da böyle cümleler kurarım.
(Mehmetçik İÖO/3 nolu öğrenci)
Nitel Bulgular ve Yorumları
Sekizinci sınıf öğrencilerinin fiil çatısı konusunda yer alan kavramlarla ilgili açıklamaları
öncelikle öğrencilerin bilme düzeylerini ve kavram yanılgısına sahip olup olmadıklarını
belirlemek amacıyla “bilme”, “eksik bilme”, “bilmeme” ve “kavram yanılgısı” şeklindeki
kategorilere ayrılmıştır. Bu kategorilere göre elde edilen bulgular sayısal veriye
dönüştürülerek Tablo 28’de verilmiştir.
Tablo 28
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Çatı ile İlgili Kavramları Bilme Düzeyleri
Kavram
Kavramlar
Bilme
Eksik bilme
Bilmeme
yanılgısı
%
%
%
%
Çatı
34,8
26,5
14,5
24
Özne
57,4
17,2
5,2
20
Yüklem
31,2
34,3
5,2
29,1
Nesne
41,2
40,2
5,6
12,8
Sözde özne
45,3
16,3
8,7
29,5
Etkenlik
83
3,1
5,2
11,1
Edilgenlik
33,6
43,3
5,6
17,3

Toplam
158
209
192
194
183
189
196

Tabloda görüldüğü gibi çatı kavramını açıklayan toplam 158 öğrencinin % 35’inin bu kavramı
bildiği, % 27’sinin eksik bir şekilde bildiği, % 15’inin bilmediği ve % 24’ünün çatı ile ilgili
kavram yanılgısına sahip olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin yaptığı açıklamalardan hareketle
oluşturulan kategorilere göre bilme kategorisinde değerlendirilen ifadeler, aslında eyleyen
eylem ilişkisine göre şekillenen çatının “Cümlenin yükleminin özne ve nesneye göre
gösterdiği durum”, “Yüklemin özne ve nesne ile olan ilişkisi” şeklinde öğretildiğini
göstermektedir.
Eksik bilme kategorisine alınan ifadeler, öğrencilerin çatı kavramını tam olarak
öğrenemediğini göstermektedir. Bu öğrenciler çatının etken, edilgen, geçişli ve geçişsiz
kavramlarından ibaret olduğunu ve fiil tümcelerinde arandığını belirtmişlerdir.
Fiilde çatı konusuyla ilgili kavramları biliyorum. Etken, edilgen fiilleri biliyorum.
(İMKB İnönü İÖO)
Cümlenin ögelerini ayırıp fiilimsi varsa bulunur ve etken mi geçişsiz mi diye bakılır.
Edilgen mi dönüşlü mü, dönüşsüz mü diye bakılır. (İMKB İnönü İÖO)
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Çatı ile ilgili kavram yanılgısına sahip olan öğrencilerin ise bilimsel olanın dışında açıklamalar
yaptığı görülmektedir. Öğrencilerin aşağıda sunulan ifadeleri çatı kavramı ile ilgili olarak
hangi yanılgılara sahip olduklarını gösterir niteliktedir.
Cümlenin bazı şeylerini bulmak için kullanılır. (İMKB İnönü İÖO)
Yüklemi olan (Vali Hafız Paşa İÖO)
Bir cümlede yüklemi yapan kişi (Vali Hafız Paşa İnönü İÖO)
Fiil olan yüklemin nesne ile kurulan cümleler (Mehmetçik İÖO)
Kökü fiil olup yüklemde bulunan yapıdır. (Vali Vefik Kitapçıgil İÖO)
Yükleme bakılarak yapılan iş (Ahmet Yesevi İÖO)
Tablo 28’de de görüldüğü gibi fiil çatısı ile ilgili önemli bir kavram olan özne (birinci eyleyen)
ile ilgili olarak yapılan “Eylemi yapan kişi veya nesne” şeklindeki açıklamalardan elde edilen
bulgular, öğrencilerin % 57’sinin bu kavramı bildiğini göstermektedir. Ancak öznenin
tümcede tam olarak ne yaptığını anlamamış olan öğrencilerin kavramla ilgili yanılgıya sahip
olduğu söylenebilir.
Yapan kişi tarafından öznesi belli olan (İMKB İnönü İÖO)
Yükleme cevap veren yer (Ahmet Yesevi İÖO)
İşi yapan kişinin belli olduğu cümlelere denir. (Ahmet Yesevi İÖO)
Yüklemden etkilenen kişi (Mustafa Kemal İÖO)
Yüklemden sonra getirilen kelimelere denir. (Mustafa Kemal İÖO)
Tabloya göre sekizinci sınıf öğrencilerinin % 29’u yüklemle ilgili yanılgıya sahiptir. Bir
tümcenin yüklemi olabilmesi için gerekli şartları yerine getiren eylem, çatı konusunun en
önemli kavramlarından biridir. Çünkü eylemin eyleyenleri ile olan ilişkisine göre söz dizimi
düzeyinde oluşturulan dizim tümceyi oluşturan asıl unsurdur. Eylemin eyleyenleri ile
kurduğu ilişki aynı zamanda tümcenin çatısını da belirlemektedir. Aşağıdaki ifadeler
öğrencilerin yüklem ile ilgili olarak hangi yanılgılara sahip olduğunu göstermektedir.
Oluş bildiren fiil, isim (Başöğretmen İÖO)
Yaptığını bildiren sözcük (Başöğretmen İÖO)
Cümlenin sonunda bulunur. (İMKB İnönü İÖO)
Cümlede soru sorulabilen ve bu soruyla da özneyi bulmak (Ahmet Yesevi İÖO)
Bir işin yapıldıktan sonraki sonuç cümlesi (Mustafa Kemal İÖO)
Bir cümlenin sonunda bulunan ve kendi yaptığı işten etkilenen (Mustafa Kemal İÖO)
Tablo 28’de yüklem kavramını bilen ve eksik bilen öğrenci sayılarının birbirine yakın olduğu
görülmüştür. Çünkü öğrencilerin ifadeleri yüklem ile eylemi karıştırdıklarını, bir eylemin
tümcenin yüklemi olabilmesi için gereken şartların neler olduğunu tam olarak bilmediklerini
gösterir niteliktedir:
İş, kılış bildiren sözcüklerdir. (Başöğretmen İÖO)
İş, oluş ve hareket bildiren sözcüklerdir. (İMKB İnönü İÖO)
Cümlenin sonunda bulunan, iş, oluş, hareket bildiren kelimelere yüklem denir. (İMKB
İnönü İÖO)
Cümlede gerçekleşen eylemdir, genelde cümlenin sonunda bulunur. (İMKB İnönü İÖO)
Cümlenin fiili (Ahmet Yesevi İÖO)
Tabloya göre öğrencilerin % 41’inin nesne kavramını bilme kategorisinde, %40’ının ise eksik
bilme kategorisinde değerlendirilen yanıtlar verdiği görülmektedir. Bulgular öğrencilerin
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nesnenin yüklemin bildirdiği eylemden etkilenen varlık olarak değil daha çok neyi, kimi ve ne
sorularına cevap veren sözcük olarak bilindiğini göstermiştir.
Yükleme sorulan ne, neyi, kimi sorularına cevap veren yapı (Vali Hafız Paşa İÖO)
Yükleme ne, kim soruları sorulduğunda alınan cevaptır. (Atatürk İÖO)
Neyi, kimi sorularına cevap veren yargı (Atatürk İÖO)
Cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen ögedir. (Polis Amca İÖO)
Öznesinin yaptığı işten etkilenen varlığa denir. (Vali Vefik Kitapçıgil İÖO)
Öğrencilerin nesne ile ilgili açıklamaları tümceyi oluşturan dilsel ögeler öğretilirken daha çok
biçimsel özellikleri ve tümcede bulundukları yer üzerinde durulduğunu düşündürmektedir.
Çünkü öğrencilerin çoğu nesneyi daha çok hangi soruları sorarak bulabileceklerini bilmekte
ve nesne olan ögenin hangi işleve sahip olduğunu tam olarak bilmemektedir. Öğrencilerin
nesne ile ilgili sahip olduğu yanılgılar bunu doğrular niteliktedir:
Özneden etkilenen cümleler (İMKB İnönü İÖO)
Bir eşya veya hareketsiz bir şey (İMKB İnönü İÖO)
İş, kılış bildiren sözcüklerdir. (Başöğretmen İÖO)
Cümlede olan nesne cisim (Ahmet Yesevi İÖO)
Yükleme onu soruları sorularak bulunur. (Mustafa Kemal İÖO)
Herkesin kabul ettiği, herkesçe aynı olan şey (Mustafa Kemal İÖO)
Özne ve yüklemi destekler. (Vali Hafız Paşa İÖO)
Cümlede öznenin işi neyle yaptığını belirten sözcük (Atatürk İÖO)
Kılışı gerçekleştiren öznenin eksiltilerek belirtilmediği ya da örtülü olarak kodlandığı edilgen
çatılı tümcelerde eylemden etkilenen ikinci eyleyen (nesne) dil bilgisel özne konumuna
yükseltilir. Derin yapıda nesne iken yüzey yapıda dil bilgisel özne konumunda bulunan öge
sözde özne kavramı ile karşılanmaktadır. Tablo 28, öğrencilerin % 45’inin sözde özne
kavramını bildiğini, %30’unun ise kavramla ilgili yanılgıya sahip olduğunu göstermektedir.
Öğrencilerin sözde özne ile ilgili yanılgıları aşağıda sunulmuştur:
Gerçek özne (Vali Hafız Paşa İÖO)
Geçişli geçişsiz de olan yan cümleciğin yanında (Vali Hafız Paşa İÖO)
Gizli özne (Polis Amca İÖO)
Ettirgen çatılı cümlelerde özne gibi görülen (Mustafa Kemal İÖO)
Başkasından duyma (Ahmet Yesevi İÖO)
Gerçek olmayan, insan dışı varlıklar için kullanılan özne türü (İMKB İnönü İÖO)
Tabloya göre öğrencilerin %83’ü etken çatı kavramını bilmektedirler. Öğrencilerin etken
çatıyı bilme kategorisinde değerlendirilen ifadeleri genellikle “Öznesi belli olan”, “Öznesi
gerçek özne olan” veya “Cümlede özne varsa etkendir” şeklindedir. Aslında bu ifadeler etken
çatıyı tam olarak karşılamamaktadır. Çünkü etken çatıda özne eylemi kendi isteği ile
gerçekleştirir ve yaptığı eylemin bilincindedir. Ancak sekizinci sınıf ders kitaplarında bulunan
“Öznesi olan tümceler etkendir” şeklindeki açıklamalar öznesi olan her tümcenin etken çatılı
olarak öğretildiğini göstermektedir. Bu yüzden öğrencilerin ifadeleri, bilme kategorisinde
değerlendirilmiştir. Tablo 28, öğrencilerin %11’inin ise etken çatı ile ilgili yanılgıya sahip
olduğunu göstermektedir. Öğrenciler etken çatı ile ilgili olarak aşağıda belirtilen yanılgılara
sahiptirler:
İşi yapma ve etkilenme (Atatürk İÖO)
İşi yapan kişi (Vali Hafız Paşa İÖO)
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Öznenin yapılış işi (Vali Hafız Paşa İÖO)
Cümlede işi yapan kişi veya varlık sayısı belli ise bu etken cümledir. (Mustafa Kemal
İÖO)
t, r, dır ekleri getirilerek yapılır. (Mustafa Kemal İÖO)
Olumlu cümlelerde bulunur. (Ahmet Yesevi İÖO)
Nesnesi olan cümleler etken cümlelerdir. (İMKB İnönü İÖO)
Tablo 28’e göre edilgen çatı kavramını bilen öğrencilerin oranı % 34 iken bu kavramı eksik
bir şekilde bilen öğrencilerin oranı ise % 43’tür. Öğrencilerin % 17’sinin ise kavram
yanılgısına sahip olduğu saptanmıştır. Öğrenciler genellikle öznesi belli olmayan ve eylemi -l
ve-n eklerini alan tümcelerin edilgen olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin aşağıda
sunulan ifadeleri bu durumu gösterir niteliktedir.
İşi yapanın belli olmadığı (Atatürk İÖO)
Özne yoksa edilgendir. (Polis Amca İÖO)
Öznesi gerçek özne olmayan fiillere denir. (Vali Vefik Kitapçıgil İÖO)
Öznesi belli olmayan, -l, -n eklerini alan (Ahmet Yesevi İÖO)
Fiilde -l, -n eklerinden biri bulunduğu kelimeler (İMKB İnönü İÖO)
Edilgen çatı kavramı ile ilgili yanılgıya sahip olan öğrencilerin genellikle edilgen çatıda
bulunan öznenin ne tür bir özne olduğunu tam olarak anlayamamış oldukları görülmektedir.
Öğrenciler edilgen çatıda tümceden çıkarılan özne ile gerçek öznesi tümcede belirtilmeyen
şahıs zamiri olan etken tümcenin öznesini karıştırmışlardır.
Bir işi kişinin kendisi değil başka biri yapar. (Atatürk İÖO)
Başkası ya da iki kişi tarafından yapılan olay (Atatürk İÖO)
Yüklemi gerçekleştiren nesnedir. (Vali Vefik Kitapçıgil İÖO)
Kendi yapıp kendi etkilenendir. (Ahmet Yesevi İÖO)
Öznesi gizli olan fiillerdir. (İMKB İnönü İÖO)
4. SONUÇ
1.Araştırmanın nicel ve nitel bulgularından elde edilen sonuçlar fiilde çatı konusu ile ilgili
uygulamaların sadece bilgi aktarma düzeyinde kaldığını, öğrencilerin öğrendikleri bilgiyi
beceriye dönük olarak planlamadığını, çatıyı niçin ve hangi amaçla öğrendiklerini bilmeyen
öğrencilerin çatı ile ilgili kavramları ezberlediğini ve kavramlarla ilgili yanılgılara sahip
olduğunu göstermektedir. Araştırmanın nitel bulgularına göre araştırmaya katılan sekizinci
sınıf öğrencilerinin % 24’ü, “çatı” kavramı ile ilgili yanılgıya sahiptir. Eylemin eyleyenleri ile
ilişkisini düzenleyen bir dil bilgisi ulamı (Börekçi, 2004; Lyons, 1983; Tesniere, 1959; Uzun,
2006,) olarak tanımlanan çatı kavramı öğrencilere geleneksel dil bilgisi araştırmalarında ele
alınan şekli ile “yüklemin öznesine ve nesnesine göre durumu” olarak genellikle biçimsel
yaklaşımlarla ve eylemin aldığı biçimbirimlerden hareketle yapılan birtakım
sınıflandırmalara göre öğretilmektedir. Öğrencilerin eylemin eyleyenleri ile ilişkisine dikkat
etmeden yalnızca eylemin aldığı ekleri dikkate alarak çatıyı belirlemelerinin, anlamı göz ardı
edip birtakım ögeleri ekleyip çıkartarak çatı değiştirdiklerini söylemelerinin çatının söz
dizimsel bir ulam olarak değil genellikle sözlüksel bir ulam olarak öğretildiğini göstermesi
açısından önemlidir. Bir kavram olarak çatının ne olduğunu tam olarak öğrenemeyen
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öğrenciler, çatının bir sözü çeşitli şekillerde söylemeye olanak tanıyan bir özellik olduğunu
bilmemektedirler. Bir eylemin aldığı biçimbirimlerden hareketle hangi çatıda olduğunu
söyleyebilmelerine karşılık bu bilgilerini uygulama alanında kullanamamaktadırlar. Dil bilgisi
öğretilirken dilin bütün birimleri ile bir sistem olduğu gerçeğinden uzak durulduğu
düşünülmekte ve genel olarak “çatı” kavramı konusunda yaygın bir yanılgının söz konusu
olduğu dikkatleri çekmektedir.
2.Sekizinci sınıf öğrencileri “özne, yüklem ve nesne” kavramları ile ilgili yanılgılara
sahiplerdir. Öğrenciler genellikle öznenin “işi yapan kişi” olduğunu belirtmişlerdir. Fiiller,
bütün tümceyi yönetmelerine, eyleyenlerin, tümleyenlerin ve tamlayanların bütün etkilerini
üzerlerine almış olmalarına rağmen tek başlarına anlamları olmayan, varlıkları ve nitelikleri
eyleyenlerine bağlı olan sözlüksel birimlerdir (Börekçi, 2004). Eyleyenleri ile kurduğu ilişki
tümce düzeyinde bir dizime kavuştuğu zaman yüklem olma niteliği kazanırlar. Ancak yüklemi
genellikle “iş, oluş, hareket bildiren sözcükler” olarak tanımlayan öğrenciler fiil (eylem) ile
yüklem arasındaki ayrımı yapamamışlardır. Nesneyi ise daha çok yükleme neyi, kimi ve ne
sorularını sorarak bulabileceklerini belirtmiş olmalarına karşın tümcedeki işlevini tam olarak
bilmediklerini gösteren ifadeler kullanmışlardır.
3.Kavram Yanılgısı Belirleme Testi’nde yer alan 1, 3, 6, 8 ve 11. sorular öğrencilerin etken çatı
kavramını bilme düzeylerini ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmaya yönelik sorulardır.
Bulgular, öğrencilerin etken çatı ile ilgili yanılgılara sahip olduğunu ve uygulama düzeyinde
sıkıntılar yaşadıklarını göstermiştir. Nitel bulgular ise öğrencilerin etken çatıyı genellikle
“öznesi olan”, “öznesi belli olan” veya “öznesi gerçek özne olan” şeklinde öğrendiklerini
göstermesi bakımından dikkatleri çekmektedir. Öğrencilerin edilgen tümceyi etken yapıya
dönüştürürken sadece eylemdeki -n ve -l eklerini kaldırarak ya da tümcenin herhangi bir
ögesini çıkararak etken olduğunu düşündükleri, eylemin eyleyenleri ile kurduğu anlam
ilişkisine dikkat etmedikleri görülmüştür. Öğrenciler etken çatı kavramı ile ilgili olarak
aşağıda belirtilen yanılgılara sahiplerdir:
a. Etken fiil, -l ve -n eklerinden birini alır.
b. Cümlede işi yapan kişi ve varlık sayısı belli ise bu etken cümledir.
c. Olumlu cümlelerde bulunur.
d. Nesnesi olan cümleler etken cümlelerdir.
e. Etken çatıda özne yaptığı işten etkilenir.
f. Etken çatılı cümlede sözde özne vardır.
4.Öznesi genellikle belli olmayan, öznesi gerçek özne olmayan ve eylemi -l ve-n eklerini alan
tümcelerin edilgen olduğunu ifade eden öğrenciler edilgen çatı kavramı ile ilgili olarak
aşağıda sunulan yanılgılara sahiplerdir:
a. Edilgen tümcede özne yüklemin bildirdiği işi hem yapmış hem de yaptığı işten
etkilenmiştir.
b.
c.
d.
e.
f.

Edilgen tümcede özne yüklemin bildirdiği işi yapmıştır.
Edilgen çatılı tümcelerde eylem geçişlidir.
Özne yoksa edilgendir.
Fiilde -l, -n eklerinden biri bulunduğu kelimeler
Gerçek öznesi olmayan cümleler çatısı bakımından incelenmez.
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Öğrencilerin edilgenlikle ilgili sahip olduğu bir diğer yanılgı, “Edilgen cümlelerde eylemi
yapan belli değildir.” şeklindeki yanılgıdır. Çünkü öğrencilerin bir bölümü üçüncü tekil/çoğul
şahıs zamirlerinin özne olduğu tümceleri eylemi yapan kişi görünürde belli olmadığı için
edilgen olarak değerlendirdiklerini belirtmiştir. Öğrencilere “edilgen” kavramı
söylenmediğinde etken tümcenin nesnesini özne konumuna yükselterek edilgen şekilde
yazamadıkları görülmüştür. Bu durum öğrencilerin edilgen tümceler kurarken mantıksal
nesnenin dil bilgisel özne konumuna yükseltildiğini tam olarak bilmediklerini
göstermektedir. Çünkü öğrenciler genellikle özne ile nesnenin tümcedeki yerini
değiştirmişlerdir. Scholnick ve Adams (1973), söz diziminde belli bir mantıksal becerinin
ediniminin verilen bir dil bilgisel yapının çözümlenebilmesi için gerekli bir beceri olduğunu
savunmuşlardır. Etken ve edilgen tümceler arasındaki ilişki de bu hipotezin test edinilmesini
sağlamaktadır. Yani etken ve edilgen bir tümce arasında ne tür bir ilişki olduğunu çözebilmek
mantıksal bir beceri gerektirmektedir. Örneğin, Ann baked the bread tümcesi aktif bir
tümcedir. İlk isim olan Ann hem dil bilgisel hem de mantıksal öznedir. İkinci isim olan bread
ise hem dil bilgisel hem de mantıksal nesnedir. Chomsky’nin dönüşüm kuralları, edilgen
tümcenin anlaşılabilmesi için tümce yapısının etken yapıya dönüştürülebilirliğini
vurgulamaktadır. Edilgen tümcenin ediniminde kelime sırasının ters çevrilmesinden ziyade
mantıksal açıdan ters çevrilebilirliğinin edinimi üzerinde durulmaktadır.
ÖNERİLER
1.Öğrencilerin fiil çatısı ve alt kavramları ile ilgili yanılgılara sahip olmasının en önemli sebebi
kavramların öğretiminde dilin bütün birimleri ile bir sistem olduğu gerçeğinden hareket
edilmemesidir. Dil biliminin en önemli tespitlerinden biri dilin “sistem” olmasıdır. Bu nedenle
dil bilgisi öğretiminin de sistem mantığı ile gerçekleştirilmeli, dildeki bütün birimlerin birbiri
ile ilişkileri bakımından değerlendirilmelidir. Özellikle “çatı” gibi söz dizimsel bir ulamın
sistem mantığına uygun olarak yapılandırılması gerekmektedir.
2.Öğrencilerin çatıyı anlamlandırabilmeleri için öncelikle Türkçenin söz dizimi özelliklerini
kavramaları gerekmektedir. Çünkü tümceyi kuran ögeler birbirleri ile kurdukları ilişki ile
sözlük anlamlarının dışında yeni bir değer kazanmış olur. Dolayısıyla bu yapının kavranması
tek tek ögelerin değil, ögeler arası ilişkilerin çözümlenmesine bağlıdır. Çatı, bu ögeler arası
ilişkiyi düzenleyen bir dil bilgisi özelliğidir. Bu nedenle öğretmenler, çatının “yüklemin özne
ve nesneye göre durumu” şeklindeki tanımlarından uzak durarak tümce kurarken anlam
çerçevesi gereği nesnesi ve tümleyenleri belli olan eylemin kılan ya da olan özne ile nasıl bir
ilişki kurduğunu göstermelidirler. Böylece öğrenciler tümceyi kuran mantıksal ilişkileri
çözümleme becerisi kazanabilirler ve daha doğru tümceler kurabilirler.
3.“Bir cümlenin çatısını belirleyebilme” şeklinde ifade edilen çatı ile ilgili hedef ve kazanımlar
öncelikle bir tümcenin hangi çatıda olduğunu söyleyebilme olarak aktarılan bilgi düzeyinden
ziyade bir tümceyi farklı çatılarda yazabilmeyi, tümcenin çatısının değiştirildiğinde
vurgulanan ögenin değiştirildiğini ve söylem değeri taşıdığını kazandıran beceri niteliğinde
olmalıdır.
4. Çatı ve alt kavramları öğrencilerin günlük hayatları ile ilişkilendiremedikleri soyut
kavramlar oldukları için daha çok beceri kazandırmaya yönelik uygulamalar yapmaya önem
verilmelidir. Örneğin, etken çatıda birinci eyleyen ile eylem arasındaki ilişki belirgindir. Bu
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nedenle konuşurken veya yazarken genellikle etken tümceler tercih edilir. Buna karşılık
edilgen tümcelerin hangi durumlarda kullanıldığı ve kullanım değeri öğrencilere
sezdirilmelidir.
5.Çatı ile ilgili sınıflandırmalar yapılırken öznesine göre çatı ve nesnesine göre çatı şeklindeki
ayrımlar yerine eylemler öncelikle oluş bildiren eylemler ve kılış bildiren eylemler olarak
sınıflandırılmalıdır. Olan özne ile kılan özne farklı söylem değeri taşıyan iki farklı unsurdur.
Oluş çatılı eylemlerin oluş çatılı olduğu belirtilmeli, kılış bildiren eylemlerle aynı kategoride
ele alınmamalıdır.
6.Çatı ile ilgili kavramlar öğretilirken kavramların işlevleri üzerinde durulmalı eylemin aldığı
biçimbirimlerden hareket edilmemelidir. Dilin çift eklemli olma niteliğini göz ardı edecek
şekilde biçim ve anlam karşıtlığını içeren çelişkili anlatımlardan kaçınılmalı, ders
kitaplarındaki yanlış ifadeler ve yanlış örneklendirmeler düzeltilmelidir.
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GENITIVE CASE OF RUSSIAN IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN
LANGUAGE TO TURKISH STUDENTS
RUSÇANIN TÜRK ÖĞRENCİLERE YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE
RUS DİLİNİN TAMLAYAN DURUMU1
Murat Aşçı2
ABSTRACT
In recent years, comparative studies have been attached great importance in linguistic field. Especially, results of
the studies, in which mother language and target language are compared, contribute to teaching and learning
process. However, there are a lot of studies being made in this field, teaching and learning foreign language field
still needs comparative studies. In teaching foreign language, cognitive principles cannot be made perfectly
without the support and orientation of foreign language. It can only be made perfectly by comparing the mother
language and target language in terms of methodology. Undoubtedly that results of this comparison can provide
convenience to instructive in teaching a foreign language. In this way, in the light of these results, positive and
negative effects of foreign language can be used for making the instructive teaching process more productive. In
consideration of this information, in teaching Russian as a foreign language, studies about to compare Russian
with learners’ mother language (Turkish) are very important. These studies can contribute both in practice and in
theory, while teaching Russian to Turkish students. In our study, we try to analyze basic functions (meanings) of
Russian’s genitive case and their meanings in Turkish. We try to find an answer to whether different functions of
this genitive case arise from one main function or not. We hope that this study contribute to learning Russian as a
foreign language in Turkey.
Key Words: Turkish, Russian, mother language, case, genitive case, teaching Russian as a foreign language

ÖZET
Son zamanlarda dilbilim dünyasında karşılaştırmalı çalışmalara büyük önem verilmektedir. Özellikle de ana dille
hedef dilin karşılaştırıldığı çalışmaların sonuçları öğrenim ve öğretim sürecine büyük katkılar sağlamaktadır. Bu
doğrultuda yapılan çok sayıda çalışma olmakla beraber, yabancı dil öğrenim ve öğretiminin karşılaştırmalı
çalışmalara ihtiyacı devam etmektedir. Yabancı dil öğretiminde anadil desteği, yönlendirmesi olmaksızın bilişşel
prensipleri en iyi şekilde gerçekleştirmek mümkün değildir. Ancak ana dil ile hedef dilin yöntembilim açısından
karşılaştırılmaları bunu mümkün kılabilir. Şüphesiz bu karşılaştırma sonuçları öğreticilere belli bir yabancı dilin
öğretilmesinde kolaylıklar sağlayabilir. Böylelikle bu sonuçlar ışığında öğretici öğretim sürecinde sürecin daha
verimli olması için anadilin olumlu ve olumsuz etkilerini kullanabilir. Bu bilgiler ışığında Rusçanın yabancı dil
olarak öğretilmesinde Rusçayı öğrenen kişinin anadiliyle yani Türkçeyle karşılaştırılması hakkındaki araştırmalar
büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmalar Rusçanın Türk öğrencilere öğretilmesinde hem uygulamada hem de
teoride büyük faydalar sağlayabilir. Çalışmamızda Rusçanın tamlayan durumunun temel işlevlerini (anlamlarını),
bu işlevlerin Türkçe karşılıklarını incelemeye çalıştık. Bu tamlayan durumunun farklı işlevlerinin temel bir
işlevden ortaya çıkıp çıkmadığına cevap aramaya çalıştık. Bu çalışmanın Türk öğrencilerin Rusçayı yabancı dil
olarak öğrenmesine katkı sağlayacağını ummaktayız.
Anahtar Kelimeler: Türkçe, Rusça, anadil, ad durumu, tamlayan durumu, Rusçanın yabancı dil olarak öğretimi
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1. GİRİŞ
Çalışmamızın özet kısmında belirtiğimiz gibi günümüzde dilbilim dünyasında karşılaştırmalı
çalışmalara büyük önem verilmektedir. Özellikle de öğrenenin ana diliyle hedef dilin
karşılaştırılması çalışmalarının sonuçları öğrenim ve öğretim sürecine büyük katkılar
sağlamaktadır. Bu doğrultuda yapılan birçok çalışma olmakla beraber, yabancı dil öğrenimi
ve öğretimi hakkında karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyacı devam etmektedir.
Rusçanın, öğrenenin ana diliyle karşılaştırılması Rusçanın yabancı dil olarak öğretilmesi için
etkili bir araçtır. Karşılaştırma sonuçları, anadilin girişim etkilerini önceden haber vermekle
beraber anadilin olumlu etkilerini kullanma imkânı sağlamaktadır (Yusupova: 2014).
Rusçanın Türkçeyle karşılaştırma sonuçları öğreticiye daha çok nelere dikkat etmesi gerektiği
konusunda veri sağlar. Öğrencilere de anadilinin olumlu etkilerini nerelerde kullanacağı,
olumsuz etkilerinden ne şekilde korunabilecekleri, hangi alıştırma tiplerini kullanabilecekleri
v.b. birçok konuda ön bilgi sağlar. Bütün bu bilgiler ışığında Rusçanın yabancı dil olarak
öğretilmesinde Rusçayı öğrenen kişinin anadiliyle (Türkçeyle) karşılaştırılması hakkındaki
araştırmalar büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmalar Rusçanın türk öğrencilere
öğretilmesinde hem uygulamada hem de teoride büyük fayda sağlayabilirler. Bu
çalışmamızda karşılaştırma konusu Rusçanın tamlayan durumunun anlamlarının belli bir
kaynak/temel anlamdan çıkıp çıkmadığıdır.
2. YÖNTEM
Çalışmamızda Rus dilinin tamlayan ad durum sistemini anlamak ve tasvir etmek maksadıyla
karşılaştırma metodu kullanılmıştır. Ayrıca bu tamlayan durumu işlev-anlam yaklaşımıyla ele
alınmıştır.

3. BULGULAR VE YORUMLAR
Rusçayı yabacılara öğreten öğreticiler ad durumlarının Rusçanın öğrenimini zorlaştırdığını
belirtmektedirler. Ad durumu ulamının varlığı Rusçanın yabancı öğrenciler tarafından
konuşulmasını zor bir görev haline getirmektedir. İsimlerin, adılların, sıfatların, sayıların bu
ad durumu ulamı içindeki değişim prensipleri çok anlamlı ad durumlarının öğrenilmesini ve
öğrencilerde Rusça konuşma kabiliyeti oluşturması süresini uzatmaktadır. Ad durum ulamı
farklı sebeplerden dolayı onların dilinde böyle bir dilbilgisi olayı söz konusu olsa da olmasa
da yabancı öğrencilerin büyük çoğunluğu için zorluk teşkil etmektedir. Bu yüzden konuşmada
ad durumlarının kullanımı kabiliyetlerinin oluşturulması Rusçanın yabacı dil olarak
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1838

Murat Aşçı

öğretilmesi metodunda en temel ve en zor karışık sorunudur (Ostapenko 1983: 16). Rusçanın
ad durumları içinde tamlama durumu zengin anlam içeriğiyle, kendine has dilsel
özellikleriyle diğer ad durumlarından daha çok öne çıkmaktadır. Rusçanın tamlayan
durumunu diğer ad durumları içinde Türk ve yabancı öğrenciler için kavranması en zor ve
Rusçayı yabancı dil olarak öğretenler için ise öğretilmesi en zor ad durumu olarak
gösterebiliriz.
Yabancı öğrenciler için ad durumu ulamı içinde yer alan bükünlerin şekillerinin öğrenilmesi
bu bükünlerin nerelerde kullanacağına göre daha az zorluk teşkil etmektedir. Öyle ki öğrenci
öğreticinin yardımı olmadan da bu bükünleri ezberleyebilir. Fakat öğrenci öğreticinin
yardımı olmadan hangi ad durumunun nerde kullanılacağını anlayamaz. Aşağıdaki
örneklerde öğrenciler hangi ad durumunun hangi durumlarda neye göre kullanıldığını
öğreticinin yardımı olmadan anlayamazlar:
1) Иду в банк [idu v bank] (belirtme durumu)- bankaya gidiyorum;
2) Иду к преподавателю [idu k prepodavatelyu] (yönelme durumu)- hocaya gidiyorum;
3) Иду с урока [idu s uroka] (tamlayan durumu dersten geliyorum);
4) Иду с подругой [idu s podrugoy] (araç durumu) -kız arkadaşımla gidiyorum;
5) Иду по аллее [idu po allee] (yönelme durumu) -ağaçlıklı yolda gidiyorum;
6) Иду без костюма [idu bez kostyuma] (tamlayan durumu)- kostümsüz gidiyorum
(Kovaleva 2012: 5).
Örneklerde görüldüğü gibi Rusçada aynı işlevler farklı ad durumları şekilleriyle ifade
edilebilmektedirler. Bir ve İkinci cümlelerdeki öznenin yönelme anlamı Rusçacada farklı ad
durumu şekilleriyle verilmiştir. Bu çümlelerin Türkçedeki karşılıklarında bu durum farklıdır;
yönelme anlamı aynı ad durum şekliyle (-a yönelme ad durumu) verilmiştir. Ruslar için bu
durum zorluk teşkil etmemektedir. Rus dili taşıyıcıları hata yapmadan hangi durumlarda
hangi ad durumunu kullanacaklarını farkında olmadan bilmektedirler. Yabancılar ise ad
durumlarının nerelerde kullanılacağını kullanıldıkları konuşma durumları vasıtasıyla
öğrenmektedirler (Kovaleva 2012: 5). Yukardaki bahsi geçen örnekte görüldüğü üzere
yönelme anlamının farklı durumlarda kullanılmasını kavraması için öğrencilerin “ Rusçada
öznenin yönelmesi bir kişiye (isme) doğru ise (преподаватель [prepodavatel’]), o isim к[k]
ön edatılya yönelme durumunda olur; öznenin yönelmesi bir mekana doğru ise o mekanın
ismi в [v] ön edatıyla belirtme durumunda olur…” gibi öğreticiler tarafından yapılan
açıklamalara ihtiyaç duyarlar.
Rusça içinde tekil, çoğul, cinsiyet barından zengin gelişmiş altılı ad durum sistemine sahiptir.
Rusçadaki ad durum ulamı biçimsel veya işlev-anlam yaklaşımları kullanılarak R.O. Jakobson,
E.Kuriloviç, A. Vejbitska, G.P. Melnikov ve U.S. Stepanov ve diğer birçok bilim insanları
tarafından ele alınmıştır ve bu sistemin Rusçadaki temel anlam ve görevleri bu bilim insanları
tarafından birçok çalışmada detaylı olarak incelenmiştir. Biz çalışmamızda bu yapılmış
betimlemeler arasından bizim çalışmamıza uygun olan aşağıdaki iki betimlemeyi ele aldık.
Birincisi ad durum ulamını ismin cümle içindeki rolünü ve onun cümle içindeki diğer
sözcüklerle ilişkisini gösteren sözcük değiştiren bir isim ulamı olarak tanımlar (Grammatika
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1970:327). Bu tanım şekilsel bir yaklaşımla yapılmış bir betimlemedir. Bu betimlemede ad
durumu yüzelsey düzeyde ele alınmış, onun şekilsel özelliğine vurgu yapılmıştır.
İkincisi anlambilim açısından ele alınmış olan Rozental’ın betimlemesindir; Rozental ad
durum ulamını, isimler tarafından gösterilmiş nesnelerin diğer nesneler, olaylar ve işaretler
arasındaki ilişkiyi ifade eden dil bilgisel isim ulam olarak nitelendirmektedir (Rozental 1985:
193). Diğer bir deyişle sözdizimsel işlevin belirlenmesiyle ilişkili anlam bağıntısını belirten dil
bilgisel isim ulamıdır. Bu betimlemede hem sözdizimine hem de anlama vurgu yapılmaktadır.
Ad durumu bir kelimenin diğer kelimelerle olan ilişkilerine bağlı olarak ortaya çıkar.
Rusça tipik bükümlü-sentetik diller gurubu içindedir. Rusçada bir ekin iki veya daha fazla
işlev içermesi Rusçanın kümülatif (çoklu) ifade biçimine sahip olduğunu gösterir. Rusçada
her ismin bitemi (eki) hem çokluk-teklik hem ad durumu hakkında bilgi verir (Bogdanov
2009:157). Örnek –ами [-ami] bitemi книгами [knigami] “kitap-lar-la” kelimesinde hem
araç durumunu hem de çoğul anlamını verir. Diğer bir değişle –ами [-ami] bitemini ismin
çoğuldaki araç durum bitemi diye adlandırabiliriz. Aynı şekilde книгой [knigoy] “kitapla”
kelimesindeki –ой [-oy] bitemi hem araç durum bitemi hem ismin cinsiyeti hem de ismin tekil
olduğu bilgisini verir. Bu durum Rusçayı eklemeli dil olan Türkçeden ayırmaktadır. Türkçede
her dil bilgisi unsurunun kendine ait işaretleyicisi vardır. El (el-Ø -Ø) kelimesinde birinci sıfır
ek ismin tekil olduğunu ikinci sıfır ek (bütün ad durumu eklerinin karşıtı) ismin yalın
durumda olduğu bilgisini verir.. Ellerden kelimesinde –ler eki çoğulluğu göstermekte –den eki
ise çıkma durumunu işaret etmektedir. Elden (el- Ø -den) kelimesinde – Ø sıfır eki (-ler ekinin
karşıtı) tekilliği –den eki çıkma durumunu işaret etmektedir. Örneklerin Rusça karşılıklarına
bakarsak; ручк-а [ruçka] “el” kelimesinde –a bitemi (isimlerdeki -о,-е - Ø, - cinsiyet
işaretleyen bitemlerin karşıtı) ismin dişi cinsiyette olduğunu gösterir; из рук- Ø [iz ruk] “eller-den” kelimesinde sıfır ek ismin hem çıkma durumu olduğunu hem de çoğul olduğu
bilgisini verir; из рук-и [iz ruki] el-den kelimesinde –и [i] bitemi hem çıkma durumu
olduğunu hem de tekil olduğu bilgisini verir. Rusçada ad durum ekleri aynı anda iki
morfolojik anlam ifade etmektedir; ad durumu ve tekil- çoğul anlamı . Ad durum eki seçimi
sadece duruma bağlı değildir, aynı zamanda büküm (çekim) tipine de bağlıdır. Örneğin sesiz
harfle biten erkek cins isimler (diğer bir deyişle sıfır bitemli erkek isimler) Rusçada tamlama
durumunda -а bitemini alır; друг (друг- Ø) друга (друг-а); -а biten erkek isimler ise
tamlama durumunda –ы [-ı] bitemini alır: папа [papa] папы [papı].
Türkçede her ad durumunun kendine ait bir şekli vardır ve bu şekil bir morfolojik anlamı
ifade eder (Kononov 1956:78). Rusçada yukarıda görüldüğü gibi bu durum gözlenmez; her ad
durum bitemi aynı anda iki morfolojik anlam ifade etmektedir. Bu ad durumu ve tekil-çoğul
anlamlarıdır. Şaklein bu durum için “Rusçanın kendini Türk dillerinden Macarcadan ve diğer
birçok dillerden ayıran özelliği; bir anlam için birkaç biçimbirim olması (öyle ki isimler için
çok farklı bitemler bulunmaktadır: аудитории [auditorii] (sınıflar), стулья
[stulya](sandalyeler) , столы [stolı](masalar), тополя [topolya] (kavaklar) ve tek biçimbirim
aynı zamanda farklı ulamlar ifade etmesidir; ad durum bitemi çokluk-teklik ulamını da ifade
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etmektedir: восхищаюсь студентом [voshişayus’ studentom] (araç durumu , tekil). Bu tip
ifade tarzı (синкретический [sinkretiçeskiy]) birleştirici diye adlandırılır” demiştir(Şaklein
2008:89). Rusçada yüzeysel düzeyde konuşucu için bitem seçiminde işlev ve anlam
faktörünün dışında sayı, cinsiyet,edat gibi diğer faktörler de söz konusudur. Türkçedeyse
genellikle sadece ad durum anlamları ve bazı edatlar ad durumu seçiminde rol oynamaktadır.
Rusçada yüzeysel düzeyde sözcük değiştirici ulam olarak ad durumları bükünlerle ifade
edilir. Ad durumlarının şekillerini oluşturan bükün sistemine bağlı olarak ad durumlarına
göre değişikliğe uğrayan bütün isimler 3 çekim tipine ayrılır. Birinci tip çekim sıfır bitemli
(sesiz harfle biten erkek cins isimler) erkek cins isimlerden (дом [dom], день [den’], кот
[kot], конь kon’]) ve -о/-е bitemli orta cins isimlerden (окно, поле) meydana gelir. İkinci tip
çekim -а/-я biten dişi cins (вода, земля, мама, тетя) ve erkek cins (папа, дядя) isimlerden
meydana gelir. Üçüncü tip çekim –ь ile biten dişi cins isimlerden (рожь, мышь) meydana
gelir. Her tip çekim kendi dizisel (paradigmatik) özelliklere sahiptir. Her çekim tipinin tekil
çoğul dizisi vardır. Üç çekim tipinin tekilde ve çoğulda olmak üzere toplamda 15 bükünü
vardır (Russkaya grammatika 1980:475). Sonuç olarak bu sayıdaki bükün Rusçanın yabancı
dil olarak öğretilmesinde -Türk öğrenciler de dâhil olmak üzere- bütün yabancı öğrenciler
için büyük bir zorluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Ad durumu bir isimin diğer isimlerle olan yönlü ilişkilerini ifade eden anlamlara sahiptir. Bu
yönlü ilişkiler isimler arasındaki belli bir bağlılığın olduğunu gösterir. Örneğin (карандаш
студента [karandaş studenta] sözcük öbeğindeki tamlama durumu öğrencinin kaleme ait
olduğunun değil, kalemin öğrenciye ait olduğunu gösteriyor.
Ad durumların anlamları sözdizimsel ve yapısal niteliklere sahiptir. Bu sözdizimsel anlamlar
cümle öğelerinin (özne, yüklem, nesne, belirten, zarf) en genelleşmiş işlevleridir. Yapısal
anlamları cümle öğelerinin işlevlerini kendi aralarındaki karşıtlık temelinde
somutlaştırmaktadırlar. Bu yapısal anlamlar belli ad durumundaki ismin ve bu ismin
birleştiği diğer ismin sözlük anlamına bağlıdırlar.
Bütün ad durumu anlamlarının temelinde ise içinde çıkış kaynak işaretleri barındıran bir
sistem vardır. Ad durumlarının tarihine baktığımızda bu sistemin ilk olarak alansal (uzaysal,
uzamsal, konumsal, mekânsal) anlamlardan meydana geldiği gözlemlenir. Çağdaş Rus dilinin
ad durum şekillerinin ifade ettiği alansal anlamlar eski çağ Rus dilinin ad durum şekillerinin
ifade ettiği alansal anlamlardan çok az bir şekilde ayrılmaktadır. Bu alansal anlamlar kendi
içlerinde karşıtlık sistemine göre var olmaktadırlar:
7) выйти из-за угла [vıyti iz-za ugla] köşeden (köşenin arkasından) çıkmak
8) пропустить занятия из-за болезни [propustit’ zanyatiya iz-za bolezni] hastalıktan
(hastalık nedeniyle,) dersleri kaçırmak
9) отойти от дома [otoyti ot doma] evden uzaklaşmak
10) отличаться от кого-либо [otliçat’sa ot kogo-libo] birinden farklı olmak
11) быть ниже чего-либо [bıt’ nije çego-libo] birşeyden kısa olmak (Şemyakin 2001: 38)
Yukardaki örneklerde tamlayan ad durumu şekilleri kullanılmıştır. (7) ve (9) tümcelerindeki
tamlayan durumunun şekilleri tamlayan durumunun uzamsal anlamı olan
“çıkma,
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uzaklaşma” anlamını vermektedirler. (8) tümcesinde ise tamlayan durumunun şekli “sebep”
anlamını, (10) ve (11) tümcelerindeki tamlayan durum şekilleri “karşılaştırma” anlamı
vermektedir. Bu örneklere dayanarak belli bir ad durumunun alansal anlamını bu ad
durumunun diğer bütün durum anlamlarının kaynağı, çıkış noktası olarak kabul edebiliriz.
Yukardaki örneklerde tamlama durumundaki sözcük şekillerinin nedensel, karşılaştırma,
kıyaslama anlamlarının kaynağı ayrılma-uzaklaşma alansal anlamıdır. Rusçadaki her ad
durumu referans alansal anlamdan türemiş çok anlamlı bir sisteme sahiptir.
Rusça öğrenen öğrenciler için ad durum bükünleri öğrenmeleri o bükünlerin konuşmada ne
zaman hangi anlamda ne işlevle kullanıldıklarını öğrenmekten daha kolay olduğunu,
bükünler öğrenciler tarafından ezberlenebilirler. Fakat onların kullanımı için aynı şeyi
söyleyemeyeceğimizi, bu şekillerin konuşma içinde doğru kullanımların kavranması, iyi
anlaşılması gerektiğini belirmiştik. Bu sebeple ad durumları işlev-anlam bütünlüğü içinde
incelenmelidir. Bu doğrultuda Rusçanın tamlama durumunu işlev anlam bütünlüğü içinde ele
alalım. Şahmatov Rusçanın tamlayan durumunu “родительный [poditel’niy] tamlayan” ve
“количественно-разделительный [koliçestvenno-razdelitel’niy ]nicel-ayrıcı)” diye iki ad
durumuna ayırmıştır ( diğer bir deyişle “исходно-достигательный [ishodno-dostigtel’niy]
çıkma-ulaşma”, “отложительный [otlojitelniy] ayırıcı” (Şahmatov 1941:311).
Lutin tamlayan durumu için “ Tamlayan durumunun hiç şüphesiz Rusçanın en gizemli ad
durumu sayabiliriz. Kendi anlam zenginliğiyle hayretler içinde bırakmaktadır. Öyle ki sadece
edatsız kullanımı için Russkaya grammatika’da 30 yakın anlam verilmiştir. Şelyakin 31 alt
gruba bölünen 18 temel anlam ortaya koymuştur, Radekkera kendi çalışmasında içinde 28
anlamsal grup barındıran 7 temel anlam; Zolotova edatsız tamlayan durumunun 14 sözdizimi
birimine vurgu yapmakta; yine Pulkina’ nın ders kitabında edatsız tamlayan durumunun 14
anlamı (edatlı tamlayan durumu-60) olduğu belirtilmektedir.” demektedir (Lutin 2007: 47).
Lukine göre bütün bu tamlayan durumunun sınıflandırılmalarında ortak bir özellik
barınmaktadır. Bu tamlayan durumunun yardımıyla ad öbeğinde birleşen iki sözlük biriminin
anlam ilişkisidir. Lukin kendi çalışmasında Radekker’nın şu sözlerine yer vermiştir :
“Tamlayan durumunun işlevleri dilbilgisel ve sözlüksel öğelerden ve yöneten isim (Nx) ve
yönetilen isim (Ng) etkileşimlerinden ortaya çıkmaktadır. Bu her şeyden önce bu ad
öbeklerinden çıkan her iki ismin de ve bu isimlerin ilişkilerinin de sözlük-anlam açısından
yorumlanmasını talep eder.” (Lutin 2007:272). Bu durumda karşımıza birisinin tamlayan
durumda olan birisi yalın durumda olan iki sözlüksel birimden oluşmuş sözdizimsel bir yapı
çıkmaktadır (карандаш студента [karandaş studenta].
Biz “yöneten” ve “yönetilen”
kelimelerinin yerine “belirten” ve “belirtilen” kelimelerini koyup tamlayan durumunun
anlamları belli ad öbeği içinde kelimelerin sözlüksel anlamlarından ortaya çıkar diyebiliriz.
Böylelikle bu betimleme Türkçedeki belirtilenin iyelik ekinde olduğu belirtenin ise tamlayan
durumunda ekinde olduğu ad öbeklerine denk gelir:
Okulun (belirten) müdürü (belirtilen)
Директор [diretor] (belirtilen) школы [şkolı](belirten)
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Rus dili, kendi tarihi sürecinde tamlama durumu içinde sesteş, yani aynı şekle sahip iki ad
durumu barındırmıştır. Buna Tarihsel ve anlam-işlev açısından bakarsak: birincisi tamlama
durumuna (genetive) denk gelen isimli tamlama durumu (чтение книги [çiteniye knigi],
падение книги[padeniye kinigi], успех книги [uspeh knigi], Дом книги [dom knigi]);
ikincisi çıkma durumuna (ablative) denk gelen fiili tamlama durumu (лишиться денег
[lişit’sa deneg]; бояться угрозы [boyat’sa ugrozı]; не читать книг [ne çitat’ knigi] ; отойти
от дома [ototyti ot doma]).
Örneklerde olduğu gibi Rusçada ad durumu anlamlarının ifadesinde edatlarda (отойти от
дома [ototyti ot doma]) kullanılmaktadır. Ad durumları edatlarla bütüncül bir anlam birimini
oluşturur. Edat ad durum şekliyle öyle bir birliktelik oluşturmaktadır ki edatsız ad
durumundan genel olarak kendi sözdizimi davranışına ve temel anlamı özelliğine göre
farklılık göstermemektedir. Fakat edatlar ad durumlarına farklı anlamları ifade etmede büyük
imkânlar yaratmaktadır. Bu farklılaştırma imkânı edatların kendisiyle mümkün olmaktadır.
Edatlar ad durumlarının bu özelikleriyle ad durumu ulamını anlamsal olarak daha da karışık
bir duruma getirmektedir. Sonuçta tamlayan ad durumunun edatlı-edatsız bütün bu
anlamları bu ad durumunun değişmez anlamını belirmekte sorun teşkil etmektedir. Bizim
düşüncemiz Rusçadaki tamlayan durumu içinde sadece bir ad durumu barındırmakta (hem
şekil hem anlam açısından) ve bu ad durumunun alansal, yani temel anlamı da ayrılma
(uzaklaşma, kopma, çıkma) anlamı olduğunu kabul etmekteyiz. Aitlik anlamı dâhil diğer
bütün anlamlar bu anlamdan türemiş, gelişmiş olduğunu var saymaktayız. Türkçede ise bu
durum farklıdır; aitlik anlamı için bir ad durumu şekli –ın ve ayrılma anlamı için çıkma durum
işareti olan -den kullanılır. Rusça tamlama durumunun Türkçedeki eşdeğerleri tamlayan ve
çıkma durumlarıdır. Diğer bir deyişle Rusçanın isimli tamlayan durumunun Türkçe karşılığı
tamlayan durumudur, fiilli tamlayan durumun karşılığıysa çıkma durumudur. Türkçedeki
tamlayan durumu sadece aitlik anlamına (bu kelimenin geniş anlamıyla) sahiptir ve sadece
isimlerle kullanılır. Diğer ad durumu ise uzaklaşma, ayrılma, çıkma durumudur. Bu durumu
daha da derin bir şekilde yorumlayacak olursak; Rusçanın tamlayan durumunun ana-temel
anlamanın ayrılma olduğunu söyledik. Bu anlamın Türkçedeki karşılığı –den ekli çıkma
durumudur. Türkçedeki çıkma durumu da aynı Rusçanın tamlayan durumu gibi uzaklaşma,
ayrılma, kopma fikrini (anlamını) verir, nereden sorusunu cevaplar. Bizim tezimiz şudur:
Rusçada bilindiği üzere isimlerin aitlik kategorisi yoktur, isimler Türkçede (kalemim,
kalemin, kalemi, kalemimiz, kaleminiz, kalemleri) olduğu gibi tek başlarına kendi aitliklerini
bildiremezler; bunun için iyelik zamirlerine (benim, senin, onun…) ihtiyaç duyarlar.
Türkçeye baktığımızda ‘aitlikle’ ilgili hem zamir hem aitlik isim kategorisi hem de tamlayan
ad durumu dilbilgiselleştirmiştir. Rusçada ise sadece iyelik zamiri dilbilgiselleşmiştir;
tamlayan durumundaki aitlik ise o durumun değişmez anlamı değil, ayrılma değişmezinden
türemiş ikincil bir anlamdır. Sonuç olarak Rusça iki isim arasındaki aitliği bildirmek için yeni
bir dilbilgisel şekil –Türkçede olduğu gibi- türetmemiştir. Rusça bu aitlik anlamı için var olan
dilbilgisi şeklin ve o şeklin anlamını kullanmıştır. Bu durumu aşağıdaki örneklerle açıklamaya
çalışalım:
12) бояться собак [boyat’sya sobak] köpek(ler)den korkmak
13) ошейник собаки [oşeynik sobaki] köpeğin tasması
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Örnek (12) tümcesindeki korkmak eylemi ile kurt ismi arasındaki ilişki kurt isminin tamlayan
durumunun işaretlendiricisiyle gösterilmiştir. Köpek ismi tamlayan işaretleyicisini alarak
“korkmak” eyleminin nereden geldiğini, sebebini, kaynağını işaretlemektedir. Kurt ismi bizim
dil bilincimizde kendi dil dünyamızdaki yeri itibarıyla korkma eyleminin kaynağı, sebebi
durumundadır. Diğer bir deyişle o eylemin doğuranıdır. Korkma eylemi psikolojik bir
durumu belirtir ve bu durumun kaynağı, sebebidir. Rusçanın tamlayan durumunun
родительный [poditel’nıy] olan ismi rastgele seçilmemiştir; ismi ‘doğuran’ anlamına
sahiptir. Doğma/doğmak hem Türkçe hem de Rusça dil bilincinde bir yerden çıkma, ayrılma
şeklinde yorumlanabilir. Doğuran isim kendisinden doğup ayrılan ismin referansı
durumundadır ve o ismin nereden geldiğini, bir anlamda da nereye ait olduğunu bildirir.
Bizim örneğimizde köpek tamlayan bükünü alarak korkmak durumunun doğuranı, bu
durumun nereden kaynaklandığını (sebebini) gösteren referanstır. Eğer kokma durumunun
sahibi yani bu eylemin sahibi olarak ele alırsak eylem sahibinin köpekten uzaklaşma, ayrılma
eğilimi içinde olduğunu görürüz. Bunu isimlerin tamlama durumunda kullanılmasını talep
eden diğer fiillerde de görebiliriz:
14) избегать ответственности [izbegat’ otvtsnvennosti] -sorumluluk yüklenmekten
kaçınmak
15) избегать простуды [izbegat’ prostudı] -soğuk almaktan sakınmak
16) он стал избегать нас [on stal izbegat’ nas] -bizden kaçar oldu
17) он тебя постеснялся [on tebya postesnyalsya]- senden çekindi
18) он не испугался трудностей [on ne ispugalsya trudnostey]- güçlüklerden yılmadı
19) опасайся таких друзей [opasaysya takih druzey] -dostun böylesinden sakın
20) остерегайся простуды [osteregaysya prostudı] - soğuk almaktan sakın
21) лишиться работы [lişit’sya rabotı] - işinden olmak
Örneklerde (14-21) görüldüğü üzere tamlayan durumundaki isimlerden uzaklaşma, ayrı
durma, sakınma anlamları barındırmaktadır. Bütün bu anlattıklarımızı pekiştirecek olursak;
Я боюсь собак [Ya boyus’ sobak] cümlesindeki özne köpeklerden sakınma, uzaklaşma eğilimi
içinde, nesne olan köpeklerse bu korku durumunun sebebi, kaynağı, bu korkunun nereden
kaynaklandığını gösteren referans durumundadır. Örnek (13) tümcesinde ise köpek tamlayan
işaretleyicisiyle, tasmanın kendisiyle olduğunu gösteren referansı durumundadır. Bu
örneklerin Türkçe karşılıklarındaki isimler çıkma durumundadır.
Aşağıdaki örnekleri incelediğimizde Türkçe kendi tarihi gelişimi içinde iki isim arasındaki
aitliği ve iki isim arasındaki diğer ilişkileri ifade etmek için dilbilgisel şekil oluşturmuştur:
22) игрушка мальчика [igruşka malçika]- çocuğun oyuncağı (sahiplik anlamı)
23) плачь Мальчика [plaç’ malçika]- çocuğun ağlaması (öznel anlam, eylemim yapıcısı )
24) зашита мальчика [igruşka mal’çika]- çocuğun korunması (nesnel anlam, eylemin
nesnesi)
25) большинство мальчиков [bolşistva ma’lçikov] - çocukların çoğu (nicelik anlamı)
26) симпатичность мальчика[simpatiçnost’ mal’çika]- çocuğun sevimliliği, (nitelik anlamı)
27) няня мальчика [nyanya mal’çika]-çocuğun bakıcısı (görev anlamı)
28) конец мальчика [konets mal’çika]-çocuğun sonu (zaman anlamı)
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Bütün bu örneklerdeki (22-28) Rusçanın tamlayan durumunun Türkçe karşılıklarındaki
isimler tamlayan durumundadır.

4. SONUÇ
Rusçadaki tamlayan durumu Türkçede iki ad durumu (tamlayan ve çıkma durumu) karşılığı
vardır. Yukardaki örneklerin (22-28) Türkçe karşılıklarını incelediğimizde belirten isimlerin
tamlayan durumunda olduğunu görürüz. Bu örneklerde görüldüğü üzere, Türkçe iki isim
arasındaki aitliği ifade etmek için ayrı dilbilgisel şekil (tamlayan durumu) sahiptir. Türkçe
tamlayan durumunun temel anlamının aitlik anlamı olduğunu diğer anlamların aitlik
anlamından geldiğini söyleyebiliriz.
Rusça ise isimler (cisimler) arasında aitlik ve diğer ilişkiler için yeni bir dilbilgisel şekil
oluşturmaya gerek duymadan, elinde olan şekille ve o şeklin taşıdığı alansal anlamın
sayesinde aitlik ve diğer isimler arasındaki ilişkileri ifade edebilmektedir. Eğer yukardaki
ошейник собаки [oşeynik sobaki] cümlesi tekrar yorumlarsak, Rusların kendi dil
dünyalarında tasmanın köpeğe aitliğini “tasma köpekten” şeklinde ifade ettiklerini
görebiliriz. Rusçanın tamlayan durumunu bu yaklaşım içinde ele alırsak ve Türk öğrencilere
bu yaklaşım temelinde öğretirsek, onların bu dünyayı (gerçekliği) Rusça gözüyle yeniden
tanıma, anlama, sınıflandırma yolunda katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Öğrencilere
dilbilgisel şekillerin yüzeysel olarak öğretilmesinden/öğrenilmesinden yanı sıra, o şekillerin
dilde var olma sebeplerini işlevlerinin ne olduğunun kavratılması/kavranması öğrencilerin
Rusçanın yabancı dil olarak öğreniminde kolaylık sağlayacağını görüşündeyiz.
Çalışmamızda hem Rusçanın hem de Türkçenin evrensel ve farklılıklar gösteren öğelerini
tamlayan durumunun özelinde ele almaya çalıştık. Ortaya çıkardığımız bu evrensel ve
farklılık gösteren öğeler, öğreticiye öğretim sürecini organize etmede yardımcı olabilir.
Bunun yanı sıra Rusçada ad durumlarında edatlarla kullanımı Türkçeye göre çok yaygındır.
Bu Rusçanın tamlayan durumunda içinde söz konusudur. Öğretme sürecinin başarılı
gerçekleşmesi için tamlayan durumunda kullanılan edatların tek tek ele alınması, sistematik
olarak incelenmesi gerekir. Bu edatlı tamlayan durumunun bütün anlamları öğrencilere işlevanlam bütünlüğü içinde öğretilmelidir.
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TEACHING ARABIC AT İMAM HATİP HIGH SCHOOLS BY NLP
TECHNIQUES
İMAM HATİP LİSELERİNDE NLP TEKNİKLERİ İLE ARAPÇA ÖĞRETİMİ 1
Murat DEMİR 2

ABSTRACT
Teaching Arabic as a Foreign Language at İmam Hatip High Schools is very important. İt's important that
the communication between Arabic learners with other people even if this lesson is a vocational
speciality. Arabic language has a long established history in our country but the classical methodology
was caused to delay meeting with modern foreign language teaching techniques. It's clear that the
language can not be usuable without communicative approach. In this way the importance of Nlp
techniques appears which has been used also in teaching language in recent years. In this study, how to
use Nlp techniques in teaching Arabic has been discussed and to use Nlp activities instead of classical
methods in teaching foreign language has been suggested. So, the aim was to prepare activities in
classroom that make teaching Arabic more effective.
Key Words: Teaching Foreign Language by Nlp Techniques, Teaching Arabic, Teaching Based on
Activities.

ÖZET
İmam Hatip Liselerinde yabancı dil olarak Arapça öğretimi büyük önem taşımaktadır. Söz konusu
liselerde Arapça “meslekî” bir nitelik taşısa da bu dili öğrenen insanların başkalarıyla “iletişim” kurması
önemlidir. Ülkemizde köklü bir geçmişe sahip olan Arapça öğretiminin uzun yıllar klasik yöntemlerle
sürdürülmesi; Arapça'nın diğer dillere göre modern yabancı dil öğretim yöntemleriyle çok daha sonra
tanışmasına sebep olmuştur. İletişim boyutunun göz ardı edildiği bir yabancı dil öğretiminin hayata
geçirilemeyeceği aşikârdır. Bu noktada, son yıllarda yabancı dil öğretiminde de kullanılan ve öğrenci
merkezli öğretim yöntemlerinden biri olan NLP ilke ve tekniklerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu
çalışmada Arapça öğretiminde Nlp tekniklerinin kullanılması tartışılmakta, Arapça'nın bir yabancı dil
olarak öğretiminde klasik yöntemlerin yerine Nlp temelli uygulamaların derslerde kullanılması
önerilmektedir. Böylece Arapça derslerinde daha etkin bir öğrenme ortamının oluşturulması
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Nlp Teknikleri ile Yabancı Dil Öğretimi, Arapça Öğretimi, Etkinlik Temelli Öğretim.
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GİRİŞ
Tarih boyunca insanların değişik amaç ve biçimlerde yabancı dil öğrendikleri bilinmektedir.
Bireyin başka bir toplum içinde hayatını sürdürmek zorunda kalması kendi kültürel
değerlerini diğer dilleri konuşan insanlara aktarma isteği veya onların kültürel değerlerini
öğrenme merakı ve bunun yanında hem bireysel hem de kurumsal olarak ticaret, siyaset,
askerlik, bilim, sanat, çalışma, turizm, eğitim, kültür, haberleşme alanlarında ikili-çoklu olmak
üzere türlü ilişkiler kurup yürütebilmeleri için ana dillerinden başka dillere öğrenme
gereksinimi duymuşlardır (Şahin, 2007).
İşte bu gereksinimler yabancı dili öğrenme ve bu yolla iletişim kurmayı zorunluluk haline
getirmiştir. Çünkü dil başlıca iletişim aracıdır. Bugün hızla gelişen dünyamızda diğer uluslarla
iletişim kurmak, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dil bir araç
olarak kullanılmaktadır. İletişim kurmanın en pratik ve işlevsel yolu anlatmak istediklerimizi
sözlü ve yazılı olarak ifade etmektir. Bundan dolayı yabancı dil öğretimindeki dört temel dil
becerisini oluşturan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek tüm bu
gereksinimlerimizi karşılamak için anahtar rolündedir. İmam Hatip Liselerinde okutulan
Arapça dersinin bu bağlamda yabancı dil öğrenimine katkı sağladığı düşünülmektedir.
Yabancı dil öğretiminde hedeflenen en önemli amaçlardan biri öğrenilenlerin etkin bir şekilde
konuşulması, okunması ve yazılmasıdır. Bundan dolayı yabancı dil öğretiminde kullanılan
iletişimsel yaklaşım bu alanda büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde Nlp Teknikleri ile Arapça
öğretimi konusunda yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu sebeple hazırlanan bu makalenin
alanda çalışanlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca Arapça öğretimi üzerinde çalışan
eğitimcilerin ve Arapça öğretmenlerinin uygulamalarında yararlanabilecekleri bir kaynak
olması yönüyle önemlidir.
Türkiye'de Yabancı Dil Öğretimi
Yabancı bir dil bilmenin önemli olduğu günümüzde yabancı dil öğretim yöntemleri de çok
çeşitlenmiştir. Bununla birlikte yabancı dil eğitimi bir sektör haline gelmiş ve bu alanda ciddi
yatırımlar yapılmıştır. Ayrıca “çağımızda hızla gelişen teknoloji insanların bireysel ve
toplumsal düzeyde yakın ilişkiler kurmalarına olanak sağlamış, böylece yabancı dil öğrenimi
için öteden beri duyulan gereksinme eskiye oranla alışılmış ölçülerin çok üstünde bir artış
göstermiştir.” (Sebüktekin 1973:95)
Yabancı dile ait ilgi ve ihtiyaca ilişkin dil öğretim yöntemlerinin günümüzde Batı ülkelerinde
olduğu gibi ülkemizde de uygulandığını görmekteyiz. Son yıllara kadar, yabancı dil öğretiminde
üç yöntemin uygulandığını söylemek mümkündür: Bunlar: Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi, Dolaysız
Yöntem ve İşitsel-Dilsel Yöntem. Cumhuriyete kadar, Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi ve Dolaylı
yöntemler uygulanmış, Cumhuriyetten sonra ise aynı yöntemlere ek olarak iletişimsel yöntem
ile yabancı dil öğretimi yapılmaya devam edilmiştir. (Demircan, 1988:249).
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İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi
İmam-Hatip Liselerinin tarihi, 1913’te açılan medresetü’l-eimme ve’lhutebâ’ya dayanır. İmamHatip Okullarının yönetim faaliyetleri önce “Özel Okullar Müdürlüğü” tarafından yürütülmüş,
daha sonraları bu faaliyetler, 1958-1961 yılları arasında “Ortaöğretim Genel Müdürlüğü”
bünyesinde sürdürülmüştür.10 7344 sayılı kanun ile 1959 yılından itibaren Yüksek İslam
Enstitülerinin açılmaya başlaması ve sayılarının artması nedeniyle, bu öğretim kurumlarının
yönetim ve denetim faaliyetlerini yürütmek üzere 10.7.1961 tarih 1044 Sayılı Bakanlığın
kararıyla “Din Eğitimi Müdürlüğü” kurulmuştur. Daha sonra 29.4.1964 tarih ve 26540 Sayılı
kararla bu daire, “Din Eğitimi Genel Müdürlüğü” şekline dönüştürülmüştür. 13.11.1983 tarih ve
179 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 14. maddesine göre de Din Eğitimi Genel
Müdürlüğünün adı “Din Öğretimi Genel Müdürlüğü” şekline dönüştürülmüştür. (MEB, 1990:3)
İmam-Hatip okullarının açıldığı günden, günümüze kadar geçen sürede Arapça dersi müfredat
programları arasında büyük önem taşımaktadır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın Arapça
dersinin öğretiminde takip edilmek üzere belirlediği bir metot bulunmamaktadır. Bakanlık
hazırlamış olduğu programda Arapça öğretimi ile ilgili açıklamalar ve genel amacını
belirlemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1985 sonrası hazırlamış olduğu kitaplar konuşmaya
yönelik olduğu için buna uygun yeni bir dil öğretim metodunun takip edilmesi gereklidir.
Ancak bu metodu uygulayabilecek öğretmenler yetiştirilmemiş ve yetiştirilmemektedir.
(Melek, Salih, 1987:77)
1985 yılına kadar ki süreçte İmam-Hatip Liselerinde Arapça öğretiminde takip edilen metodu
Cüneyt Eren, şu şekilde dile getirmiştir: “Bugün Türkiye’de tedrisatı yapılan Arap dilini
öğrenmeye yönelik metotlar genel olarak Arap dünyasında hazırlanmış, daha çok kitap ağırlıklı
ve eskidir. Günlük yaşamda kullanılan kelime ve sözcükler yerine daha çok eski ibarelerin
ağırlıkta olduğu bir dil hakimdir. Öyle olunca bu dilin günümüz Arap diline yabancı kalması
kaçınılmazdır. (Soyupek, Hasan, 2004:267)
Yabancı dil olarak Arapça öğretiminde son elli yıl içerisinde çok önemli gelişmeler meydana
gelmiştir. Arap dünyasının elde ettiği ekonomik ve stratejik önem, Arapça'nın daha büyük
önem kazanmasına katkıda bulunmuştur. Günümüzde; İmam-Hatip Liselerinde, İlahiyat
Fakültelerinde, Arap Dili ve Edebiyatı bölümlerinde, Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği
bölümünde, Türk Dili ve Edebiyatı ile tarih bölümlerinde, Polis Akademisinde ve Kara Harp
Okulunda ikinci yabancı dil olarak Arapça öğretilmektedir. Bunların yanı sıra 1992 yılında
Bakanlar Kurulu kararıyla özel öğretim kurumlarında da Arapça öğretilmesine olanak
sağlanmıştır. Böylece Türkiye’nin her yerinde Arapça eğitim verilen kurslar açılmıştır. Bunun
bir sonucu olarak; Arapçaya gösterilen ilgi ve önem gün geçtikçe artmış, yeni öğretim
yöntemleri uygulanan kitap ve materyal ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaca cevap vermek
amacıyla Arapça alanında uzmanlaşmış akademisyenler tarafından çok sayıda kitap
hazırlanmış ve hazırlanmaya devam etmektedir. Arapça öğrenmeyi daha cazip hale getiren ve
kolaylaştıran bu materyaller sayesinde Türkiye'de Arapça öğretimi daha ileri boyutlara
ulaşmıştır. (Özcan, Murat, 2014:155)
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NLP Nedir?
Kriter olarak doğruluğun değil işe yararlılığın alındığı, insan mükemmelliğinin modellerini
yaratma işlemi. Subjektif deneyimin yapısının incelenmesi (Andreas, Faulkner, 1994:54). NLP
kavramı Neuro Linguistic Programming'in kısaltmasıdır. Türkçesi Nöro Dilbilimsel
Programlama, başka bir deyişle Sinir Dili Programlamasıdır. NLP tanımları belli bir standarda
bağlı kalmamaktadır. Bazıları "tutumlar" olarak açıklarken ilk kurucuları Bandler ve Grinder
"öznel deneyimin yapısına ait araştırmalar" olarak ifade ederler (Alder, 2004: 22). Buna gore
NLP; dusunme, dil ve davranıs sureclerini inceleyerek, hedeflere erismek amacıyla onların
nasıl en etkin bicimde kullanılacağını oğreten bir calısma alanıdır (Knight, 2006: xi).
NLP'nin Tarihçesi ve NLP İlkeleri
NLP ilk olarak 1970’li yılların baslarında, o donemde Kaliforniya Üniversitesi’nde psikoloji
öğrenimi gören Richard Bandler ile dilbilimi alanında yardımcı profesör olan John Grinder’ın,
belirli becerilere sahip kişilerle bu becerilerde mükemmelleşmiş kişiler arasındaki farklılıkları
ortaya koyma çalışmalarıyla başlamıştır. Diğer bir ifadeyle NLP, Bandler ve Grinder’ın
“Konusunda yetkin biri ile mükemmel biri arasındaki fark nedir?” sorusuna yanıt arama
çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. NLP belli başlı ilkelere, ya da ön varsayımlar
olarak bilinen kabul görmüş gerçeklere bağlı kalır. NLP, bizim inançlarımızla ve
beklentilerimizle ilgili kabullenmelerin altında yatan varsayımlardan oluşur. Öyle olduğunu
kabul edip, ona göre davrandığımız fikir ve inançlarımız, ön varsayımlardır (Özbay, Erengil,
2005). Bu varsayımlardan bazıları şöyle sıralanabilir (Saygın, 2000: 13- 24):
1- İnsanlar, kendi yaşamlarını istekleri doğrultusunda şekillendirebilmek ve gerek gördüğünde
değiştirebilmek için ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara kendi içinde sahiptir.
2- İletişimde hata yoktur(başarısızlık diye bir şey yoktur), sadece geri bildirimler vardır
3- Kurmuş olduğumuz iletişimin anlamı, karşımızdan almış olduğumuz yanıtta saklıdır.
4- Bir şey istediğin sonucu vermiyorsa yeni bir şey dene.
5- Harita arazinin kendisi değildir.
6- Her davranışın altında olumlu bir niyet yatar.
7- Bir insan bir işi başarabiliyorsa bunu herkes başarabilir, öğrenebilir.
8- En esnek olanlar en etkili olur.

NLP'nin Temsil Sistemleri
Çevremizdeki dünyayı nasıl simgeleyeceğimizi tayin eden bu sistemler, görme, işitme,
ve hissetmeden oluşurlar (Knight, 1995: 11- 36).
NLP'nin temel becerisi, görsel belleklere nasıl giriş yapıldığını ve amaçlar için onların nasıl
değiştirildiğini ya da çalıştırıldığını öğrenmektir. Görsel düşünme biçimine sahip kişiler
resimlerle düşünür, fikirlerini, düşüncelerini, imgelerini, belleklerinde görüntüleyerek
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depolarlar. İşitmeye dayalı temsil sistemi, hem analog özelliklerini-ses yüksekliği ve tonu- hem
de dil ve konuşmanın dijital ya da sembolik özelliklerini-sözler- içerir. İşitsel düşünme
biçimine sahip kişiler, insanlar ya da nesnelerle ilgili seslerle düşünürler. Hissetme yada
dokunmaya dayalı temsil sistemi içinde ise ağırlık, ısı ve doku, hareket hissi ve uzaydaki
pozisyon yer alır. İnsanın ruh durumu onların fiziksel yönlendirmeleriyle beraber değişir.
İnsan duygularının tarifi çoğunlukla dokunsal terimler içinde imkansızdır. Bir şey hakkında
nasıl hissettiğinizi açıklarken dokunma duyusu ve kıpırdamaktan daha fazlasını kastedersiniz.
(Bardak, Arzu Kani, 2007: 86)
NLP Teknikleri İle Arapça Öğretiminde Etkinliklerin Kullanılması
Ders işlenişi sırasında öğretim etkinliklerinin kullanılışı öğrenme yaşantıları açısından
önemlidir. Öğrenciler anlatılan konuların içeriğini ve anlatılış şeklini zevkli ve heyecan verici
buldukları ölçüde öğrenme yaşantılarına katılırlar. Öğretmen, öğretme etkinliklerinin önemli,
zevkli ve değerli olduğunu düşünerek ve göstererek sunduğunda ve gerekli ise biraz rol
yaptığında öğrencilerin öğrenme yaşantılarına katılmalarını sağlayabilir. Öğretim sunusunun
öğrencilerin dikkatini çekecek ve sürdürecek şekilde olması öğretmenin birincil görevidir.
Öğrencilerin ilgileri öğretilen konu üzerine ne kadar çok toplanılabilirse, öğretim o kadar kalıcı
olacaktır. Ders sırasında kullanılan etkinlikler; hem dikkat çekmek, hem de ilgiyi üzerine
toplamak açısından önemlidir. (Demir, Murat , 2009: 16-17)
Örnek Etkinlikler
1- Hırsız Aranıyor
Amaç: Arapça konuşma becerisini geliştirme.
Materyal: Şapka, ajanda ve tükenmez kalem.
Süreç :
Öğretmen, gönüllü öğrencilerden birini polis olarak seçer ve polis şapkasını takarak sınıfın
dışında beklemesini ister. Öğrenci dışarı çıktıktan sonra bir başka öğrenciyi yanına çağırır ve
kendisinden sınıfın silgisini sınıf içinde bir yere saklamasını ister. Böylece hırsız ve polis
karakterleri belirlenmiş olur. Polis rolünü alan öğrenci sınıfa çağrılır. Kendisine beş tahmin
hakkı verilir ve arkadaşlarına sorular yönelterek silgiyi kimin aldığını bulması istenir. Elindeki
ajandaya arkadaşlarının verdiği cevapları not alan polis, beş tahmin hakkı sonunda hırsızı
belirleyebilirse, yakalanan hırsız, polis rolüyle sınıfın dışına alınır. Şayet beş tahmin sonunda
hırsızı yakalayamazsa polis yeniden sınıfın dışına çıkmak zorundadır. Etkinlik bu şekilde
öğrencilerin katılımıyla devam eder.
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2- Ne Yaparsın?
Amaç: Arapça konuşma becerisinin gelişmesine yardımcı olma.
Materyal: Form 1
Süreç:
Öğrencilere günlük hayatta yaşanabilecek muhtemel durumların bulunduğu form dağıtılır.
Formu incelemeleri için 10 dakika süre verilir. Sürenin sonunda öğretmen ilk cümleden
başlayarak sırayla durumları okur ve bu durumda ‘Ne yaparsın?’ diye sorar. Gönüllü
öğrencilerden başlanarak cevaplar sınıfla paylaşılır. Etkinlik son durum hakkında da
öğrencilerin fikirleri alınarak tamamlanır.
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3- Meşhur Meyveler
Amaç: Meyve isimlerini Arapça konuşma içersinde kullanabilme.
Materyal: Meyve resimlerinin yer aldığı renkli kartonlar.
Süreç:
Küçük yapışkanlı kâğıtlara meyve isimleri Arapça olarak yazılır ve öğrencilerden bu yapışkanlı
kağıtları tahtaya yapıştırmaları istenir. Sınıfa bir Türkiye haritası getirilir. Küçük kâğıtlarda
resimleri ve Arapça karşılıkları olan meyveler öğrenciler tarafından seçilir. Tüm öğrenciler
birer meyve seçtikten sonra sırayla haritanın yanına gelip ellerindeki yapışkanlı kâğıdı o
meyvenin en çok yetiştirildiği ilin üzerine yapıştırır. Yerine geçmeden önce sözlü olarak; seçtiği
meyvenin adını ve nerede yetiştirildiğini arkadaşlarına Arapça olarak ifade eder. Etkinlik tüm
öğrencilerin ellerindeki kâğıdı, haritaya yapıştırıp Arapça cümle kurmasıyla tamamlanır.
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SONUÇ
Her öğrenme yaşantısında olduğu gibi, yabancı dili konuşmayı öğrenmenin de kalıcı ve etkili
bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için, değişik metotlara her zaman ihtiyaç vardır. Bu,
öğrenmeyi hem kolay hem de zevkli hale getirecektir. İşlenen dersin içeriğine en uygun
metodun seçilerek öğrenmenin gerçekleştirilmesi en doğru yoldur. Öğretilecek olan konuları
etkinliklerle daha ilgi çekici hale getirmek; hem öğrenciyi güdüleyecek hem de öğretmenin işini
kolaylaştıracaktır. Öğrenmenin daha verimli hale getirilmesinde etkinliklerin payı büyüktür.
NLP temelli Arapça öğretimi sonucunda etkinliklerin uygulandığı gruplarda görülmüştür ki:
1. Öğrencilerin derse daha aktif katılımı sağlanmıştır.
2. Öğrencilerin motivasyonu artmıştır.
3. Dersler daha yaratıcı ve keyifli hale gelmiştir.
4. Dersler daha çok öğrenci merkezli işlenir duruma gelmiştir.
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OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİ HAKKINDA ANADOLU İMAM HATİP
LİSELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ VE BEKLENTİLERİ 1
THE OPINIONS AND EXPECTATIONS OF ANATOLIA IMAM-HATIP HIGH
SCHOOL STUDENTS ABOUT OTTOMAN TURKISH COURSE
Murat ÖZCAN 2

ABSTRACT
In the 19th National Education Council, the Ottoman Turkish course decision was taken to teach in Anatolian İmam-Hatip High
Schools as compulsory and in other high schools as elective, like in social sciences high schools. The aim of this current study
was to determine the opinions, attitudes and expectations of the tenth grade students regarding the Ottoman Turkish course in
Anatolian İmam-Hatip High Schools. There was a total of 48 tenth grade students from Keçiören Anatolian İmam-Hatip High
School and Etlik Anatolian High School in Ankara involved in this study in which the researchers used a questionnaire including
three open-ended questions. The data consisting of the students’ responses were analyzed by using content analysis. The
researchers transformed the qualitative data to the quantitative one by using certain procedures. After that the researchers used
the categorical and frequency analysis in the analysis of the quantitative data. At the end of the study it showed that the content
of the Ottoman Turkish course will play curial roles in the students’ opinions and attitudes towards Ottoman Turkish and that
the participants liked Ottoman Turkish teaching with games and activities. Most of the students eager to learn Ottoman Turkish
and it is shown that their expectations toward it very much.

Key Words: Ottoman Turkish, Anatolian İmam-Hatip High School, student opinions, student expectations.

ÖZET
19. Milli Eğitim Şurasında Osmanlı Türkçesi dersinin sosyal bilimler lisesinde olduğu gibi, Anadolu imam hatip lisesinde de zorun
ders olarak, diğer ortaöğretim kurumlarında ise seçmeli ders olarak okutulması kararı alınmıştır. Bu çalışma, bu kararın
ardından Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencilerinin yılı Osmanlı Türkçesi dersi hakkındaki görüş ve düşünceleri ile dersten
beklentilerini belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya, Ankara ilinde bulunan Anadolu İmam Hatip Liselerinde
öğrenim gören öğrenciler katılmıştır ve bu öğrencilerden kendilerine yazılı olarak verilen açık uçlu soruları cevaplandırmaları
istenmiştir. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir.
Bu aşamada, öğrencilerin sorulara verdikleri açık uçlu cevaplar belli aşamalardan geçirilerek sayılara dökülmüş ve böylece nitel
veriler nicelleştirilmiştir. Ardından, nicelleştirilmiş veriler için frekans analizi ve kategorisel analiz yöntemlerine
başvurulmuştur. Çalışmanın sonunda, öğrencilerin Osmanlıca dersine yönelik tutumlarında ve Osmanlıca dersi hakkındaki
düşüncelerinde dersin içeriğinin oldukça etkili olacağının, öğrencilerin çoğunun Osmanlıca öğrenmeye hevesli oldukları ve
beklentilerinin çok fazla olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin Osmanlı Türkçesi hakkında tam olarak bilgi sahibi
olmadıkları sonucu elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kelime 1, kelime 2, kelime 3, kelime 4, kelime 5.
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1. GİRİŞ
Geçmişten günümüze dilin ne olduğu ile ilgili çeşitli tanımlar yapılmıştır. Bu tanımlara göre
dil; insanlar arasında bir iletişim aracıyken, kimilerine göre bireyler arasında anlaşmayı
sağlayan toplumsal bir sistem, anlamlar ve ses dizileri arasında ilişki kuran ilkeler bütünü
olarak ele alınmaktadır. Bir başka tanımda ise dil; bireyin düşünce, duygu ve isteklerinin
toplumdaki ses ve anlam açısından ortak olan kural ve öğelerden yararlanarak diğerlerine
aktarılmasını sağlayan çok yönlü ve çok gelişmiş bir sistemdir (Demirel, 1987, s. 3).
Dil, toplumu ayakta tutan millî ve manevi değerlerin temelinde yer alır. Dilin, kültürün hem
yapıcısı hem de nesilden nesile aktarıcısı olma gibi önemli bir görevi vardır. Bir millet tarihini
dili sayesinde öğrenir. Mensup olduğu milletin diline, geçmişine yabancılaşan insanların, o
milletin geleceği için hiçbir olumlu davranış içinde bulunamayacağı bir gerçektir. Geçmişini
bilmeyen, geleceğe yön veremeyeceğinden milletinin ve devletinin geleceğine önemli katkı
sağlayacak nesiller için Türk dilinin tüm özelliklerini ve geçmişini bilmek milletini, milletinin
düşünüş, yaşayış ve beklentilerini anlamada en büyük rehber olacaktır. Osmanlı Türkçesi,
yaklaşık altı yüz yıllık bir sürece tanıklık eden, Türk edebiyatına binlerce eser kazandıran,
milyonlarca arşiv belgesinin oluşturulduğu tarihî bir yazı dilidir (Komisyon, Sosyal bilimler
lisesi Osmanlı Türkçesi dersi (10-11-12. sınıflar) öğretim programı, 2011, p. 2).
Osmanlıca veya Osmanlı Türkçesi tabiriyle genellikle Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan
Türkler’in konuşup yazdığı dil yahut aynı dönemde yazılan, içinde Arapça, Farsça kelimelerin
yoğun biçimde yer aldığı dil veya daha genel olarak Arap harfleriyle yazılmış Türkçe
anlaşılmaktadır (Özkan, 2007, c.33, p. 483).
Türk Dil Kurumu Osmanlıca için şu tanımı yapmıştır: XIII-XX. yüzyıllar arasında Anadolu'da
ve Osmanlı Devleti'nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçanın etkisi
altında kalan Türk dilidir (Komisyon, 2005, p. 1517).
Türkiye’de Osmanlı Türkçesi Dersi ilk defa 2003-2004 öğretim yılında faaliyete başlayan
sosyal bilimler liselerinde okutulmuştur. Dersin öğretim programı M.E.B. Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığının 12.09.2011 tarih ve 139 sayılı kararıyla uygulamaya konulmuştur.
Yürürlükteki programa göre Osmanlı Türkçesi dersleri zorunlu olup 10, 11 ve 12. sınıflarda
haftada 2’şer saat olarak uygulanmaktadır (Çalışkan, 2013, p. 329).
19. Milli Eğitim Şurasında Osmanlı Türkçesi dersinin sosyal bilimler lisesinde olduğu gibi,
Anadolu imam hatip lisesinde de zorun ders olarak, diğer ortaöğretim kurumlarında ise
seçmeli ders olarak okutulması kararı alınmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2015). Bu çalışma, bu
kararın ardından Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencilerinin yılı Osmanlı Türkçesi dersi
hakkındaki görüş ve düşünceleri ile dersten beklentilerini belirleyebilmek amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya, Ankara ilinde bulunan Anadolu İmam Hatip Liselerinde
öğrenim gören öğrenciler katılmıştır ve bu öğrencilerden kendilerine yazılı olarak verilen
açık uçlu soruları cevaplandırmaları istenmiştir. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri
cevaplardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bu aşamada,
öğrencilerin sorulara verdikleri açık uçlu cevaplar belli aşamalardan geçirilerek sayılara
dökülmüş ve böylece nitel veriler nicelleştirilmiştir. Ardından, nicelleştirilmiş veriler için
frekans analizi ve kategorisel analiz yöntemlerine başvurulmuştur. Çalışmanın sonunda,
öğrencilerin Osmanlıca dersine yönelik tutumlarında ve Osmanlıca dersi hakkındaki
düşüncelerinde dersin içeriğinin oldukça etkili olacağının, öğrencilerin çoğunun Osmanlıca
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öğrenmeye hevesli oldukları ve beklentilerinin çok fazla olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Ayrıca öğrencilerin Osmanlı Türkçesi hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadıkları sonucu
elde edilmiştir.
2. YÖNTEM
İnsan davranışlarının birçoğu doğrudan gözlenemeyebilir ya da ölçülemeyebilir. Bu gibi
durumlarda içerik analizi yöntemi kullanılabilmektedir. Bu yöntemle insan davranışlarını
doğrudan olmayan yöntemlerle çalışma imkanı vermektedir. İçerik analizi teknikleri, bir
söylemi veya bir belgeyi düz ve yalın okumanın ötesinde derinlemesine ve örtülü içerikleri
ortaya koymayı benimser. Bireyi etkileyen; adeta üzeri örtük yapıyı açığa çıkarmaya çalışır.
İçerik analizi özellikle sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarda kullanılabilen
tekniklerden biridir (Arıkan, 2011, s. 56). İçerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla
bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik,
yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntem ile bireylerin ilgilerinin
belirlenmesinde ve tanımlanmasında kullanılır (Büyüköztürk, 2011). Bu çalışmaya, Ankara
ilinde bulunan Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören öğrenciler katılmıştır ve bu
öğrencilerden kendilerine yazılı olarak verilen açık uçlu soruları cevaplandırmaları
istenmiştir. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplardan elde edilen veriler içerik
analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bu aşamada, öğrencilerin sorulara verdikleri açık uçlu
cevaplar belli aşamalardan geçirilerek sayılara dökülmüş ve böylece nitel veriler
nicelleştirilmiştir. Ardından, nicelleştirilmiş veriler için frekans analizi ve kategorisel analiz
yöntemlerine başvurulmuştur.
Çalışma Grubu
Bu çalışmanın; Anadolu Imam Hatip Liselerinde zorunlu, diger ortaogretim kurumlarında
seçmeli olarak okutulacak olan Osmanlıca dersiyle ilgili ogrenci goruş ve duşunceleri
belirlenmeye çalışıldıgından, araştırmanın Anadolu İmam Hatip lisesi ogrencileri ile
gerçekleştirilmesi uygun gorulmuştur.
Çalışma, 2014-2015 Egitim-Ö gretim yılında Ankara ili Keçioren ilçesinde bulunan Etlik
Anadolu Imam Hatip Lisesi ve Keçioren Anadolu Imam Hatip Lisesi’nin çalışmaya katılma
konusunda istekli 48 onuncu sınıf ogrencisi ile gerçekleştirilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Öğrencilerin Osmanlı Türkçesi dersine karşı düşüncelerini ortaya çıkarmak amacıyla
hazırlanan 3 adet açık uçlu soru ogrencilere yazılı olarak yoneltilmiştir ve öğrencilerin bu
soruları yazılı olarak cevaplanmaları istenmiştir. Düşüncelerini yazabilmeleri için yeterli
boşluk imkanı verilmiştir.
Bu sorular:
1. Osmanlıca nedir?
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2. Osmanlıca dersi hakkında ne düşünüyorsunuz?
3. Osmanlıca dersi almak ister misiniz?
Verilerin Toplanması
Ö grencilerin sorulan sorulara yönelik ne düşündüklerini yazılı olarak açıklayabilmeleri
amacıyla kendilerine yeteri kadar sure verilmiştir. Ö grencilerin gerçek duygu ve
duşuncelerini yansıtabilmeleri için cevap kâ gıtlarına adlarını yazmaları talep edilmemiştir ve
araştırmaya katılan tum ogrencilerin soruları dogru ve içtenlikle cevapladıkları
varsayılmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırma sırasında, öğrencilerin verdikleri cevaplara yönelik ayrıntılı kodlama ve tematik
kodlama işlemi uygulanmıştır. Daha sonra ortaya çıkan kodlara ve temalara gore veriler
duzenlenmiş ve betimlenmiştir.
Içerik analizinin ilk aşaması olan verilerin kodlanması surecinde, oncelikle tum ogrencilerin
cevapları bir butun olarak ele alınmış ve ogrenci kâ gıtlarından elde edilen cumle ve sözcükler
incelenmiştir. Ardından, elde edilen bilgiler anlamlı bolumlere ayrılmış ve bunların
kavramsal olarak ifade ettikleri anlamlar bulunmaya çalışılmıştır. Elde edilen verilerin
çozumlenmesi surecinde, yazılı biçimdeki veri belirli aşamalardan geçirilerek sayılara
dokulmuş ve boylece nitel veriler nicelleştirilmiştir. Daha sonra da, kodlanarak ilgili
kategorilere yerleştirilen cumleler için frekans analizi yapılmıştır.
Çalışmanın verilerinin elde edilmesini saglayan uç soru, araştırmada en genel duzeydeki uç
kategoriyi oluşturmuştur. Bu uç genel kategori, verilerden hareketle oluşturulan aynı şablon
altında kodlanmıştır ve aynı alt kategorilerden oluşturulmuştur. Her uç genel kategori
altındaki alt kategoriler şunlardır:
1. Osmanlıca denilince akla gelenler
2. Osmanlıca dersi hakkındaki yorumlar
3. Derse karşı istekleri hakkındaki yorumlar
3. BULGU VE YORUMLAR
Daha once de açıklandıgı gibi, ogrencilere yazılı olarak yoneltilmiş olan uç açık uçlu soru,
araştırmada en genel duzeydeki uç kategoriyi oluşturmaktadır. Bu genel kategoriler şoyledir:
1. Osmanlıca hakkında öğrencilerin genel bilgileri
2. Osmanlıca dersi hakkında öğrencilerin yorumları
3. Osmanlıca dersine karşı istekleri ve beklentileri
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Osmanlıca hakkında öğrencilerin genel bilgileri
Osmanlı Türkçesi hakkında öğrencilerin ne düşündüklerini ortaya çıkarmaya çalışan ilk soru
için verdikleri cevaplardan birbirine benzer olanlar aynı kategori altında toplanmış ve
frekansı belirlenmiştir. Bu duruma göre aşağıdaki tablo ortaya çıkmıştır.

Osmanlı Devleti’nin konuştuğu bir dildir
Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı bir dildir.
Türkçe’nin Arap alfabesiyle yazıldığı şeklidir.
Yerel halkın konuştuğu dildir.
Arapçanın harekesiz halidir.
Ecdadımızın dilidir.
Toplam

Frekans
(f)
22
7
8
2
4
18
61

Yüzde
(%)
36,06
11,47
13,11
3,27
6,55
29,5
100

Tablodan görüldüğü gibi öğrencilerin çoğu Osmanlıcanın bir dil olduğunu düşünmektedir
(%36.06). Osmanlıcanın Türkçenin Arap alfabesiyle yazıldığı şekli olduğunu düşünenlerin
sayısı oldukça azdır (%13,11). Bazı öğrenciler Osmanlı Türkçesi’nin yerel halkın konuştuğu
bir dil olduğunu düşünmektedir (3,27). Ecdadımızın dilidir diyenlerin oranı da oldukça
fazladır (29,5). Aşağıda örnek olarak öğrencilerin bu soruya verdikleri cevaplardan iki tanesi
verilmiştir:

Osmanlıca dersi hakkında öğrencilerin yorumları
Öğrencilerin ileride alacakları derslerin arasında olması muhtemel olan Osmanlıca dersi
hakkında verdikleri cevaplardan birbirine benzer olan cevaplar aynı kategori altında
toplanmış ve frekanslar belirlenmiştir. Buna göre aşağıdaki tablo ortaya çıkmıştır:
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Öğrenilmesi gereklidir.
Zevkli ve kolaydır.
Hayatımızı kolaylaştırır.
Zor değildir herkes öğrenebilir.
Arapça bilenler için gereklidir.
Arapça bilenler kolaylıkla öğrenebilirler.
Arapçaya çok benzemektedir.
Geçmişimize ait bir kültürdür, öğrenilmelidir.
Türkçenin Arap alfabesiyle yazılmasından ibarettir.
Toplam

Frekans
(f)
18
25
4
33
6
8
2
4
14
114

Yüzde
(%)
15,7
21,9
3,5
28,9
5,2
7
1,75
3,5
12,2
100

Tablo incelendiğinde öğrencilerin Osmanlıca dersinin öğrenilmesi gerektiğini, zevkli ve
öğrenilmesinin kolay olacağını düşündükleri görülmektedir. Ayrıca Arapça bilen öğrencilerin
rahatlıkla öğrenebileceği kanısındadırlar.
Bu soruya verilen cevaplardan iki örnek aşağıdaki gibidir:

Osmanlıca dersine karşı istekleri ve beklentileri
Osmanlıca dersi öğrencileri için yeni alacakları bir ders olacağı için bu dersi görüp görmeme
hususundaki fikirlerini öğrenmek amaçlı sorulan bu soru için öğrencilerin düşüncelerinden
birbirine benzer olanlar aynı kategoride toplanmış ve aşağıdaki gibi frekans tablosu ortaya
çıkmıştır.

Osmanlıca öğrenip arşivlerimizi ortaya çıkarabiliriz.
Arapçaya benzediği için öğrenmek isterim.
Eğlenceli bir ders olacaktır.

Frekans
(f)
4
34
22
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(%)
2,8
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İleride ek bir kazanç sağlayabilir.
Arapça bilenler için gereklidir.
Ecdadımızı tanımak ve ruhunu yaşamak isterim.
Geçmişiyle yoğurulmamış bir nesil olamaz.
Arapça öğrendikten sonra kolaylıkla öğrenebilirim.
Bilgiye erişim kolaydır, öğrenmeye gerek yoktur.
Türkçenin Arap alfabesiyle yazıldığı şekli olmasından dolayı
öğrenmek istemiyorum.
Okulda zaten yabancı dil öğreniyoruz Osmanlıcayı isteyen dışarıda
öğrenebilir.
Toplam

6
16
8
26
2
6
4

4,2
11,2
5,6
18,3
1,4
4,2
2,8

14

9,8

142

100

Yine tabloya bakıldığında Arapça bilenler için Osmanlıca öğrenmenin gerekli olduğu
düşüncesi ağır basmaktadır. Osmanlıca öğrenildiğinde geçmişimizin de öğrenileceği
düşünülmektedir. Öte yandan bazı öğrenciler de Osmanlıca öğrenmenin gereksiz olduğunu
düşünmektedirler. Fakat bu öğrencilerinin sayısının az olduğu tablodan fark edilmektedir.
Öğrencilerin bu soruya verdiği cevaplardan seçilmiş iki örnek aşağıdaki gibidir:
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4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışmada, öğrencilere Osmanlı Türkçesi denilince akıllarına neler geldiği, Osmanlıca dersi
hakkındaki düşünceleri ve bu derse karşı isteklerinin neler olduğuna dair üç açık uçlu soru
yazılı olarak yöneltilmiş ve cevaplar içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Sorulara verilen cevapların bu üç genel kategoriye dağılımları incelendiğinde, öğrencilerin en
çok cümle ya da sözcüğü Osmanlı Türkçesi dersine karşı istekleri ve beklentileri hakkındaki
görüşlerini açıklarken kullandıkları görülmüştür (f:142). Bu durum öğrencilerin çoğunun
Osmanlı Türkçesi dersine yönelik istekli ve beklenti içerisinde olduklarına işaret etmektedir.
İstekleri ve beklentilerini açıkladıkları cümle ya da sözcüklerin oranına bakıldığında da
çoğunluğun Osmanlı Türkçesi öğrenmek konusunda istekli olduğu ortaya çıkmaktadır
(%81.6). Tablo incelendiğinde öğrenmek istemeyenlerin oranının oldukça az olduğu
görülmektedir (%18.4).
Sonuç olarak Osmanlıca dersi hakkındaki düşüncelerinde dersin içeriğinin oldukça etkili
olacağının, öğrencilerin çoğunun Osmanlıca öğrenmeye hevesli oldukları ve beklentilerinin
çok fazla olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin Osmanlı Türkçesi hakkında tam
olarak bilgi sahibi olmadıkları sonucu elde edilmiştir.
Bu araştırmanın örneklemini Ankara ilinin Keçiören ilçesinde bulunan iki ayrı Anadolu
İmam-Hatip Lisesinde okumakta olan onuncu sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Daha net ve
kesin bilgilere ulaşılabilmek amacıyla Türkiye’nin farklı bölgelerindeki okullarda benzer
uygulamaların gerçekleştirilmesi uygun olabilir.
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PROBLEMS FACED ON ENANTIOSEMY IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
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KARŞILAŞILAN SORUNLAR1
Murat ULUOĞLU 2

ABSTRACT
Enantiosemy is studied in the context of Lexicology in Modern Linguistics and is a very interesting
language phenomenon with many of its aspects. Studies conducted on enantiosemy which express the
combination of opposite meanings in one word are generally conducted theoretically. These studies
especially focus on the process of the formation and development of enantiosemy. Enantiosemy can
also be researched in the contexts of communication in native and foreign languages. Expressing
opposite meanings with one word does not pose any difficulties in native languages. However, the use
of these words in foreign languages may lead to complications and difficulties. Students do not always
understand which meanings are intended when they encounter these words that have opposite
meanings during their foreign language learning process. We encounter these difficulties in various
forms both when words are used inside texts and when they are used individually. In this study, we
will focus on the problems caused by enantiosemy in teaching foreign languages, communication in
foreign languages and the problems faced will be evaluated.
Key Words: Enantiosemy, homonym, irony, polysemy, Russian.
ÖZET
Çağdaş Dilbilimde Sözcükbilim kapsamında incelenen sözcük içi karşıt anlamlılık birçok yönüyle
oldukça ilginç bir dil olgusudur. Karşıt anlamların tek bir sözcük içindeki bileşimini ifade eden sözcük
içi karşıt anlamlılık ile ilgili yapılan çalışmalar genellikle kuramsal planda gerçekleştirilmektedir. Bu
çalışmalarda sözcük içi karşıt anlamlılığın özellikle oluşum ve gelişim süreci üzerinde durulmaktadır.
Bunların yanı sıra sözcük içi karşıt anlamlılık ana dil ve yabancı dildeki iletişim kapsamında da
incelenmektedir. Karşıt anlamların tek bir sözcükle ifade edilmesi, ana dilde herhangi bir kullanım
güçlüğüne neden olmamaktadır. Fakat bu türden sözcüklerin yabancı dildeki kullanımlarında bazı
karışıklıklar ve güçlükler yaşanabilmektedir. Öğrenciler yabancı dil öğrenim sürecinde kendi içinde
karşıt anlam içeren sözcüklerle karşılaştıklarında bu anlamlardan hangisinin kullanıldığını her zaman
anlayamamaktadırlar. Bu güçlükler söz konusu sözcüklerin gerek metin içinde gerekse bağımsız
kullanımlarında değişik biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada yabancı dil öğretiminde ve
yabancı dilde iletişimde sözcük içi karşıt anlamlılığın neden olduğu sorunlar üzerinde durularak
yaşanan güçlükler değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Çok anlamlılık, eş seslilik, ironi, Rusça, sözcük içi karşıt anlamlılık.
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1. GİRİŞ
Bir düşüncenin aktarılmasındaki en önemli işlevi kuşkusuz sözcükler üstlenir. Sözcüklerin
doğru kullanılması iletişimin tam olarak sağlanabilmesi açısından da son derece önemlidir.
Temel iletişimin yanı sıra etkili bir anlatım da ancak sözcükler çeşitli anlam ayrıntılarıyla
kullanıldığı sürece sağlanır. Örneğin kontekste uygun biçimde değişmeceli anlamda
kullanılan bir sözcüğün ifadeye kattığı canlılık ve etki aynı zamanda iletişimi de kolaylaştırır.
Benzer durum eş ve karşıt anlamlı sözcüklerin kullanımında da görülmektedir. Bir ifadeyi
kesinleştirmek, daha etkili aktarmak, anlamsal ayrıntıları vurgulamak, tekrarlardan kaçmak,
vb. amaçlarla eş anlamlı sözcükleri bir arada kullanırız. Duyulması rahatsızlık yaratan bir
sözcüğü daha yumuşak biçimiyle kullanmak (güzel adlandırma) için de eşanlamlısına
başvururuz. Etkili bir deyişsel yöntem olan antitez de kavram ve nesnelerin karşıt yönlerinin
bir arada verilmesiyle oluşturulur. Böylece ifade daha etkili bir biçim kazanır. Elbette
sözcüksel-anlamsal bağlamdaki etkili ifade araçları bunlarla sınırlı değildir. Sözcükler doğru
ve yerinde kullanıldığı sürece sınırsız bir ifade gücüne sahiptir. Tüm bunları eksiksiz biçimde
gerçekleştirebilmek için dile iyi derecede hâkim olmak gerekmektedir. Bu durum gerek ana
dil gerekse yabancı dil kullanımında geçerlidir. Gönderici ve alıcının ortak dilsel dünya
algısına sahip olduğu durumlarda sözcüklerin ilk anlamlarının dışında özellikle de
değişmeceli ve ironik kullanımı herhangi bir iletişim güçlüğü yaratmaz. Fakat bilindiği üzere
yabancı dil kullanımında dilsel ve dil dışı etkenler iletişimde bazı güçlüklere yol açmaktadır.
Sözcüklerin, sürekli gelişen dil sistemi içinde uğradıkları değişimler özellikle de içerik
(anlam) değişimi yabancı dil açısından bazı iletişim sorunları yaratabilir.
Burada sözcüğün anlamsal gelişim ve değişim süreci içinde Rusçada enantiosemiya,
İngilizcede enantiosemy ya da antiphrasis adıyla bilinen sıra dışı bir durum dikkat
çekmektedir. Türkçeye sözcük içi karşıt anlamlılık olarak aktarabileceğimiz bu dil olayı karşıt
anlamların aynı sözcük içindeki bileşimini ifade etmektedir. Diğer bir deyişle bir sözcüğün
aynı anda hem olumlu hem de olumsuz anlam taşımasıdır. Örn.: prosluşat' 1. ‘duymak’, 2.
‘duymamak’; prosmotret' 1. ‘görmek’, 2. ‘gözden kaçırmak’; vıuçit' 1. ‘öğrenmek’, 2. ‘öğretmek’;
slava 1. ‘şan’, 2. ‘kötü söylenti’; baba 1. ‘kadın’, 2. ‘zayıf karakterli erkek’, horoşiy 1. ‘iyi özelliğe
sahip’, 2. ‘kötü özelliğe sahip’; lihoy 1. ‘yaman (olumlu), 2. ‘yaman (olumsuz)’; krasavets 1. ‘hoş
insan’, 2. ‘kötü durumda insan (özellikle sarhoş)’ vb. (Örn.: Tür. avlanmak, kaldırmak,
atlatmak; İng.: dust ‘tozunu almak’, ‘toz serpmek’ overlook ‘bakmak’, ‘gözden kaçırmak’ vb.)
Sözcük içi karşıt anlamlılık araştırmacıların dikkatini çok eskiden beri çeken karmaşık bir dil
olayıdır. Bu konudaki çalışmaların büyük bir çoğunluğu kuramsal yönde gerçekleştirilmiştir.
Sözcük içi karşıt anlamlılığın kategorik tanımlaması, söz konusu karşıtlığın ortaya çıkışı ve
gelişimi, araştırmacıların bu alanda ilgilendiği konuların başında gelmektedir. Son yıllarda
yapılan bazı çalışmalarda ise sözcük içi karşıt anlamlılık iletişim sorunsalı temelinde
incelenmeye başlanmıştır. Sözcük içi karşıt anlamlılığın yabancı dildeki iletişime etkisi ana
dildekinden çok daha farklı olduğu gözlemlenmektedir.
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Sözcük içi karşıtlık günümüzde bağımsız bir sözcüksel – anlamsal kategori olarak incelense
de sıklıkla eş seslilik, karşıt anlamlılık ve çok anlamlılıkla ilişkilendirilir. Bazen de tüm
bunların karışımı olarak kabul edilir. İletişim bağlamında değerlendirildiğinde ise çok
anlamlılığa daha yakın olduğu görülmektedir. Her iki kategorideki sözcükler de (hem çok
anlamlılık hem de sözcük içi karşıt anlamlılık) doğru seçilmiş bir kontekstte anlam kazanır.
Sözcük içi karşıt anlamlılığın farklı ölçütlere göre çeşitli sınıflandırmaları yapılmaktadır.3
Fakat genellikle sözcüksel ve deyimsel birimler temelinde iki ana gruba ayrılır. Bu gruplar
da kendi içinde çeşitli ölçütlere göre farklı alt gruplara ayrılır. Bu çalışmada ise sadece
sözcüksel birimlerdeki sözcük içi karşıt anlamlılığı ve kullanım özelliklerini yabancı dil
bağlamında değerlendireceğiz. Deyimsel birimlerdeki sözcük içi karşıt anlamlılığın ise
bağımsız bir araştırmada ele alınması daha doğru olacaktır.

2. YÖNTEM
Bu çalışmada yabancı dil öğretiminde sözcük içi karşıt anlamlılık konusunda karşılaşılan
sorunlar nitel araştırma yöntemleri çerçevesinde değerlendirilecektir. Bununla birlikte
sözcük içi karşıt anlamlılığın Rusça öğretim sürecinde neden olduğu çeşitli sorunlara
değinilecektir.

3. BULGU VE YORUMLAR
Sözcüksel birimlerde adlandırma içerikli (usual ‘kalıcı’)4 ve duygusal – değerlendirme
içerikli (occasional ‘geçici’) olmak üzere iki farklı sözcük içi karşıt anlamlılık vardır.
Adlandırma içerikli karşıt anlamlılık dilin tarihsel gelişimi sürecinde biçimlenmiştir. Bu
türden sözcüklerdeki karşıtlık mantıksal – anlamsal düzlemdedir (Litvinova, 2012, s. 88),
(Mahmutova, 2009a, s. 10-11) ve bağımsız olarak her zaman devam eder. Örneğin Rusçadaki
vıvestis' 1. ‘yok olmak’ 2. ‘ortaya çıkmak (kuş ve çeşitli böceklerin yumurtadan çıkması)’;
odoljit' 1. ‘borç vermek’, 2. ‘borç almak’; naverno 1. ‘elbette, şüphesiz’, 2. ‘belki, olabilir’;
pereizbrat' 1. ‘yeniden seçmek’, 2. ‘başka birini seçmek’; zavyazat' 1. ‘ilişki kurmak’, 2. ‘ilişkiyi
kesmek’; plastovat' 1. ‘katmanları birbiri üzerine koymak’, 2. ‘katmanlara ayırmak’; razbit' 1.
‘yaratmak’, 2. ‘yok etmek’ vb. Bu sözcüklerin içeriğindeki karşıt anlamlar açıklamalı
sözlüklerde yer alır ve kalıcı (usual) olarak kabul edilir. Bu grupta genellikle fiiller vardır.
Fiillerdeki bu karşıtlık senkretik (iki farklılığı üzerinde taşıyan) ve çok anlamlı önekler
sayesinde oluşur. Bilindiği üzere Rusça önekler son derece geniş birleşim değeriyle en genel
L. R. Mahmutova sözcük içi karşıt anlamlılığı detaylı biçimde incelediği Osnovnıye tipı enantiosemii v
sovremennom russkom yazıke ‘Çağdaş Rus Dilinde Sözcük İçi Karşıt Anlamlılığın Temel Türleri’ adlı
doktora tezinde kapsamlı bir sınıflandırmaya da yer vermiştir. (Mahmutova, 2009a). Bu çalışmada da
söz konusu doktora tezindeki sınıflandırma esas alınmıştır.
4 B. T. Ganeyev adlandırma içerikli sözcük içi karşıt anlamlılığı pervonaçal'naya enantiosemiya
‘asıl/gerçek sözcük içi karşıt anlamlılık’ olarak adlandırmaktadır (Ganeyev, 2003, s. 9).
3
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ve yaygın anlamı bile kesinleştirme özelliğine sahiptir. Bunun sonucunda da fiil belirli bir yön
ve zaman özelliği kazanarak karşıt anlam yüklenir (Mahmutova, 2009a, s. 23). Örneğin
prosluşat' 1. ‘duymak’, 2. ‘duymamak’; prosmotret' 1. ‘görmek’, 2. ‘gözden kaçırmak’ fiillerinde
karşıtlık pro- önekinin 1. ‘uygulamanın tamlığı’ ve 2. ‘ihmal, dikkatsizlik’ anlamları sayesinde
oluşmuştur. Zadımit' 1. ‘tütmeye başlamak’, 2. ‘dumanla kaplanmak’ fiilindeki karşıt anlamlar
ise za- önekinin içeriğindeki 1. ‘eylemin başlaması’, 2. ‘eylemin sonuna kadar yapılması’
anlamlarıyla sağlanmıştır (Markova, 2010, s. 633).
Ana dilde dahi doğası gereği iletişimi güçleştiren bu sözcüklerin yabancı dili öğrenirken çok
dikkatli kullanılması gerekmektedir. Bunun için de Rusça öneklerin taşıdığı anlamlar tüm
ayrıntılarıyla bilinmeli, kontekst de eksiksiz biçimde oluşturulmalıdır. Örneğin dilbilgisel
açıdan doğru fakat eksik bir kontekst olan ya prosmotrel vaşi oşibki 1. ‘yanlışlarınızı gördüm’
2. ‘yanlışlarınızı gözden kaçırdım/fark etmedim’ tümcesinde, prosmotret' fiilinin hangi
anlamda kullanıldığı anlaşılmamaktadır (Mahmutova, 2009b, s. 277). Bu ve benzeri
durumlarda sözcüklerin özellikle de yabancı dilde yanlış anlaşılmaya neden olmayacak
biçimde tamamlanmış bir kontekste kullanılması kaçınılmazdır. Bununla birlikte dilbilgisel
yapının sözcüğün anlamında belirleyici olmadığı durumlar da vardır. Buradaki karşıtlık çok
farklı bir dilsel süreç içinde biçimlenmiştir. Örn.: abzats 1. ‘beğenilmeyen bir şey hakkında’, 2.
‘beğenilen bir şey hakkında’; bestsennıy 1. ‘hiç değeri olmayan’, 2. ‘çok değerli’; dobro 1. ‘iyi’, 2.
‘kötü’; vovek 1. ‘her zaman’ 2. ‘hiçbir zaman’; minovat' 1. ‘geçmek (atlatmak)’ 2. ‘geçmek
(maruz kalmak)’ vb. Bu kapsamdaki sözcükler dilbilgisel açıdan herhangi bir çağrışımsal
belirleyici içermedikleri için tamamen kontekste bağlı olarak anlam kazanırlar.
Sözcük içi karşıt anlamlılığın yabancı dil kullanıcıları için en karmaşık grubunu duygusal
değerlendirme5 (öznel değerlendirme) içerikli sözcükler ve söz grupları oluşturmaktadır.
Buradaki karşıtlık sözcüğün değerlendirme içeren birincil anlamının söylev sürecinde farklı
işlev kazanması sonucunda ortaya çıkar (Litvinova, 2012, s. 88). Örneğin, Genial'no! Opyat' za
tebya vsyo peredelıvat' pridyotsya… ‘Akıllı! Senden sonra herşeyin yeniden yapılması
gerekecek…’; Opyat' ves' perepaçkalsya, krasavets! ‘Her şeyi batırmışsın, akıllı’ tümcelerinde
genial'no ve krasavets sözcükleri gerçek anlamlarının tam tersini ifade etmek amacıyla ironik
biçimde kullanılmıştır (Litvinova, 2012, s. 88). Duygusal değerlendirme içeren karşıtlık
nesnel değil çağrışımsaldır (Mahmutova, 2009a, s. 19). Bu tür karşıtlık genellikle sıfat, zarf ve
ünlemlerde görülür ve öznel bir değerlendirmeyle yaratılır (Litvinova, 2012, s. 88). Sözcüğün
Değerlendirme evrensel bir dilsel kategoridir. Bilişsel eylemde insan sadece gerçekliği adlandırmaz,
aynı zamanda ona olumlu ya da olumsuz (iyi – kötü; güzel – çirkin vb.) bir değer yükler (Markova,
2010, s. 632). Duygusal değerlendirme ise duygu ve düşüncelerin nesnel yargılarla
değerlendirilmesidir. Fakat değerlendirme anlamı sadece gerçek değerlendirme (iyi – kötü; güzel –
çirkin vb.) sözcükleriyle oluşturulmaz. Birçok düşünce söz konusu toplumun klişeler temelindeki
dünya algısına göre değerlendirme içerebilir. Örn.: Mama, ya sdelal uroki ‘Anne, ödevlerimi yaptım’, Vse
studentı sdali ekzamenı ‘tüm öğrenciler sınavı verdi’ (olumlu değerlendirme) vs. (Litvinova, 2012, s.
86). V. V. Vinogradov, değerlendirme anlamının sadece sözcüksel bir özellik değil aynı zamanda
anlamsal yapı içinde sözcüğün anlamını değiştiren olası bir bileşen olduğunu belirtir (Sadçikova, 2009,
s. 1306).
5
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alışılmamış biçimde karşıt anlam yüklenmesi bireysel kullanımdaki duygusal tonunun
değişerek yeniden anlam kazanmasıdır. Değerlendirme anlamı taşıyan dil birimlerinin karşıt
anlam kazanması genellikle konuşma dilinde ve jargonlarda gerçekleşir (Sadçikova, 2009, s.
1306). Sözcüğün ironik içerikle karşıt anlamda kullanımının uygulamada sınırsız olduğu
kabul edilmektedir (Litvinova, 2012, s. 87).
Yukarıda da belirtildiği gibi anlam karşıtlığı kontekstin (içerik) yanı sıra sözdizimine de
bağlıdır. Tı mne oçen' nujna! ‘bana çok lazımsın!’ ifadesinde ‘çok’ anlamına gelen nujna
sözcüğünün yer değiştirmesiyle anlam olumludan olumsuza geçer ( krş.: Oçen' tı mne nujna!
‘Çok lazımsın bana’; Ya boyus' tebya ‘Senden korkuyorum’, Aga! boyus' ya tebya ‘Ya!
Korkuyorum senden; umnıy ‘akıllı’, slişkom umnıy ‘fazla akıllı’ vb.) (Litvinova, 2012, s. 88).
Genel anlamda insan için nesnenin “iyi” özelliğinin normal olduğu kabul edilmektedir. Normal
bir durum ise özel bir dikkat gerektirmez ve olumlu bildirimde sözcük çeşitliliğine gerek
duyulmaz (Litvinova, 2012, s. 88). Bu yüzden dilde kural olarak değerlendirme anlamı
olumludan olumsuza doğru bir değişim gösterir. Dolayısıyla kullanıcı karşıt anlam içeren
sözcüğün olumlu anlamını kullanma eğilimi gösterebilir. Bu da yabancı dil kullanımında
iletişimin aksamasına neden olabilir.
Nadiren gerçekleşse de olumsuz anlam içeren adlandırmanın olumluya dönüştüğü
durumlarda vardır. Bu durum özellikle çocuklar ve ev hayvanları için geçerlidir. Örneğin
‘haydut’ anlamındaki razboynik ve ‘ahmak’ anlamındaki glupıy çocuklar için sırasıyla ‘sevimli,
şımarık’ ve ‘savunmasız küçük çocuk’ anlamlarında kullanılır (krş.: ujasno horoşiy ‘dehşet
güzel’, straşno krasivıy ‘korkunç güzel’). Kontekst ve söz dizimi burada da son derece
önemlidir. Alışılmışın dışında, karşıt anlamda kullanılan bir sözcük değerlendirme içeren
başka sözcüklerle bir araya geldiğinde anlamı yanlış anlaşılmaya neden olmayacak biçimde
netleşir. Örneğin razboynik sözcüğünün anlamı önüne gelen sıfatın olumlu ya da olumsuz
içeriğine göre belirlenebilir (krş.: straşnıy razboynik ‘korkunç haydut’, malen'kiy razboynik
‘minik haydut’) (Litvinova, 2012, s. 88).
İnsan düşüncesinin sınırsız çeşitliliği ironinin oluşmasını sağlar. Günlük konuşma dili ise
ironinin doğal kaynağıdır. İroninin en temel ögesi ise gerçekte söylenmek isteneni tahmin
edilebilecek biçimde gizleme isteğidir. İroniyle sağlanan komikliğin temelindeki ani aldatma,
ifadenin etkisini artırır (Sadçikova, 2009, s. 1306-1307). Eğer doğru bir kontekst
oluşturulmuşsa ana dilde ironik içerikli söylevin anlaşılmasında her hangi bir güçlük
yaşanmaz. N. M. Şanskiy bu durumu, alışılmamış anlamın konuşmada veya metin içinde
nötrleşmesiyle açıklar (Bunčić , 2004, s. 209). Ana dilde sözcük içi karşıt anlamlılığın
iletişimde aksamaya yol açmaması iki planda gerçekleşir: “İlk olarak sözcüğün değişik
anlamları sadece belirli durumlarda kullanılır, böylece dinleyen (veya okuyan) bu durumda
kullanılamayacak anlamı algı çerçevesinin dışında tutar. İkinci olarak da dildeki artıklamadan
dolayı her şey birkaç kez söylenir, böylece alıcı tamamen belirsiz sözcükleri bile hatırlar”
(Bunčić , 2004, s. 210). Fakat durum yabancı dil kullanımında biraz farklıdır. Yabancı dilde
konuşan kişi kontekstin tüm ayrıntılarına hâkim olamaz. Doğal olarak sözcüğün hangi
anlamının hangi durumda kullanılacağını da bilemez. Bilmediği sözcüğün anlamını ise tahmin
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etmeye çalışır. Fakat bu durum da kendisine yardımcı olamaz. Çünkü anlamdaki genel ögeden
dolayı karşıt anlamlar aynı kontekstte kullanılabilir. Bunun dışında kişi bütün durumu kendi
kültür ve dil algısına göre yorumlayabilir. Tüm bu sebeplerden dolayı kendini güvensiz
hisseder. (Hatta konuşmacının ana diliyle kullandığı yabancı dil aynı aileye aitse biçimsel
benzerliklerden yola çıkarak tahminde bulunabilir). Gönderici ve alıcı kullanılan koda aynı
oranda hâkimse, konuşmacı içgüdüsel olarak yanlış açıklamalara yol açabilecek tümcelerden
kaçınır. Yabancı dildeki iletişimde ise ana dildeki konuşmacı kullandığı sözcüklerden
hangisinin yanlış anlamalara yol açacağını bilemez (Bunčić , 2004, s. 210-211).
Yabancı dildeki iletişimde sözcük içi karşıt anlamlılığın her iki türünden de kaynaklı güçlüğün
temelinde konuşulan/öğrenilen dile özgü dünya algısının farklılığı vardır. Adlandırma içerikli
karşıt anlamlılıkta iki anlamın da sözlükte yer alması doğru anlamın bulunabilmesi açısından
avantaj sağlar. Fakat sözcüğe dilin öznel kullanımı sonucu yüklenen ironik anlamın
sözlüklerde bulunmaması ayrı bir güçlük yaratmaktadır. Bu durumda dilbilimsel
sosyokültürel çerçevede gerçekleşecek çağrışımlar sözcüğün anlaşılmasına katkı sağlayabilir.
İletişimin normal seyrinde aksaklığa neden olan, sözcüğün bireysel kullanımda sınırsız
biçimde kazandığı anlamın geçiciliğidir.

4. SONUÇ
Bazı bilim adamları sözcük içi karşıt anlamlılığın dilin eski kökleriyle bağlı, gelişmiş dillerde
olmaması gereken bir durum olduğunu söyler. Bu düşünce çerçevesinde, oluşan yeni
örneklere rağmen dil mekanizmasının, iletişimi güçleştirdiği için çok anlamlılık ve eş seslilik
gibi sözcük içi karşıt anlamlılığı da yok etmeye çalıştığı yönünde görüşler bulunmaktadır
(Bunčić , 2004, s. 208). Bu da bu tür sözcüklerin dil mekanizmasının doğrudan kendisi
açısından iletişim için bir sorun olduğunu göstermektedir. Fakat dil tarafından
sınırlandırıldığı düşünülse de sözcük içi karşıt anlamlılık günümüzde oluşumu devam eden
bir kategoridir. Sadece edebi dilde değil, diyalektlerde, gençlik jargonlarında ve dilin edebi
olmayan diğer alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Rusçada gençler arasında kullanılan
abzats 1. ‘beğenilmeyen bir şey hakkında’, 2. ‘beğenilen bir şey hakkında’ (Bunčić , 2004, s.
208) ve (yanlış kullanım olduğu belirtilse de) zanyat' 1. ‘borç vermek’; 2. ‘borç almak’
(Mahmutova, 2009a, s. 13), (Mahmutova, 2009b, s. 277) sözcükleri son yıllarda oluşan
adlandırma içerikli yeni örneklerdendir. Çağdaş dilde etken biçimde oluşmaya devam eden
bu türden sözcüklerin iletişimde yol açabileceği güçlükler açıkça görülmektedir. Bu durum
yabancı dildeki iletişimde ise özel bir dikkat gerektirmektedir. İletişimin eksiksiz olarak
sürdürülebilmesi için bu türden sözcüklerin tüm anlam ayrıntılarıyla öğrenilmesi
kaçınılmazdır.
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POETRY MEMORIZATION IN TURKISH LITERATURE EDUCATION
(Student Attitudes, Positive and Negative Aspects of the Method, The problems
that are Encountered, Solution Recommendations)
TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİNDE ŞİİR EZBERİ
(Öğrenci Tutumları, Yöntemin Olumlu ve Olumsuz Tarafları, Karşılaşılan
Sorunlar ve Çözüm Önerileri)1
Mustafa ALKAN 2

ABSTRACT
The most important subject of the national educational programs has always been language and literature subjects for centuries.When
compared with the other genres in the art of literature, poetry is the endeavor which has the most important place. Therefore, having the
knowledge of poetry or learning it is of considerable significance in literature education. The method of poetry memorization was
extensively used in poetry and literature education in the past. One wonders how much longer this method can be used in literature
education. What kind of an attitude does today’s generation have towards poetry memorization? Does this method encourage students to
have a liking for the art of literature and to get engaged in it? How much can poetry memorization contribute to desirable language use
and socialization? What kind of a method should be followed if this method is to be used in literature education? The effort to find
answers to such questions has formed the basis of our research paper.The main objective of our study is to determine and contrast the
thoughts of the students before and after graduation who memorize poems during their high school program and undergraduate program,
to pinpoint the positive and negative aspects of this method, to identify the problems that are encountered during the implementation
process of this method and to offer solutions to these problems. We have drawn some conclusions as to the contribution of memorizing
poetry from Turkish literature during high school and undergraduate program education to individual and social development, the
attitude of students towards this method and the positive and negative aspects of this method at the end of this study.
Key Words: Turkish literature, poetry memorization, literature education, student attitudes.

ÖZET
Yüzyıllar boyunca, milletlerin eğitim programlarının en önemli dersi her zaman dil ve edebiyat dersleri olmuştur. Edebiyat sanatı
içerisinde diğer türlerle kıyaslandığında şiir, en önemli yere sahip uğraştır. O nedenledir ki edebiyat eğitiminde de şiiri bilmek ya
da onu öğretmek son derece önemi haizdir. Geçmişte şiir ve edebiyat eğitiminde şiir ezberleme yöntemi yoğun olarak
kullanılmıştır. Acaba bugün bu yöntem edebiyat eğitiminde ne kadar kullanılabilir? Bugünün nesli şiir ezberine nasıl yaklaşır? Bu
yöntem, edebiyat sanatını sevme ve onunla iştigal etme açısından öğrencilerde bir heves meydana getirir mi? Şiir ezberinin dili
güzel kullanma ve sosyalleşmeye ne kadar katkısı olabilir? Edebiyat eğitiminde bu yöntem kullanılacaksa nasıl bir yol
izlenmelidir? İşte bu soruların cevabını bulma çalışması bizim bu bildirimizin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Araştırmamızdaki temel amaç, lise ve lisans eğitimi esnasında şiir ezberi yapan öğrencilerin eğitimleri esnasındaki düşünceleri
ile mezun olduktan sonraki düşüncelerini belirlemek ve karşılaştırmak, bu yöntemin olumlu ve olumsuz taraflarını ortaya
koymak, yöntemin uygulanması esnasında karşılaşılan sıkıntıları belirlemek ve bunlara çözüm önerileri ortaya koyabilmektir.
Çalışmamız neticesinde lise ve lisans eğitimi esnasında Türk edebiyatı alanıyla ilgili şiirler ezberlemenin bireyin bireysel ve
sosyal gelişimine katkısı, bu yönteme öğrenci yaklaşımları ile yöntemin artı ve eksi yönlerine dair birtakım çıkarımlara ulaştık.
Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyatı, şiir ezberi, edebiyat eğitimi, öğrenci tutumları.
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1. GİRİŞ
Bilindiği üzere, yüzyıllar boyunca, milletlerin eğitim programlarının en önemli dersi her zaman dil ve
edebiyat dersleri olmuştur. Bütün milletler, yeni nesillere milli özelliklerini anlatabilmede en önemli araç
olarak edebiyatı kullanmışlar; edebiyatın aynı zamanda bir güzel sanat etkinliği olması da onun kişinin
duygu eğitiminde de kullanılması yolunu açmıştır.
Edebiyat sanatı içerisinde diğer türlerle kıyaslandığında şiir, en önemli yere sahip uğraştır. Yüzyıllar
boyunca da şiir bu sanat içinde nesirden hep önde olmuştur. O nedenledir ki edebiyat eğitiminde de şiiri
bilmek ya da onu öğretmek son derece önemi haizdir.
Muhakkak eğitim sistemleri değiştikçe bu sistemin bir parçası olarak edebiyat eğitimi de değişime
uğramış buna paralel olarak da şiir eğitimi de bu değişimden beri kalmamıştır.
Geçmiş dönemlerde, şiir ezberleme yöntemiyle şiir ve sanat eğitimi çok tercih edilen bir yöntem
olmuştur. Nitekim Ömer Faruk Akün Hoca, İslam Ansiklopedisi’nin “Divan Edebiyatı” maddesinde
Nizamî-i Aruzî’den haraketle geçmişte şiir alanında yetişme şartlarından birisi olarak, kişinin kendinden
önceki şairlerden en az 20.000 beyit çağdaşlarından ise en az 10.000 beyit ezbere bilmesi gerektiğini
ortaya koyar. Bu bize şunu göstermektedir ki eskiden şiir eğitiminde şiir ezberleme yöntemi büyük önem
taşıyordu.
Acaba bugün şiir ezberleme yöntemi edebiyat eğitiminde ne kadar kullanılabilir? Bugünün nesli şiir
ezberine nasıl yaklaşır? Bu yöntem, edebiyat sanatını sevme ve onunla iştigal etme açısından öğrencilerde
bir heves meydana getirir mi? Şiir ezberinin dili güzel kullanma ve sosyalleşmeye ne kadar katkısı
olabilir? Edebiyat eğitiminde bu yöntem kullanılacaksa nasıl bir yol izlenmelidir? İşte bu soruların
cevabını bulma çalışması bizim bu bildirimizin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Türk Dili ve Edebiyatı alanında öğretmen ve öğretim görevlisi olarak geçirdiğimiz 14 yıl içinde Türk
Edebiyatı eğitiminde şiir ezberi yöntemini kesintisiz ve düzenli olarak kullandık. İşte bu çalışmamızda şiir
ezberi yaptırıp da bugün mezun durumda olan öğrencilerimiz ile, asıl olarak bugün hâlâ Afyon Kocatepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde eğitimlerine devam eden öğrencilerimizde
uygulamak kaydıyla hazırlamış olduğumuz tutum ölçeğini kullanarak bir araştırma yaptık ve bu ölçeğin
değerlendirilmesi neticesinde de şiir ezberleme yöntemiyle yapılan edebiyat eğitimine dair öğrenci
eğilimlerini ortaya koyan birtakım verilere ulaştık.
Araştırmaya ve verilerin analizine girmeden önce lise ve lisans eğitiminde verdiğimiz derslerdeki şiir
ezber yönteminin nasıl uygulandığını izah etmek öğrenciler tarafından yapılan değerlendirmenin ve
madde analizlerinin anlaşılması açısıdan uygun olacaktır.
Araştırmacının Türk Edebiyatı Eğitiminde Kullandığı Şiir Ezberi Yöntemi
Gerek öğretmen ve gerekse öğretim görevlisi olarak çalışmış olduğumuz 14 yıl içerisinde görev
yaptığımız okullarda ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi bölümünde şiir
ezberi yöntemini etkili bir şekilde kullanmaya çalıştık.
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Lise Türk edebiyatı eğitiminde dersin içeriğine uygun olarak3 seçilen şiirler, ezberletilmeden önce
öğrencilere metin halinde verilirken, ilk olarak bir dersin veya iki dersin tamamı şiirin tahliline ayrılmış
ve öğrencilerin şiirin anlamını ve dünyasını kavrayarak ve böylece severek ezberlemeleri sağlanmaya
çalışılmıştır. Öğrencilere öğretmen tarafından seçilen şiirlerden ayda bir tane ezberletilmiş ve ilgili aya ait
şiir, takip eden ayın ilk haftasındaki ilk derste öğrencilerden sözlü olarak alınmıştır. Hatalı okumalarda
her hata için belli bir puan eksitilerek sembolik bir işaretle4 başarı tespit edilmiş ve dönem sonunda sözlü
sınav puanlarından biri şiir ezberinden verilmiştir. Ezber şiiri öğrencilerden dinlerken unutma anında
hatırlanması için makul bir süre verilmiştir. Bu şekilde yapılan şiir ezberi çalışmasında öğrencilere bir yıl
içinde yaklaşık 8 şiir ezberletilmiştir. Bu da lise eğitimi süresince toplamda yaklaşık 30 şiir yapar ki
yadsınamayacak bir şiir birikimi demektir.
Lisans eğitimi esnasında ise girilen derslerin içeriğine uygun olarak5 seçilen şiirlerden yarı yıl ve dönem
sonu sınavlarında sorulmak üzere 2’şer şiir ezberletilmiştir. Bu şiirlerde geçen yabancı kelimeler ve gazel,
kaside gibi şiirlerin günümüz Türkçeleri de ezberlenecek metnin içeriğine dahil edilmiştir. Bu ezberlenen
şiirler vakit probleminden ve sınıf kalabalıklığından dolayı sözlü olarak alınamamış ve sınavda her
şiirden rast gele 2 dörtlük, beyit ya da bent olmak üzere 4 dörtlük, beyit ya da bent sorulmuş ve 20 puan
üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirmede hatalı her ifadeden “1” puan kırılmıştır. Böylece
bir ders döneminde, verilen her dersten 4 şiir ezberlenmiştir ki bu da, girilen ders sayısına göre
değişmekle birlikte, dört yıllık lisans eğitiminde toplam olarak 30 civarında şiir ezberi demektir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde tarafımızdan verilen derslerde
ezberlettiğimiz şiirleri bir fikir vermesi açısında şu tablo ile göstermek mümkündür:

DERS ADI
Edebiyat Bilgi ve
Kuramları-1
Yazı Yazma Teknikleri

Eski Türk Edebiyatı-1
Yeni Türk Edebiyatı-1

GÜZ DÖNEMİ
ARA SINAV (VİZE)
1) Kaldırımlar – Necip Fazıl Kısakürek
2) Sivas’ta Yoksul Çocuklar – Yavuz
Bülent Bailer
1) Mehlika Sultan – Yahya Kemal Byatlı
2) Tek Hece Aşk – Cemal Sâfi
3) Otuz Beş Yaş – Câhit Sıtkı Tarancı

1) Beni candan usandırdı - Fuzuli
2) Bir nîm neşve say - Nedim
1) Hürriyet Kasidesi – Namık Kemal
(seçilmiş 15 beyit)

DÖNEM SONU SINAVI (FİNAL)
1) Bayrak – Arif Nihat Asya
2) Haddeden geçmiş nezâket... - Nedim
1) Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey
Var 2) Kardelen – Hayrullah Paşalıoğlu
3) Geldi Geçti Ömrüm Benim – Yunus
Emre
1) Süzme çeşmün gelmesün – Rasih
2) Gittin amma ki - Neşâtî
1) Terkib-i Bent – Ziya Paşa (seçilmiş 17
beyit)

Lise 1. sınıfta hemen her türden ve dönemden, Lise 2. sınıfta Halk ve Divan şiirinden, Lise 3. sınıfta Tanzimat ve sonrası şiirlerden, Lise 4’te ise
Cumhuriyet Dönemi’ne ait şiirlerden öğretmenin tercihine göre en güzel şiirler ezberletilmiştir. (Şiirler ezberletilirken bilimeyen kelimeleri ile
gazel gibi, kaside gibi şiirlerin günümüz Türkçe’leri de ezberletilmiştir.)
4 Puanlamada kullanılacak, yapılan şiir ezberinin hata oranını veren semboller şu şekildedir: Hatasız: “A”; bir hata: “B”; iki hata: “C”; üç hata: “D”;
dört hata: “E”; beş hata: “ezber yapılmadı”.
5 Derslerde ezberletilen şiirler şu şekilde belirlenmiştir: Yazı Yazma Teknikleri’nde Cumhuriyet Dönemi’ne ait şiirler; Edebiyat Bilgi ve
Kuramları’nda her dönem ve türden şiirler; Eski Türk Edebiyatı dersinde Gazel ve Kasideler; Yeni Türk Edebiyatı 1 dersinde Tanzimat Dönemi’ne
ait şiirler; Dünya Edebiyatı dersinde yabancı şairlerden yapılmış tercüme şiirler; Özel Öğretim Yöntemleri dersinde öğretmenlikle ilgili şiirler;
Çağdaş Türk Edebiyatı dersinde 1950 sonrasına ait şiirler; Metin İncelemeleri ve Edebiyat ve Toplum derslerinde her dönem ve türe ait öğretim
elemanınca belirlenen şiirler ezberletilmiştir.
3
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Dünya Edebiyatı

1) Bahtiyar Vahabzade – Menim Anam
2) Rubailer – Ömer Hayyam

Özel Öğretim
Yöntemleri-1
Çağdaş Türk Edebiyatı

1) Dünyanın Bütün Çiçekleri – Ceyhun
Atuf Kansu
1) Mona Roza – Sezai Karakoç
2) Hala Koynumda Resmin – Ahmet Telli
BAHAR DÖNEMİ
1) Cemal Safi – Sende Kalmış
2) Çin-i zülfün – Ahmet Paşa

Edebiyat Bilgi ve
Kuramları-2
Eski Türk Edebiyatı-2
Edebiyat ve Toplum

Metin İncelemeleri

1) Gülsitan-ı dehre geldik... – Nâbî
2) Bağlanıp zülfüne... – Şeyh Galip
1) Şaşırdım Kaldım İşte – Yavuz Bülent
Bakiler
2) Can verme gam-ı aşka... - Fuzûlî
1) Siyah Gözlerine Beni de Götür –
Nurullah Genç
2) Yine zevrâk-ı derûnum... – Şeyh Galip

1) Herkes Öldürür Sevdiğini – Oscar
Wilde
2) Ağlamak İçin Gözden Yaş Mı Akmalı –
Wictor Hugo
1) Çocuklarım – Rıfat Ilgaz
1) İnsanlar – Can Yücel
2) 3.Şahsın Şiiri – Atilla İlhan
1) Bir Adın Kalmalı – Ahmet Hamdi
Tanpınar
2) Ben Sana Mecburum – Atilla İlhan
1) Hevâ-yı aşka uyup... – Nâilî
2) Tahammül mülkünü... - Nedim
1) Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman –
Bahattin Karakoç
2) Sînede evvel... - Nedim
1) Sînede evvel - Nedim
2) Her Şey Sende Gizli - Can Yücel

Araştırmanın Amacı:
Araştırmamızdaki temel amaç, lise ve lisans eğitimi esnasında şiir ezberi yapan öğrencilerin şiir ezberine
dair tutumlarını belirlemek, bu yöntemin olumlu ve olumsuz taraflarını ortaya koymak, yöntemin
uygulanması esnasında karşılaşılan sıkıntıları belirlemek ve bunlara gerek öğrenciler ve gerekse
tarafımızdan tavsiye edilen muhtemel çözüm önerilerini ortaya koyabilmektir.

Problem Cümlesi:
Lise ve lisans eğitimi esnasında şiir ezberi yapan öğrencilerin bu eğitim yöntemine dair tutumları
nasıldır? Bu tutumların edebiyat eğitimine olumlu ve olumsuz etkisi nedir?
Alt Problemler:
1) Şiir ezberi yapan öğrencilerin bu yönteme karşı tutumları süreç içinde değişiklik göstermekte midir,
değişmekte ise nasıl bir değişim ortaya çıkmaktadır?
2) Öğrenciler daha çok hangi türde şiir ezberlemekten hoşlanmaktadırlar?
3) Türk edebiyatı alanıyla ilgili derslerde öğrenciler şiir ezberi konusunda serbest bırakıldıklarında ne
tür şiir ezberlemeye eğilimlidirler?
4) Ezberlenilen şiirlerin öğrencilerin gerek derslerine gerekse sosyal ilişklilerine etkisi var mıdır?
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5) Öğrencilerin şiir ezberi ile aldıkları eğitimden fayda görüp görmediklerine dair tutum ve düşünceleri
nedir?
6) Şiir ezberinde gerek eğitmenin gerekse öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar nelerdir, bu sorunlara
getirilebilecek muhtemel çözümler nasıldır?
7) Geleceğin Türkçe öğretmeni adayı olan şu anki lisans öğrencileri öğretmenliklerinde şiir ezberini bir
eğitim metodu olarak kullanmayı düşünmekte midirler?

2. YÖNTEM
Bu çalışma betimsel nitelikte tarama (survey) modeliyle yapılmış bir araştırmanın ürünüdür. “Tarama
modelleri, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan
araştırma yaklaşımıdır.”6 Çalışmada eğitimleri esnasında öğrencilerin Türk edebiyatı ile ilgili olarak almış
oldukları derslerde, şiir ezberi yapan öğrencilerin bu yönteme dair yaklaşımları, yapılandırılmış anket
sorgulamasıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Ancak durum tespitinin yanısıra karşılaşılan sorunlar ve
gerek öğrencilerin gerekse araştırmacının çözüm önerilerine de çalışmada yer verilmiştir.
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi:
Araştırmanın evrenini Nevşehir Kozaklı Lisesi ve Nevşehir Anadolu Öğretmen Lisesi’nde öğrenim görüp
bu gün mezun durumda olan ve araştırmacıdan ders alıp düzenli olarak şiir ezberi yapmış kişilerle;
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi bölümünden hem mezun olmuş hem de
henüz bu fakültede eğitimlerine devam edip yine araştırmacıdan ders almış ve derslerde düzenli olarak
şiir ezberi yapmış 247 öğrenci oluşturmaktadır.
Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi:
Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırmacı tarafından konuyla ilgili bir tutum anketi
geliştirilmiştir. Ankette öncelikle katılımcının cinsiyeti, sınıf düzeyi, lise eğitiminde şiir ezberi yapıp
yapmadığı ve lisans eğitimi esnasında şiir ezberi yaptığı derslerdeki başarı durumunu tespit eden bilgi
almaya yönelik sorular sorulmuştur.
Tutum tespitine dair, katılımcılara 20 soru yöneltilmiştir. Her bir maddeye yönelik beşli derecelendirme
ölçek aralığını ifade eden “Hiç Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Tamamen
Katılıyorum” şeklindeki seçeneklerden oluşan dönütlere sırasıyla 1,2,3,4 ve 5 değerleri verilmiştir.
Çalışmanın verilerine, anketin Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi bölümündeki
öğrencilere araştırmacı tarafından doğrudan uygulanması; bu bölümden mezun olmuş ve lise eğitimi
esnasında şiir ezberi yapmış öğrencilere ise7 elektronik posta ile gönderilip anket sorularının
cevaplandırılmasından sonra tekrar elektronik posta yoluyla toplanması ile ulaşılmıştır.
Araştırma ölçeğindeki 20 maddeye verilen cevaplar SPSS15.0 programında frekansların yüzdeleri
alınarak değerlendirilip yorumlanmıştır.

Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006, s.77.
Bu öğrenciler araştırmacının daha önce görev yaptığı ve öğrencilere şiir ezberlettiği Nevşehir Kozaklı Lisesi ve Nevşehir Anadolu Öğretmen
Lisesi’nden mezun olmuş öğrencilerdir.
6
7
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3. BULGU VE YORUMLAR
Bulgular ve Yorumlar:
Öğrencilerin anket sorularına verdikleri cevapların yüzdelerine göre şiir ezberine karşı eğilimleri ve
tutumları şu şekilde yorumlanabilir:
Madde 1) “Şiir ezberi yapılan dersleri ilk kez aldığımda şiir ezberi yapamayıp başarısız
olacağım endişesine kapıldım.”
Bu maddeye %28,3 oranında “Katılıyorum” ve %25,9 oranında “Kararsızım” cevabı verilmiştir. Buna göre
öğrencilerin % 54,2 gibi bir oranla şiir ezberinden ilk anda başarısız olma korkusuyla çekindikleri
anlaşılmaktadır.
Madde 2) “Şiir ezberi yoluyla aldığım eğitime karşı ilk andaki olumsuz tepkilerim değişti, zamanla şiir
ezberine alıştım.”
Bu maddeye %40,5 oranında “Katılıyorum” ve %16,6 oranında “Tamamen katılıyorum” cevabı
verilmiştir. Bu oranların toplamı % 57,1’dir. Buna göre öğrenciler şiir ezberi hususundaki endişelerinin
zamanla ortadan kalktığını olumsuz tepkilerinin sona erdiğini belirtmişlerdir.
Madde 3) “Divan şiiri tarzındaki şiirleri ezberlemekten daha çok hoşlanıyorum.”
Bu maddeye %29,6 oranında “Katılmıyorum” ve %25,1 oranında “Hiç katılmıyorum” cevabı verilmiştir.
Bu oranların toplamı % 54,7’dir. Buna göre öğrencilerin çoğunluğu divan şiirinden ezberletilen gazelleri
ezberlemeyi çok sevmemektedirler. Bunda yabancı kelimelerin fazlalığı ve metinlerin günümüz
Türkçesi’nin de ezberlenmesi zorunluluğunun etkili olabileceği düşünülmektedir.
Madde 4) “Halk şiiri tarzındaki şiirleri ezberlemekten daha çok hoşlanıyorum.”
Bu maddeye %41,3 oranında “Katılıyorum” ve %16,6 oranında “Tamamen katılıyorum” cevabı
verilmiştir. Bu oranların toplamı % 57,9’dur. Buna göre öğrenciler halk şiiri tarzındaki şiirleri
ezberlemekten hoşlanmaktadırlar. Bunda sanırım şiirlerin açık ve anlaşılır olması ile kolay
ezberlenmesinin etkisi vardır.
Madde 5) “Çağdaş şiirleri ezberlemekten daha çok hoşlanıyorum.”
Bu maddeye %38,1 oranında “Katılıyorum” ve %23,1 oranında “Tamamen katılıyorum” cevabı
verilmiştir. Bu oranların toplamı %61,2’dir. Buna göre öğrencilerin çoğu çağdaş şiirleri ezberlemeyi
sevmektedirler. Bu şiirlerin ezberlenmesinin sevilmesinde şiirlerin duygu dünyasının öğrencilere daha
yakın gelmesinin ve ezberlenmesinin kolay olması etkili olabilir.
Madde 6) “Karışık türde ve her edebiyat alanıyla ilgili şiirleri ezberlemekten hoşlanıyorum.”
Bu maddeye %27,9 oranında “Katılmıyorum”, %25,9 oranında “Katılıyorum” ve %25,1 oranında
“Kararsızım” cevabı verilmiştir. Bu maddeye biribirine yakın oranlarda bu tür cevapların gelmesine
rağmen yine çoğunlukla “Katılmıyorum” cevabının verilmiş olması öğrencilerin kendi tercih ettikleri
şiirleri ezberlemek istediklerini düşünmemize sebep olmaktadır.
Madde 7) “Öğrencilerin kendi ezberleyeceği şiirleri kendilerinin seçmesi daha uygundur.”
Bu maddeye %46,2 oranında “Tamamen katılıyorum” ve %23,5 oranında “Katılıyorum” cevabı
verilmiştir. Bu oranların toplamı %69,7’dir. Buna göre öğrenciler ezberlenecek şiirleri öğretmenin ya da
öğretim elemanının değil de kendilerinin seçmelerini istemektedirler.
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Madde 8) “Ezberlenecek şiirlerin alınan dersle ve edebi tarafı kuvvetli şiirlerden seçilmesi gerektiğini
düşündüğümden ezberlenecek şiirleri ders hocasının seçmesi daha uygundur.”
Bu maddeye %18,2 oranında “Hiç katılmıyorum”, %21,1 oranında “Katılmıyorum”, %21,1 oranında
“Katılıyorum”, %11,7 oranında “Tamamen katılıyorum” ve %27,9 oranında “Kararsızım” cevabı
verilmiştir. Bu oranlara göre bu maddeye katılmadıklarını ifade edenlerin toplamı %39,3; katıldıklarını
ifade edenlerin toplam oranı ise %32,8’dir. Buna göre öğrenciler yine ezberlenecek şiirleri kendilerinin
seçmeleri taraftarı olduklarını ortaya koymuşlardır ancak katılmadıklarını ifade edenlerle kararsızların
oranı da göz ardı edilemeyecek durumdadır.
Madde 9) “Ezberleyeceğim şiirleri seçme imkânı verilseydi kısa ve kolay şiirleri tercih ederdim.”
Bu maddeye %33,6 oranında “Katılmıyorum”, %11,7 oranında “Hiç katılmıyorum”, %19,4 oranında
“Tamamen katılıyorum”, %16,6 oranında “Katılıyorum” ve %18,7 oranında “Kararsızım” cevabı
verilmiştir. Bu oranlara göre bu maddeye katılmadıklarını ifade edenlerin toplamı %45,3; katıldıklarını
ifade edenlerin toplam oranı ise %36,0’dır. Buna göre öğrenciler ezberlenecek şiirleri kendilerinin
seçmesine imkan verildiğinde kolay yola kaçmayacaklarını düşünmektedirler.
Madde 10) “Ezberleyeceğim şiirleri seçme imkânı verilseydi kısa ve kolay olanı değil sevdiğim ve işime
yarayacağını düşündüğüm şiirleri tercih ederdim.”
Bu maddeye %43,3 oranında “Tamamen katılıyorum” ve %27,9 oranında “Katılıyorum” cevabı
verilmiştir. Bu oranların toplamı %71,2’dir. Bu oranlara göre öğrenciler kolay olandan ziyâde sevdikleri
ve kendilerine faydalı olacağını düşündükleri şiirleri ezberleyeceklerini belirtmişlerdir.
Madde 11) “Ezberleyeceğim şiirleri seçme imkânı verilseydi ideolojime ve dünya görüşüme uygun
şâirlerin şiirlerini tercih ederdim.”
Bu maddeye %28,7 oranında “Tamamen katılıyorum” ve %27,1 oranında “Katılıyorum” cevabı
verilmiştir. Bu oranların oplamı %55,8’dir. Bu oranlara göre öğrenciler kendi dünya görüşlerine uygun
şiir ve şâirleri tercih etmektedirler.
Madde 12) “Şiir ezberi yoluyla edebiyat bilgi ve zevkim gelişti. Şiirleri daha rahat anlıyor ve
yorumlayabiliyorum.”
Bu maddeye %38,9 oranında “Katılıyorum” ve %13,4 oranında “Tamamen katılıyorum” cevabı
verilmiştir. Bu oranların toplamı %52,3’tür. Buna göre öğrenciler şiir ezberinden hedeflenen bilgi ve
edebi zevkin elde edildiğini belirtmişlerdir.
Madde 13) “Şiir ezberi ve şiirlerdeki kelimeleri ezberlemek yoluyla kelime hazinem gelişti. Daha rahat
konuşmamda şiir ezberinin faydasının olduğuna inanıyorum.”
Bu maddeye %36,0 oranında “Katılıyorum”, %17,0 oranında “Tamamen katılıyorum”, %16,2 oranında
“Katılmıyorum”, %7,7 oranında “Hiç katılmıyorum” ve %33,1 oranında “Kararsızım” cevabı verilmiştir.
Bu oranlara göre bu maddeye katıldıklarını ifade edenlerin toplamı %43,0; katılmadıklarını ifade
edenlerin toplam oranı ise %23,9’dur. Buna göre öğrenciler şiir ezberi ile öğrenilen yeni kelimelerin ve
ayrıca şiirlerin konuşmalarına olumlu katkısının olduğunu düşünmektedirler. Ancak katılmadıklarını
ifade edenlerle “Kararsızım” diyenlerin oranları da düşündürücü vaziyettedir.
Madde 14) “Şiir ezberi yoluyla edebiyat alanındaki derslerde daha başarılı hale geldim.”
Bu maddeye %25,6 oranında “Katılmıyorum”, %15,4 oranında “Hiç katılmıyorum”, %19,5 oranında
“Katılıyorum”, %6,1 oranında “Tamamen katılıyorum” ve %33,4 oranında “Kararsızım” cevabı verilmiştir.
Bu oranlara göre bu maddeye katılmadıklarını ifade edenlerin toplamı %41,0; katıldıklarını ifade
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edenlerin toplam oranı ise %25,6’dır. Buna göre öğrenciler şiir ezberinin edebiyat alanındaki ders
başarısına bir katkısının olmadığını düşünmektedirler. Ancak bu maddeye katıldıklarını ifade edenlerle
kararsızların toplamı yüksek bir orandır. Yine öğrencilere sınavlarda, %20 ağırlığında, ezberlenilen şiirler
sorulmaktadır. Bu nedenledir ki öğrencilerin büyük çoğunluğu, şiir ezberinden yüksek oranda soru
sorulduğundan, şiir ezberi yapmakta ve bu bölümden yüksek puan almaktadırlar. Yine şiir ezberinden bu
oranda yüksek puanın gelmesinden memnuniyetlerini dile getirenler az değildir.
Madde 15) “Şiir ezberi yoluyla hiç tanımadığım şâirleri tanımış oldum, onların düşünceleri benim de
düşünce ufkumu, hayata ve insanlara bakışımı etkiledi, geliştirdi.”
Bu maddeye %46,6 oranında “Katılıyorum” ve %22,7 oranında “Tamamen katılıyorum” cevabı
verilmiştir. Bu oranların toplamı %69,3’tür. Buna göre öğrenciler ezberlenilen şiirler sayesinde
tanımadıkları şiirlerle ve şairlerle karşılaştıklarını ve bunun kendilerinin düşünce dünyasını olumlu
yönde etkilediğini düşünmektedirler.
Madde 16) “Derslerdeki zorunlu şiir ezberinin dışında ve mezun olduktan sonra da şiir ezberlemeyi
isterdim.”
Bu maddeye %39,8 oranında “Katılıyorum” ve %16,4 oranında “Tamamen katılıyorum” cevabı
verilmiştir. Bu oranların toplamı %56,2’dir. Buna göre öğrenciler şiir ezberinden hoşlanmışlar ki
zorunluluğun dışında da şiir ezberlemeyi düşünmektedirler.
Madde 17) “Ezberlediğim şiirleri akranlarım arasında okuyup kullandığımda kendimde olumlu bir fark
ve önem hissediyorum.”
Bu maddeye %32,0 oranında “Katılıyorum”, %18,0 oranında “Tamamen katılıyorum”, %15,6 oranında
“Katılmıyorum”, %11,9 oranında “Hiç katılmıyorum” ve %22,5 oranında “Kararsızım” cevabı verilmiştir.
Bu oranlara göre bu maddeye katıldıklarını ifade edenlerin toplamı %50,0; katılmadıklarını ifade
edenlerin toplam oranı ise %27,5’tir. Buna göre öğrenciler, ezberledikleri şiirlerin onların sosyal
hayattaki konumlarına olumlu katkıda bulunduğunu ifade etmektedirler.
Madde 18) “Öğretmen olduğumda öğrencilerime şiir ezberletirim.”
Bu maddeye %34,8 oranında “Katılıyorum” ve %20,1 oranında “Tamamen katılıyorum” cevabı
verilmiştir. Bu oranların toplamı %54,9’dur. Buna göre öğrenciler şiir ezberinden memnun olacaklar ki
istikbâldeki öğrencilerine de şiir ezberletmeyi düşünmektedirler.
Madde 19) “Lisede şiir ezberi yaptıktan sonra Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği,
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü okudum. Lisede ezberlediğim şiirler bu bölümlerdeki derslere olumlu
bakışımda ve başarımda etkili oldu.”
Bu maddeye %22,7 oranında “Hiç katılmıyorum”; %22,3 oranında “Katılmıyorum” cevabı verilmiştir. Bu
oranların toplamı %55,0’dır. Buna göre öğrenciler lise eğitimi esnasında yapmış oldukları şiir ezberi
çalışmalarının lisans eğitimi esnasında işlerine yaradığını düşünmemektedirler.
Madde 20) “Derslerde yapılan şiir ezberinin faydalı bir uğraş olduğunu düşünmüyorum.”
Bu maddeye %24,3 oranında “Katılmıyorum”, %14,5 oranında “Hiç katılmıyorum”, %28,9 oranında
“Katılıyorum”, %5,9 oranında “Tamamen katılıyorum” ve %26,4 oranında “Kararsızım” cevabı verilmiştir.
Bu oranlara göre bu maddeye katılmadıklarını ifade edenlerin toplamı %38,8; katıldıklarını ifade
edenlerin toplam oranı ise %34,8’dir. Buna göre öğrenciler, şiir ezberinin olumlu bir uğraş olduğunu
düşünseler de bunun aksini söyleyenler ve kararsızlar da çoktur.
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4. SONUÇ, KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bu değerlendirmeler neticesinde Türk edebiyatı eğitiminde şiir ezberi çalışmasına öğrenci yaklaşımlarını
şu şekilde özetlemek mümkündür:
1) Öğrenciler şiir ezberiyle ilk kez karşılaştıklarında, şiir sınavla ilişkili ise, başarısız olma korkusuyla
endişe duymaktadırlar.
2) Öğrencilerin şiir ezberi hususundaki endişeleri zamanla ortadan kalkmaktadır.
3) Öğrencilerin çoğunluğu divan şiirinden ezberletilen gazelleri ezberlemeyi çok sevmemektedirler.
Bunda yabancı kelimelerin fazlalığı ve metinlerin günümüz Türkçesi’nin de ezberlenmesi zorunluluğunun
etkili olabileceği düşünülmektedir.
4) Öğrenciler halk şiiri tarzındaki şiirleri ezberlemekten hoşlanmaktadırlar. Bunda şiirlerin açık ve
anlaşılır olması ile kolay ezberlenmesinin etkisi olabilir.
5) Öğrencilerin çoğu çağdaş şiirleri ezberlemeyi sevmektedirler. Bu şiirlerin ezberlenmesinin
sevilmesinde şiirlerin duygu dünyasının öğrencilere daha yakın gelmesinin ve ezberlenmesinin kolay
olması etkili olabilir.
6) Öğrenciler ezberlenecek şiirleri öğretmenin ya da öğretim elemanının değil kendilerinin seçmelerini
istemektedirler.
7) Öğrenciler ezberlenecek şiirleri kendilerinin seçmesine imkan verildiğinde kolay yola
kaçmayacaklarını, kolay olandan ziyâde sevdikleri ve kendilerine faydalı olacağını düşündükleri şiirleri
ezberleyeceklerini belirtmektedirler. Ancak ezberlenecek şiirler kendi tercihlerine bırakıldığında dünya
görüşlerine uygun şiir ve şâirleri tercih etmektedirler.
8) Şiir ezberinden hedeflenen bilgi ve edebi zevk elde edildiği düşünülmektedir.
9) Şiir ezberi ile öğrenilen yeni kelimelerin ve ayrıca şiirlerin öğrenci konuşmalarına olumlu katkısı ifade
edilmektedir.
10) Öğrenciler şiir ezberinin edebiyat alanındaki ders başarısına bir katkısının olmadığını
düşünmektedirler. Ancak öğrencilerin büyük çoğunluğu, şiir ezberinden yüksek oranda soru
sorulduğundan, şiir ezberi yapmakta ve bu bölümden yüksek puan almaktadırlar. Yine şiir ezberinden bu
oranda yüksek puanın gelmesinden memnuniyetlerini dile getirenler az değildir.
11) Ezberlenilen şiirler sayesinde öğrenciler tanımadıkları şiirlerle ve şairlerle karşılaştıklarını ve bunun
keendilerinin düşünce dünyasını olumlu yönde etkilediğini düşünmektedirler.
12) Öğrenciler şiir ezberinden hoşlanmışlar. Zorunluluğun dışında da şiir ezberlemeyi düşünmektedirler.
13) Öğrenciler, ezberledikleri şiirlerin onların sosyal hayattaki konumlarına olumlu katkıda bulunduğunu
ifade etmektedirler.
14) Öğrenciler şiir ezberinden memnun olacaklar ki istikbâldeki öğrencilerine de şiir ezberletmeyi
düşünmektedirler.
15) Lisede düzenli olarak şiir ezberi yapan öğrenciler lisede yapmış oldukları şiir ezberinin sonraki
eğitimlerinde işlerine yaradığını düşünmektedirler.
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16) Öğrenciler çoğunlukla şiir ezberinin olumlu bir uğraş olduğunu düşünseler de bunun aksini
söyleyenler ve kararsızlar da az değildir.
Bütün bu çıkarımlardan anlaşılmaktadır ki, öğrenciler genel olarak şiir ezberi ile yapılan edebiyat
eğitiminden memnundurlar. Bu eğitimin gerek sosyal hayatlarında gerekse eğitim hayatlarında
kendilerine katkısının olduğunu düşünmektedirler. Bunu örnekleyen bir öğrenci cümlesi şu şekildedir:
“Ben meslek lisesi mezunuyum, pek şiir ezberlemedim. Bu sene ilk defa dersinize girdim, aslında zorla olması
çok hoşuma gitmedi, arkadaşlarım da şikayetçi bu durumdan ama şunu da gördüm; eğer böyle bir uygulama
olmasa benim hayatımda hiç şiir olmayacaktı. Fark ediyorum ki şiir ezberlemekten hoşlanmyan arkadaşlar
yeri geldiğinde o şiirlerden bir dörtlük patlatıyor yani günlük hayatında kullanıyor.”
Yine bu yöntemin öğrenciler tarafından bilinmeyen bir çok şairi de öğrencilere tanıttığı âşikardır. “Şiir
ezberlediğim vakit yazar ve şairlere merakım arttı. Onlara karşı düşüncelerim değişti veya önyargılarım
oluştu. Şiire ilgim çok az derecedeydi, şiir ezberi beni şairlere yöneltti. Onların düşüncelerini araştırmaya,
hayatlarını merak etmeye başladım.”
Şiir ezberinde ilk anda öğrencilerden gelen olumsuz tepkilere kulak asılmayıp devam edildiğinde zamanla
öğrencilerin bu uğraşı zevk alarak yaptıkları görülmüştür. Bu hususta bir katılımcının cümleleri şu
şekildedir: “Lisede hiç şiir ezberlemedim. Buraya gelince şiir ezberi dendiğinde çok korktum ama şiirleri
tahlil edip anlamlandırınca lisede şiir ezberlemediğim için hayıflandım. Stajda ezberden şiir okuduğumda
öğrencilerin bakışı değişti. Şiir ezberi yapmak ve kullanmak arkadaşlar arasında değerimi artırıyor,
faydasını inkar edemeyeceğim.” Bir başka katılımcının sözleri ise şöyledir: “Bölümde şiir ezberi ilk başta
zor gelse de sonradan hoş bir uğraş haline geldi. Şiir ezberlemek hobimiz oldu. Şiiri sınav gününe bırakmak
yerine daha öncesinden ders çalışırken ara verdiğimizde ya da boş vakti değerlendirmek için iyi ve anlamlı
oldu.” Görülüyor ki ilk anda oluşan korku ve tepkiler zamanla yerini iyimser bir havaya bırakmaktadır.
Ancak bu durumda öğrencilerin yaptıkları şiir ezberinin sınavlarına ve notlarına olumlu yönde
yansıdığını görmeleri gerektiği de vurgulanmalıdır.
Anket çalışmasından anlaşılan en önemli problemin ezberlenecek şiirlerin öğretmen ya da öğretim
elemanı tarafından belirlenmesi ve bir sınav malzemesi olarak kullanılıp adeta zorla ezberletilmesidir. Bu
hususta katılımcıların yazdıkları şu cümleler dikkati çekmektedir: “Öğrencilerime kendi istediğim şiirleri
ezberletmek yerine okuduğum şiirlerle şiiri onlara sevdireceğim. Duyulmak ve hissedilmek istenen şiiri sınav
kağıdında öldürmeyeceğim. Gözyaşlarıyla şırdaş olan bir şiiri sınav puanı olarak hatırlatmayacağım.”
“Benim değil onların istedikleri şiirleri seçerim. Şiiri sevdirmek için başka yöntemler denerim, mesela şiir
dinletisi yaparım, yarışmalar yaparım, şiir kitabı hediye ederim, ünlü şairlerin imza gününe götürürüm.” Bu
ifadelere katılmamak mümkün değildir ancak herhangi bir zorlama olmadan da öğrencinin kendi siteği ile
şiir ezberlemesini beklemek de mümkün değildir. Nitekim bu durumu ifade edenler de olmuştur: “Not
kaygısı olmadan öğrencilerin şiir ezberleyeceğini sanmıyorum, şiir ezberletir sınavda da sorardım.”
Ezberlenecek şiirlerin öğretmen ya da öğretim elemanı tarafından seçilmesi öğrenciler tarafından uygun
görülmemektedir. Bu duruma öğrenciler tarafından sunulan en mantıkî çözüm daha fazla seçeneğin
önlerine konulup o şiirlerden istediklerini ezberlemeleridir. Ancak 4 yıl boyunca şiir ezberletildiği
takdirde hangi öğrencinin daha önce hangi şiiri ezberlediği ya da ezberlemediğini takip etmek de böylece
güçleşecektir. Dolayısıyla edinilen tecrübeler böyle bir uygulamanın öğretmen ya da öğretim elemanını
takip noktasında uğraştıracağı şeklindedir. Bizim kanaatimiz ezberletilecek şiirlerin dersin içeriğine
uygun olarak öğretmen ya da öğretim elemanı tarafından belirlenmesidir.
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TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİNDE ŞİİR EZBERİ

Sonuç olarak düzenli şekilde yapılan şiir ezberinin Türk edebiyatı eğitiminde öğrenciye önemli bir edebi
zevk ve kültür kazandırdığı görülmüştür. Bu çalışmanın düzenli ve sabırlı bir şekilde yapılması şiirlerin
anlaşılmasını ve şiir okuma zevkinin de gelişmesini sağlamaktadır. Bu tarz bir eğitimin gerek lise ve
gerekse lisans eğitiminde yapılması sanat zevkinin gelişmesi açısından faydalı olacaktır.
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ABSTRACT
The aim of this article is to put forward information on the background demand of the preparatory classes. The educational
activities in our country, which are carried out through a foreign language at the university level, reflects the perception that the
universities maintain globally standard field of education. Therefore, without considering whether the problems of the
infrastructure are solved, many universities are moving towards the system of education through a foreign language, thus, the
students are obliged to study a foreign language at a preparatory school before attending their majors. In the first part of the
article, the globalization and efforts to reach the level of contemporary civilization, the presence level of foreign language study
and the reasons leading instruction in a foreign language. Under the heading of preparatory school applications, the following
issues are brought forth; the language teaching is not the purpose of universities, students have to prepare the young people for
life, the materials used to teach a foreign language in preparatory classes do not serve completely teaching objectives but are
designed according to the marketing demands of the publishers, deficiency on mother tongue of students in preparatory classes,
the employment of academic staff in the preparation classes and the instructional planning and its implementation. Under the
heading of comments and suggestions, regarding implementation of preparatory classes, the focus is on solving the problems
observed. There are some recommendations of; the solving of the problems on attendance, creation of competent level on student
groups; managing the learning and teaching processes, the establishment and formation of student dynamics; the creation of a
virtual learning environment, assessment activities, guidance and counseling services and analysis of test results. In the final part,
the study emphasizes that cultivating students' learning needs, prep-school education should not be considered important than the
department to be attended and by utilizing local resources, the development of the country is emphasized to reach universal
values.
Key Words: Preparatory school, Universal Education, English, German, French.

ÖZET
Ülkemizde üniversite düzeyindeki eğitim-öğretim etkinliklerinin bir yabancı dilde yapılması, bu üniversitede verilen alan
eğitiminin standardının da küresel düzeyde olduğu algısını vermektedir. Bu nedenle altyapı sorunlarının çözülüp çözülmediğine
bakılmaksızın pek çok üniversitede yabancı dilde eğitime geçilmekte ve burada öğrenim görecek öğrenciler için de yabancı dilde
eğitim için hazırlık sınıfı uygulamasına geçilmektedir. Bu durumdan hareketle hazırlanan bu çalışmada önce hazırlık sınıfı
uygulamasına ilişkin taleplerin arka planı hakkında bilgi verilmiştir. Bu konuda küreselleşme ve çağdaş uygarlık hedefine ulaşma
çabaları, öğrencilerin yabancı dilde hazır bulunuşluk düzeyi, Üniversiteleri yabancı dilde öğretime yönelten nedenler, İngilizce
öğretimi baskısı alt başlıkları altında tartışılmıştır. Hazırlık sınıfı uygulamasından örnekler başlığı altında ise üniversitelerin
amacının dil öğretimi yapmak değil, gençleri hayata hazırlamak olduğu; açılan hazırlık sınıflarında kullanılan öğretim
materyallerinin dil öğretiminden ziyade pazarın amacına göre hazırlandığı; hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin
Türkçelerinin yetersizliği, hazırlık sınıfında görevli öğretim elemanlarının istihdamı, öğretimin planlanması ve uygulanması
boyutları üzerinde durulmuştur. Hazırlık sınıfı uygulaması ile ilgili görüş ve öneriler başlığı altında, gözlenen sorunların çözümüne
odaklanılmıştır. Bunlardan derslere devam konusu, seviye gruplarının oluşturulması, öğrenme öğretme sürecinin yönetilmesi ve
dinamik kurların oluşturulması, sanal öğrenme ortamının oluşturulması, ölçme değerlendirme etkinliği ve sınıf geçme sistemi,
sınav sonuçlarının analizi, raporlaştırılması ve danışmanlık hizmetleri konusuna ilişkin öneriler yapılmıştır. Sonuç olarak,
öğrencilerin öğrenme gereksinimleri doğrultusunda yetiştirilmesi, yabancı dil öğrenmenin alan öğretiminin önüne geçmemesi
gerektiği, ülke kalkınmasının yerel kaynakları kullanarak evrensel değerlere ulaşılabileceği vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil öğretimi, hazırlık sınıfı, evrensel eğitim, İngilizce, Fransızca, Almanca.
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1. GİRİŞ
Eğitim, uzun vadede sonuç alınan pahalı bir yatırımdır. “Bir toplumun varlığını sürdürmesi ve
gelişmesinde en önemli kaynağı amaçlarına uygun olarak yetiştirdiği insanlardır” (Bozkurt
1995: 33). Okulun çıktısı insandır ve okul ortamından kaynaklanan her türlü hata, toplumda
büyük olumsuzluklarla sonuçlanabilir. Bu nedenle eğitim örgütlerinin amacı doğrultusunda
çalıştırılması önemlidir (Ereş, Üstün, Babaoğlan 2007: 412). Ülkemizde sorun olmaktan bir
türlü çık(a)mayan ve Bologna süreciyle birlikte, Batı dünyasında 1980’ler sonrasındaki neoliberalleşme furyası içinde bilgiyi, araştırmayı, öğrenmeyi, hep meta olarak gören anlayışa
bağlı olarak ortaya çıkan uluslararasılaşma ve kendini bir zorunluluk gibi hissettiren bilimsel
bilgiye ulaşma, elde edilen bilgiyi paydaşlara aktarabilme konusu yabancı dilde öğretim
furyasına dönüştü ve bu dönüşüm süreci çözümün Kaf Dağının arkasında saklanmış gibi
duran sorunlar yumağını da beraberinde getirdi. Bu çalışmada söz konusu sorunlar
yumağının bir bağ çile ipine dönen hazırlık sınıfı uygulamalarına ilişkin 2013 yılında kişisel
blog sayfasında tartışmaya açılan (Çakır 2013) ve o yıldan bu yana sürekli güncellenen
gözlemler, geliştirilen görüş ve öneriler aktarılacaktır.
2. HAZIRLIK SINIFI UYGULAMASINA İLİŞKİN TALEPLERİN ARKA PLANI
Bir ülkenin toplum hayatı, o ülkedeki eğitimin sonuçlarını yansıtan bir ayna gibi
değerlendirilmekte; aynada görülen resme göre hüküm verilmektedir. Arzu edilen görüntü
elde edilemiyorsa, bireylerin günlük hayatlarındaki sorunlar önerilen modellerle
çözülemiyorsa, eğitim sisteminin de gözden geçirilmesi gerekir (Bkz. Tekışık 1995).
Türkiye’de oluşan ortalama algı da bu yöndedir. Eğitimin Türkçenin yerine bir yabancı dilde
yapılması ile sistemdeki hataların ve eksiklerin ortadan kalkacağı yanılsaması yaygındır.
Bunun yanı sıra küreselleşme ve çağdaş uygarlık hedeflerine ulaşmanın olmazsa olmaz
koşullarından ilki yabancı dil olarak görülmektedir.
Küreselleşme ve çağdaş uygarlık hedefi
Türkiye Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte öncelikli hedefleri arasında ulusal egemenliğin
dayanağını oluşturacak ulusal burjuvaziyi yaratma çabasını da gütmüştür (Bilgen 2012: URL).
Bu sınıfa girmeye çalışan herkes günümüzde dünyanın küçük bir köy olma yolunda hızlı bir
yol aldığını ifade ediyor; bir veya birden fazla yabancı dili öğrenmeye ve dil bilmenin getirdiği
öncelikli durumlardan yararlanmaya çalışıyor. Kendimizi kaptırdığımız bu toplumsal beklenti
içinde en mütevazı ailelerden ekonomik olarak en üst katmanda yer alan ailelere kadar
hemen herkes bütçelerinden pay ayırarak çocuklarının meslek öğrenmekten ziyade dil
öğrenmesini hedefliyor.
Bireyler salt yalnızca yabancı dil sınavlarına hazırlanmak için değil, ama iş dünyasında
tutunma, akademik kariyerde yükselme düşüncesi içinde yabancı dili öğrenmeye, o dilde
yayın yapmaya gayret ediyor. Bunun için bir dizi şartları zorluyor; bu yolla küresel rekabet
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ortamında var olma adına gibi bir dizi emek yoğun, fakat doğal ortamdan kopuk bir popüler
kültüre, yeni bir hayat tarzına yöneliyor.
Yabancı dil, başımızı çevirdiğimiz hemen her tarafta yer alan tüketim panoları ile
bilinçaltımıza işleniyor ve medya ile beslene beslene baş edilemeyen bir obeze dönüşen bir
yapay kültür ortaya çıkıyor. Bu durum her geçen gün - öyle bir sarmala dönüşüyor ki bireyler
yaşamak için üreten; ürettiğini tüketip, yeni baştan üretmek için tüketen bir insana
dönüştürüyor. Bu dönüşüm sarmalına sıkışan bireyler, çıkışın bir yabancı dil öğrenmekten
geçtiğine inanmak gibi bir yanılsamaya düşüyor; giderek öz değerlerinden uzaklaşma
başlıyorlar.
Toplumsal beklentiler
Bugün ülkemizde yabancı dil eğitimine anaokulundan başlayan çocuklara, istikbalde kendi
kültürünün taşıyıcıları ile sosyalleşmek, birlikte eğlenmek, kazanmaktan ziyade, başka
kültürlerle kaynaşmak hedef olarak gösteriliyor. Yeni doğan kuşaklar ebeveynlerinin giderek
artan yabancı dil talepleri ile içine doğdukları durumu sorgusuz kabul ediyorlar. Çocuklar,
emek yoğun, acımasız bir rekabetle ile bir sınavdan öteki sınava savrularak, birbirleri ile
yarıştırılarak geçen eğitim hayatı süresince olması gereken kültürel habitatlarından
uzaklaştırılıyor; evrensel dostluk ve barış gibi sanal hayallerle yetiştiriliyorlar. Popüler
kültürün dayatması ile karşı karşıya kalan kimi ebeveynler ile bunların evlatları, kendi ana
diline hâkim olmadan, ikinci veya üçüncü bir dili bağlamından kopuk şekilde ehil olamayan
ellerde öğrenmeye çalışıp günlerini geçirirken, gelecekte çevresine yabancı bireyler haline
dönüşüyorlar. Başlangıçta koyulan “sanal” hayaller sona yaklaşıldıkça “yalan” olurken,
toplumsal sorunlar gerçek oluyor.
Bir türlü “gelişmeyen” ve her daim “gelişmekte olan” bu ülkede yaşayan bir çocuğun
hayatının her aşamasında yabancı dil sınavı bir engel olarak görülüyor. Bu engeli aşmaya
çalışan çocuklara bırakın bir yabancı dili, ana dilini bile doğru dürüst öğretemiyoruz. Lise
eğitiminin sonuna gelen pek çok öğrencinin günlük ihtiyaçlarını öğrendiği bir yabancı dilde
karşılayabilmesi mümkün olmuyor. Eğitim ve öğretimin sahip olduğu ön koşullar eğitsel
amaçlar için verimli şekilde kullanılmadığından (Lemlech 1988: 3) yol yolcuyu değiştiriyor;
yabancı dil öğretme sırası liseden sonra üniversiteye kalıyor.
Türkçenin ve Türk tarihinin öğretiminin yanı sıra beden eğitimi alışkanlığının kazandırılması
ve bir yabancı dilin öğrenilmesi gibi daha alt eğitim basamaklarındaki süreçlerde yer alan
kazanımların gerçekleştirilmesi üniversiteye düşüyor. Hangi doğru amaç için olursa olsun,
yanlış yola girince baştaki nitelik kaybolup özgün amaç değişiyor. Yolun başında tanımı
yapılan amaçlara ulaşmak için hatalı olduğu bilinen yollarda vakit kaybediliyor; öngörülen
yeni hedeflere ulaşmak için de eğitim sistemi de yamalı bohçaya dönüyor. Her yeni hükümet
“kendine göre özgün” eğitim amaçları belirliyor; toplumun ihtiyaçlarını sorup sorgulamak
yerine kendisi öngörerek, önererek doğru yolu bulmaya çalışıyor. Bilimsel bilginin ana dilini
doğru dürüst konuşamayan, basit bir dilekçeyi yazamayan, orta düzeyde yabancı dil bilgisine
sahip lise mezunlarına öğretilmesi mümkün görünmüyor. Buna karşın sorgulayan, araştıran,
aydınlık kafalar tarafından üretilebileceğinde herkes hemfikir. Bu durum ise mutlaka bir
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yabancı dilde eğitimi değil, ama bağımsız düşünmenin sorumluluğunu benimsemiş düşünce
yapısını, anadilini iyi bilen bilim insanlarını ve yabancı dil boyunduruğunu kırmış olmayı
gerektirir (Bkz. Bilgen 2015). İleri düzeydeki bir yabancı dil bilgisi bireylere farklı dünyalara
açılmayı, yeni ve özgün bakış açıları kazanmayı, dünyada olup bitenlerden haberdar olmayı
kazandırır. Bununla birlikte bu kazanımların temeli olmayan, kendi dilini, kültürünü
yeterince tanımayan, üniversitenin sınırlı imkânlarla sunduğu eğitim girdilerinin sadece bir
kısmını alan öğrencilere ve topluma kazandıracağı çıktılar üzerinden sağlanması mümkün
değildir.
Üniversiteleri yabancı dilde öğretime yönelten nedenler
Üniversiteler bir yandan toplumun beklentisine cevap verebilmek, öte yandan toplumu kamu
idaresinin öngördüğü hedeflere hazırlamak ve nihayet kendini bilimsel bilgi üretimiyle
evrensel bilimin bir parçası olarak geliştirmek gibi bir dizi görevlerle karşı karşıya hissediyor.
Kimi üniversitelerimiz uluslararasılaşmayı bilimsel önceliklere tercih edip yabancı dilde
öğretime ağırlık verirken mezunlarına bir ayrıcalık sağlama, toplumda saygınlık kazanma
veya kazandırmaya odaklanmış görünüyor. Yabancı dilde öğretimi hakkıyla yapan seçkin
üniversitelerimizin yanı sıra, bu duruma öykünen, kendi iç dinamikleriyle ilgili sorunlarının
üstesinden gelmeye çalışan kimi üniversitelerimiz de var.
Yabancı dilde eğitim verilmesinin diğer nedenleri arasında Avrupa ortak yükseköğretim alanı
oluşturulması ve yükseköğretim sistemi içindeki öğrenci ve öğretim elemanlarının
yurtdışındaki üniversitelerle karşılıklı değişim yaparak (ERASMUS gibi) bilginin üretilmesi ve
paylaşımına katkı sağlaması ilk akla gelen somut örnekler olarak sayılabilir. Buna ilave
olarak, yükseköğretim kuruluşlarının yabancı öğrenci çekerek gelir kaynaklarını görece
olarak artırma, uluslararası akreditasyon alabilme ve mezunlarının küreselleşme sürecinde
başka ülkelerde daha kolay iş bulmasını sağlama gibi nedenler de sıralanabilir (Saka 2012: 1).
Burada sözü edilen uluslararasılaşma ulusal, sektörel ve kurumsal düzeyde güdülen
yükseköğretim amaçlarına, işlevlerine ve yükseköğretim hizmetlerinin kitlelere
ulaştırılmasına; yükseköğretim hizmetlerine uluslararası, kültürlerarası ya da küresel bir
boyutun eklenmesi süreci olarak anlaşılmalıdır (Bkz.: Kalyoncuoğlu ve Üner 2010: 9).
Uluslararasılaşma hedefini güden üniversiteler arasında başarılı olanların yanı sıra, bu hedefe
ulaşmak isteyenler de var.
İngilizce öğretimi baskısı
Türkiye’de yabancı dil söz konusu edildiğinde akla gelen ilk dil İngilizce olmaktadır. Bu tercih
Türkiye’deki entelektüellerin yanılgısı, ülkemizdeki eğitim planlamacılarının da eğitişim
zafiyetidir. Burada sözü edilen eğitişim kavramı, insanların insandaşlarının insanlaşma
sürecine sunduğu katkının paylaşılması süreci olarak açıklanabilir; bir başka ifade ile
öğretenin öğreneni eğitirken, öğrenenin de öğreteni eğittiği bir süreçtir (Bkz. İnam 2015:
URL).
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Türkiye’deki eğitişim süreci ile eğitimli insanların eğitim çıktısının paylaşımını belirli bir dil
ve kültür ekseninde yoğunlaşmasına neden olmakta ve bu uygulama ile Türkiye’yi belirli dil
ve kültür ile alanında sınırlamaktadır. Üniversitenin görevleri arasında toplumu geleceğe
taşımak olduğuna göre, bir dilin dışında başka dillerde de eğitim verilmesi konusunda
çalışmalar yapılması, topluma geleceğe ilişkin hedefler gösterilmesi uygun olur.
3. HAZIRLIK SINIFI UYGULAMASINDAN YANSIMALAR
Burada sözü edilen sürecin anlamsızlığının farkına varan Yükseköğretim Kurulu yabancı
dilde eğitime ilişkin yeni bir düzenleme yapmak zorunda kaldı. Buna göre, “26 Kasım 2014
tarih, 29187 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6569 Sayılı Kanunun 28'inci Maddesinde
"Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında
zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve
Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi
verilebilir; bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve
eğitimlerine devam ederler.”
Bu düzenlemeden sonra Türk üniversitelerindeki yükseköğretim programları öğretim dili
bakımından üç ayrı grupta yapılandırıldı. Bunlardan öğretim dili tamamen Türkçe olan
programlarda yabancı dil hazırlık sınıfları isteğe bağlı hale geldi ve hazırlık sınıfında öğrenim
görmeyen öğrenciler için zorunlu yabancı dil dersi koyuldu. Zorunlu yabancı dil dersini almak
istemeyenler için de muafiyet sınavı uygulamasına geçildi.
Programda yer alan derslerin en az %30’unun bir yabancı dilde verildiği programlar ile
öğretimin tamamen bir yabancı dilde yapıldığı program öğrencileri için yabancı dil hazırlık
sınıfları isteğe bağlı olmaktan çıkarılıp, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına dönüştürüldü.
Böylece hazırlık sınıflarında zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere öğrenim gören iki ayrı
öğrenci grubu bir arada öğrenim görmeye başladı. Üniversitelerdeki yabancı dil hazırlık
sınıfında isteğe bağlı olarak öğrenim gören öğrenciler başarısızlık halinde takip eden yıl
bölüme geçebilirken, zorunlu hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler ya hazırlık sınıfını tekrar
almakta veya talep etmesi halinde öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmektedir.
Türkçe programlara yerleştirilen öğrenci sayısının üniversiteden ayrılan veya yeniden
üniversite sınavına giren öğrenci sayısından daha az olduğu bilinmektedir.
Üniversite eğitimi hayata hazırlar
Ülkemizde üniversite düzeyindeki eğitim-öğretim etkinliklerinin bir yabancı dilde yapılması,
verilen alan eğitiminin standardının da küresel düzeyde olduğu algısı vermektedir.
Toplumsal beklentilerin de bu yönde olması nedeniyle pek çok üniversitede altyapı
sorunlarının çözülüp çözülmediğine bakılmaksızın yabancı dilde eğitime geçilmekte ve
burada öğrenim görecek öğrenciler için de yabancı dilde eğitim için hazırlık
sınıfı uygulamasına geçilmektedir.
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Pek çok üniversitede hazırlık sınıfı uygulaması bulunmasına karşın, bu üniversitelerde
4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü ve 49 uncu maddelerine
dayanılarak oluşturulan hazırlık sınıfı eğitim ve sınav yönetmeliklerin birbirinden ayrıştığı
görülmektedir. YÖK taratafından hazırlanan çerçeve yönetmelikte (RG 04.12.2008, S: 27074)
kimi programlarda verilen eğitimin yüzde yüz yabancı dilde, kimi programlardaki eğitimin de
yüzde otuz yabancı dilde verildiği belirtilmektedir.
Hazırlık sınıflarında kullanılan öğretim materyalleri
Hazırlık sınıflarında her bir dil becerisinin ayrı ayrı kazandırılmasına yönelik ayrıştırılmış
değil, bütünleşik eğitim verilmektedir. Bu eğitim süresince tek bir ders kitabına bağlı
kalındığı, bu kitabı tamamlayan diğer öğretim materyallerinin kullanıl(a)madığı
görülmektedir. Burada kullanılan “materyal” kavramının içeriği tek bir ders kitabını değil;
kitabı tamamlayan, ders kitabı ile bütüncül bir ilişki içinde olan diğer destek unsurlarını da
içeren bir hiperonim yani üst kavram anlaşılmalıdır (Çakır vd. 2015: 153; Güngör ve Güngör
2007).
Hazırlık sınıfları, yabancı yayınevleri veya bunların Türkiye’deki temsilcileri için adeta açık
pazara dönüşmüş durumdadır. Eğitim öğretim etkinlikleri daha çok ticari amaçların ön plana
çıktığı ve ağırlıklı olarak yabancı kökenli yayınevleri tarafından Avrupa Dil Portfolyosu'nda
öngörülen dil düzeylerine göre (A1,A2,B1,B2,C1,C2) hazırlanan ders kitapları ve bu kitapları
desteleyen kaynaklar üzerinden sürdürülmektedir. Dolayısı ile sözü edilen materyaller
üzerinden verilen eğitimden istendik düzeyde (B2) sonuç alınamamakta, dil öğrenme süreci
iki dönemin dışına taşmaktadır.
Hazırlık sınıflarında, Türkiye’nin eğitim sorunları ve gereksinimleri göz önüne alınarak,
evrenselden kopmadan, Türkiye’ye özgü özgün yerel dil öğretimi modelleri üzerinde
çalışılmalı; yabancılar uzman Türkiye Pazar anlayışı terk edilmelidir. Çünkü dil öğretimi
öğrencilerin sosyal habitatı düşünülmeden, kültürel altyapı göz önünde bulundurulmadan
planlanırsa, çıktıları beklenen sonuçları vermekten uzak olur. Bu süreçte öğretmenin her şeyi
bilen mutlak otorite rolünden sıyrılması; öğrencilerle birlikte öğrenen, öğrenme yoldaşı
olmalı; dersi veren öğretim elemanı ile değerlendiren uzmanlar öğrenme çıktıları veya
işlenen konulardan elde edilecek kazanımların belirlenmesi konusunda kubaşık bir çalışma
izlemelidir. Hazırlık sınıflarındaki ölçme ve değerlendirme sistemine ileride ayrıca
değinilecektir.
Hazırlık sınıfındaki öğrencilerin Türkçelerinin yetersizliği
Türkçe sorununu çözemediği için üniversitelerde bile zorunlu Türk dili dersi okutulan bir
eğitim sistemi gerçeği ile karşı karşıya bulunuyoruz. Anadilini öğretemediğimiz gençlere bir
yıl boyunca yabancı dil hazırlık eğitimi verilmesi konusunu sorgulamak bazen anlamını
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yitiriyor. İşe önce Türkçe öğretiminden ve Türkçe ile ilgili bir farkındalık oluşturmakla
başlamak gerekiyor. Anadilini iyi kavramış bireylerin yabancı dili daha kolaya öğrendiği
gerçeği herkes tarafından kabul görmektedir (Pilancı 2004: 2002). Dil farkındalığı “bireyin
kendi sözlü ve yazılı dil kullanımını da denetleyebileceği bir biçimde /…/ anadilin doğru ve
etkin kullanımına yönelik geliştirdiği bilinçli bir dil kullanım duyarlılığıdır”
(Büyükkantarcıoğlu 2003: 20). Türkçeyi öğrenenlerin ikinci dil olarak yabancı dil öğrenme
süreci kolaylaşmaktadır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu (2547/5-ı, değişik: 29.5.1991 3747/1 md.) uyarınca verilen Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri de Senato
kararıyla Üniversitenin açık ve uzaktan öğretim programlarından alınabilir.
Hazırlık sınıflarında görevli öğretim elemanlarının istihdamı
Yabancı diller yüksekokulları bünyesinde yapılandırılan hazırlık sınıflarındaki öğretim
kadrosunun görece olarak daha deneyimsiz ve yeni mezun öğretim elemanlarından
oluşturulduğu görülmektedir. Bu öğretim elemanlarının hazırlık sınıfı gibi önemli bir birimde
ders verebilmek için gerekli akademik hazır bulunuşluk ve motivasyon düzeylerinin gözden
geçirilmesi gerekmektedir. O halde, yabancı dil hazırlık sınıflarının veya okullarının bu
birimlerde öğretilen yabancı dil müfredatından veya ölçme ve değerlendirme sisteminden
daha öncelikli olarak, burada istihdam edilen yetişmiş insan değerleri ile ilgili mevcut
sorunların gözden geçirilmesinde yarar olduğu düşünülmektedir (Bkz.: Çakır 2013).
Öğretim planlamayı ve işbirliğine dayalı çalışmayı gerektirir
Hazırlık sınıflarında öngörülen etkinlikler önceden belirlenen hedeflere ulaşmak için
yapıldığından, eğitimin ve öğretim süreçlerinin de buna göre planlanması gerekir.
Planlamalamada yabancı dil ile ilgili temel bilgilerin ezberletilmesi yerine, o bilgileri kendi
kendine öğrenme ve geliştirme becerisi, kullanım alışkanlığı kazandırılması ve bütün
bunların içselleştirilerek davranış biçimi haline dönüştürülmesi amaçlanmalıdır. Bu süreç
veri tabanları ile yönetilmeli; öğrencilerin hazırlık sınıfına kayıt yaptırdığı günden, son
sınavına kadar geçirdiği süreç takip edilmeli; yapılan her bir sınavın sonucuna göre
öğrencinin eksik kalan yönleri ile görece olarak daha başarılı olduğu yeterlilikleri kayıt altına
alınmalıdır. Elde edilen veriler öğrenci, akademik danışmanı, yaşam koçu ve gerekiyorsa
okulda görevli psikolojik danışman ile birlikte değerlendirilmeli, öğrencinin ilave çalışmalar
ile eksik bilgisini tamamlaması sağlanmalıdır.
Hazırlık sınıflarında öğrenimim amacı çerçeve yönetmelikte “öğrenciye aldığı yabancı dilin
temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmeyi, yabancı dilde
okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade
edebilmeyi sağlamaktır” (Md. 4/1) şeklinde belirtilmiştir. Bu da Avrupa Birliği Ortak Dil
Ölçütü Çerçevesince belirtilen B2 düzeyindeki yabancı dil bilgi ve becerilerini yerine
getirecek yeterlilik olarak öngörülmektedir. Bu yeterliklere ilişkin standart Almanca, İngilizce
ve Fransızca sınavlar ve bu sınavlarda aranan dil düzeyleri ekli çizelgelerde verilmiştir (Bkz.:
Çakır 2013).
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4. HAZIRLIK SINIFI UYGULAMASI İLE İLGİLİ TESPİT VE ÖNERİLER
Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı söz konusu
olduğunda yabancı dil için yapılan Yeterlik Sınavına girip başarılı olursa kayıt yaptırdıkları
programın birinci sınıfına; başarısız olursa Seviye Tespit Sınavı sonucunda belirlenen dil
düzeylerine göre oluşturulan gruplarda eğitimlerine devam etmektedir. Bu süreçte öğrenciler
farklı akademik alanlara yönelik eğitim hedeflediklerinden, yabancı dil öğretiminde de tek bir
hedefe odaklanma konusunda sorun yaşamakta ve zayıflayan hedefler, çalışılması gereken
odak noktasına ulaşılmasını engellemektedir. Bu psikolojiye giren öğrenciler yabancı dil
öğretiminin doğasından kaynaklanan katı kurallar nedeniyle eğitim öğretim etkinliğinden
kopmakta veya öğrenmeye ilişkin motivasyonlarının zayıflaması nedeniyle eğitim süresince
yapılan etkinliklerin verimliliği dönem başına göre görece olarak düşmektedir. Eğitim
öğretim etkinliğinin dışında bir de öğretim elemanı ve/veya yönetsel sorunlar ortaya çıkarsa,
öğrenci ve öğretim elemanı sonu nereye, hangi başarı düzeyine varacağı kestirilemeyen bir
sarmalın tuzağına kapılmakta, tekrara kalan öğrenciler aynı ders malzemesi ve belki de aynı
öğretim elemanıyla yeniden kur tekrarı yapmak zorunda kalmaktadır. Bu süreçte gözlenen
kimi sorunlar ve bunlara ilişkin geliştirilen diğer görüş ve öneriler aşağıda sunulmuştur.
Derslere devam konusu
Hazırlık sınıflarında derslere devam zorunluluğu lisans programlarına devam eden
öğrencilere göre daha sıkı takip edilmekte ve öğrencilerin üniversitelere göre farklılık
gösteren %75-80 oranları arasındaki devam zorunluluğunu yerine getirme konusunda bir
dizi sıkıntılarla baş etmesi gerekmektedir. Devam durumlarını takip eden öğretim
elemanlarının devam şartını yerine getir(e)meyen öğrencilere karşı takındığı katı tutum,
zaman zaman ciddi disiplin sorunlara yol açmakta, öğrencilerin sınavlara alınmamasına veya
öğrencinin hazırlık eğitimini bırakıp kendi imkânları ile dil öğrenme çabası içine girmesine
neden olmaktadır.
Öğrencilere hazırlık sınıfının bu tür öngörülerin hayata geçirileceği akademik dinlenme alanı
olmadığı sürecin başında anlatılmalı ve buna göre bir güdülenme sağlanmalıdır. Sadece
yabancı dil öğrenmek, yoğun tempoda disiplinli bir şekilde çalışarak başarıya ulaşmak
isteyenlerin hazırlık sınıfına devam etmesi sağlanmalıdır. Çünkü hazırlık sınıfına kayıt
yaptıran öğrencilerden önemli bir kısmı önceki öğretim basamaklarından süzülerek, yoğun
bir sınav stresini geride bırakarak gelmektedir. Yakın bir zaman dilimi içinde geride bırakılan
yoğun sınavlar ve bu sınavları başarabilmek için devam edilen okulların yanı sıra, özel
derslerin ve dershanelerin gençleri insanüstü bir çalışma temposuna soktukları ve onları
önemli bir tükenmişlik düzeyine getirdiği unutulmamalıdır. Burada sözü edilen tükenmişlik,
“iş talepleri ile işi yapan bireylerin ihtiyaçları arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan ve
aşamalı olarak ilerleyen bir süreç” (Ardıç ve Polatçı 2009: 21) olarak anlaşılmalıdır.
Bu tanıma göre, hazırlık sınıfına devam ederek eğitim sürecinde biraz nefes almayı ümit eden
veya öğrenim göreceği alanla ilgili dil eğitimi almayı uman ve kendini buna göre
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koşullandıran öğrenciler, karşılaştıkları reel öğretim ortamında hayal kırıklığı ile
karşılaşmakta, tükenmişlik durumu yaşamakta ve hazırlık sınıflarındaki devam ve disiplin
sorunlarının önemli bir kısmı da bu durumdan kaynaklanmaktadır.
Öğretim elemanları öğrencilerin başarılı olmasını teşvik etmek üzere onları maddi manevi
ödüllerle güdülemeli, başarının önemini kavratmalıdır. Başarılı bir ödüllendirme sistemi
olarak Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda başlatılan “let’s tweet
anadoluprep” etiketi (hashtag) altında yürütülen Tweeter Projesi örnek olarak verilebilir.
Burada mikroblog sitesinde en fazla İngilizce tweet atan öğrenci, süreci takip eden ve ders
veren öğretim elemanlarından oluşan jüri üyeleri tarafından birinci seçiliyor. İki hafta üst
üste birinci olan öğrenci, bu defa birincilik kategorisini yeni öğrenciye bırakırken, kendisi
özel ödül alıyor ve okul müdürü ile Akademik Kulüp’te yemek yiyor. Buradaki çıkış noktası,
başarının diğer şartları arasında öne çıkan irade ise ikincisi de öğrencinin yaptığı işi sevmesi
ilkesidir. Sevgi olmayan yerden başarı çıkmaz. Hazırlık eğitimi sırasında öğrenilerin ders dışı
etkinliklerle de desteklenmesi gerekir.
Seviye gruplarının oluşturulması
Hazırlık sınıflarına kayıt yaptıran öğrenciler dönem başında yapılan sınav sonucuna bağlı
olarak dil düzeylerine göre isteğe bağlı ve zorunlu hazırlık sınıfı olarak gruplandırıldığına
yukarıda değinilmişti. Bu öğrenci gruplarını genel dil yeterliliklerinin yanı sıra kendi içinde
isteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil hazırlık grupları olarak iki ayrı kategoride, birbirinden ayrı
gruplar şeklinde ayırmak öğrencinin dönem içinde düşen olası motivasyonlarının takibi
açısından yararlı olabilir. Çünkü isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencisi ile zorunlu hazırlık sınıfı
öğrencilerinin motivasyonları farklı olmaktadır. İlki bir yıl dinlenip geçmişte yaşadığı sınav
stresinden kurtulmayı amaçlarken, ikinci grup öğretime hazırlanmayı ilke olarak kabul etmiş
öğrencilerden oluşmaktadır.
Öğrenme sürecinin yönetilmesi ve dinamik kurların oluşturulması
Öğrencilerin ayrıştırılmadığı ve öğretim etkinliklerinin bireysel gereksinimler dikkate
alınmadan yapıldığı, durumlarda, dil düzeyi düşük olanlar dil öğrenmeden uzaklaşırken
görece olarak daha ileri düzeyde olanlar da derse devam etmekten sıkılır ve ders için ayrılan
süreyi başka etkinliklerle geçirmeye çalışabilirler. Bu durum, eğitim öğretim sorunlarının
dışında yönetsel sorunların ortaya çıkmasına da zemin oluşturabilir. Bu nedenle öğretim
etkinliğinin dönem başında oluşturulan gruplardaki öğrencileri takip eden süreçte yapılan
izleme veya ara sınavlarında ulaştıkları dil düzeyine göre yeni ve uygun kurlara göre yeni
gruplara ayırmak, onları için yeni grup dinamikleri oluşturulabilir. Öğrenme etkinlikleri de
öğrencilerin öğrenme hızlarına göre yapılması sağlanabilir. Böylece süreç içinde öğrenciler
kendi gelişimlerini de görerek öngörülen hedefe ne kadar yaklaştıklarını veya bu hedeften ne
kadar uzaklaştıklarını kestirebilirler. Dönem sonunda da cevabı bilinen anlamsız sorularla ve
yönetsel tartışmalarla zaman geçirilmez.
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Öte yandan bir sınıfta bulunan öğrencilerin tamamına tek bir etkinlik verilebileceği gibi, farklı
dil düzeylerine, yetenek ve ilgi alanlarına bağlı olarak ayrı ayrı çalışma grupları da
oluşturulabilir; ilgi çeken çalışmalar da dönem sonunda sergilenebilir yapılabilir. Verilen
ödevlerin öğrencilerin dil düzeylerinin üzerinde olması, onlarda yılgınlığa neden olabilir; bu
duruma özel dikkat gösterilmesi, öğrencilerin bu bakımdan da izlenmeleri gerekir.
Öğretimsel tasarım süreçlerinde oyunlaştırmalara yer verilmeli; konuşma becerilerinin
ağırlıklı olduğu dersler senaryolaştırılarak eğlenceli hale getirilerek kalıcı ve tam öğrenme
gerçekliştirilmelidir.
Çevrim içi öğrenme ortamlarının oluşturulması
Öğretim yılının sonunda konuya öğrencilerin penceresinden bakıldığında, öğrenci dili
öğrendiğini; öğretim elemanı açısından bakıldığında da öğretim materyallerindeki konuların
işlendiğini söylemek mümkündür. Üçüncü kişiler tarafından yapılan yılsonu sınavlarında ise
öngörülen hedeflerin tutturulamadığı, öğrencilerin öngörülen ölçülebilir hedefler düzeyinde
dil becerisine sahip olmadığı için bir önceki kuru tekrar etmesi gerektiği sonucu
çıkabilmekte; bu durum bütün paydaşlar açısından (okul, öğrenci, aile vd. gibi) ciddi
sorunların yaşanmasına neden olabilmektedir. Öğrenme yönetim bilgi sistemi üzerinden
oluşturulacak çevrimiçi sınıflar, öğrencinin başarı takibine imkân sağlayacağı gibi, devam
sorununun aşılmasına, öğrencinin derse gelmeden önceki hazır bulunuşluk düzeyinin
iyileştirilmesine de yardımcı olacaktır. Medya bağımlısı öğrenciler öğrenmenin ağırlıklı bir
kısmını arkadaşları ve öğretmenleri ile etkileşim içinde çevrim içi ortamlarda öğrenecek,
öğrendiklerini derste veya ders dışı ortamlarda uygulamaya geçirecek; okul eğlenceli ve
sosyal aktivitelerin olduğu yaşayan organizmalara dönüşecektir.
Ölçme- değerlendirme etkinliği ve sınıf geçme sistemi
Öğretilenlerin amaca uygunluğunu saptamak için değerlendirme etkinliği kaçınılmazdır.
Öğrenme hedefleri baştan belirlendiğine göre, etkinlikler de öngörülen hedeflere uygun
düzenlenmelidir. Hedefler herkes tarafından anlaşılabilir, uygulanabilir, somut çıktıların
görülebilmesi için de açık bir sistematiğe göre ölçülebilir olmalıdır. “İyi bir eğitim ve öğretim,
mükemmel bir program ve iyi bir planlama, aktif bir uygulayıcı çalışmaları sonucu oluşabilir”
(Gün 1995: 41).
Bu bağlamda yukarıda öğrenme sürecinin yönetilmesi ve dinamik kurların oluşturulması
altbaşlığı altında da değinildiği üzere, hazırlık sınıfında yapılan dönemsel izleme sınavlarında
öğrencilerin öngörülen hedefe ne kadar yaklaştıkları ayrı ayrı analiz edilmeli, kayıt altına
alınmalıdır. Her bir öğrencinin öğrenme etkinliğinden aldığı sonuçlar bir önceki sınava göre
karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmeli ve bu yolla her bir öğrencinin öğrenme süreci içinde
güçlü olduğu ve/veya öğrenme eksiklerinin olduğu konular (dilbilgisi, sözcük bilgisi gibi)
çıkarılarak, elde edilen sonuçlara göre bireysel etüt/çalışma programları (tutorial system)
oluşturulmalıdır.
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Bunun için de her bir hazırlık okulunda ilgili dilde verilen yabancı dil eğitim öğretim
etkinliklerinin yanı sıra ayrı bir program geliştirme ve sınav hazırlama birimi ile bu birimle
eşgüdüm içinde çalışacak ölçme ve değerlendirme birimi kurulmalıdır. Bu birimde alan
bilgisinin yanı sıra, ölçme teknikleriyle ilgili altyapısı sağlam, deneyimli öğretim
elemanlarından oluşan ayrı bir ölçme ve değerlendirme uzmanları görev yapmalı, elde edilen
somut çıktılar öğrenci bilişim sistemi aracılığı ile öğrenci ve diğer paydaşlarla paylaşılmalıdır.
Düzenli olarak yapılacak izleme sınavları ve yukarıda değinilen iş ve işlemler sonunda hangi
öğrencinin öngörülen hedefe ne kadar yaklaştığının takip edilebileceği, eksiklerinin önceden
giderilebileceği öğrenme ortamları oluşturulmuş olur. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere
öğrenmeyi öğretme, psikolojik sorunları olan öğrencilere de psikolojik danışman ve rehberler
tarafından profesyonel destek hizmetleri verilebilir. Tekrara ihtiyacı olan öğrenciler için de
özel öğrenme grupları oluşturularak ilave öğrenme etkinlikleri planlanıp uygulanabilir.
Bunun için de ayrı bir psikolojik danışmanlık ve destek hizmetleri birimi oluşturulmalıdır.
Hazırlık sınıfındaki öğretim etkinliği tek bir ders kitabı ve bu kitabı tamamlayan materyaller
üzerinden verilmemelidir. Okullar öğretim programının ve öğrenme gereksiniminin dikkate
alındığı öğrenci odaklı yenilikçi öğrenme ortamlarına dönüştürülmelidir. Bu süreçte kaynak
öğretmen, öğretmenin yoldaşı okul yönetimi, okul yönetiminin görevi de süreci araştırmak,
birlikte öğrenmek ve hayata geçirmek olmalıdır. Özellikle Almanca ve Fransızca gibi alanlarda
genel İngilizce uygulamasından farklı izlenceler tercih edilmelidir.
Ölçme etkinlikleri haftalık, aylık ve dönemlik aralıklarda önceden ilan edilen takvime göre
yapılan düzenli ve habersiz kısa yoklamalar şeklinde yapılmalı, hedefe giden süreçte geri
kalan öğrenciler tespit edilerek, bunlara gerekli ilave derslerle, diğer destek hizmetleri ile
yardımcı olunmaya çalışılmalıdır. Düzenli izleme yapılmayan, öğrenci gelişimi izlenmeyen
kurumlarda öğrencinin eksikleri zamanında fark edilmeyeceği gibi, bu birimlerde çalışan
öğretim elemanlarının mesleki gelişimi ve işe vuruk çalışmaları da takip edilmesi güçtür.
Dilbilgisi, yazılı ve sözlü iletişim becerileri, dinleme ve okuma anlama becerileri ile öğrenci
eksiklerinin giderilmesi için laboratuvar ve dil çalışmaları gibi ayrıştırılmış derslerden oluşan
bir hazırlık sınıfında yılsonu başarı notunun hesaplanmasında aşağıdaki sınavlar yapılır ve bu
sınavların yüzde ağırlıkları şu şekilde belirlenir:
1. Hazırlık sınıfında okutulan bir dersin dönem puanı:
a) teorik sınavlardan alınan puanın; 1. Yıliçi Sınav Notu * %20 + 2. Yıliçi Sınav Notu %20 +
3. Yıliçi Sınav Notu * %20 + Yılsonu Sınav Notu * %40
b) pratik çalışma veya performans çalışması puanının
c) laboratuvar puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
2. Hazırlık sınıfında okutulan bir dersin yılsonu puanı, birinci ve ikinci dönem
puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
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3. Hazırlık sınıfında okutulan bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puan hesabı: Bir dersin
ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin
haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.
4. Hazırlık sınıfı genel başarı notu hesabı: Öğrencinin hazırlık sınıfı başarı puanı, hazırlık
sınıfında okutulan derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders
saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Bu puan, hazırlık sınıfı genel başarı
puanının hesaplanmasında esas alınır.
Öğrencinin, ders yılı sonunda hazırlık sınıfındaki bir dersten ağırlıklı notunun
hesaplanabilmesi için; iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 55 veya birinci
dönem puanı ne olursa olsun iki dönem puanının ortalamasının en az 70 olması gerekir. Bu
ortalamayı tutturamayan öğrenciler, ilgili ders veya derslerden bütünleme ve sorumluluk
sınavlarına girer. Buna göre akademik yılsonunda hazırlık sınıfı genel başarı notu 100 tam
puan üzerinden en az 70 olan öğrenciler hazırlık sınıfını başarmış sayılır. Başaramayanlar da
takip eden yıl yeni gelen öğrencilerle birlikte muafiyet sınavına girer.
Dersler
Dilbilgisi
Yazılı İletişim Becerileri
Sözlü İletişim Becerileri
Dinleme Anlama
Okuma Anlama
Laboratuvar ve Dil Çalışmaları

HDS
6
4
4
4
4
2

I. D
75
60
50
70
80
90

II. D
80
55
60
75
85
80

Ort.
77,5
57,5
55,0
72,5
82,5
85,5

AP
465
230
220
290
330
171

Genel Başarı Puanı = AP Toplamı ÷ HDS; buna göre 1706 ÷ 24 = 71.08
Kısaltmalar: HDS: Haftalık Ders Saati; I. D: I. Dönem sonu ortalama, II. D: II. Dönem sonu
ortalama; ORT: Yılsonu Ortalama; AP: Ağırlıklı Puan
Genel başarı puanı 100 tam puan üzerinden 70’in altında olan öğrenciler hazırlık sınıfını
tekrar eder. Ancak birinci dönem dâhil toplam 3 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf
tekrar eder.
Öğrencilere öğrenmenin yaşam biçimi olduğu, öğrenme etkinliklerinin yaşam boyu sürdüğü,
derslik dışında da kesintisiz şekilde devam etmesi gerektiği bilinci aşılanmalıdır. Bunun için
de hazırlık sınıfını bitirip bölüme geçtikten sonra da genel dil bilgisi dışında, alan bilgisini
öğrendiği yabancı dildeki terminolojiyi de öğrenmesi gerektiği bilinci verilmelidir. Alan
bilgisini edinmek için temel yabancı dil becerilerine ilişkin bilgilerin yeterli olmayacağı,
öğrenmenin sürece bağlı olarak gelişeceği, süreç kesintiye uğradığında edinilen kazanımların
çabuk unutulacağı, bununla birlikte temel dil beceresiyle ilgili kazanımların hazırlık sınıfı
aşamasında edinilmiş olması gerektiği bilinci verilmelidir.
Sınav sonuçlarının analizi, raporlaştırılması ve danışmanlık hizmetleri
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Öğrencilerle sosyal kurulan iletişim, hangi derse kaç kere geç kaldığı veya kaç saat
devamsızlığının olduğu noktasından ileri taşınarak, öğrenme etkinliği için koyulan hedefe
ulaşma konusunda karşılaştığı öğrenme güçlükleri ve yapılan sınavlardan elde edilen
sonuçları hazırlanan belirtke tabloları üzerinden karşılaştırmalı olarak verilmeli; tespit edilen
sorunlara birlikte çözüm üretmeye çalışılmalıdır. Çünkü “gelişen ülkeler yenileşme çabalarına
eğitim sistemlerini yenilemekle, bu yenileşme sürecine de öğretmen yetiştirme sorunlarını
çözmekle başladıkları ölçüde başarılı olmaktadırlar” (Gürkan 1993).
Sosyal bir sistem olan eğitimde gerçekleştirilmesi düşünülen her türlü ileriye yönelik olumlu
düzenleme ve değişme çocuğun, ergen ve yetişkinin kişilik gelişmesinde önemli rolü olan
öğretmen faktörüne ve onun niteliklerine bağlı bulunmaktadır (Çoban 2007: 404). Hazırlık
sınıfı uygulanan birimlerde görevli yabancı dil okutmanları arasından öğrenciler için
görevlendirilen akademik danışmanın yanı sıra bir de alan eğitimi verilen birimlerde görevli
yardımcı öğretim elemanları arasından yaşam koçu atanmalı, öğrenciler bu kişilerle eğitim
öğretim etkinliklerinin dışında kalan yaşam alanlarıyla ilgili hayata ve insana dair ipuçlarını
da paylaşabilmelidir. Psikolojik danışma ve rehberlik birimi uzmanları, öğretim elemanlarını
öğrencilerin akademik başarıları üzerinde etkili olan iç ve dış motivasyon kaynaklarının
değerlendirilmesi, düşük motivasyonlu öğrencilerle çalışmada ve rehberlik etmede
izlenebilecek ilkeler, hazırlık okulunda psikolojik yardım arama gereksinimleri gibi
konularda daha sorun çıkmadan önce bilgilendirmeli, her hangi bir sorun gözlediklerinde de
ilgili öğretim elemanı, akademik danışman ve yaşam koçu ile işbirliği yaparak gerekli destek
hizmetini vermek üzere devreye girmelidir.
5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Yabancı dil öğrenmek ve bir yabancı dilde iletişim kurmak kaçınılmaz bir gereksinimdir.
Bununla birlikte, öğrenilen yabancı dili evrensel paydaşların verdiği sınırlı, güncelliğini
yitirmiş kimi bilgileri tercüme yoluyla ülkeye ithal etmek, bu yolla kişisel kazanımlar elde
etmek için kullanmak yerine, evrensel değerlere ulaşmak üzere yerel kaynaklarla üretilen
bilgiyi insanlığın yararına kullanmak için öğrenmek daha gerçekçi bir amaç olmalıdır.
Öğrencilerin öğrenme gereksinimleri doğrultusunda yetiştirilmesi için onların ilgi alanına
yönelik okuma, inceleme, araştırma ve teknolojinin sunduğu değişik görsel-işitsel araçlardan
yararlanılması öğretim sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu süreçte hazırlık sınıfı uygulaması,
evrensel bilginin üretilmesi için amaç değil, araç olarak görülmelidir. Başarılı olan
öğrencilerin özgüvenlerini pekiştirmek, onların iş yapma ve başarılı olma isteklerini
güçlendirmek için geleneksel öğrenme ve öğretim yöntemleri ters yüz edilmeli; öğrenciyi ve
bilimsel bilgiyi merkeze alan bir yaklaşım benimsenmelidir. Bilimsel bilginin önemi
toplumumuzda hak ettiği yeri er geç alacaktır. Ancak geciktikçe, ekonomik, toplumsal,
çevresel, giderek küresel ölçekte göreceğimiz hasar, geri dönüşü olanaksız kılabilecektir. Bu
duruma düşmemek için vaz geçmeden çalışmak, sorgulayıcı aklın, bilginin, araştırmanın
bağımsız egemenliğini savunmak durumundayız. Yaşadığı zaman dilimi içinde geçmişin
hatalarını telafi etmeye çalışan; bilimsel bilgiyi tercüme yoluyla aktarmaya gayret eden
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toplumlar, kendi geleceğini planlamaya fırsat bulamayacakları için; «gelişmekte olan»
etiketini «gelişmişe» çevirmede de zamana ihtiyaç duyacaktır.
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English – FCE; Cambridge English: Certificate in Advanced English (CAE); Cambridge English:
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FICTIONAL AND NARRATIVE FEATURES ADALET AGAOGLU’S NOVEL ÜÇ BEŞ KİŞİ
ADALET AĞAOĞLU’NUN ÜÇ BEŞ KİŞİ ROMANINDA KURGU VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ1
Mustafa EVER 2

ABSTRACT
Adalet Ağaoğlu’s novel Üç Beş Kişi (A Few People) published in 1984 has some unique fictional and narrative
features. In terms of fictional technique, it is set in a limited temporal center; namely, the three hours in between
June 20th, 1980 and June 21st, 1980. There is a temporal congestion in the novel. This limited time is clearly stated
at the beginning of each chapter: “Night. June. But there is still time until the longest day and the shortest night.”
The novel consists of seven chapters. In each chapter, the focus is one of the main characters, Murat, Kardelen,
Kismet and Turkan and what they are doing at that time. The novel also tells the story of the characters’
relationship with each other through flashbacks, shedding light on a previously undisclosed part of the story.
When the novel ends, the whole story appears. Thus, the novel presents variety in terms of the narrators and the
narrative; shifting from the first person to the third, at times also including the second. In some cases, Oguz Atay’s
ironic narration is employed. Name symbolization also occurs. In the last sentence, the author emphasizes the
fictional narration by adding herself to the story: “It was my wish that all the novels I read ended with a real
beginning.”
Keywords: Üç Beş Kişi, fiction, time, narrative features, narrators

ÖZET

Adalet Ağaoğlu’nu 1984 yılında yayımladığı Üç Beş Kişi romanı kurgu ve anlatım bakımından kendisine has
özellikleri olan bir romandır. Romanı kurgu bakımından ele aldığımızda, öncelikle romanın belirli ve sınırlı bir
zaman dilimi merkezinde kurgulandığını görürüz. Bu zaman dilimi 20 Haziran 1980’i 21 Haziran 1980’e bağlayan
üç saattir. Yani romanda bir zaman sıkışması söz konusudur. Bu zaman dilimi romanın her bölümünün başlarında
bir yerlerde şu cümle ile mutlaka belirtilir: “Gece. Haziran. Ama günlerin en uzunuyla gecelerin en kısasına zaman
var daha (s. 2, s. 73, s. 106 vb).” Roman yedi bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerin her birinde Murat, Kardelen,
Kısmet, Türkân gibi Üç Beş Kişi’yi oluşturan romanın ana kahramanlarından biri ya da birkaçı temel alınarak, bu
saat dilimi içinde ne yapmakta oldukları anlatılır. Romanın şimdiki zamanını oluşturan bu saat dilimi içinde ayrıca
geçmiş zamana dönülerek kahramanların geçmişte birbirleriyle yaşadıkları ilişkilerin hikâyesi anlatılır. Her
bölümde hikâyenin diğer bölümlerde de karanlıkta kalan bir bölümü aydınlanmış olur. Roman bittiğinde
hikâyenin bütünü ortaya çıkmış olur. Roman, anlatıcılar bakımından da, anlatım bakımından da çeşitlilik arz eder.
Üçüncü kişi anlatım sürerken birden birinci kişi anlatıma geçilir. Yer yer ikinci kişi anlatımı da görülür. Kimi
durumlarda Oğuz Atay’ın ironik üslubu da kullanılır. Ayrıca isim sembolleştirmesi de kullanılır. Ayrıca yazar, son
cümleyle romana dahil olarak bir kurgu yaptığını vurgulamış olur: “Okuduğum bütün romanlar sahici bir
başlangıçla bitsin istedim.”
Anahtar Sözcükler: Kurgu, zaman, anlatım özellikleri, anlatıcılar.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Türk Dili Okutmanı, Anadolu Üniversitesi Türk Dili Bölümü, Eskişehir
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GİRİŞ
Adalet Ağaoğlu’nun Üç Beş Kişi romanı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur’u, Oğuz Atay’ın
Tutunamayanlar’ı, Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ı gibi Türk edebiyatında üzerinde en çok
durulan, tartışılan romanlarından biri olma şansına erişmiştir. 1984 yılında yayımlanan
roman, yazıldığı ve ele aldığı dönem itibariyle çoğunlukla siyasal boyutta ve toplumsal
hayatımıza getirdiği çözümlemeleri ile, kendine has bakış açısının bulunması yönüyle
incelenmiş ve tartışılmıştır. Bu yaklaşımın en tipik örneği Fethi Naci’nin yazısında görülür.
Romanın tematik boyutu yanında biçimsel özellikleri ve anlatım teknikleri üzerinde duran G.
Aytaç, M. Buttanrı gibi yazarlar da olmuştur. M. Buttanrı, roman üzerine yazdığı Adalet
Ağaoğlu’nun Eskişehir’i Konu Edinen Üç Beş Kişi Adlı Romanı adlı kitabında hem tematik hem
de biçimsel açıdan ayrıntılı bir çalışma ortaya koymuştur.
Üç Beş Kişi romanının birçok çalışmanın nesnesi olması, her iki açıdan taşıdığı kendine has
özelliklerle ilişkilidir. Biz bu çalışmada romanın tematik yönü üzerinde zorunlu olmadıkça
durmayacağız; başlığımıza uygun olarak daha çok anlatım özellikleri üzerine duracağız.
Özellikle üç madde üzerin yoğunlaşacağız: kurgu, zamanın kullanılışı ve anlatıcı. Çünkü bizce
romanın dikkat çekici olması, bu üç madde ile ilgilidir. Romanının son cümlesi, kurgu ve
anlatım özellikleri ile ilgili önemli ipuçları verir. “Okuduğum bütün romanlar sahici bir
başlangıçla bitsin istedim! (s. 319).” Bu cümle, yazınsal bir metin karşısında olduğumuza
işaret eden bir cümle olarak biz okurlara, bir roman okuduğumuzu, yazarın bu romanda
sonu başlangıç olan bir roman kurguladığını söylemektedir. Sahicilik ise, elbette yazınsal bir
sahiciliktir.
İçerik olarak baktığımızda ise bu cümlenin, romanın başkahramanı Kısmet açısından,
romanda anlatılmış olan bütün yaşananların bu cümleyi söyleyebilecek duruma gelebilmek
için yaşanmış olduğunu ifade ettiği söylenebilir. Kanımızca romanın sonu olan bu nokta,
biçimle içeriğin, yazınsal olanla düşünsel olanın kesiştiği noktadır. Bir başka açıdan, anlatıcı
ile roman kahramanı Kısmet’in aynılaştığı bir noktadır. Yani romanın başkahramanı Kısmet,
yazınsal bir roman kahramanı olarak romanın sonunda şöyle der: “Romansal bir figür olarak
ben Kısmet, ‘Otuz üç yaşındayım. Vatandaşım. Özgürüm (s. 319).” Dolayısıyla okuduğunuz
roman, yazar tarafından bu özgürlük anına gelişin hikâyesi olarak kurgulanmıştır.
Kurgu açısından bu son, romanın nasıl okunması gerektiğine dair de ipuçları vermektedir.
Yani Üç Beş Kişi ancak sondan başa doğru okunabilecek, öyle okunması gereken bir romandır.
Çünkü kurgu, bu şekilde yapılandırılmıştır. Çeşitli kahramanların anlatımından elde ettiğimiz
bilgiler de zaten bu son anda birleşmekte, bütünleşmektedir. Okuyucu da tam da romanın
bittiği yerde, başa dönüp olup biteni anlamlandırmaya başlamaktadır. Bir başka açıdan
baktığımızda ise şunu görürüz: Lacancı gerçek ancak geri doğru bakıldığında sonradan
kavranabilen bir şeydir.
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Romanın kurgusunu çözümleyebilmek için öncelikle romanın zamanını, ama özellikle şimdiki
zamanını belirlemek gerekmektedir. Çünkü zaman, bu romanda, kurgu bakımından da tema
bakımından da özel bir önem arz etmektedir. Romanda anlatılanların gelip dayandığı son
nokta, aslında anlatının başladığı şimdiki zaman dilimidir. Anlatı şimdiki zamandan geriye
doğru ilerleyecektir. Buttanrı, bu nedenle Üç Beş Kişi’yi ‘bir zaman romanı’ olarak
değerlendirmiştir (2005, s. 122).
Romanın şimdiki zamanına her bölümünün başlarında bir yerlerde şu cümle ile mutlaka
işaret edilir: “Gece. Haziran. Ama günlerin en uzunuyla gecelerin en kısasına zaman var daha
(s. 2, s. 73, s. 106 vb).” Bu zaman dilimi 20 Haziran 1980’i 21 Haziran 1980’e bağlayan
yaklaşık üç saat olmalıdır. Tuhaftır ama romanı inceleyen birçok yazar bu günün 20-21
Haziran olması gerektiğine dikkat etmemiştir. Oysa bu günün kurgu bakımından özel ve
sembolik bir anlamı vardır. Kısmet, upuzun bir karanlıktan kurtuluyordur. Yoksa yazar tam
yedi kez bu cümleyi neden tekrarlasın? Basitçe bir leitmotiv karşısında değilizdir. Günün 20
Haziran- 21 Haziran olduğunu “günlerin en uzunu ile gecelerin en kısası” ifadesinde işaret
edilen bilgiden çıkarabiliriz. Bu zaman dilimini yazar, romanın çeşitli yerlerinde bir biçimde
özel olarak vurgular. Çünkü romanın şimdiki zamanı, aynı zamanda romanın bütünlüğünü
sağlayan bir unsurdur.
“Murat, kapıyı postacının hoşnutsuz yüzüne kapatır kapatmaz saatine bakmıştı. Yirmi üçe
geliyordu (s. 3).” Bu, şimdiki zamanın başlama saatidir. “Murat’ın, gece yasağının başlama
saatine dek, aradığını bulup bulamayacağı belli değildi ki (s. 4).” Sıkıyönetim uygulaması
nedeniyle sokağa çıkma yasağı 02.00’de başlayacaktır. Bu da şimdiki zamanın sona erme
saatidir. Bu cümle her bölümde tekrarlandığı için romanın şimdiki zamanının kısalığı
özellikle vurgulanmak istenmiştir. Zamanın kısalığı, sembolik olarak aslında roman
kahramanlarından kimilerinin sıkışmışlık halini vurgulama işlevi görür. Sıkıyönetim
nedeniyle siyasal baskı, geleneksel aile baskısı, taşrada sosyal çevre baskısı ayrıca bu zaman
darlığı ile de ifade edilmiş olmaktadır.
Romanda olayı başlatan şey, Murat’ın, ablası Kısmet’ten bir telgraf almış olmasıdır. Telgrafın
kısa bir yazışma türü oluşuyla romanın şimdiki zamanının kısa oluşunun örtüşmesine ayrıca
dikkat etmek gerekir. “Yanına geliyorum. Sabah Haydarpaşa’da olurum. Çok özledim. Kısmet
(s. 3).”
Roman yedi bölümdür. Her bölüm birden yediye kadar 1,2,3.. şeklinde numaralanmıştır. Her
bölümde romanın bir ana kahramanı anlatılmaktadır; ancak 3. Bölümde iki kahraman vardır:
Kısmet ve Türkân Hanım. Bu 3. Bölüm Kısmet ile başlar Türkân Hanım ile devam eder.
İlginçtir, bir paragraflık bir yerde de evin hizmetçisi Hacer’e yer verilir. Son bölüm yine
Kısmet’e ayrılmıştır. Bu durumda şöyle bir sıralama söz konusudur: Murat, Kardelen, KısmetTürkân, Neval Hanım, Ferit Sakarya, Selmin, Kısmet. Her bölümün şimdiki zamanı yukarıda
belirtilen 23.00-02.00 saatleri arasıdır. Bunu vurgulamak için saatler özellikle belirtilir.
Vurgulanmak istenen bir özelik de bu zaman dilimin hemen 12 Eylül 1980 askeri darbesi
öncesi olmasıdır. Üç Beş Kişi’yi deneysel roman olarak niteleyenler olmuştur (Seyhan, 2011, s.
161). Romanın deneyselliği, kuşkusuz romanın kurgu ve anlatım özelliklerinden
kaynaklanmaktadır.
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1. Bölümde Murat saat 23.00’te kardeşi Kısmet’ten bir telgraf almıştır. Kısmet’in sevdiğini
düşündüğü Ufuk’u bulmak için Beşiktaş’tan Bostancı’ya doğru yola çıkar. Sıkıyönetimin
başlama saati olan 02.00’ye kadar gidip dönmesi gerekmektedir.
2. Bölümde Kardelen, Eskişehir’deki evinde gelinliğini dikmekte iken Anadolu Ekspresinin
gara girdiğini duyar. “Kardelen, Anadolu Ekspresi’nin gara, bu kadar yırtınarak girişini hiç
anımsamıyor (s. 100).” “Anadolu Ekspresi Eskişehir’den gece yarısından sonra saat bir –on
beşlerde kalkar (s. 270).”
3. Bölümde Kısmet saatine bakar: 23.10. “Ya yetişemezsem? (s. 112).” Türkân Hanım saati
sorar. “On ikiye geliyor” diyor hemen dehşete kapılarak (s. 125).” Oysa yalan söylemiştir, “On
ikiye yirmi beş var (s. 125).” “Saat on iki oldu (s. 129).”
Kısmet’in kocası Orhan’dan telefon gelir. Ankara’dan on bire doğru yola çıkmış, Eskişehir’e
geliyordur (s. 130).”
4. Bölümde Neval Hanım saatine bakar. “Burada bire çeyrek var gösteriyor (s. 159).”
5. Bölümde Ülker, sokaktaki gürültülerin azaldığını görerek saatine bakar. “Henüz gece yarısı
olmamış. Sokağa çıkma yasağının başlamasına daha zaman var, fakat ne olsa, el ayak erken
çekiliyor (s. 190).” Ferit gece giderken polis, sıkıyönetimin başlama saatini ima ederek “On
beş dakikanız var!(s. 241).” diye uyarır. Gece üçe yirmi kala Kısmet’in evde olmadığı haberiyle
uyanacaktır (s. 246).
6. Bölümde Selmin anlatılırken saat, televizyon yayınlarının bitişiyle, gecekondu insanlarının
uykuya varmasıyla verilir (s. 246).
7. Bölümde saat üzerinde çok duruluyor. Çünkü Kısmet kimseler görmeden, kimseler gelip
kendisini bulmadan trene binip İstanbul’a gitmek istemektedir. Garda saatine baktığında biri
on iki geçmektedir (s. 309). “Dikkat! Dikkat! Sayın yolcular, saat bir- on beşte Eskişehir
Garı’nda olması gereken Anadolu Ekspresi on dakika gecikecektir (s. 314).”
Romanda sık sık yaşanmakta olan şimdiki zaman diliminden anlatılan roman kahramanının
geçmişte yaşamış olduğu ve şimdi hatırladığı bir zaman dilimine geçilir. Bu zaman dilimi
roman kahramanının yaşına göre değişkenlik gösterir. Murat düşünmektedir. “Ben de işte
neredeyse otuzumdayım.” “Kısmet otuz üç yaşında… Ufuk da…” “Peki Kardelen? (s.14).”
“Taa on yıl öncesinden, yetmişlerden başlayıp, öyle boy boy, renk renk: Fırtınalı aşk. Murat,
uzatmalı sevgilisinden vazgeçmiyor (s. 5).” Murat ve diğer gençler çoğunlukla on yıl öncesine
döner. “Altmış dokuzlardı. Murat on dokuzundaydı (s. 45).”
Ferit Sakarya, Azra’yı düşünürken şöyle der kendi kendine: “Oysa, o da hepimiz gibi kırkını
geçip kırk beşine dayanmadı mı? (s. 189).”
Kısmet, Murat’ın birinci doğum günü şerefine yapılan beş katlı bina hakkında düşünürken,
“Nasıl da eski bir yapı. Oysa topu topu otuz yıllık bir geçmişi olmalı (s. 110).” der.
Türkân Hanım, kendisi hakkında düşünürken, “Nerdeyse yirmi yıldır, erkeksiz, aşksız… (s.
115).” denir. 1960’lı yıllara, kocanın ölüm tarihine atıf yapılır.
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Yine Türkân Hanım, babası hakkında düşünürken, “ Ne olmuş, birçoğu sonradan yeni kurulan
partiye geçiverdiler işte. Babam iki dönem zor dayanmış. Ahmet, kaç sefer söyledi, geçin
bizim yana diye… Babam, çoktaaan milletvekiliği batsın, deyip çiftliğe döndükten sonra işte..
(s. 135).” der. 1950’li yıllara dönülür.
Neval Hanım, kızı Belgin’i Cumhuriyet’in onuncu yılında doğurmuştur (s. 163). “Osmanlı
kalıntısı bir topluluk Beyoğlu-Şişli çevresiyle Boğaz kıyılarında, Adalar’da varlığını ‘hoş bir
alçakgönüllülükle sürdürüyordu. Atatürk’ün İstanbul’u ziyaretlerinde hep onun
çevresindeydiler (s. 163).”
Romanın yakın geçmiş zamanı Murat, Kısmet, Kardelen, Ufuk, Selmin açısından 20 Haziran
1980 gününün öğle vaktine, evvelsi gününe, on ay öncesine, yoğun olarak on yıl, yirmi yıl
öncesine kadar gider. Dolayısıyla 1960 ile 1980 arası, yani üç askeri darbe arası dönemdir.
Emin Sakarya, Türkân Sakarya, Ahmet Kaymaz söz konusu olduğunda 1950- 1960 yılları
arası dönem geçmiş zamandır. Bu dönem de tek partiden çok partili döneme geçişin, CHP’den
DP’ye geçişin, şehirleşmenin başladığı dönemdir. Neval Hanım için geçiş zaman Cumhuriyetin
ilk yıllarına kadar gider. Romanda bütün bu geçmiş, roman kahramanlarının hatırladığı, yani
bizzat yaşadıkları bir geçmiştir; tarih kitaplarından edinilmiş bir geçmiş bilgisi değildir.
Dolayısıyla geçmiş zaman, roman kahramanlarının kişisel tarihi ile ilgili olarak, onların
karakterlerini belirleyici bir unsur olarak rol oynar.
Romanda bir de tasarlanan gelecek zaman kipi vardır. Örneğin Murat, gece yarısı Ufuk’u
ararken sabahı düşünür:
“Bu gece, şu saat uzun sürmedi. Çarçabuk sabah oldu. Günün ilk ışıkları, silik bir
beyazlıkla küçük, kirli camdan süzülüp Murat’ın gözlerine değdi. O da hemen fırladı.
Günlerin en uzunu, gecelerin en kısasına ne kadar yakın artık. İşte, gece henüz bitmeden,
bu silik aydınlık..
Murat, güzelce yıkandı. Tıraş oldu. Alnında eksilmeye yüz tutmuş, sarısı baskın kumral
saçlarını taradı (…) Anadolu Ekspresi gara saat sekizden önce girmez. Biz oradayız. Ben
Ufuk’tan daha geç geldim, geciktim (s. 14-15).”
Aslında böyle bir olay olmamıştır. Buradan hemen şimdiki zamana dönülür. Dolayısıyla
zamanı kullanma bakımından şöyle bir durum ortaya çıkar: Anlatıcı, kahramanının şimdiki
zamanda anlatmaya başlar. Buradan bir sıçrama ile geçmiş zamana geçilir. Derken tasarlanan
gelecek zamana atlanır ve yeniden şimdiki zamana geçilir. Bu da şizofrenik bir anlatımın
ortaya çıkmasına yol açar. Zamanın bu türlü kullanılışı kurguyu belirleyici bir unsurdur.
Yazar bunu bilinçli bir tercihle yapmıştır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi anlatıcı, roman yedi bölüm olarak, her bölümünde romanın
yedi ana kahramanından birisi odağa alacak, onun bakış açısını yansıtacak şekilde
kurgulamıştır. Yazarın çok yönlü optik yöntemiyle nüfuz ettiği ( Aytaç,1990: 378)
kahramanlar bu yedi bölümün her birinde sadece o bölümün odak-kahramanı olarak
anlatılmaz; diğer roman kahramanları da odak-kahraman gözünden parça parça anlatılır.
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Dolayısıyla bir kahramanın karakteri, ancak yedi bölümün sonunda belirginleşmiş, her
yönüyle ortaya çıkmış olur. Roman bir yerde, Cumhuriyetin başlarından günümüze, özellikle
de üç askeri müdahalenin rüzgârıyla serseme dönen ve sağ-sol terörü, altında sarsılan
modern Türk toplumunun insan manzarasından bir kesit sunmayı, kaderini resmetmeyi
dener. Roman, hem sembolik hem de içerik olarak tarih çizgisinin bir noktasında duran ya da
hareket eden birbirinden farklı konumlardaki bu yedi kişi çeşitli kesimlerden insanları
resmeder (Seyhan, 2011, s. 163). Türkiye’nin otuz yıllık toplumsal geçmişi, bu kişilerin
bilincinden yansır (Aytaç, 1990, s. 378).
Romanda kurguyu etkileyen bir sembolizm vardır. Buttanrı’nın belirttiği gibi sanayileşmenin
başladığı bir Anadolu kenti olarak Eskişehir’in seçilmesi (2005:100), hatta Anadolu
Ekspresinin seçilmiş olması, Neval Hanım’ın düşmüş bir Osmanlı kalıntısı olarak Osman
Bey’de, bir bodrum katında oturması; Kısmet, Kardelen, Murat, Ufuk, Sakarya gibi roman
kahramanı adlarının kullanılması sembolik değerler taşır.
Romanın birinci bölümünde esas olarak Ahmet Kaymazlı-Türkân Sakarya çiftinin oğulları,
Kısmet’in kardeşi Murat anlatılmaktadır. “Hayalci Murat!” sözü Murat’ı anlatan en iyi sözdür.
Ancak Murat anlatılırken, Murat’ın şimdiki zamanda yaşadıklarını belirleyen ve ruh halinin
biçimlenmesinde etken olan geçmişteki ilişkiler ve kişiler de anlatılır. Romanın kurgusu bu
biçimdedir. Bu açıdan Üç Beş Kişi bir karakter romanıdır. Yetmiş iki sayfa tutan ve öncelikle
Murat’ı tanıtmayı amaçlayan bu bölüm, Murat’ın ilişkide bulunduğu diğer roman kişilerini de
fragmanlar halinde tanıtır. Dolayısıyla neredeyse bütün roman kahramanları Murat açısından
yansıtılmış olur.
Murat, saat 23.00’te ablasından aldığı sekiz kelimelik telgrafın başlattığı kendi geçmişinin
muhasebesine hızla dalar. Bu muhasebe sırasında hayatında belirleyici olan akrabalar ve
arkadaşlar geçmişten birer birer çıkıp gelirler. Murat, kendi hayatı hakkında düşünürken
sırasıyla ablası Kısmet ve ablasının sevdiğini düşündüğü fakat bir özlem olarak kalan Ufuk
hakkında yorumlar yapar. Hemen onların yanında Ferit Sakarya anılır. Ardından diğerleri
gelecektir. Bu bölümde asıl olarak Murat’ın kimliği ve karakteri gözümüzün önünde
oluşurken diğer roman kahramanlarının kimliği ve karakterleri hakkında da kritik detaylar
verilmeye başlanır. Ferit Sakarya’nın Murat’ı kastre eden bir figür olduğu, Kısmet’inse
kaderine itiraz edemeyen, silik bir kişilik sergilediği, Ufuk’un bir Oğuz Atay kahramanından
esintiler taşıdığını görmeye başlarız. Selmin, Ferit’in karsı Deniz, Selmin’in ablası Belgin,
Kısmet’in kocası Orhan, Kardelen, Türkân Hanım, Türkân Hanım’ın ölen kocası Ahmet
Kaymazlı parça parça tanıtılır. Diğer bölümlerde bu kahramanlar odağa alınacaktır.
2. Bölümde bu kez Kardelen odağa alınmıştır. Bu bölümde esas olarak Kardelen’i yaşadıkları,
hissettikleri ve düşündükleri ile yakından tanırız. Murat’ın İstanbul’da Kısmet’ten telgraf
aldığı saatlerde Kardelen, kendi gelinliğini dikmekte ve kendi geçmişinin muhasebesini
yapmaktadır. Çünkü yakın arkadaşı Kısmet kocasından ayrılma kararı almıştır. Kısmet’i
düşünmek demek, bir zamanlar Kardelen’in sevdiği Ufuk’u, Kısmet’in kardeşi Murat’ı
düşünmek demektir. Onları yoksul Kardelen de sevmiştir. Kardelen aracılığı ile romanın
siyasal boyutu ön plana çıkar. Çünkü Kardelen ve Ufuk, siyasal kimlikleriyle bu bölümde daha
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çok belirir. Kardelen, içeriye düşmüş, orada tecavüze uğramıştır. Kardelen aracılığı ile ayrıca
Kısmet’in ailesini daha yakından tanır, Kısmet’in intihar teşebbüsünü, kocası ile
evlendirilmesini, sokağa yalnız başına çıkamayışını, çevredeki dedikoduları daha yakından
öğreniriz.
3. Bölümde önce Kısmet, ardından annesi Türkân Hanım odağa alınır. Bu bölümde
Türkiye’nin gelişimine paralellik gösteren Sakarya ve Kaymazlı ailelerinin tarihini, Kısmet ve
Türkân Hanım aracılığı ile içeriden öğreniriz. Kısmet, Murat, Ferit Sakarya kimlikleri daha da
belirginleşir. Ayrıca telgrafı gönderen olarak Kısmet’in bu kararı nasıl bir süreçte aldığını
okuruz.
4. Bölümde odağa alınan kahraman Neval Hanım’dır. Neval Hanım’ın odağa alınmasının
nedeni, kurgu bakımından onun kızı Selmin’in Murat’ın sevgilisi olmasıdır. Ancak asıl neden,
yazarın, düşmüş bir Osmanlı ailesi aracılığı ile Cumhuriyet döneminde yükselmekte olan yeni
sınıfların karşılaştırmasını yapmaktır. Neval Hanım, kızları Belgin ve Selmin, anlatıcının, “İşte,
yeni Türkiye Cumhuriyeti için, hazırına, sözde Batılılaşmış saray çevresi artıkları… (s. 163).”
Dediği topluluğun düşmüş üyeleridir.
5. Bölümde Ferit Sakarya anlatılır. Paris’te okumuş olan Ferit Sakarya, romanın en baskın
kişiliği ve karakteridir. Hemen bütün kadınlar ona hayrandır. Onun düşünceleri bir yerde
yazarın onayladığı düşünceleri temsil eder. Ferit Sakarya, Eskişehir Sanayi Odası başkanıdır.
Makineyle doğayı birbirine düşman etmeden birleştirmenin yolarını arar (s. 196). Çevresinde
Maocu, Allendeci, Mitterandcı insanlar da bulundurur; köylüye de yakın durmayı bilir,
arkadaş olur. Önce tüketim toplumu olmamız gerektiğini, ancak ondan sonra üretim artığı
elde edip dar boğazları fiyat-kâr mekanizmasıyla aşabileceğimizi ileri sürer. Ülke
ekonomisinin düzelebilmesi için, ülkenin kendi gücüne dayalı, sanayi mallarını üretebilmesi
gerektiğini savunur (s. 225). “Babam burada, ağır sanayi yatırımları konusunda bana destek
olmazsa, ulusal sanayimizin kurulması için taraftar bulamazsam, giderim (s. 230).” “Bizim
kendimiz, kendi kaynaklarımız (s. 234).” “Ancak sayın üyeler, bizler gazoz, krem
fabrikatörleri olamayız. Olmamalıyız. Buna hakkımız yok. Bu hainlik anlamına gelir (s. 235).”
Ferit Sakarya, Kısmet’in telefonla kendisini aramasını isteğini notu unutmuş, Kısmet’i
aramamıştır. Ayrıca Murat’ın sevgilisi Selmin ile yatmıştır. Bu olayın ardından Murat alkol
komasına girmiştir. “Ben sadece insanım, diyor, gerçekçi bir insan! (s. 245).”
6. Bölümde odağa Murat’ın sevgilisi Selmin alınır. Aslında asıl anlatılan Murat’ın karakterini
oluşturan unsurlardır. Dayısı onu “Hayalci Murat!” olarak küçük görürken Selmin, Murat’ın
bestesini beğenmiş, Eskişehir’de şarkısını söylemiştir. Aynı zamanda “kız gibi” olan Murat ile
yatmıştır. Murat da onun ardından Kısmet’i de bırakıp İstanbul’a gider, on yıl boyunca
Selmin’in peşinde dolaşır, giderek itilip kakılır. Selmin, Murat’ın dayısı Ferit Sakarya ile yatar.
Selmin, sonunda uyuşturucu batağına saplanacaktır.
7. Bölümde artık bütün kahramanları yakından tanımışızdır. Murat’ın aldığı telgrafı gönderen
olarak Kısmet’in Eskişehir’de tren garına gidip Anadolu Ekspresine binme hikâyesini okuruz.
Bu süreçte Kısmet’in kardeşi Murat ile, arkadaşı kardelen ile, sevgilisi Ufuk ile, kocası Orhan
ile, annesi Türkân ile ilişkilerinin boyutunu öğreniriz.
Üç Beş Kişi anlatıcıları bakımından da ilginç özellikleri olan bir romandır. Romanda esas
olarak bir Tanrısal anlatıcı söz konusudur. Gizili yazar olarak da ifade edebileceğimiz bu
anlatıcı, romanda anlatılanların nasıl ve kimin tarafından anlatılacağına karar veren figür
olarak görülebilir (Demir, 2002, s. 24). Bu anlatıcının varlığını anlatı seviyesinde, hikâyede
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katılımın genişliğinde, algılama derecesinde; mekân tasviri, karakterin kimliği, zaman özeti,
karakterin söylemediklerini ya da düşünmediklerini aktarmada, açıklamalarda bulabiliriz
(Demir, 2002, s. 68). Benzer olmayan anlatıcı (heterodiegetik) da denilen bu anlatıcının Üç
Beş Kişi’nin temel anlatıcısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlatıcı, hikâyenin katılımcılarından
birisi değildir. Olaylara dışarıdan bakar, hikâyeye katılmaz. Ancak yer yer bu anlatıcı aradan
çekilir. Bağımsız dolaysız konuşma aktarımı ile sadece diyaloglara yer verilir. Örneğin
romanın ilk yarım sayfası böyledir:
“-Yaşamı kendi isteklerimiz doğrultusunda örgütleyemeyiz ki!
-Sen örgütleyemezsin. Çünkü zayıf birisin….
-Bunu için ne yapmalıyız?
-Her sabah erkenden kalkmalıyız. Yüzümüzü yıkar yıkamaz kültürfizik yapmalıyız…
Murat, bu öğütlerin, önerilerin kimden geldiğini bilmeden, yeni bir yanıt aranıyordu.”
On sekizinci sayfadan yirmi birinci sayfaya kadar benzer bir teknik uygulanır. Anlatıcı aradan
çekilir. Anlatıcı, kendi anlatımını sürdürürken iç monolog yöntemiyle kahramanının
düşüncelerini de aktarır:
“Kocaman bir on yılı yabancı kimselerin eline nasıl bırakabilirdim! (s. 6).”
İç diyalog yöntemi de kullanılır:
“Ah Kısmet, bu telgrafı yarın çekseydin elime geçmezdi. Son on yılı incir ağacının altında
yakardım. Sana da telefon etmezdim artık. Yeni yerimi bildirmezdim (s. 6).”
Romanda üçüncü kişi anlatıcı yer yer, yerini birinci kişiye bırakır. Bu teknik, her bölümde
uygulanır. İlk bölümde Murat, kendi bakış açısını birinci kişi ağzından olanları aktarır:
Kısmet çoktan Eskişehir tren istasyonundadır. Annemizden, aileden edindiği bir
alışkanlık. Yola arabayla çıkılacaksa kr karanlıkta çıkılır. Trene binilecekse, kalkıştan en
az bir saat önce istasyonda olunur (s. 8).”
Kimi durumlarda üçüncü kişi anlatıcının, serbest dolaylı anlatım yoluyla kahramanının
düşüncelerini yansıttığı görülür:
Murat, içine musallat olan bu ısırgan sesi yendiğini sanıyordu. Dayısına karşı duyduğu
öfkenin, düşmanlığın nedeni salt Selmin miydi bakalım? Yoksa, bu düşmanlığı
açıklayabilmek için o ‘küçük mesele’ye mi sığınmıştı? Arada Ferit Sakarya olsun olmasın,
Selmin şimdi bulunduğu yerden çok mu uzaktaydı? (s. 9).”
Neval Hanım şöyle anlatılırken üçüncü kişiden birinci kişiye geçiliverir:
Yokuş yukarı tırmanmaya çalışan başka arabalar, ters yönden giren başka arabalar,
arkadan dolananlar, pencere dibine park etmeye çabalayanlar; hepsi sanki bu katın
içinden gazlayıp geçiyorlar; Neval Hanımın karyolasını bile sallıyorlar: Allah belalarını
versin! Vicdansızlar! Yordamsızlar!.. Öküzler!... Köylüler, ne olacak!... Güzelim İstanbul’u
neye döndürdüler!... (s. 157).
Kısmet evden kaçmaya karar vermiştir.
Şişleri bir iki dürtüklüyor: Tren birde, bir on beşte… işte o sıralarda kalkar. Siz erken
gelin bayan. Tam saat söyleyemeyiz. Birden önce burada olun (s. 125).
Türkân Hanım anlatılmaktadır:
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Sabahlığının yeninden bir iplik koparıyor, düğüm düğüm üstüne atıyor: Tabii, Ferit’in de
işine geliyor. Her şeyi avucuna aldı, her şeyi gönlünce yapıp çatıyor, bana bir imza
kalıyor. Kimbilir neler, kimbilir nasıl?... Ama yeter! Deden ölüyor Murat, derim. Vasiyeti
var, derim. Sende hiç vicdan kalmadı mı? Yanıt vermez ki, susar. Kaçar. Dayısı İsviçre’ye
bile gönderdim. Hadi, o karı da ardından… Gidemez olsun. Okullarda da dirlik düzenlik
hak getire zaten… Hiç olmadı ki. Kötü zamana rastladı. Ahh, o gün! O gün hiç
olmayacaktı. O zaman bütün bunlar da olmazdı. Selmin denen o şırfıntı…. Oğlumun
bestesiymiş!... Tuzak. Hepsi tuzakmış bunları. Bilir miydim? Ne zaman Murat’ın bir
dediğini iki ettim ki? (s. 143).”

SONUÇ
Adalet Ağaoğlu, romanın her bölümünde hem üçüncü kişi anlatıcının bakış açısını yansıtarak
üçüncü kişi ağzını kullanmış hem de o bölümde anlatılan ana kahramanların bakış açısını
yansıtarak birinci kişi ağzını kullanmıştır. Bu, okura, belirli durumların ve olguların farklı
kişiler tarafından nasıl farklı biçimlerde algılandığını ve yansıtıldığını, dolayısıyla gerçeğin
birçok yüzü olduğunu sergileme imkânı vermiştir. Yazarın, Aytaç’ın çok yönlü optik yöntem
adını verdiği bu tekniği başarıyla uyguladığını söylemek mümkündür.
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ABSTRACT
The Arab Spring is one of the drastic events of the 21th century. In other words, it is the biggest movement of social development
and change in the Arab world. The Spring, which appeared in many Arab countries, has fueled a series of internal and external
migrations. Only in Syria almost 1/3 of the population displaced. The external migration from Syria was mostly towards the
bordering countries (Turkey, Jprdan, Lebanon and Iraq). As the native tongue in those given places (except Turkey) is Arabic,
possibly the refugees did not meet any problems of language. Yet, some 2.000.000 migrants that have taken refuge in Turkey
face that problem in their daily lives. Along with the humanitarian aids such as sheltering, nutrition and healthcare the Turkish
Republic gives a great amount of help in terms of education. The Syrian migrants can attend the Turkish universities in
neighboring cities both as international and visiting students. The first problem they face appears to be the Turkish language. To
overcome this very problem “Kilis 7 Aralık University” has established a center called “Center for Practice and Teaching of
Language” and thus gives them language training. In this study, through a survey we aim at identifying the problems met by the
Syrian students educated in Kilis 7 Aralık University during their Turkish courses, and at providing ways of solutions.
Key Words: The Arab Spring, The Syrian students, Learning Turkish.

ÖZET
Arap Baharı, 21. Yüzyılın en büyük olaylarından birdir. Başka bir ifade ile Arap Dünyasında yaşanan en büyük toplumsal gelişim
ve değişim hareketidir. Birçok Arap ülkesinde baş gösteren bu hareket, iç ve dış göçlere yol açmıştır. Sadece Suriye’de yaklaşık
nüfusun 1/3’ü yerinden yurdundan olmuştur. Suriye’den dış göç daha çok komşu ülkelere (Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak)
olmuştur. Türkiye hariç diğer komşu ülkelerde Arapça konuşulduğu için Suriyeli sığınmacılar dil konusunda pek sıkıntı
yaşamamış olabilir. Ancak, Türkiye’ye sığınan yaklaşık 2.000.000 Suriyeli günlük hayatlarında önemli ölçüde dil sorunu ile yüz
yüze gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriyeli sığınmacılara barınma, beslenme, sağlık vb. gibi insani yardımların yanında,
eğitim konusunda da çok büyük destek vermektedir. Suriyeli göçmenler özellikle sınır illerimizde bulunan Üniversitelerimizde
hem uluslararası öğrenci olarak hem de özel öğrenci olarak eğitim–öğretimlerine devam edebilmektedirler. Bu öğrencilerin en
büyük sorunu dil (Türkçe) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunu aşmak için Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dil Uygulama ve
Öğretim Merkezi (DÖMER) kurarak, özellikle Suriyeli öğrencilere dil eğitimi vermektedir. Bu araştırmada, Kilis 7 Aralık
Üniversitesinde öğrenim gören Suriyeli öğrencilere yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde ve öğreniminde karşılaşılan
sorunlar anket yolu ile tespit edilecek ve ortaya çıkan sorunlara çözüm önerisi getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Suriyeli Öğrenciler, Türkçe Öğrenimi.
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1. GİRİŞ
Günümüz dünyasında ikinci dil büyük bir önem kazanmıştır. Globalleşen dünyada insanlar
çalışma alanları ne olursa olsun yabancı dil hatta ikinci bir yabancı dil öğrenme ihtiyacını
duymaktadırlar. Bir yabancı dil bilmenin ayrıcalık olmaktan çıkıp, herkesin sahip olması
gereken bir özellik olduğu günümüzde yabancı dil eğitiminin önemi de artmıştır (Göçer,
2009:28).
Günümüz dünyasında insanlar kendilerini küresel bir etkileşim içerisinde bulmaktadırlar. Bu
etkileşim insanların ikinci dil öğrenme ihtiyacını artırmaktadır. Bu küresel etkileşimin
gerçekleştiği ulusların dilleri haliyle büyük bir önem kazanmaktadır. Ülkemiz de bulunduğu
konum itibariyle önem arzetmektedir. Özellikle son yıllarda Arap baharı olarak adlandırılan
ve Arap ülkelerinde baş gösteren akımdan sonra ülkemiz daha önemli bir rol üstlenmiştir.
Yaşanan kötü şartlar nedeni ile vatanlarını terketmek zorunda kalan ülke Suriyeli vatandaşlar
için ülkemiz kapılarını açmış ve yaklaşık iki milyon Suriyeli sığınmacı ülkemize yerleşmiştir.
Yurdumuza yerleşen bu insanlar gerek günlük yaşamlarını sürdürmek, gerekse eğitim
hayatlarını idame ettirmek için Türkçeyi öğrenmi çabası içerisine girmişlerdir. Bu durum
Türkiye ve Türkçenin öneminin artmasına ve yabancı dil olarak öğretimine duyulan önemi
ortaya koymaktadır. Nitekim bu sosyal durum dilimizin Araplara öğretimi anlamında daha
çok telif ve akademik çalışmaların üretilmesine aracı olmuştur.
Dilimizi öğrenmeye çalışan Suriyeliler de birçok yabancı gibi zorluklar yaşamaktadır. Bu
durum Özkan tarafından (1992: 13) da “…yabancıların Türkçeyi öğrenirken yanlış
yapmalarının en önemli sebebi kendi ana dilleri ve Türkçenin farklı yapıda olmasıdır.
Türkçenin bağlantılı bir dil oluşu, eklerin üst üste yığılması, onlar için farklı bir durumdur.”
şeklinde ifade edilmiştir. Yabancıların Türkçe öğreniminde karşı karşıya kaldıkları
zorluklarla ilgli farklı çalışmalar ortaya konulmuştur. (Polat, 1998; Ayaz ve Akkaya, 2010;
Akış, 2010; Yıldırım, 2011)

2. YÖNTEM
2.1.Araştırmanın amacı
Bu araştırmanın amacı ülkemizde sığınmacı olarak bulunan yaklaşık iki milyon Suriyeli
sığınmacının Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenirken karşı karşıya kaldıkları problemleri Kilis
7 Aralık Üniversitesi örneği bağlamında ortaya koymak ve ilgililerin kullanımına sunmaktır.
2.2.Problem cümlesi
Ülkemizde bulunan çok sayıda Suriyeli sığınmacının Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenirken
Türkçenin dilsel özellikleri, öğreticiler, bulundukları sosyal çevre gibi etkenlerle karşı karşıya
kaldıkları zorluklar nelerdir?
Bu çalışmada kullanılan anket, Suriyeli sığınmacıların Türkçe öğrenimi sırasında
karşılaştıkları sorunları ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Kilis 7 Aralık Üniversitie
Dil Öğretim Merkeziinde eğitim almış ve almaya devam eden Suriyeli öğrencilere
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uygulanmıştır. Anket soruları Arapça hazırlanmış ve 109 öğrenciye yüz yüze görüşülerek
uygulanmıştır.
2.3. Evren ve örneklem
Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde açılan Dil Uygulama ve Öğretim Merkezinde Türkçeyi
yabancı dil olarak öğrenen Suriyeli öğrenciler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Bu
öğrenciler gerek Türkiye’deki üniversitelerde eğitim almak gerekse yarım kalan ünivesite
eğitimlerini tamamlamak üzere Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmekte ve yabancı
öğrencilere uygulanan sınavlara hazırlanmaktadırlar. Araştırmada bu kurs merkezinde
Türkçe öğrenen 109 öğrenci örneklem olarak belirlenmiştir.

2.4. Sınırlılıklar
Araştırma Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenen 109 Arap öğrenci, veri toplama
araçlarından anket formunda belirtilen sorular ile sınırlı tutulmuştur. Araştırmada
yapılandırılmış ve yapılandırılmamış anket soruları birlikte kullanılmıştır.
2.5. Verilerin toplanması ve analizi
Araştırmada veri toplama araçlarından anket kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Türkçeyi
yabancı dil olarak öğrenen Arap öğrencilere 22 soru yöneltilmiştir. Araştırmada veri toplama
aracı olarak kullanılan kişisel bilgi ve anket soruları ile elde edilen bulgular iki kategoride
tasnif edilmiştir. Birincisi, kişisel bilgilerle ilgili bulgular ikincisi de görüşme ve gözlem
formları ile elde edilen bulgular.
Kişisel bilgilerle ilgli bulgular, Öğrencilerin yaşı, cinsiyeti ve eğitim durumundan oluşan
değişkenlerle yapılmıştır. İstatiksel analizde sosyal bilimler için hazırlanmış SPSS paket
programı kullanılmıştır.
3. BULGU VE YORUMLAR
3.1. Kişisel bilgilerle ilgili bulgular
Ankete katılan öğrencilerin kişisel bilgileri ile ilgili veriler aşağıdaki gibidir.
Tablo-1. Ankete katılan öğrencilerin yaş durumuna göre dağılımı
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Tablo 1’de de görüldüğü üzere araştırmaya Lise mezunu, lisans, ön lisans ve yüksek lisans yaş
grubunu oluşturan farklı yaşta öğrenciler katılmıştır.
Tablo-2. Ankete katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı

Tablo 2’de de görüldüğü üzere araştırmaya 59 erkek 50 kız öğrenci katılmıştır. Öğrecnilerin
%54.1’ini erkek, %50’sini kız öğrenciler oluşturmaktadır.
Tablo-3. Ankete katılan öğrencilerin eğitim düzeyine göre dağılımı

Tablo 3’de de görüldüğü gibi 51 lise mezunu olup üniversite eğitimi almak isteyen öğrenci, 5
ön lisans öğrencisi, 51 lisans eğitimi alan öğrenci ve 1 lisans üstü eğitim alna öğrenci
katılmıştır. Öğrencilerin % 46’sını lise mezunları, % 4.6’sını ön lisans, % 51’ini lisans, % 1’ini
lisans üstü eğitim alan öğrenciler oluşturmaktadır.
Görüşme ve anket formları ile elde edilen bulgular
3.2. Anket formları ile elde edilen bulgular
Tablo-4
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Tablo 4’de görüldüğü üzere öğrencilerden % 21.1’i Türkçenin dilbilgisel kurallarının zor
olduğunu düşünürken, % 21.1’i zor olmadığını ifade etmiş, % 57.8’i ise çok fazla zor
olmadığını ama nisbeten zor olduğunu ifade etmişlerdir.
Tablo-5

Tabloda da görüldüğü üzere öğrencilerin % 39.4’ü Türkçenin eklemeli bir dil oluşundan
zorlandıklarını belirtmiş, % 18.3’ü zorlanmadığını, % 42.2’si ise nispeten zorlandıklarını ifade
etmişlerdir.
Tablo-6

Öğrencilerin % 22.9’u ders dışı ortamlarda karşılaştıkları türkçe metinleri okumakta zorluk
yaşadıklarını belirtmiş, % 39.4’ü zorluk yaşamadığını, % 37.6’ sı ise nispeten bir zorluk
yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
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Tablo-7

Katılımcılardan % 79.8’i Türkçenin yazımında zorluk yaşadıklarını ifade etmiş, % 20.2’si ise
zorluk yaşamadığını belirtmiştir.
Tablo-8

Katılımcılardan % 39.4’ü ders dışında gerçek hayatta insanlarla konuşurken zorlandığını, %
20.2’si zorlanmadığını, % 40.4’ü ise zaman zaman zorlandığını ifade etmiştir.
Tablo-9

Katılımcılardan % 79.8’i konuşulan Türkçenin derslerde öğrendiklerinden farklı olduğunu
ifade etmiş, % 17.4’ü fark bulunmadığını belirtmiş, % 2.8’i ise görüş belirtmemiştir.
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Tablo-10

Katılımcılardan % 47.7’si Türkçenin Arapçaya uzak bir olduğunu düşünürken, % 52.3’ü böyle
olmadığını ifade etmitşir.4
Tablo-11

Katılımcıların % 94.5’i Türkçenin kuralları ve tümce yapısı açısından Arapçadan farklı
olduğunu ifade etmiş, % 4.6’sı ise farklı olmadığını ifade etmiştir.
Tablo-12

Tarihi bağlar nedeniyle Suriyeli öğrencilerin Türkçenin Arapçadan çok uzak bir dil olmadığını
düşündükleri görülmüştür.
4
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Katılımcılardan % 42.2’si Türkçede Arapça asıllı kelimelerin bulunmasının Türkçe
öğrenmelerine kolaylık sağladığını ifade etmiş, % 18.3’ü sağlamadığını, % 39.4’ü ise bir
ölçüde kolaylık sağladığını belirtmiştir.
Tablo-13

Katılımcılardan % 89.9’u Türkçe öğreniminin önemli olduğunu belirtmiş, % 8.3’ü ise önemli
olmadığını ifade etmiştir.
Tablo-14

Katılımcılardan % 21.1’i ders almadan Türkçe öğreniminin mümkün olduğunu ifadde
ederken, % 78.9’u mümkün olmadığını belirtmiştir.
Tablo-15
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Katılımcılardan % 89’u sadece konuşmaya yönelik derslerin olması gerektiğini belirtmiş, %
10.1’ i ise gerek olmadığını ifade etmiştir.
Tablo-16

Ankete katılan öğrenicilerden % 87.2’si Türkçe öğretimi verilen kurumlarda öğretim
metotlarının daha fazla gelişitirilmesi gerektiğini belirtmiş, % 11.9’u ise gerekmediğini
söylemiştir.
Tablo-17. Türkçe öğrenirken öğreticilerle ile ilgili hangi problemleri yaşadınız?
Değer
Öğretim yöntemleri
Arapça bilmedikleri için bilgileri tam olarak
öğrenciye aktaramamaları
Hepsi
Hiçbiri

Kişi sayısı
15
28
13
52

Tablo-18. Alfabedeki hangi harflerin teleffuzunda zorluk yaşıyorsunuz?
Harf
Ö
Ü
O
U
I
İ
E
A

Kişi sayısı
128
62
57
47
31
21
18
16
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Ğ
J
K
C
Ç
G
L
V

7
4
4
1
1
1
1
1

Tablo-18’de de görüldüğü üzere Suriyeli öğrencilerin büyük bir çoğunlu ünlü harflerde zorluk
yaşadığını ifade etmiştir. Bunun yanısıra bazı ünsüzlerde de zorlanmaktadırlar.
Tablo-19. Ders dışında insanlarla Türkçe konuşurken hangisinde zorluk yaşıyorsunuz?
Değer
Kişi sayısı
Tümce oluşturmakta zorlanıyorum.
19
Konuşmadan önce kuracağım her tümce için düşünmem gerekiyor.
30
Konuşurken öğrendiğim kuralları uygulamakta zorlanıyorum.
28
Hepsi
31

Tablo-20.Ders dışındaki ortamlarda aşağıdaki hangi neden/ler den dolayı insanları
anlamakta güçlük çekiyorsunuz?
Değer
Hızlı konuştukları için
Tümcelerdeki sözcükleri kavramakta güçlük çekiyorum.
İnsanlar konuşurken sözcükler ile ekler arasındaki bağı kuramıyorum.
Hepsi

Kişi sayısı
54
24
15
20

Tablo-21. Türkçe öğrenirken en büyük zorluğu aşağıdakilerden hangisinde yaşadınız?
Değer
Okuma anlama
Yazılı anlatım
Sözlü anlatım
Hepsi

Kişi sayısı
9
18
72
8
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Tablo-22. Kilis şehrinde bulunuyor olmanızın Türkçe öğreniminize olumlu ve olumsuz
etkileri nelerdir?
OLUMSUZ ETKİLER
Çok sayıda Suriyelinin olması ve Kilis halkının bir kısmının Arapça bilmesi. Kilis dışındaki
arkadaşlarımız Türkçeyi daha hızlı öğrenmekteler.
Birçok işyerinde Suriyeli çalışanların bulunması.
Şehirde Türklerle sosyal bütünleşmenin tam manasıyla gerçekleşmemesi. (Komşuluk
ilişkileri v.s.) Kampta ikamet etmenin Türkçe konuşanlarla iletişim kurmaya olanak
tanımaması.
Kilis halkının derslerde öğrendiğimiz ve televizyon programlarında duyduğumuz
Türkçenin aksine yerel dille konuşuyor olması.
OLUMLU ETKİLER
Bazı Türklerin Türkçe konuşmamızı destekleyici tavırları ve destekleri.
Türkçedeki birçok kelimenin Arapçaya yakın (Arapça asıllı) olması.
Türklerin gelenek ve göreneklerini anlama olanağı sağlaması.
Türkçeyi ve dilin melodisini daha çok işitmemiz.
Üniversitede olmanın Türkçeyi düzgün konuşan insanlarla iletişim kurma fırsatı sunması.

4. SONUÇ
Arap baharının devamında Suriye’de yaşanan olaylar sonucunda birçok Suriyeli ülkemize
sığınmıştır. Bu sığınmacılar Suriye’ye komşu olan diğer Arap ülkelerine göç eden
yurttaşlarından farklı olarak dil problemi ile yüzyüze kalmışlardır. Çok sayıda Suriyeli
sığınmacının ülkemizde bulunmasının bir sonucu olarak Türkçenin öğretimi alanında birçok
gelişme yaşanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, üniversiteler ve bazı sivil toplum
kuruluşları tarafından Araplara yönelik Türkçe kursları açılmıştır. Bunun yanısıra son
yıllarda Araplara Türkçenin öğretimi ile ilgili çok sayıda çalışma yayımlanmıştır. Teorik ve
pratik anlamda bu alanda bir hareketliliğin olduğu yadsınamaz.
Bu çalışmamızda Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek
amacıyla açılan Dil uygulama ve öğretim merkezinde eğitim alan Suriyeli öğrencilerin Türkçe
öğreniminde karşı karşıya kaldıkları zorlukları anket formları aracılığı ile saptamaya çalıştık.
109 öğrencinin katılımı ile Arapça olarak gerçekleştirdiğimiz ankette öğrencilerin görüşleri
doğrultusunda şu sonuçlara varılmıştır:
Katılımcıların büyük çoğunluğu;
 Türkçenin dilbigisel kurallarının zor veya belli oranda zor olduğunu düşünmektedir.
 Türkçenin eklemeli bir dil olması nedeniyle zorlandıklarını ifade etmişlerdir.
 Türkçenin yazımında zorluk yaşamaktadır.
 Türkçe öğreniminin önemli olduğunu düşünmektedir.
 Sadece konuşmaya yönelik derslerin de bulunması gerektiğini ifade etmiştir.
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Katılımcıların Çoğunluğu;
 Öğrendikleri dille konuşulan dilin farklı olduğunu düşünmektedir.
 Türkçenin kuralları açısından Arapçadan çok farklı olduğunu düşünmektedir.
 Türkçede bulunnan Arapça asılllı kelimelerin dili öğrenmelerinde kolaylık sağladığını
ifade etmişlerdir.
 Türkçenin tek başına öğreniminin zor olduğunu düşünmektedir.
 Türkçe öğretimi verilen kurumlarda öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini
ifade etmiştir.
 Ünlü harflerin ve Arapçada bulunmayan dilimizdeki bazı harflerin teleffuzunda zorluk
yaşamaktadır.
 Dil becerilerinden en çok sözlü anlatımda zorluk çekmektedir.
Suriye’deki iç savaş devam ettiği sürece Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacılar ülkemizde
kalmaya devam edecektir. Bu sığınmacıların ülkemizdeki varlıkları daha çok insana dilimizi
öğretmek için bir fırsat olarak görülmelidir.
Bunun için;
 Sığınmacıların Türkçeyi daha kolay ve iyi öğrenmeleri için Türkçe kurslarının
yaygınlaştırılması gerekmektedir.
 Türkçe öğretimi sadece üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik olmayıp
aynı zamanda kamplarda ve şehirlerde yaşayan Suriyeli sığınmacılara da
sağlanmalıdır.
 Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı kentlerdeki üniversitelerde açılacak
olan Arapça eğitim verecek bölümlerde zorunlu Türkçe hazırlık sınıflarının
oluşturulmalıdır.
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LANGUAGE POETRY IN AESTHETİCS OF TURKISH
ŞİİR DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ESTETİĞİ 1
Mustafa KARABULUT 2

ABSTRACT
Letters to the language of the material should be focused precisely on the language of literary texts. Unlimited in the sense of a
literary language has the world. Literary language, the aesthetic side of a nation's language and original expression. It needed a
special background and culture to better understand the literature because it is a special structure of the literary language.
Because the basic features of literary metaphors in language, words include special relationship and original expressions.
Turkish is the language that embodies all the characteristics of a large body of literary language with hundreds of years of
experience required. When it looks at the Turkish-Islamic before Turkey's general course on the literature up to now seen a
change and development. Turkish, figurative utterance should be in a literary language, analogies, but is rich in images and
symbols, which also has a strong aesthetic of the main Unsui a literary language. Turkish associations need words because words
are rich in terms of wealth and strength of the relationship between words shows the characteristics of both literary language.
Literature of the Turkish language / investigation in terms of literary language, is a large topic as necessary. "The formation of
the Turkish literary language" of information about the development of Turkish literary language, to transfer outlined and it is
possible to interpret them. Turkish literary language, then continue with the development of written language, the
administration of the first literary works. This paper is one of the world's oldest and most widely spoken language will focus on
aspects of Turkish language and literature will be supported with these issues poems from the new Turkish literature. The
purpose of this paper, the structure of Turkish aesthetic movement that formed the great works of literature with Turkish / is
can be put forward and serve Turkish. So also with the idea that it is difficult or impossible to make literature and Turkish
language will be presented from a different perspective.
Key Words: Poetic language, Turkish language, style, aesthetics.

ÖZET
Edebiyatın malzemesi dil olduğu için edebi metinlerin dili üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Edebiyat eserlerindeki dil sınırsız
bir anlam dünyasına sahiptir. Edebî dil, bir milletin dilinin estetik ve orijinal tarafını bir ifade eder. Edebi dilin özel bir yapısı
olduğu için edebiyat eserlerini daha iyi anlamak için özel bir birikime ve kültüre ihtiyaç duyulur. Çünkü edebi dilin temel
özellikleri içerisinde mecazlar, sözcükler arasında özel ilişkiler ve orijinal anlatımlar yer alır. Türkçe, yüzlerce yıllık birikimiyle
edebiyat dilinin gerektirdiği bütün özellikleri bünyesinde barındıran büyük bir dildir. İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatından
günümüze kadarki Türkçenin genel seyrine bakıldığında bir değişim ve gelişim görülür. Türkçe, bir edebi dilde bulunması
gereken mecazlı söyleyişler, benzetmeler, imaj ve semboller bakımından zengin olmakla beraber, bir edebi dilin temel
unsularından olan sağlam bir estetiğe de sahiptir. Çünkü Türkçe gerek kelime serveti ve sözcüklerin çağrışım zenginliği gerekse
kelimeler arasındaki münasebetlerin sağlamlığı bakımından edebiyat dili vasıflarını gösterir. Türk dilinin edebi dil/edebiyat dili
açısından araştırılması, gerekli olduğu kadar geniş bir konudur.“Türk edebî dilinin oluşumu” Türk edebî dilinin gelişimine ait
bilgileri, ana hatlarıyla aktarmak ve onları yorumlamak mümkündür. Türk edebi dili, ilk edebi eserlerin verilmesinden sonra yazı
dili ile birlikte gelişimini sürdürür. Bu yazıda dünyanın en eski ve en çok konuşulan dillerinden olan Türkçenin edebiyat dili
yönü üzerinde durulacak ve bu husus Yeni Türk edebiyatından örnek şiirlerle desteklenecektir. Bu bildirinin amacı, Türkçenin
estetik yapısından hareketle Türkçeyle büyük edebiyat eserlerinin meydana getirildiğini/getirilebileceğini ortaya koymak ve
Türkçeye hizmet etmektir. Böylece Türk dili ile edebiyat yapmanın zor veya imkânsız olduğuna dair düşünceye sahip olanlara da
farklı bir bakış açısı ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şiir dili, Türk dili, üslup, estetik.
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1. GİRİŞ
Dil, bir milletin kültürünün temel yapı taşlarından bir, hatta en önemlisidir. Aynı dili
konuşan insanlar “millet” olma bilincinin ilk koşulunu yerine getirmiş olurlar. “Dil, duygu ve
düşünceyi insana aktaran bir vasıta olduğu için, insan topluluklarını bir yığın veya kitle
olmaktan kurtararak aralarında ‘duygu ve düşünce birliği’ olan bir cemiyet, yani ‘millet’
haline getirir.” (Kaplan, 2004: 39) Bu bakımdan bir milletin birlik ve beraberliğinin tesisinde
dil birliğinin önemi büyüktür.
Türk dili, Türk milletinin binlerce yıl tarih sahnesinde yer almasında önemli rol
üstlenmiştir. Türkçe, yazılı ve sözlü gelenekte sağlam bir yapıya sahiptir. Türk yazı dilinin ele
geçen ilk örnekleri Orhun Abidelerinden günümüze kadar meydana getirilmiş metinler
incelendiğinde Türkçenin zengin bir dil olduğu anlaşılır. Orhun Abidelerindeki dil estetiği,
sonraki yüzyıllarda da varlığını devam ettirir. Ahmet Yesevi’nin hikmetlerindeki estetik yapı,
Yunus Emre’nin şiirlerindeki duru Türkçe ve Dede Korkut Hikâyelerindeki şiirsel anlatım bu
hususa birkaç örnektir. Bunlardan başka, Türk kültür ve edebiyatında Türkçenin estetiğini
ortaya koyan binlerce metinden söz etmek mümkündür.
2. YÖNTEM
Bu yazıda öncelikle edebî dil ve şiir dili hakkında bilgiler verildikten sonra Türk
dilinin şiir estetiği üzerinde durulacaktır. Bu bakımdan metin merkezli bir yöntem tercih
edilmiştir.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
3.1. Edebî Dil
Edebî eserlerin temelinde ifade, (edebî) dil ve üslûp bulunur. “Edebî metnin ifadesi,
onun edebî diline ait özellikleriyle anlatılabilir ve edebî dil de, metnin üslup özelliklerini
gündeme getirir.”3 Edebiyat bir dil sanatı olduğu için onun asıl malzemesi de dildir. “Her
edebî eser, dilin anlamlı en küçük birimi olan kelimelerden; kelimelerin mana ve söz dizimi
uyumu çerçevesinde hayat bulan ibare, deyim, cümlecik ve cümlelerden teşekkül eder.”4
Edebiyat eserini diğer sanat türlerinden ayıran en önemli unsur dildir. Edebî dil, barındırdığı
mecaz, alegori, kinaye, teşbih, istiare, imge vb. unsurlara sahip olması ve yazarının
üslûbundan izler taşımasından dolayı günlük dil ve ilim dilinden ayrılır.
Edebî dilin en önemli özelliklerinden biri, sözcüklerin genellikle temel anlamlarından
uzaklaşmasıdır. Bu bakımdan edebî dilde yan ve mecaz anlamlar ön plana çıkar. “Bu noktada
edebî dili, bir anlamda tabiî dilden bir ‘sapma’ olarak değerlendirmek de mümkündür.”5
Edebî dilde, sözcüklerin anlam, ses, duygu ve çağrışım değerleri söz konusudur. “Kısacası
edebî dil, dilin altı fonksiyonundan biri olan şiirsel (poetique) fonksiyon üzerine kurulur. Bu

3

Mehmet Önal, “Edebî Dil ve Üslûp”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 36, Erzurum,
2008, s.23.
4
İsmail Çetişli, Edebiyat Sanatı ve Bilimi, Akçağ Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2008, s.79.
5
Çetişli, a.g.e., s.80.
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sebeple edebî dil, okuyucu veya dinleyicinin dikkatini, alıcı, sanatkâr, mesaj veya iletişimin
sürdürülmesi üzerinde değil, bütünüyle kendisi üzerinde toplar.”6
Edebî eserin dili milli olması bakımından malzemesi beynelmilel olan diğer sanat
dallarından ayrılır. Çünkü, edebî eserin yazarı genel olarak ait olduğu milletin diliyle yazar.
Edebî dil, kendine özgü bir yapısı olan dildir. Diğer ilim dallarının kendine ait dilleri olması
demek, onların dilinin edebî olduğunu göstermez. Tıp, hukuk, matematik vb. ilimlerin dilleri,
edebî eserlerde olduğu gibi, edebî sanat, imge, yan, mecaz anlam vb. özellikler taşımaz. Ayrıca
edebî eserlerde önemli yere sahip olan yazarın üslûbu bu ilimlerde bulunmaz. Edebî dil,
genellikle mana gücü yüksek olan sözcüklerden teşekkül eder. “Edebiyatta kullanılan dilde
kelimeler yalnız dış âlemdeki eşyayı göstermekle yetinmezler, onların yazarın yahut
konuşanın ruhunu ve iç alemini yansıtma özelliği de vardır. Edebî dil yalnız bir beyanda
bulunmaz, aynı zamanda okuyucuyu da etkileyecek onu ikna eden ve onda değişiklikler
meydana getirir.”7 Edebî eserlerdeki dil insanın iç ve dış dünyasına hitap ettiği için, ilim
dilinden ayrılır.
Edebî dil ifadesi edebiyat eserlerinde karşımıza çıkmakta olup edebî eseri oluşturan
sözcükler arasında özel anlatım biçimleri bulunur. Edebî dil hakkında yazdığı makalede,
ayrıntılı bilgiler veren İsmail Çetişli, edebî dil’in özelliklerini sıralar. Ona göre; “1- Edebî dilin
kaynağı, milletin ortak dil hazinesidir; 2- Edebî dil, günlük hayatta kullanılan dil değildir; 3Edebî dil, ilmî hayatta kullanılan dil değildir; 4- Edebî dil, ortak yazı dilini esas alır; 5- Edebî
dil, işlenmiştir; 6- Edebî dil, zengindir; 7- Edebî dil, ferdîdir; 8- Edebî dil, “söz”dür; 9- Edebî
dil, ortak/tabii dile göre sapmadır; 10- Edebî dil, muğlak ve kapalıdır; 11- Edebî dilin varlık
amacı güzelliktir; 12- Edebî dil, bire bir tercüme edilemez...” 8
3.2. Şiir Dili
Dilin belli başlı fonksiyonlarını şöyle sıralamak mümkündür:
- Heyecana bağlı fonksiyon
- Göndergesel fonksiyon
- Şiiriyet fonksiyonu
- İletişimi sürdürme fonksiyonu
- Dil ötesi fonksiyonu
- Alıcıyı harekete geçirme fonksiyonu
Bu fonksiyonlardan “Poetique” (şiiriyet) fonksiyonunda, gönderge mesajın kendisi
olduğu için mesajın kendi dışında herhangi bir unsurla ilişkisi yoktur. “Mesaj, artık bir
iletişim olayının vasıtası değil bir obje durumundadır. Sanat ve edebiyatta bu fonksiyonla
karşılaşmaktayız. Bu sonuncuların yarattığı mesaj-objeler, yalnız kendi anlam dünyalarını
taşıyıcı durumundadırlar ve ayrı bir gösterge sistemine bağlıdırlar.”9
Şiir, gerek kendine özgü bir dili oluşuyla gerekse estetik yapısı ve etkileme gücüyle
diğer edebi türler içerisinde ayrı bir yeri vardır. “Şiir, özünü oluşturan şairin duygu ve
6

Çetişli, a.g.e., s.81.
Rene Wellek – Austin Warren, Edebiyat Biliminin Temelleri, (Çev. Ahmet Edip Uysal), Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yayınları, Birinci Baskı, Ankara, 1983, s.24.
8
İsmail Çetişli, “Edebiyat Dili / Edebî Dil”, Türk Yurdu Dergisi, Şubat-Mart, 2001, nu.162-163, s.116-124.
9
Şerif Aktaş, Edebiyatta Üslûp ve Problemleri, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002, s.36.
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düşünce dünyasındaki özgün imge ve tasarımları, kendine özgü bir dile, yapı ve biçime
dönüştürerek aktarıp okuyucuyu etkilemeyi, duygulandırmayı amaçlar ve diğer yazın
türlerine oranla çok daha az sözcük kullanarak yoğun anlamlar aktarır.”10 Bu bakımdan şiir
dilini incelemek dilbilimsel yaklaşımı gerektirir.
Bir şairin en önemli aracı sözcüktür. “Şiir, sözcükleri ustaca kullanma sanatıdır, şair
sözcükleri ustaca kullanan insandır.”11 Sözcükler, gücünü onu kullananın hayal dünyasından,
mizacından, hayat tecrübesinden alır. “Her insanın mizacı, hayat tecrübesi ve kültürü farklı
olduğundan, aynı kelimeler muhtelif şahıslarda ayrı tesirler uyandırır. Münferit kelimelerin
çağrışım kuvveti bir cümle içinde kullanılmadan çok daha geniş ve keyfidir. Contexte
(bağlam), içinde kullanıldığı cümle, paragraf, sayfa, kelimelerin mânâlarını tayin ve tahdit
eder. Fakat onlara yeni yeni mânâlar da kazandırır. Bir şiirdeki kelimelerin hepsinin birbirine
tesiri vardır. Onların tek başlarına taşıdıkları mânâ ile, mısra, cümle veya bütün parça
içindeki tesirleri birbirinden tamamıyla farklıdır.”12
Mehmet Kaplan üslup için “kelimelerin bir bütün hâlinde organizasyonu, Tanpınar’ın
sevdiği tabirle söyleyelim, kristalizasyonudur.”13 der. Şiir dilinin kendine özgü bir yapısı ve
disiplini vardır. Bu yapı içerisinde şiir kendine göre bir yol çizer. “Bunun için şiir dili genel
dilin içerisinde yapılan özel bir yolculuktur. Bu yolculuk anında şair, kendi mizacına ve edebi
anlayışına göre bir şiir dili oluşturur. Bir dilin dünyasında şairin kendisini söze dönüştürmesi,
üslûba malik olması demektir. Şair için en önemli hususlardan birisi kendi üslûbunu
oluşturmasıdır. Üslûbunu kuramayan şairler, şiir evinde kiracı konumundadır. Bunun için her
şairin dünyasında üslûp sahibi olmak endişesi vardır.”14
3.3. Türk Dilinin Şiir Estetiği
Türk şiiri yüzlerce yıllık süreçte estetik yapısını muhafaza etmiştir. Biz Türkçenin
estetik taraflarını Türkçe ile vücuda getirilmiş ilk eserler olan Orhun Abideleri’nde
görmekteyiz. Bundan başka Divan ü Lügat’it-Türk, Kutadgu Bilig, Dede Korkut Hikâyeleri’nde
de Türk dilinin zengin yapısı ile karşılaşırız. Türkçenin şiir estetiği, kıvraklığı ve inceliği
Yunus Emre, Karacaoğlan ve Fuzuli’nin şiirlerinde üst seviyelere çıkar.
Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden önceki döneme ait olup hece vezniyle ve saf
Türkçeyle yazılmış olan şiirler arasında meşhur Alp Er Tunga Sagusu’nda Türkçenin şiiriyet
gücünü görmekteyiz:
Alp Er Tonga oldi mü - Alp Er Tonga öldü mü?
İsiz ajun kaldı mu - Kötü dünya kaldı mı?
Ödlek ôçin aldı mu - Felek (böylece) öcünü aldı mı?
Emdi yürek yırtılur - Şimdi yürek parçalanıyor.

10

M. Osman Toklu, Şiir Dili ve Çevirisi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003, s.9.
Erdoğan Alkan, Şiir Sanatı, İnkılap Kitabevi, Birinci Baskı, İstanbul, 2005, s.592.
12
Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, Dergah Yayınları, 5.Baskı, İstanbul, 2006, s.180.
13
Kaplan, a.g.e., s.180.
14
Tarık Özcan, “Şinasi’nin Şiirinde Dil ve Üslûp”, Türk Dili, 658, 359-367, (Ekim 2006), s.359.
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Yunus Emre, Türkçeye büyük hizmet etmiş büyük şairlerden biridir. Eserlerinde Türk
diline verdiği önem kendini gösterir. “Yunus Emre dilin bütün olanaklarından faydalanarak
çok canlı, akıcı ve yalın bir edebi dil meydana getirmiştir.”15
Yunus Emre Türkçenin edebiyat dili olmasında önemli rol üstlenir. Doğan Aksan
Yunus Emre’nin şiirlerinde %13 ile % 22 arasında yabancı öge bulunduğunu belirtmiştir. 16
Bu, onun sade Türkçeyi başarılı bir şekilde kullandığını gösterir. “Mesela Allah kelimesi
Divan'da 20 kere geçerken Çalap 37, Tanrı ise 11 defa tespit edilmiştir. Cennet kelimesi
yalnızca bir kere geçmiş, uçmak kelimesi ise 29 yerde tespit edilebilmiştir. Benzer şekilde
cehennem 4, tamu kelimesi ise 14 kere geçmiştir. Yine, bugün unutulmuş olan sin ve sinle
kelimeleri 19 defa kullanılmış, mezar veya kabir kelimesi ise kullanılmamıştır.”17
Hak Çalabum Hak Çalabum sencileyin yok çalabum
Günâhlarumuz yarlığa iy rahmeti çok Çalabum
Gel imdi hicâbun aç senden ayrıl sana kaç
Sen de bulasın mi'râc sana gelür cümle yol
Yunus Emre teşbih ve mecazları kullanma hususunda da çok yeteneklidir. Mesela
aşağıdaki beyitte kuş-nefes ilişkisinden yararlanarak hayatın geçiciliğini anlatmak istemiştir:
İşbu söze Hak tanıktır bu can gövdeye konukdur
Bir gün ola çıka gide kafesden kuş uçmuş gibi
Yunus Emre’nin şiirde kullandığı Türkçe bütün güzelliği ve etkileyiciliği ile günümüze
kadar gelmiştir.
17. Yüzyılda yaşadığı zannedilen Karacaoğlan çok sade bir Türkçe kullanır. Şiirlerinin
kelime hazinesi genellikle Türkçe veya Türkçeleşmiş sözcüklerden oluşur:
İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer Elif Elif diye
…
Karac'oğlan eğmelerin
Gönül sevmez değmelerin
İliklenmiş düğmelerin
Çözer Elif Elif diye
Yahya Kemal Beyatlı, Türkçeye büyük önem veren, Türkçenin mükemmel bir dil
olduğunu ifade eden şairimizdir. Türkçeyi “ağzımda annemin sütüdür” diye niteleyen şair,
15

Hasan Kavruk -Yaşar Akdemir, Yunus Emre’de Türkçe, Turkish Studies - International Periodical For The
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16
Doğan Aksan, Yunus Emre Şiirinin Gücü, Bilgi Yayınevi, Ankara 2005.
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“Bir sadefin içinde okyanusun bütün uğultusu hissedildiği gibi, Türkçeyi ifade etmeği deruhte
eden sanatkârın kalbinde de bütün şiirimiz öyle uğuldamalıdır.”18 diyerek şairlerin
sorumluluklarından da bahseder. “Şiir ile ses arasında kuvvetli bir bağ kuran, bu bağı, hemen
bütün şiirlerinde korumaya büyük hassasiyet gösteren Yahya Kemal, gelenekten geleceğe
akan temiz, duru ve kesintisiz bir Türkçenin sesini, arûzun o eşsiz âhengine taşırken son
derece samimi ve başarılıdır.”19
Yahya Kemal, ahengi en çok önemseyen şairlerimizden biridir. O, şiirin bir nağme
olduğunu, derûnî bir ahenk taşıması gerektiğini söyler. Ahenk, şiiri musikiye yaklaştıran en
önemli unsurdur. Ancak şiirde ahenk oluşturmak, musiki icra etmek demek değildir. “Zira şiir
gerçek musiki sanatının ses zenginliği, düzenliliği ve açıklığı ile rekabet edemez. Şiirde
ahenk/musikiden ilk planda anladığımız ve anlamamız gereken husus, -kelimelerin anlam
dünyasında da bulunan uyumdur.”20
Türkçeyi kullanmada usta bir şair olan Yahya Kemal, herhangi bir modaya
kapılmaksızın eserlerini kaleme alır. Şairin Türkçesi herhangi bir rastlantı sonucu ortaya
çıkmamıştır. “Şair, Türkçenin Türkiye topraklarındaki güzelleşmesi tarihini adım adım takip
ederek, milletimizin asırlar boyunca bu lisana verdiği güzellikteki sırları araştırmış, bulmuş
ve onu terennüm etmiştir. Batı şiir lisanlarının kendi milli dehaları içinde asırlarca nasıl
işlendiğini görüp, aynı ses ve söyleyiş üstünlüğünü Türkçeye de vermek için gereken yolları
araştırmaktan doğan bu netice, şairin kendi dil ve sanat sevgisiyle kendi gayretiyle ve kendi
lisan felsefesiyle elde edilmiştir.”21 Bu bakımdan Yahya Kemal’in Türkçenin zengin duyuş ve
hayal dünyasını özümseyip gözler önüne koyduğunu söylemek mümkündür.
Yahya Kemal, şiirlerinde Türkçeyi pürüzsüz ve estetik bir şekilde kullanır. Onun “Ses”
adlı şiirinde bu kullanımı görürüz:
“Yârab ne müsâvâtı ne hürriyeti ver
Hattâ ne o yoldan gelecek şöhreti ver
Hep neşve veren aşkı terennüm dilerim
Yârab bana bir ses yaratan kudreti ver”
Şair, bu şiirde Türkçemizin şiire akseden lirizmini, estetiğini, ifade kudretini yetmiş
senelik bir ifade değişimden ve kopuştan sonra şiire kazandırmayı başarabilmiştir.22 Yahya
Kemal, “Yârab bana bir ses yaratan kudreti ver” diyerek bir büyük arzusunu ortaya
koymuştur. Yahya Kemal, “Türkçenin şiir diline yansıyan ses ve söz kudretinin en güzel
numunelerini vermiştir.”23
Bilal Aktan, “Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiirlerinde Dil ve Ahenk” adlı makalesinde,
şairin “Eski Şiirin Rüzgârıyle”, Rübaîler ve Hayyam Rübâîlerini Türkçe Söyleyiş” ve “Kendi
Gök Kubbemiz” adlı kitaplarındaki şiirlerde kullandığı sözcüklerin %43,3’ünün yabancı
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kökenli olduğunu tespit eder. Ancak Aktan, bu oranın çok görülmemesi gerektiğini çünkü bu
sözcüklerin çoğunun artık Türkçeleştiği için anlaşıldığını ifade eder.24
Yavuz Bülent Bakiler, Türkçeyi gönlünde bir sevda olarak yaşatan usta bir şairdir. O,
dil ile vatanı aynı düzlemde telakki etmiş, Anadolu’nun her köşesini bir kültür hazinesi olarak
algılamıştır. Onun “Malatya’dan Elazığ’a” başlıklı şiirinde mekân-insan bütünleşmesini
sağlayan en önemli unsurlardan biri “dil”dir. Bu dil, adeta “bülbül şakıması, sümbül kokusu,
Fırat’ta çağlayan bir köpüklü su”dur:
“Malatya’da Elazığ’da bizim dilimiz,
Kâşgarlı Mahmud’un güzel kamûsu.
Bülbül şakıması, sümbül kokusu,
Fırat’ta şelâle, bir köpüklü su”25
Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cumhuriyet devri Türk şiirinin en uzun süreli şiir kaleme alan
şairidir. “Bir bulgucu ve deneycidir. Kendi şiir çizgisini yakalayan ve bunu sürekli olarak
yenileyen güçlü bir şairdir.”26
Fazıl Hüsnü Dağlarca bütün eserlerinde Türkçeye büyük önem veren
sanatçılardandır. “Türkçenin arı ve zengin bir şiir dili olması için çaba gösteren Dağlarca bir
Türkçecidir.”27 Mehmet Kaplan’ın, “Şiirden düşünceye ulaşan güçlü bir şairdir.”28 dediği
Türkçeyi Türk olmak, ayrılıkların en acısını da Türkçeden ayrılmak olarak gören Dağlarca,
“Türkçem, benim ses bayrağım” diyerek Türkçeye verdiği önemi vurgular:
“Seslenir seni bana “Ova”m, “Dağ’ım,
Nere gitsem bulur beni arınmış.
Bir çağ ki akar ötelere,
Bir ak … ki yüce atalar, bir al … ki ulu oğullar,
Türkçem, benim ses bayrağım”
Dağlarca bir röportajında, “Türkçem bana şiir söyler. Türkçeyi dinliyorum o kadar,
ben bir şey katmıyorum, bana yalnızca Türkçemin söylediğini yazmak kalıyor. Şiir en ulusal
yapıdır. Uluslar, öz dillerine dayanan bu yapıyı korudukça ölümsüzleşir.” diyerek Türkçenin
şiir diline yatkın olduğunu da ifade eder.
4. SONUÇ
Türk şiiri ile Türk dili yüzyıllarca birlikte var olan, birbirini var eden, birlikte gelişen
ve geleceğe taşınan iki unsurdur. Bu bakımdan geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan bu iki
unsuru birlikte düşünmek yanlış olmaz. Türk şiiri, güçlü köklere sahip bir şiir olup binlerce
yıllık süreçte çok boyutlu bir şekilde günümüze gelmiştir. Türkçe, sözcük dağarcığı, yaygınlığı
ve güçlü dil yapısı ile bilim ve sanat dili olmaya en uygun dillerdendir. Türk şiirini
zenginleştiren, geleceğe taşıyan da aslında Türk dilinin zenginliğidir. Bu bakımdan Türk şiiri,
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Türk dilinden bağımsız düşünülemez. Türkçe, şiire sonsuz imkanlar veren, onun gelişmesine
zemin hazırlayan bir dildir.
Türk dili edebiyatın hemen her türünde şaheserler ortaya çıkarmıştır. Bu yazıda
bahsettiğimiz gibi Türkçe şiir dili olmaya oldukça uygundur. Şiirin en önemli özellikleri
arasında yer alan ahenk, soyutlama ve imgesel anlatım için de ideal bir dildir. Bu bakımdan
şiir dünyasında yer alan bütün unsurları rahatça karşılayabilecek bir zenginliğe sahip olan
Türkçe; şairin duygu, düşünce ve hayal dünyasını ortaya koymada sınırsız bir zenginliğe
sahiptir. Şüphesiz bu yazıda zikrettiğimiz şairlere birçok isim ekleyebiliriz: Özdemir Asaf,
Edip Cansever, Oktay Rifat, İlhan Berk, Ece Ayhan, Hilmi Yavuz, Enis Batur, Gülten Akın,
Küçük İskender, Necip Fazıl, Orhan Veli, Attila İlhan, Can Yücel’in, Cemal Süreya… Ancak
burada biz bir sınırlama yapmak zorunda olduğumuz için sadece Cumhuriyet dönemi Türk
şiirinden bazı şairleri inceleyebildik.
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RUS DİLİNİN FONETİK YAPISINDAN KAYNAKLI ÖĞRETİM ZORLUKLARI1
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ABSTRACT
In order to grasp phonetic structure of the Russian language it’s necessary to know phonetic features
of the language and its components. To put it simply, phonetics consists of sounds, sound
combinations, stress, rhythm, melody, intonation and pauses. Any language contains a finite number
of sounds. Sounds are represented by letters. Emotions expressed in the voice are clarified with the
help of punctuation marks. Sound structure of languages is subject to constant change, whereas words’
spelling changes very slowly, so the words’ letter combinations only partially reflect their
pronunciation. In Russian there is a big difference between the sound and the letter combinations of a
word. The number of letters of a word may differ from the number of its sounds. In particular, vowels,
depending on their location and the distance from the stressed syllables, can sound differently. This
article focuses on studying difficulties in teaching phonetic structure of the Russian language and
techniques facilitating these problems.
Key Words: stress, intonation, phonetics, pronunciation, Russian language, foreign language learning
difficulties, language differences.

ÖZET
Rus dilinin fonetik yapısını kavrayabilmek için onun fonetik özelliklerini ve içerdiği öğeleri iyi bilmek
gerekir. Basit bir şekilde anlatmak gerekirse fonetik, sesler, ses birleşimleri, vurgu, ritim, melodi,
tonlama ve duraklamalardan ibarettir. Her dilin bütün kelimelerini oluşturan sesler belirli bir sayı ile
sınırlıdır. Konuşmada telaffuz edilen sesler, harfler sayesinde görüntüye/yazıya aktarılır. Yine
konuşma anında ses tonlarınızla yansıttığımız duygularımız da çeşitli noktalama işaretleriyle yazıya
aktarılır. Dilin ses yapısı sürekli değişime uğramaktadır, sözlerin harflerle yazılması ise çok yavaş
değişmektedir, bu nedenle kelimenin harf bileşimi onun telaffuzunu sadece kısmen olarak yansıtır.
Rusçada, bir sözcüğün ses ve harf bileşimleri arasındaki büyük fark vardır. Rusça bir kelimenin ses
sayısı ile harf sayısı eşit olmayabilir. Özellikle sesli harfleri, bulunduğu konuma göre ve vurgulu
heceden uzaklığına bağlı olarak farklı ses verebilir. Bu makalede Rusça öğretiminde dilin fonetik
yapısından kaynaklı zorlukların irdelenmesi ve çözümü kolaylaştırıcı teknikler üzerinde
durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: vurgu, tonlama, fonetik, telaffuz, Rus dili, yabancı dil öğretim zorlukları, dil
farklılıkları
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1. GİRİŞ
İnsanlar günlük hayatta en fazla sözlü iletişimde yolunu kullanırlar. Yabancı dil eğitimi
temel becerileri arasında en fazla kullanılan beceri alanı dinleme ve konuşmadır.
Telaffuz, vurgu ve tonlama kuralları dil bilgisinin diğer konularıyla bağlantılı olarak
anlatılmaması gerekir. Zira fonetik kuralları taklit edilerek öğrenilen ve pekiştirilen bir
beceridir. Telaffuz, vurgu ve tonlama konularını sadece teorik kurallar içerisinde öğretilmesi
öğrenciyi başarıya ulaştırmayacaktır. Bir dilin ses özelliklerini başka bir dilde yazılı
kurallarla öğretilemeyeceği bir gerçektir. Becerilerin geliştirilmesi uygulama, pratik, tekrar
yoluyla mümkündür. Bu açıdan bakıldığında fonetik konuları telaffuz, vurgu ve tonlama
becerilerinin kazandırılmasında görsel-dinleme destekli bir öğretimin yapılması, yabancı dil
öğretiminde başarıya ulaştıracaktır.
Bu çalışmamızda, Türkçe ve Rusçayı «Sesbilim» (Fonetik) açıdan karşılaştırması ve
tespit edilen öğretim zorluklarının çözümü amaçlamaktadır. Amacımız Rusçayı
öğreneceklerin fonetik açıdan düzgün konuşmalarını engelleyen zorlukları belirleyerek
bunların üstesinden gelmek için bazı öneriler getirmektir.
Bilindiği gibi Karşılaştırmalı Dilbilim, aralarında köken akrabalığına bakmaksızın, iki ya
da daha çok dili fonetik, fonoloji, biçimbilim, sözdizim, gramer vb. gibi çeşitli açılardan
eşzamanlı olarak inceleyen bir araştırma yöntemine dayanır (Selen, 1981).
Karşılaştırmalı Dilbilim, genellikle yabancı dil öğrenim ve öğretiminde ortaya çıkan
güçlüklerin kaynaklarını bulmak ve onların üstesinden gelmeyi sağlamak amacıyla girişilen
çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir (Selen, 1981).
Yabancı dil öğretiminde öğrencilere kazandırılması gereken dört temel dilsel beceri
vardır. Bunlar, duyduğunu anlama, konuşma, okuduğunu anlama ile yazma becerileridir ve
her biri birçok alt beceriden oluşur (Onursal Ayırır, 2012.).
Yabancı dil öğretiminde ilk olarak üstünde durulması gereken konular konuşma,
söylediğinin karşısındaki kişi tarafından anlaşılması ve duyduğunu anlamadır. Bireyler
anadillerini öğrenirken ilk olarak duyduğunu anlama ve arkasından doğru telaffuz kurallarını
öğrenirler ve bunları yaparken herhangi bir yazılı kurala ihtiyaç duymadan tamamen taklit
yoluyla yaparlar. Yabancı dil öğrenenler de ilk olarak dilin fonetik yapısını tanımalı, bu
seslerden sözcükleri anlamlandırmayı öğrenmelidir. “Bir yabancı dili yeni öğrenmeye
başlayanların duyduğunu anlamada karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri, bir ses dizisi
içinde anlamı keşfetmektir” (Onursal Ayırır, 2012). Bunu “kelime avı” bulmacası gibi
değerlendirebiliriz.
Bu çalışma metodu karmaşık ve zaman gerektirir. Yabancı dil öğretim program ve
içeriklerinin düzenlenmesine yardımcı olmak için Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan
Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnine (2009: 87) göre, dinlemek ve dinlediğini anlamak
için yabancı dil öğrenenlerin kullanması gereken dört beceri vardır. Bunlar, “ifadeyi
algılamak, dilsel iletiyi teşhis etmek, iletiyi anlamak ve iletiyi yorumlamaktır'". Bu beceriler
sırasıyla, “işitsel fonetik, dilbilimsel, anlambilimsel ve bilişsel” olarak tanımlanmaktadır.
Bunların yanı sıra, duyduğunu anlama, “varsayımda bulunmak, bu varsayımları sınamak,
doğrulamak ya da yanlış olduklarını anlamak gibi [başka] eylemler de gerektirir. Bu
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eylemleri de çok kısa sürede gerçekleştirmek gerekir, çünkü çoğunlukla konuşan kişi
sözlerinin anlaşılıp anlaşılmadığını denetlemez” (Onursal Ayırır, 2012).
Türkçe ve Rusçayı fonetik açısında karşılaştıran çalışmalar tarandığında
ulaşabildiğimiz çok fazla bir çalışma olmadığı görülmektedir. Bu konu ile ilgili ulaşabildiğimiz
çalışmaları şu şekilde kronolojik olarak sıralayabiliriz.
V.A. Gordelevskiy “Grammatika turetskogo yazyka” (Türk dili Grameri) 1928
H. Cevdet-Zade, A.N. Kononov “Grammatika sovremennogo turetskogo yazyka”
(Çağdaş Türk dili Grameri) 1934.
R.S. Kadırov “Sopostavitelnaya grammatika russkogo i turetskogo yazykov” (Rusça ve
Türkçenin Karşılaştırılmalı Dilbilgisi). 1999
Dr. Diana Önbaş M. Soner Otrakçı “Türkçe ve Rusçada Tonlama, Kurgu” Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde yayımlanan makale. 1999
R. G. Racapaliyeva “Kumukça ve Türkçenin Fonetik Özelliklerinin Rusça ile
Karşılaştırılması” Dağıstan Devlet Pedagoji Üniversitesi’nde doktora tezi olarak
hazırlanmıştır. 2003
Mustafa Yaşar “Rusça Seslerin Türkçe Alfabe ile Verilmesi Transkripsiyon Tablosu”
bolgarskaya rusistika dergisinde yayımlanan makale. 2006
Zulfiya Şahin “Türk Öğrencilere Rusça Dil Öğretiminin Sesbilimsel Yönü” idil
dergisinde yayımlanan makale. 2014
Olga Zencirci “Rus Dilinde Sözcük Vurgusu” AVRASYA Uluslararası Araştırmalar
Dergisi yayımlanan makale. 2014
Gamze Öksüz “Rus Dili Öğretiminde Karşılaşılan Ana Dil Kaynaklı Girişim Hataları”
Turkish Studies Dergisi yayımlanan makale. 2014
Bunların dışında Türkçe olarak yayımlanan Rusça dilbilgisi kitapları ve Rusça olarak
yayımlanan Türkçe dilbilgisi kitapları kısa ders niteliğinde yüzeysel olarak konuya
değinmekteler. Bütün bu çalışmalarda iki dilin sesbilimsel farklılıklar araştırılmaktadır ve
öğretim sürecinde karşılaşılan sorunları teorik olarak ele almaktadırlar.
Rusça öğretiminde fonetik farklılıklardan kaynaklanan öğretim zorluklarını 3 gurupta
inceleyebiliriz.
1. Ses/Harf bazında
2. Kelime vurgusu bazında
3. Cümle vurgusu bazında
1. SES/HARF BAZINDA
Türkçe ve Rusça farklı dil ailelerinden gelmeleri ve farklı alfabeler kullanmalarından
kaynaklanan yazım ve telaffuz zorlukların eğitimin başlangıç aşamasında çok belirgin ve
ilerleye aşamalarda ise bazı harflerin her iki dilde de ortak grafik işaretleriyle gösterilmesi,
bu harflerin öğrenciler tarafından yanlış telaffuz edilmesine neden olmaktadır.
Örneğin:
Rusça
Türkçe Karşılığı
Yanlış algılama ve telaffuz
P
(r)
Pe
C
(s)
Ce
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Türkçe hemen hemen yazıldığı gibi okunan bir dil. Üstelik Türkçede hece vurgusu, pek
az sözcük dışında anlamı değiştirmiyor (ırak (uzak) ve Irak (ülke), alın ve alın, bağlama
(çalgı) ve bağlama (emir kipi fiil) gibi)... Öyle ki, Türkçeyi tamamen kitaplardan öğrenen bir
yabancı, konuştuğu zaman anlaşılmakta çok fazla sorun yaşamayacaktır. Rusçada ise
Sözcüğün yazılışına bakarak okunuşu konusunda kesin bir şey söylemek olanak dışıdır.
Türk öğrenciler ana dillerinin etkisiyle Rusçayı da yazıldığı gibi okunmalarında dolayı
telaffuz yanlışlıkları yapmaktalar. En fazla telaffuz hatası yapılan sesler Rusçadaki vurgusuz o
[o] harfinin konumuna göre güçlü veya zayıf a [a] veya [o]-[a] arası bir ses vermesi; vurgusuz
е [e] harfinin konumuna göre güçlü veya zayıf и [i] veya [i]-[e] arası bir ses vermesi neden
olmaktadır. Öğrenciler “подходить” — [пътхад’ит’](pathad’it’) sözcüğünü [podhodit]
olarak hatalı telaffuz etmektedirler.
Rusçanın telaffuz ve yazımı ile ilgili özel durumları şu şekilde sıralayabilir:
1. [ж] (j) sesi genellikle herzaman sert konumdadır. Bundan dolayı жи (ji) telaffuzda
[jı] sesi vermeli. Vurgusuz konumdaki же(je) telaffuzda [jı], жё(jyo) - [jo], жю(jyu) - [ju]
şeklinde telaffuz edilmektedir. Bu kurala uymayan bir kaç istisna da bulunmaktadır.
2. [ц] (ts) sesi genellikle herzaman sert konumdadır. Bundan dolayı ци (tsi) telaffuzda
[tsı] sesi vermeli. Vurgulu konumda цe (tse) [tse] olarak, vurgusuz konumdaki цe (tse) [tsı]
şeklinde telaffuz edilmektedir. Bu kurala uymayan bir kaç istisna da bulunmaktadır.
3. [ш] (ş) sesi herzaman sert konumdadır. Bundan dolayı ши (şi) telaffuzda [şı] sesi
vermeli. Vurgusuz konumdaki ше(je) telaffuzda [jı], шё(şyo) - [şo], шю(şyu) - [şu] şeklinde
telaffuz edilmektedir.
4. doğru telaffuz kurallarına göre что (çto) ve чтобы (çtobı) kelimelerinde [çt] yerine
[şt] olarak telaffuz edilir. Конечно (kaneçna) ve скучно (skuçna) kelimelerinde ise [çn]
yerine [şn] olarak telaffuz edilir.
5. [ ъ] harfinden sonra gelen и [i] çift ses verir [yi]: чьи [ç’yi]; лисьи [lis’yi].
6. Bazı isim, fiil ve zarfların sonunda ш, ж, ч sonra gelen yumuşatma işareti [ ъ]
yumuşak okunmasını sağlamaz: мышь, поёшь, звонишь, вскачь.
7. Telaffuz kurallarına göre bazı kelimelerdeki [в], [д], [л], [т] sessiz harfler
yazılmalarına rağmen telaffuz edilmemektedir: солнце(solntse)— [сонцъ](sontsı);
сердце(serdtse)— [с’ерцъ](sertsı).
8. [и](i) sesi sert sessizlerden sonra [ы](ı) sesine dönüşebilmektedir: игла(igla) - с
иглой(s igloy) [с-ыглой](sıgloy), итог(itog) - в итоге(v itoge) [в-ытог’ь](vıtog’ı),
интерес(interes) - с интересом(s interesom) [с-ынтиресъм](sınteresım).
9. сч (sç) harf kombinasyonu [ш’](ş’) sesi olarak telaffuz edilmektedir.
10. Kelimenin sonunda ve ötümsüz sessizlerin önünde bulunan ötümlü sesssizler
ötümsüz olarak telaffuz edilir.: ду[б]ы(du[b]ı) -ду[п](du[p]), ска[з]очка(ska[z]açka) International Journal of Languages’ Education and Teaching
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ска[с]ка(ska[s]ka).
11. Ötümlü sessizlerden önce gelen ötümsüz sessizler ötümlü olarak telaffuz edilirler:
про[с’]ить (pra[s’]it’) - про[з’]ба (pro[z’]ba), та[к]ой (ta[k]oy)-та[гж]е (ta[gj]e).
12. [в, в’](v, v’) önceki ötümsüz sessizin ötümlü olarak telaffuz edilmesi, sadece eğer
[в, в’](v, v’)’den sonra ötümlü sessiz geliyorsa mümkündür: [з] вдовой ([z] vdavoy) (ama: [с]
врачом ([s] vraçom), [с] вами ([s] vami)).
13. Ön damaksal ötümlülerden önce gelen dişsel ötümlüler uygun ön damaksallara
dönüşerek telaffuz edilirler: [с] орденом ([s] ordenım) - [ш] шапкой ([ş] şapkıy) - [ш’]
чайником([ş’] çaynikım), бе[з] отца(be[z] otsa) - бе[ж] жены(be[j] jını), о[т] мороза(o[t]
maroza) - о[ч] шума(o[ç] şuma).
14. Islıksı sessizlerden önce gelen patlamalı sessizler oluştukları yerde affrikatları
(ikinci bir sessiz türemesi) ile değiştirilerek telaffuz edilirler: о[ц]сыпать (отсыпать),
о[ч’]щипнуть (отщипнуть), на[дз]зор, о[дж]жать.
15. Bazı yumuşak sessizlerden önce gelen sert sessizler yumuşak olarak telaffuz
edilirler. En fazla değişime uğrayan sesler: [ч’] ve [ш’] den önce gelen [н] sesi [н’] olarak
telaffuz edilir: ваго[н] - ваго[н’ч’]ик, го[н]ка - го[н’ш’]ик. Başka sessizlerde bu şekilde
değişime ugrayabilirler.
2. KELİME VURGUSU BAZINDA
Konuşma sırasında bazı kelimelerin ve hecelerin üzerinde diğerlerine göre daha fazla
yapılan baskıya vurgu denir. İnişli ve çıkışlı söyleyişler ile bazı sesler kuvvetli söylenir.
Türkçe değişik dillerden etkilenen yumuşak vurgulu ve değişken bir dildir. Farklı kelimeler
dilin yapısına uyum sağlasa da konuşurken dikkat edilmesi gerekir. Kelime vurgusu
Türkçe’nin ses özelliklerine göre bazı eklerin ve seslerin diğerlerine göre daha baskılı
okunması durumudur. Özellikleri ise:
Hitaplarda daima ilk hecede bulunur.
Orta hecelerde bulunmaz.
Tek heceli kelimelerde vurgu aranmaz.
Yer isimlerinde genellikle ilk hecede olur.
Zarflarda baştadır.
Yabancı dillerden alınan sözcüklerde orijinal haliyle korunmaktadır.
Pekiştirme sözcüklerinde ise pekiştirme eklerinde bulunur.
“-ma, -ca, -madan” ekleri vurguyu kendilerinden önceki heceye atarlar.
Rus dilini öğrenen Türk öğrencilerin anadillerindeki kullanım alışkanlığını Rusçaya
uyarladıkları için, ses bilgisel alandaki vurgularda çok fazla hata yapmaktalar. Rusçada tek
heceli sözcükler hariç diğer bütün sözcüklerde bir vurgu bulunur ve üzerinde bulunduğu
harfin bastırılarak okunmasını sağlar. Vurgu sadece sesli harflerin üzerindedir
Rusça sözcük vurgusu sözcükte bulunma yeri açısından bağımsızdır ve farklı
hecelerde bulunabilmekle birlikte farklı biçimbirimlerde de yer alabilmektedir. Örneğin
га́ лстук (kravat) sözcüğünde birinci, закóлка (toka) sözcüğünde ikinci, адмира́ л (amiral)
sözcüğünde üçüncü, получасовóй (yarım saatlik) sözcüğünde beşinci v.b. hecede; sözcüğün
önekinde, kökte, sonekte, fiil ve isim çekim eklerinde de bulunabilmektedir.
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Rus dili araştırmacılarına göre, Rusça sözcük vurgusu yoğunluk, uzunluk ve vurgusuz
ünlülerin nitel değişimleri ile ayrılmaktadır. Vurgulu hecede yer alan ünlüler daha yoğun ve
uzun telaffuz edilirken, vurgusuz hecelerde bulunan ünlülerin yoğunluğunun azalması ve
uzunluğunun kısalması sonucunda küçülme olarak adlandırılan değişimler ortaya
çıkmaktadır.
Rus dilinde bir sözcüğün doğru telaffuz edilmesinin yanı sıra doğru anlaşılması için de
vurguların yerinde okunması gerekir. Türk dil sisteminde vurgu var ama bu herhangi bir
işaretle belirtilmemektedir. Ayrıca yukarıda da bahsedildiği üzere Türkçe kelimelerde vurgu
belirli bir kurala göre yapılmaktadır. Türk öğrenciler anadillerindeki bu kuralları Rusça
sözcüklere uyguladıkları zaman kelimenin anlamı tamamen değişmektedir. Örneğin:
yже [uje] “artık” - уже [uje] “daha dar”
мука [muka] “un” – мука [muka] “azap, işkence”
дома [doma] “evde” – дома [doma] “evler”
парить [parit’] “buğulamak, haşlamak” - парить [parit’] “süzülmek”
жила [jila] “damar” - жила [jila] “yaşıyordu” vb.
Çağdaş Rus dilinde sözcük vurgusu Türkçe ile karşılaştırıldığında daha zor olduğu
görülmektedir. Vurgunun bağımsızlığı bir sözcüğü başka bir sözcükten ayırmaktadır ve her
sözcüğü özel kılmaktadır. Dolayısıyla vurgunun sözcük bilimde önemli bir yeri olduğu
söylenebilir. Vurgunun devingenliği sözcüğün dilbilgisel özelliğini ortaya çıkarmaktadır. Bir
heceden başka bir heceye, bir biçimbirimden başka bir biçimbirime geçmesi vurgunun
dilbilgisi ile yakından ilgili olduğunun göstergesidir. Sözcükleri doğru telaffuz edebilmek için
mutlaka sözlüklerden kontrol edilmeli ve sesli dinleme alıştırmalarıyla pekiştirilmelidir.
3. CÜMLE VURGUSU BAZINDA
Türkçede Cümle vurgusu: Bir cümlede bir sözcüğün veya sözcük grubunun
diğerlerinden baskılı söylenmesidir. Konuşurken vurgunun yeri değişebilir. Ancak yazı
dilinde vurgu fiil cümlelerinde yüklemden önceki sözcükte veya sözcük grubundadır.
Cümlede vurgulanmak istenen öğe yüklemin önüne getirilir. Yüklen vurgulanmak istenirse
başa getirilir.
"Öğretmen bizi izliyordu." cümlesi yazı dilinde, söyleyicinin kastını, ruhsal durumunu
iletmez. Fakat konuşma dilinde söyleyicinin ruh halini, ne düşündüğünü, neyi kastettiğini
verebilir. Bu bağlamda biz bu cümleyi ve ikinci cümleyi karşılarında belirtilen değişik
anlamları içerecek biçimde tonlamaya çalışalım.
Öğretmen bizi izliyordu.(Sadece izlendiklerini kastederek)
Öğretmen bizi izliyordu. (Kimin izlediğini kastederek)
Öğretmen bizi izliyordu. (Kimin izlendiğini kastederek)
Bu masada bir kitap var. (Bu masada bir kitabın olup olmama hali, var)
Bu masada bir kitap var. (Başka şey değil, kitap)
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Bu masada bir kitap var. (Başka yerde değil, bu masada)
Bu masada bir kitap var. (Birkaç tane değil, bir)
Örnek:
Babam da eve akşam geç geldi? (vurgulu olan kelime babamdır)
Öğretmen okulda dün de beni aramış? (vurgulu olan dün kelimesidir)
Arkadaşım seni aramış mı? (vurgulu kelime yüklemdir )
Örnek:
Çocuklar nerede beni görmüşler. (nerede kelimesi vurguludur)
Babasının dün eve ne zaman geldi hatırlıyorsun. (vurgulu kelime ne zamandır)

Konuşma sırasında cümlenin anlamına göre önemi belirtilmek istenen sözcüğün,
daha belirgin ve baskılı biçimde söylenmesine ya da cümle içinde yerinin değiştirilmesine
cümle vurgusu (tonlama) denir.
Sözcük vurgusunda vurgu hecelerin üzerindedir.
Cümle vurgusunda, tonlama kelimelerde odaklanır. Cümlede belirtilmek istenen
anlama göre bazen tonlamanın yeri değiştirilir. Bu nedenle, sözcük vurgusu ile cümle
tonlaması birbirinden ayrıdır.
Rusçada yedi (7) ana tip tonlama kurgusu" bulunmaktadır'. Bu tonlama kurgusunu
seslendiren cümlenin anlamı farklı olmaktadır.
Her tonlama kurgusu tipinde belli bir hece şekli bulunmaktadır: bu hecede tonun
değişikliği oluşmaktadır. Tonun değişmesi anlam farkını ifade etmektedir. Böyle hecelere
"anlamın ve tonlamanın merkezi" adı verilmektedir. Her tonlama kurgusunda merkez,
merkez öncesi ve merkez sonrası unsurlar bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen sesbilgisi
farkları tonlama kurgusuna esas olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
-

merkezde ünlünün tonunun değişmesi;

-

merkez önü unsurda tonun seviyesi;

-

merkez sonrası unsurda tonun seviyesi.
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Aşağıda TK 'nun ana tipleri kısaca karakteristik olarak belirtilmektedir.
TK-1: Tipik kullanımı, bitişik düz cümlede:

Tonlama ünlünün merkezinde yavaş yavaş aşağıya iniyor: merkez sonrası orta
tonundan daha aşağı seviyede seslendirilmektedir.
1. Basit haber cümlelerinde, tonlamanın nötr bir şekilde yansıması.
Сегодня хо1лодно. Я пойду в шко1лу. (Bu gün hava soğuk. Ben okula gidiyorum.)

TK-2: Tipik kullanımı:
Bu tip kurguda anlamlı vurgu, en güçlü şekilde ünlünün merkezinde seslendirilir.
Anlam vurgusu anlama göre şöyle değişebilir, (ünlem, özne ve diğer öğeler)

1. Soru kelimeli soru cümlelerinde.
К2ак тебя зовут? (Senin adın ne?)
2. Kelimeleri mantıksal olarak ayırt etmede. Örnek. Karşıt anlamlılık.
Меня зовут Л2ена. (а не Вера) (Benim adım Vera. (Lena değil))
Пётр студент п2ервого курса. (а не второго) (Petr birinci sınıf öğrencisi. (İkinci
sınıf değil))
3. Hitaplarda anında.
Молодой челов2ек, скажите, к2ак проехать до центра? (Genç adam, söyler misiniz,
şehir merkezine nasıl gidilir?)
Дорогая Елена Петр2овна! (Saygıdeğer Yelena Petrovna!)
М2амочка, дай мне, пожалуйста, пить. (Anneciğim, bana, içecek ver lütfen.)
4. Selamlaşma, vedalaşma ifadelerinde.
Здр2авствуйте, Елена Васильевна! (Merhaba, Yelena Vasilevna!)
Пр2ивет, Павел! (Selam, Pavel!)
5. Nezaket bildiren ifadelerde.
Прост2ите меня, я забыл книгу. (Affedersiniz, kitabımı unuttum.)
Скаж2ите, пожалуйста, где музей? (lütfen, söyler misiniz, müze nerede?)
Разреш2ите мне представиться. (İzin verin kendimi tanıtayım.)
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6. İradenin ön plana çıkartıldığı ifadelerde
Сад2итесь! Не зад2ерживайтесь! (Oturun! Çekinmeyin!)
Молч2ать! (Sessizlik!)
Д2айте мне воды! Вод2ы! (Bana su verin! Su!)
7. ВОТ (işte) işaret eki kullanılan ifadelerde
В2от вам книги! (İşte size bir kitap!)
Вот тетр2адь! (İşte defter!)
8. Alternatif soru ifadelerinde
Он придёт сег3одня или з2автра? (O, bugün mü yoksa yarın mı geliyor?)
9. НЕУЖЕЛИ (sahi mi/öyle mi) kelimesi bulunan soru-şaşkınlık ifadeleri veya ЧТО ЗА ekil
bulunan soru-detay içeren ifadelerde
Неуж2ели это правда? (Bu gerçek, öyle mi?)
Чт2о он за человек? (Bu nasıl bir insan?)
10. И, ДАЖЕ, ЛИШЬ, ТОЛЬКО, ИМЕННО, ХОТЬ, ХОТЯ БЫ, ВЕДЬ, ЖЕ ekleriyle ayrılan
kelimelerin kullanıldığı ifadelerde.
Я люблю только теб2я! (Ben sadece seni seviyorum!)
Все были в театре. Даже С2аша был с нами. (Herkes tiyatrodaydı. Hatta Saşa da
bizimleydi.)
Вот уже и весн2а пришла! (İşte artık bahar da geldi!)
Tonlama merkezinin (TM) yardımıyla anlamı değiştirebiliriz.
Чт2о делает Катя? (без дополнительного значения) (Katya ne yapıyor? (herhangi
bir ek anlam yok.))
Что делает К2атя? (а не Наташа) (Katya ne yapıyor? (Nataşa değil, özellikle Katya))
Что д2елает Катя? (делает, а не спит) (Katya ne yapıyor? (uyumuyor, özellikle ne
yapıyor))

TK-3: Tipik kullanımı:
Ünlünün merkezinde ton hızlı yükseliyor; merkez sonrasında ton, orta tondan
aşağıya iniyor.

1. Soru kelimesiz soru cümlelerinde
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Вы пойд3ёте в школу? (Siz okula gidiyor musunuz?)
Ты хочешь п3ить? (Sen içmek ister misin?)
2. Tekrar sorma, daha açık ve kesin olarak belirleme.
Мама пошла в магазин. (Annem markete gitti)
Куд3а? В магаз3ин? (Nereye? Markete mi?)
Завтра к нам приедут гости. (Yarın bize misafir geliyor.)
Когд3а? З3автра? (Ne zaman? Yarın mı?)
3. Cevap anında sorunun tekrarlanmasında.
Гд2е наши друзья? (Arkadaşlarımız nerede?)
Где наши друзь3я? В парке. (Arkadaşlarımız nerede mi? Parktalar.)
Бабушка приедет в субб3оту? (Büyükannem cumartesi geliyor mu?)
В субб3оту приедет бабушка? Нет, уже в пятницу. (Cumartesi büyükannem geliyor
mu? Hayır Cuma geliyor.)
4. ДАЙ, ДАВАЙ, НЕ, МОЖНО: kelimeleri ile oluşturulan rica-soru ifadelerinde.
Не пойт3и ли нам гулять? (Gezmeye gitmeyelim mi?)
Дав3ай я пойду с тобой? (Haydi ben de seninle geleyim?)
М3ожно купить мороженное? (Dondurma alabilir miyim?)
5. Konuşma dilinde tamamlanmamış ifade dizini cümlelerinde.
После ур3оков| мы пойдём гул1ять. (Derslerden sonra| biz gezmeye gidiyoruz. )
Когда он вош3ел,| все сразу замолч1али. (O içeri girdiğinde| herkes birden sustu.)
Студенты первого к3урса| успешно сдали все экз1амены. (Birinci sınıf öğrencileri|
sınavları başarıyla verdiler.)
TK-4: Tipik kullanımı:
Ünlünün merkezinde ton iniyor; merkez sonrasında ton yükseliyor.

1. "a" (ya, peki ya) bağlacı kullanılan soru ifadelerinde.
- Пётр уже пришёл. (Petr çoktan geldi.)
- А П4авел? (Peki ya Pavel?)
- Я люблю слушать Моцарта. (Ben Mozart dinlemeyi severim.)
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- А Чайк4овского? (Ya Çaykovski’yi)

2. İçerisinde talep bulunduran soru ifadelerinde.
Ваш п4аспорт? Ваш бил4ет? (Pasaportunuz? Biletiniz?)
3. Anket içerikli soru ifadelerinde.
Ваша фам4илия, /4имя? (Soyadınız, adınız?)
4. Nasihat, memnuniyetsizlik, öfke, kibir ifade eden soru cümlelerinde.
Почем4у вы опять опоздали на урок? (Derse neden yine geç kaldınız?)
Вы когда-нибудь прих4одите вовремя? (Siz hiçbir zaman zamanında gelecek
misiniz?)
5. Sayma, sıralama, listeleme yapılan cümlelerde.
В комнате стояли шк4аф, ст4ол, ст4улья, див4ан и кр1есло. (Odada dolap, masa,
sandalyeler, kanepe ve koltuk vardı.)
Есть н1есколько видов словарей: толк4овый, ортограф4ический,
граммат1ический и друг1ие. (Birçok sözlük çeşitleri vardır: açıklamalı, imla,
gramer ve diğerleri. )
6. Resmi hitaplarda tamamlanmamış ifade dizini cümlelerinde.
Москв4а /– столица Росс1ии. (Moskova /– Rusya’nın başkenti. )

TK-5: Tipik kullanımı:

1. Yüksek düzeyde varlıkları niteleyen ya da belirten; yüksek düzeyde oluş, hareket, duruş
gösteren cümlelerde görülür.
TK-5'te iki merkez bulunur: Birinci ünlünün merkezinde ton yükselir. İkincide ise iner. Bu tip
kurguda anlam vurgusu daha güçlü, karakteristik olmaktadır. Çünkü ünlü ve ünsüz
seslendirmesi yaşanıyor.
Как5ое красивое сл5ово! (Ne güzel bir söz!)
Как5ой удачный прим5ер! (Nasılda uygun bir örnek!)
Как5ие недисциплинированные студ5енты! (Nasıl disiplinsiz öğrenciler!)
Насто5ящий проф5ессор! (Gerçek bir profesör!)
2. TK-5 tek bir birleşik kelimeden oluşan cümlelerde de kullanılır. (Eğer kelime vurgusu ilk
hecede değilse)
В5еликол5епно! 5Отврат5ительно! З5амеч5ательно! (Mükemmel! İğrenç!
Harikulade!)
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3. İstek, üzüntü duygusunu pekiştirmek amacıyla iradenin ön plana çıkartıldığı ifadelerde
Х5оть бы ты с ним поговор5ила! (Hiç olmazsa sen onunla konuşsaydın!)
5Если

бы я зн5ал! (Eğer bilseydim!)

4. Soru kelimelerinin kullanıldığı sabırsızlık, memnuniyetsizlik, öfke, üzüntü, can sıkıntısı
ifade eden cümlelerde.
Почем5у ты опозд5ал?! (Sen niye geç kaldın?!)
Гд5е ты был р5аньше?! (Daha önce neredeydin?!)
TK-6: Tipik kullanımı:

Ünlünün merkezinde ton yükselmekte ve sonuna değin yüksek şekilde devam
etmektedir.

1. Olumlu yönde değer belirten değerlendirme, takdir etme, kıymetlendirme cümlelerinde TM
özne konumundaki kelimede bulunmaz:
Какой с6уп! Какая кн6ига! Какая красот6а! (Nasıl çorba! Nasıl kitap! Nasıl güzellik!)
Какой ф6ильм! Сколько здесь цвет6ов! (Nasıl film! Burada çok çiçek var! )
2. Özne kullanılmayan değerlendirme, takdir etme, kıymetlendirme cümlelerinde
a. Nitelik ifadesi
6Яблоки!

Пог6ода! ((çok güzel) Elmalar! (çok güzel) Hava!)

b. Nicelik ifadesi
6Яблок!

Кн6иг! ((birçok) elmalar! (birçok) Kitaplar!)

c. Durum ifadesi
Сп6ать хочется! (uyumak istiyorum!)
Здесь так в6есело! (Burası çok eğlenceli!)
3. Şaşkınlık ifade eden soru veya soru-düşünme cümlelerinde (TM soru kelimesinde bulunur)
К6уда я положил ключи? Зач6ем ты пришел? (Anahtarları nereye koydum? Sen
niye geldiysen?)
4. Dikkat çekme amacı bulunan ifadelerde (TM soru kelimesinde bulunmaz)
А что я зн6аю! Кто к нам приезж6ает! (Ben ne bileyim! Bize kim gelecek!)
TK-7 Tipik kullanımı:
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1. Olumsuzluk ifade eden değerlendirme, kıymetlendirme cümlelerinde.
Как7ая она красавица! (Ne de güzel bir kadın! )
Да куд7а ему с этим справиться! (bununla nasıl başa çıkacak ki!)

2. Yüksek düzeyde olumsuz varlıkları niteleyen ya da belirten; yüksek düzeyde olumsuz oluş,
hareket, duruş gösteren cümleler (Bu çeşit kurgu tonlaması TK-2 ve TK-3'e
benzemektedir):
Интер7есный он всё-таки человек! (Yine de enteresan bir insan o!)
Не хорош7о ты поступил! (Davranışın hiç de iyi değildi!)
В7есело у вас было! (Çok eğlenceliydi sizde!)
4. SONUÇ
Yukarıda verilmiş materyal Rusça ve Türkçe cümlelerin tonlamasındaki farkları
göstermektedir. Bu farklar Rusça ve Türkçe dilbilgisi sistemlerin benzeşmezlikleri ile
bağlantılıdır. Bizce bu materyal her iki dilin tonlama betimlemesinin ve daha detaylı
karşılaştırmasının gerekliliğini kanıtlamaktadır. Aynı zamanda "Türk öğrenciye Rusça
konuşma dilinin tonlaması" ders kitabının hazırlanmasının önemini açıklamaktadır.
Yabancı bir dili, o dilin konuşulduğu ortamın dışında öğrenen öğrencilerin çok sayıda
hata yapmaları doğal bir süreçtir.
Yabancı dil eğitiminde girişim hatalarının ortaya konulması, öğretenleri, öğrenenleri
ve dil öğretim metodu üzerine çalışan uzmanları ilgilendiren bir konudur.
Ana dili dışında farklı bir dil öğrenen bir öğrencinin önce bilinçli olarak, daha sonra
da farkında olmadan ana dili yardıma çağırması olağan bir reflekstir.
Bir yabancı dille ne kadar iç içe olunursa, dil becerileri kazanmada o ölçüde başarılı
olunur. Bir dil ne kadar dinlenirse o kadar anlaşılır, ne kadar anlaşılırsa o kadar konuşulur.
Öğrenme bilişsel bir süreç olduğundan, her bir beceri ve öğrenilen her bilgi birbirini etkiler
ve geliştirir. Bu çalışmanın duyduğunu anlama, konuşma sesle duygularını iletebilme ve ses
tonuyla karşısındakini yönlendirebilme konusunda becerileri kazanmış öğrenciler, değişik
bağlamlarda karşılaştıkları benzer durumlarda daha duyarlı olabilecek ve duyduklarını
anlama konusunda daha başarılı olacak; daha rahat ve etkili bir iletişim kurabileceklerdir.
Algılamak ve anlamlandırmak için daha az zaman harcadıkları yapıları daha kolay
hafızalarında tutabilecek ve bunu yazılı anlama ve anlatım becerilerine de
yansıtabileceklerdir.
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THE RESARCH of the VALUES PARTAKING in the TURKISH CYPRIOT TALES
KIBRIS TÜRK MASALLARINDA YER ALAN DEĞERLERİN İNCELENMESİ1
Mustafa Yeniasır 2
ABSTRACT
It is desired to teach the values to the students throught the texts within the lessons such as Social Studies, Religious CultureMoral Knowledge and Turkish by placing in the training program of the schools in our country in recent years. By emphasising
on national, human and cultural values in the selected texts, it is aimed for the students to achieve these values. The folk tales
have a particular importance within the mentioned literary texts. There is a separate the of in the. One of the most important
functions of the folk tales is to teach children the concepts of good and evil presented by the fairytale characters. The children
raised with tales learn both their own culture and have knowledge about certain universal values from an early age. At the same
time, by learning the beauties of Turkish language, they take care of using Turkish correctly in future years.
In this study, we tried to classify the values partaking in 25 Turkish Cypriot folk tales, which we have selected from the book
named “Kıbrıs Türk Folklorundan Derlemeler / Masallar I-II” (Compilations/Tales from Cypriot Turkish Folklore I-II) published
by Oguz Yorgancıoğlu, according to “Schwartz Values Scale” and tried to demonstrate the importance of these in teaching
Turkish.
In the Cypriot Turkish folk tales we have researched, we came across with all the values existing in the list of “Schwartz”. We
determined that the most common values are traditionality and power.
Key Words:
Cypriot Turkish tales, teaching Turkish, Schwartz Values Scale, Child, School.

ÖZET
Değerler, son yıllarda ülkemizdeki okulların eğitim programlarına yerleştirilerek Sosyal Bilgiler, Din Kültürü-Ahlak Bilgisi ve
Türkçe gibi derslerde metinler aracılığıyla öğrencilere verilmek istenmektedir. Seçilen metinlerde yer alan millî, insanî ve
kültürel değerler üzerinde durularak, öğrencilerin bu kazanımları elde etmeleri amaçlanmaktadır. Söz konusu edebî metinler
içerisinde halk masallarının ayrı bir önemi vardır. Halk masallarının en önemli işlevlerinden biri de masal kahramanlarıyla
sunulan iyi-kötü kavramlarını çocuklara öğretmektir. Masallarla büyüyen çocuklar, küçük yaşlardan itibaren hem kendi
kültürlerini öğrenirler hem de birtakım evrensel değerler hakkında bilgi sahibi olurlar. Bununla birlikte Türk dilinin
güzelliklerini de öğrenerek, ileriki yaşlarda Türkçeyi hatasız kullanmaya özen gösterirler.
Bu araştırmada, Oğuz Yorgancıoğlu’nun yayımladığı “Kıbrıs Türk Folklorundan Derlemeler / Masallar I-II” adlı kitaplarından
seçmiş olduğumuz 25 Kıbrıs Türk halk masalında yer alan değerleri, “Schwartz Değerler Ölçeği ”ne göre sınıflandırmaya ve
bunların Türkçe öğretiminde önemini ortaya koymaya çalıştık.
İncelediğimiz Kıbrıs Türk halk masallarında “Schwartz’ın listesinde bulunan bütün değerlere rastladık. En çok görülen
değerlerin ise geleneksellik ve güç olduğunu tespit ettik.
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk masalları, Türkçe öğretimi, Schwartz Değerler Ölçeği, Çocuk, Okul.
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1 GİRİŞ
“Değer” kelimesi Türkçe Sözlükte “üstün ve yararlı nitelik” olarak tanımlanmaktadır (TDK,
2005: s.483). Kavram, Latince kökenli valare sözcüğünden türemiş, kıymetli olmak, güçlü
olmak anlamlarına gelen bir sözcüktür. “Değerlerin, çok eskiden beri işlenegeldiği felsefede
geniş bir anlamı vardır. Mustafa Aydın değerler konusunda şunları söylemiştir: “Burada
değer, her türlü amaç ve hedefler, ilgi ve çıkarlar, tutkular, idealler; her türlü güç ve iktidar
etkenleri, ün ve şan hırsı, övme ve yerme, saygı ve saygısızlık, inanma ve inanmama sözünde
durma veya durmama, dürüst olma ya da olmama, sevgi ve nefret gibi (maddi-manevi,
olumlu- olumsuz her türlü, benimsenen ve insan hayatında etkin olan şeylerdir(Aydın, 2011:
s.39).” İnsanların yaptıkları her şey mutlaka bir değer ile ilgilidir. Dolaysıyla değerler,
insanların yaptığı her şeyi belirleyen, yönlendiren ilkelerdir(Uysal, 2003: s.51).
Değerler hem bireyi hem de içerisinde bulunduğu toplumu yakından ilgilendirir. Ayrıca
topluma ait olan ve bireylere kazandırılması istenen genel ölçütleri de içerisinde barındırır.
Toplumun tarihi birikiminin kaynaklık ettiği değerler, milleti oluşturan bütün bireylerin
tamamı tarafından kabul görünen inanış ve uygulamalardır. Bundan dolayı söz konusu
değerlerin, ülkenin birlik ve beraberliğinin sağlanmasında rolü büyüktür: “Değerler,
toplumun tarihi birikimi ile ortaya çıkan; toplumun tamamı tarafından kabul gören;
toplumun varlık, birlik ve devamının sebebi olarak görülen; tasvip ve teşvik gören; korunan
kabulleniş ve inanışlardır(Özbay, 2013: s.129).” Değerler ve normlar, kültürel kimliğin
şekillenmesinde etkili olan kültür unsurlarıdır(Tural, 1988; s.42). Sadık Tural’ın da ifade
ettiği gibi değerler, kültürle de yakından ilgilidir. Cahit Kavcar, Ferhan Oğuzkan ve Özlem
Aksoy’a göre kültür “Bir arada yaşayan insanların birbirleri ve doğa ile etkileşimleri sonucu
oluşan her türlü yaşayış, düşünce, sanat ve manevi değerlerin toplamıdır(Kavcar vd., 2003:
s.7).” Özetle değerler, bireyin davranışlarını yönlendirerek toplumla uyumlu yaşamasını
sağlayan unsurlardır.
Günümüze gelene kadar; Spranger (1928), “Study of Values” adlı çalışmasıyla Allport, Vernon,
Lindzey (1960), M. Rokeach(Güngör, 2000: s.84-85), Schwartz ve Erol Güngör gibi
araştırmacılar değerler konusunda önemli çalışmalar yapmışlardır.
Schwartz, çok sayıda kültürde geçerli olan toplam 10 temel değer olduğunu söylemiş ve
bunları şu şekilde sıralamıştır: Güç, Başarı, Hazcılık, Uyarılma, Öz yönelim, Yardımseverlik,
Geleneksellik, Evrensellik, Uyma, Güvenlik(Fırat-Açıkgöz, 2012: s.424).
Tablo 1: Schwarzt’ın Değer Sınıflandırması
Değer Tipleri

İçerdikleri Alt Değerler

Güç

Sosyal güç sahibi olmak, otorite
sahibi olmak, zengin olmak,
toplumdaki
görünümünü
koruyabilmek.
Ulusal güvenlik, bağlılık duygusu,
İyiliğe karşılık vermek, toplumsal
düzenin devamlılığını istemek,
aile güvenliği, sağlıklı olmak,
temiz olmak.
Açık fikirli olmak, erdemli olmak,
toplumsal adalet, eşitlik, barış
içinde bir dünya istemek,
güzelliklerle dolu bir dünya,
doğayla bütünlük içinde olmak,

Güvenlik

Evrensellik
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çevreyi korumak, iç huzuru.
Başarı
Başarılı olmak, yetkin ve hırslı
olmak, sözü geçen biri olmak,
zeki olmak.
Geleneksellik Alçak gönüllü olmak, dindar
olmak, hayatın bana verdiklerini
kabullenmek, geleneklere saygılı
olmak, ılımlı olmak, mahremiyete
ve özel haklara saygılı olmak.
Hazcılık
Zevk, hayattan zevk almak,
isteklerine düşkün olmak.
Uyma
Ana-baba ve yaşlılara değer
vermek, kibar olmak, kendini
denetleyebilmek, İtaatkâr olmak.
Uyarılma
Cesur olmak, değişken ve
heyecanlı bir hayat yaşamak.
Yardımseverlik Yardımsever
olmak,
dürüst
olmak, bağışlayıcı olmak, sadık
olmak, sorumluluk sahibi olmak,
gerçek arkadaşlık, olgun sevgi,
manevi bir hayat, anlamlı bir
hayat.
Öz yönelim
Yaratıcı ve özgür olmak, kendi
hedeflerini seçebilmek, kendine
saygılı olmak.
Değerler eğitimi ailede başlar ve çocukların öğrenim hayatı boyunca devam eder. Hepimizin
bildiği gibi eğitimin temel işlevlerinden biri de çocuklara değer kazandırmaktır. Bundan
dolayı değer eğitiminde eğitimcilere önemli görevler düşmektedir: “Bir toplumun, geleceğini
ancak her yönüyle iyi yetişmiş, birtakım değerlere sahip donanımlı bireyler inşa eder. Bu
bireylerin yetişme süreci, önce ailede daha sonraki dönemlerde okulda devam eder. Sosyal
bir gerçeklik olarak her aile, birtakım değerleri çocuklarına bilinçli ya da bilinçsiz aktarmaya
çalışır. Burada en önemlisi ‘hangi değerler, hangi yaşta ve nasıl aktarılmalıdır?’ sorusuna
cevap bulmaktır. Özellikle ilköğretim çağından itibaren belirli değerleri bireylere
kazandırmak, eğitim sistemimizin en önemli görevleri arasında yer almaktadır((BerkantSürmeli, 2013: s.334).” Öğretmenler, kitaplar ve edebî metinler aracılığıyla öğrencilerin
gerekli değerleri kazanmalarında etkin rol oynayabilirler. Bu amaç doğrultusunda ders
kitaplarında yer alacak masal metinleri ve dersin dışında öğrencilere önerilebilecek masallar
sayesinde
çocuklara
küçük
yaşlardan
itibaren
sözünü
ettiğimiz
değerler
kazandırılabilir(Akkaya, 2014: s.314).
Kültürel unsurların aktarılmasında genelde halk bilimi ürünlerinin tamamının, özelde
masalların önemli bir yeri vardır. William Bascom tarafından da ifade edildiği gibi, folklorun
hoş vakit geçirme, eğlenme; değerlere, toplum kurallarına ve törelere destek verme; eğitim
veya kültürün gelecek kuşaklara aktarılarak kişinin eğitilmesinde; kişisel ve toplumsal
baskılardan kaçıp kurtulma işlevlerini yerine getirmesinde önemli bir rol oynadığı
görülmüştür(Bars, 2015: s.163).
Çocukları eğlendirmek ve onların hoşça vakit geçirmeleri için kullanılan masalların aynı
zamanda eğitimsel işlevleri de bulunmaktadır. Masalın eğitimde kullanılmasıyla ilgili olarak
Muhsine Helimoğlu Yavuz, Masallar ve Eğitimsel İşlevleri adlı eserinde şu tespitlerde
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bulunur: “İnsanoğlu kendi yaşam gerçeğini, çözüm önerilerini, beklentilerini, masal
olaylarına ve masal kahramanlarına yükleyerek anlatmış ve yüzyıllar boyu bu yolla gelecek
kuşakları uyarmaya, eğitmeye, yaşamın zorluklarına karşı onları donanımlı kılmaya
çalışmıştır. Çünkü masal kahramanlarını karşılaştıkları sorunların hemen hepsiyle yaşamın
gerçekleri arasında koşutluk kurulabilir ve o masallardan ait oldukları toplumun yaşam
gerçeğine ulaşılabilinir. Çünkü toplumu eğiten temel öğelerden biri de masaldır(Yavuz, 1997:
s.4).” Masal, çocukların eğitiminde kullanılabilir. Masallar hem çocukların ruhunun
beslenmesinde, hem hayal güçlerinin geliştirilmesinde hem de onların dil eğitimlerinde
etkilidirler. Çocukları okumaya yönlendirmede, güzel konuşma becerisi geliştirmede, ahlakî
değerleri öğretmede, geçmiş bilincini aşılamada, düşünce ve ifade yeteneklerini geliştirmede
vb. büyük bir rol oynarlar(Bilkan, 2001: s.7).
“Sosyal yaşamın kalitesinin yükselmesi ve teknolojik eşyaların kullanımı tabii ki folklor ve
halk edebiyatı ürünlerinin yaratım, icra ve aktarımında da farklılıklara yol açmıştır.
Teknolojinin gelişmesiyle günümüz Kıbrıs Türk halkının yaşamına baktığımızda hiç kimsenin
kahvehanede, köy meydanında veya gece evlerde halk anlatısı anlatmadığını veya bunun gibi
geçmişten gelen folklor unsurlarını icra etmediğini görmekteyiz.
Masalların kullanımına baktığımızda ise ev dışı ortamlardan çok ev içi ortamlarda icra
edildiğini görüyoruz. Geçmişte destan ve hikâyelerle birlikte kahvehanelerde icra edilen
masallar günümüzde ev içi ortamlarda anlatılmaktadır. Yine geçmişte “masalcı nine”lerin
özellikle köylerde, çocukları etrafına toplayarak masallar anlattığını bilmekteyiz. Ancak artık
köylerde masal anlatan ‘masalcı nineler’e de rastlamamız mümkün değildir. Masalın icrası
daha çok anne ve babaların evlerinde çocuklarına masal anlatmasıyla gerçekleşmektedir.
Tabii ki imkânların çoğalmasıyla basın yayın faaliyetleri de gelişmiş ve birçok masal kitabı
yayınlanmaya başlanmıştır. Yine televizyonlarda veyahut internet ortamında masal anlatımı
veya masalı konu alan çizgi film gösterimleri masal anlatım ‘CD’leri gibi elektronik ve sanal
ortama aktarılan masal anlatım ve gösterimleri de yine masal icrasının şekil değiştirerek
devam ettiğini göstermektedir(Gökbulut, 2010: s.9-10).”
Bugün adada yaşayan Türklerle, Anadolu Türk kültürü arasında çok büyük benzerlikler
vardır. Osmanlının adayı fethiyle birlikte Anadolu’dan buraya iskân edilen aileler, (Turan,
1998: s.1-78; 1999: s.9-74)tüm yaşayış şekillerini, gelenek-göreneklerini, halk anlatılarını
yani kültür ve yaşam tarzlarını beraberlerinde getirmişlerdir: “Kıbrıs Türk mizahının
kökeninde de ağırlıklı olarak Osmanlı mizah anlayışı vardır. Bunun nedeni Kıbrıs’ın uzun
yıllar Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğinde kalmış olmasıdır (1571-1878). Anadolu’nun
çeşitli yörelerinden Kıbrıs’a gönderilen insanlar gelenek ve göreneklerinin yanında, sosyal
yaşamlarının vazgeçilmez unsuru olan mizah kültürlerini de birlikte getirmişlerdir(TürkmenYeniasır, 2008: s.181).” Kıbrıs Türklerinin Anadolu’dan getirdiği kültür unsurları arasında
masalların önemli bir yeri vardır. Kıbrıs Türk masallarına baktığımız zaman, Anadolu halk
masallarıyla büyük benzerlikler olduğunu görmekteyiz. Bunun yanında Kıbrıs Türklerinin
kültüründe İngiliz ve Rum etkisinin de görüldüğü söylenebilir. Tabii ki Rum kültürü
üzerindeki Türk etkisi de oldukça fazladır(İslamoğlu, 1994: s.184-194). Türklerin uzun yıllar
Rumlar ile birlikte yaşamış olması ister istemez söz konusu etkileşimi de beraberinde
getirmiştir. Bunun yanında İngilizlerin de adayı belli bir dönem sömürge idaresi altında
tutmuş olması, İngiliz kültürünün az da olsa Kıbrıs Türk kültürü üzerinde etkili olmasına
neden olmuştur.
Kıbrıs Türk edebiyatında Oğuz Yorgancıoğlu, masallar konusunda dikkate değer derleme
çalışmalarından birini yapmıştır. Bu çalışmada incelenmek üzere Oğuz Yorgancıoğlu’nun
kitaplarından toplam 25 masal seçilmiştir.
Bu masallar sırasıyla şöyledir:
1. Dürdane Masalı (Yorgancıoğlu, 2006: s.111-112)
2. Fatmacığnan Yusufcuk Masalı (Yorgancıoğlu, 1998: s.61-63)
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Her Şeyin Bir Çaresi Vardır (Yorgancıoğlu, 1998: s.201-202)
Hamarat Gadınılan Naletli Köprü Masalı (Yorgancıoğlu, 2006: s.149-151)
Talih-Gader Masalı (Yorgancıoğlu, 2006: s.192-194)
At-Kurt Adam Masalı (Yorgancıoğlu, 2006: s.184-185)
Buddualı Çocuk Masalı (Yorgancıoğlu, 2006: s.23-25)
Hakyemez Gardaşlar Masalı (Yorgancıoğlu, 2006: s.32-34)
Yılan Çocuk Masalı (Yorgancıoğlu,1998: s.72-74)
Cadaloz Masalı (Yorgancıoğlu, 2006: s.178-180)
Devinan Padişahın Gızları Masalı (Yorgancıoğlu, 2006: s.164-167)
Güvercin Şehzada (Yorgancıoğlu, 2006: s.152-153)
Gadife (Yorgancıoğlu, 2006: s.196-197)
En Becerigli Kimisa Padişah O Olacak (Yorgancıoğlu, 2006: s.93-94)
Alın Yazısı (Yorgancıoğlu, 1998: s.195-196)
Süpürgeci Gız (Yorgancıoğlu, 1998: s.206-207)
Çubanılan İlan (Yorgancıoğlu, 2006: s.181-183)
Sen Neysen Osun (Yorgancıoğlu, 2006: s.158-159)
Hamur Gız (Yorgancıoğlu, 2006: s.103-104)
Gocagariynan İnatçı Keçisi (Yorgancıoğlu, 2006: s.147-148)
Fena Galbli Ebe (Yorgancıoğlu, 2006: s.109-110)
Padişahınan Oğulları (Yorgancıoğlu, 1998: s.43-44)
İki Gız Gardaş (Yorgancıoğlu, 1998: s.76-78)
Genç Gızılan Güvercin (Yorgancıoğlu, 1998: s.137)
Bir Padişahılan Hasda Gızı (Yorgancıoğlu, 1998: s.181)

AMAÇ
Bu araştırmanın amacı Oğuz Yorgancıoğlu’nun yayımladığı “Kıbrıs Türk Folklorundan
Derlemeler / Masallar I-II” adlı kitaplarından seçilen 25 masalı Schwartz Değerler Listesinde
yer alan değerleri göz önünde bulundurarak incelemek; masallardaki değerleri
sınıflandırarak, bunların Türkçe öğretiminde ve çocukların eğitiminde önemini ortaya
koymaktır.
YÖNTEM
Araştırmada betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analizde amaç, elde edilen
bulguları düzenlemek, değerlendirmek ve okuyucuya sunmaktır(Şimşek, 2009: s.45).
BULGULAR
Araştırmanın kapsamında Kıbrıs Türk masallarında tespit edilen değerler ve bu değerlerin
hangi masallarda yer aldığı Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2
Schwartz Değerler Listesi
Güç

Değerlerin Geçtiği Masallar
Dürdane Masalı
Fatmacığnan Yusufcuk
Her Şeyin Çaresi Var
Hamarat Kadın
Talih-Gader
At-Kurt Adam
Beddualı Çocuk
Yılan Çocuk
Gadife
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En Becerigli Kimisa Padişah O Olacak
Alın Yazısı
Hamur Gız
Fena Galbli Ebe
Padişahınan Oğulları
İki Gız Gardaş
Bir Padişahınan Hasda Gızı

Başarı

Dürdane Masalı
Fatmacığnan Yusufcuk
Her Şeyin Çaresi Var
At-Kurt Adam
Cadaloz Masalı
En Becerigli Kimisa Padişah O Olacak

Hazcılık

Hakyemez Gardaşlar
Her Şeyin Çaresi Var

Öz Yönelim

Her Şeyin Çaresi Var
Beddualı Çocuk
At-Kurt Adam

Uyarılma

Her Şeyin Çaresi Var
Beddualı Çocuk
Yılan Çocuk
Cadaloz Masalı

Evrensellik

Dürdane Masalı
Fatmacığnan Yusufcuk
Her Şeyin Çaresi Var
En Becerigli Kimisa Padişah O Olacak
Padişahınan Oğulları

Yardımseverlik

Dürdane Masalı
Her Şeyin Çaresi Var
Talih-Gader
Hakyemez Gardaşlar
Cadaloz Masalı
Devinan Padişahın Gızı
En Becerigli Kimisa Padişah O Olacak
Çubanılan Yılan
Sen Neysan Osun
Fena Galbli Ebe
İki Gız Gardaş
Bir Padişahılan Hasda Gızı

Geleneksellik

Dürdane Masalı
Hamarat Gadın
Talih-Gader
Beddualı Çocuk
Hakyemez Gardaşlar
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Yılan Çocuk
Devinan Padişahın Gızı
Güvercin Şehzade
Gadife
En Becerigli Kimisa Padişah O Olacak
Alın Yazısı
Süpürgeci Gız
Çubanılan Yılan
Sen Neysan Osun
Hamur Gız
Gocagariynan İnatçı Keçisi
Fena Galbli Ebe
Padişahınan Oğulları
İki Gız Gardaş
Genç Gızılan Güvercin
Bir Padişahılan Hasda Gızı
Uyma

Talih-Gader
Hakyemez Gardaşlar
Yılan Çocuk
Güvercin Şehzade

Güvenlik

Dürdane Masalı
Fatmacığnan Yusufcuk
Her Şeyin Çaresi Var
Talih-Gader
Hakyemez Gardaşlar
Yılan Çocuk
Devinan Padişahın Gızı
Güvercin Şehzade
En Becerigli Kimisa Padişah O Olacak
Çubanılan Yılan
Sen Neysan Osun
Fena Galbli Ebe
İki Kız Gardaş
Genç Gızılan Güvercin

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere Schwartz’ın listesinde yer alan bütün değerlere Kıbrıs
Türk masallarında rastlanılmıştır. Yaptığımız inceleme sonucunda en fazla görülen değerin
geleneksellik olduğunu tespit ettik. Toplam 21 masalda geleneksellik değeri görülmüştür.
İncelediğimiz bazı masallarda da bu değerin sık kullanıldığını söyleyebiliriz. Daha sonra
sırasıyla güç (16), güvenlik (14), yardımseverlik (12), başarı (6), evrensellik (5), uyma (4),
uyarılma (4), öz yönelim (3), hazcılık (2) yer almaktadır.
Daha önce de vurguladığımız gibi halk bilimi ürünlerinin işlevlerinden biri de “Değerlere,
toplum kurallarına ve törelere destek verme; kültürü gelecek kuşaklara aktarmadır(Bars,
2015: s.163).” Bundan dolayı Kıbrıs Türk masallarında geleneksellik ilkesinin çok sık
görülmesi önemlidir. Söz konusu değer Kıbrıs Türk masallarında daha çok şu şekilde
görülmektedir: Senin göğnünden ne koparsa bana onu getir, adetlere göre bağmış,
gendine göre bir gız seçmiş, uygun görüllersa yollasın birini düngürcülüğe, kırk gün
oruç dutar, yalvarıllarmış Allah’a çocukları olsun, Allah’ına dua etti, kırk gün kırk gece
düğün yapdırdı ehaliyi yedirdi içirdi, Allah’ım sen beni affet, elinde da Gur’an-ı Kerim
durmadan okur, müsade edin da anamın mezarını ziyaret edeyim, hayır duam dutsun
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seni da, sabaha yakın oğlan gakar namaz gılar ve odadan çıkar, Allah’a el açmış da
yalvarmış, rüyasında ki filân sureyi okursa, vs. Geleneksellik değerinin masallarda yer
alması, Kıbrıs Türk kültürünün öğrenilmesi açısından oldukça önemlidir. Anonim halk
edebiyatı ürünlerinden olan masallar bu anlamda önemli bir işlevi yerine getirmektedir.
“Masallar toplumu eğiten temel öğelerden biri olarak görülmektedir. İnsanoğlu, kendi yaşam
gerçeğini, çözüm önerilerini, beklentilerini, masal olaylarına ve masal kahramanlarına
yükleyerek anlatmış ve yüzyıllar boyu, bu yolla gelecek kuşakları uyarmaya, eğitmeye,
yaşamın zorluklarına karşı onları donatmaya çalışmıştır (Yılmaz, 2012: s.301).” Kıbrıs Türk
kültürünün küçük yaşlardan itibaren öğrenilmesi için geleneksel unsurlarla dolu olan
masalların özellikle ilköğretim seviyesinde bilinçli bir şekilde sıkça kullanılması
gerekmektedir.
Kıbrıs Türk masallarında tespit ettiğimiz ikinci önemli değer güçtür. Gücün önemli bir değer
olarak işlenmesinin Türk destanlarında yer alan Alp geleneğiyle yakından ilgili olduğunu
düşünüyoruz. Bilindiği üzere Türk destanlarında görülen örnek tip Alp tipidir. Türk
destanlarında akıncı, avcı tipler daima ön planda olmuş ve Alplik geleneği sürekli devam
etmiştir. “Destanlardan da öğreniyoruz ki, Türk toplumu kendisine Hakan (serdar) olarak
seçeceği kişide önce ‘Alplik’ özelliğini aramıştır(Köksal, 2002: s.37).”
Kıbrıs Türk masallarında da güçlü, zengin, otorite sahibi krallara ve padişahlara çok sık
rastlanmaktadır. Sözünü ettiğimiz krallar ile padişahlar genellikle cesur, adaletli ve zengin
kişiler olarak göze çarpmakta ve bu açıdan çocuklara örnek olmaktadır.
Kıbrıs Türk masallarında sık rastladığımız bir diğer önemli değer güvenliktir. Sözünü
ettiğimiz değer daha çok “aile güvenliği, bağlılık duygusu ve iyiliğe karşılık vermek” şeklinde
masallarda yer almaktadır. “Fatmacığnan Yusufcuk” isimli masalda annenin çocuklarına zarar
gelmesini önlemek için onları kaçırdığını, “Talih-Gader” isimli masalda eşine bağlı, onu çok
seven bir çiftçiyi, “Yılan Çocuk” isimli masalda kızın anneye olan bağlılığını, “Çubanılan Yılan”
isimli masalda da adam ve yılan arasındaki karşılıklı yardımlaşmayı görmekteyiz.
Yardımseverlik değeri, daha çok padişah ve güçlü kişilerin ihtiyaçlı olanlara yardım etmesi
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında yaşlı, hayat tecrübesi olan kişilerin zor
durumda olanlara yardım etmesi, her koşulda dürüst olmak, hayvanlara yardım etmek ve
olgun sevgi şeklinde de yardımseverlik değeri Kıbrıs Türk masallarında yer almaktadır.
Kıbrıs Türk masallarında yer alan değerlerden birisi de başarıdır. Bu değerin masallarda yer
alması daha çok masal kahramanlarının zekice davranmalarıyla ilgilidir. “Cadaloz Masalı”nda
çocuk zekâsını kullanarak ölümden kurtulmuş, “Her Şeyin Çaresi Var” isimli masalda çiftçi
padişahın verdiği cariyelere zekice sorular sorarak ailesinin ve kendisinin mutsuz olmasını
engellemiştir. “At-Kurt Adam” isimli masalda adam zekâsını kullanarak ata sahip olmuştur.
Başarı değeri bunun dışında “sözü geçen biri olmak” şeklinde de masallarda yer almıştır.
Özellikle padişahlar, oğulları ve krallar toplum içerisinde sözleri geçen kişiler olarak
karşımıza çıkmaktadırlar.
Evrensellik değeri ise toplumsal adaleti sağlamak, eşitlik ve doğayla bütünlük içerisinde
olmak şeklinde görülür. İlgili değerin bulunduğu masallarda çocuklara toplumsal huzurun
önemi vurgulanmış, eşitlik ve adaletin mutlaka sağlanması gerektiği üzerinde durulmuştur.
“Fatmacığnan Yusufcuk” isimli masalda kötülük yapan halayık cezasını çekmiştir. “En
Becerigli Kimisa Padişah O Olacak” isimli masalda padişah oğlundan toplumsal adaleti
sağlamasını ve ahaliye iyi davranmasını ister. “Her Şeyin Çaresi Var” isimli masalda da çiftçi
doğayla bütünlük içerisinde huzurlu bir yaşam sürmektedir.
Uyma değeri daha çok anne-baba ve yaşlılara değer verme olarak karşımıza çıkar: “Bu
deligannı ihdiyarın lâflarını hatırlamış. Bir gün onun olduğu meraya yörümüş, selâm
vermiş, ona durumu annatmış ve o gonuşdukları gün söyledikleri için teşeggür etmiş.
İhdiyar çok hoşnud galmış bu oğlandan…”, “Tamam amcacığım demiş güçük oğlan, bir
dilim egmeğim var, yarısını sana vereyim, bir maşşappa suyu da pay edelim, sana
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isdediğin gadar da incir keseyim, afiyetle ye…” “Nasıl olsa ölecem madem, müsade edin
da anamın mezarını ziyaret edeyim, ondan sora gidelim, aha anamın mezarı ikinci
sıradadır, demiş. Asgerler da müsade etmiş. Gız gitmiş anasının mezarı başına…”
Görüleceği üzere eğitimciler olarak çocuklara küçük yaştan itibaren kazandırmayı
hedeflediğimiz aile sevgisi ve büyüklere saygı gibi değerler masallarımız içerisinde önemli bir
yer tutmaktadır.
Uyarılma değeri Kıbrıs Türk masallarında cesaret şeklinde görülmektedir. “Her Şeyin Çaresi
Var” isimli masalda çiftçi, padişahtan korkmadan zekice ve cesurca bir davranış sergileyerek
üçüncü cariyeyi öldürmüştür. “Yılan Çocuk” isimli masalda da kız yılandan korkmayarak
cesur bir davranış sergilemiştir. “Beddualı Çocuk”ta ise padişahın kızı değişken ve heyecanlı
bir hayat sürmüştür.
Kıbrıs Türk masallarında rastladığımız bir diğer önemli değer öz yönelimdir. “Her Şeyin
Çaresi Var” isimli masalda çiftçi yaratıcı bir davranış sergileyerek ailesinin huzurunu
korumayı bilmiştir. Yine “At-Kurt Adam” isimli masalda da adam yaratıcı ve kıvrak bir
zekâyla ata sahip olmuştur.
Hazcılık, Kıbrıs Türk masallarında çok sık rastlanılan bir değer değildir. “Hakyemez
Gardaşlar” masalında olumsuz bir durum olarak içkiye olan düşkünlüğü görmekteyiz. “Her
Şeyin Çaresi Var” isimli masalda ise yaşamdan zevk alan, hayatın her anından tat almayı
isteyen çiftçi, sahip olduğu huzurla padişahı bile şaşırtmıştır.
SONUÇ
Schwartz değerler ölçeğine göre incelediğimiz Kıbrıs Türk masallarında en çok görülen
değerler geleneksellik ve güç olmuştur. Söz konusu değerler aynı zamanda Türk
destanlarında da görülen önemli unsurlardır. Bilindiği üzere Arnold Van Gennep ve Hans
Nauman halk masallarının kökenini mitlere ve destanlara dayandırmaktadır(Seyidoğlu, 1975:
s.XXXIII).
Sözlü edebiyatta, insanlar kültürlerini ancak söz aracılığıyla nesilden nesile
aktarabiliyorlardı. Toplumun inançları çeşitli gelenek ve görenekleri sözlü edebiyat geleneği
içerisinde özellikle masallarda önemli bir yer teşkil etmektedir. İncelemiş olduğumuz Kıbrıs
Türk masallarında da bu değerlerin sıkça görülmesi, eğitimde bu türün yoğun olarak
kullanımını zorunlu hale getirmektedir.
Kıbrıs Türk masallarında güvenlik ve yardımseverlik değerleri de sık olarak işlenmiştir.
Özellikle aile güvenliği, iyiliğe karşılık vermek, bağlılık duygusu, yardımsever olmak, dürüst
olmak şeklinde işlenen bu değerler yine Türk destanlarında yer alan kahramanların temel
özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Masallardaki başarının temelinde genellikle cesaretin, adaletin ve zekânın önemli bir yer
tuttuğu görülmektedir. Bununla birlikte bazen masal kahramanları, başarıya ulaşmak için
kurnazlığa da başvurmaktadır. Ancak ailelerinin ve toplumun huzuru için bunun şart
olduğunu söylemek mümkündür.
Bir milleti ayakta tutan en önemli unsur sahip olunan ortak değerlerdir. Söz konusu değerler
özellikle eğitim aracılığıyla küçük yaştan itibaren bireylere kazandırılmalıdır. Eğitimcilerin bu
değer aktarımı sırasında kullanacakları en önemli metinlerden biri de masallardır.
Burak Gökbulut, “KKTC İlköğretim Eğitiminde Halk Edebiyatı Metinleri ile Halk Bilgisi
Ürünlerinin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme” adlı makalesinde Kuzey Kıbrıs’ta ilköğretim
birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar okutulan Türkçe ve dil becerileri kitaplarını taramış ve
sadece bir halk masalına rastlamıştır. “Karganın Kaptığı Yüzük” isimli masal beşinci sınıfların
Türkçe Okuma ve Etkinlik Kitabında (2.Kitap) yer almaktadır.
KKTC’nde ilköğretim Türkçe ve dil becerileri kitaplarında yer alan bu büyük eksikliğin
giderilmesi için eğitimcilerin bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir. Bu bağlamda
yapılabilecekleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
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1. Doğal olarak halkbilimine ilgi duyan hocalarımız tarafından Kıbrıs ağzıyla derlenen
masallar İstanbul Türkçesine aktarılarak en kısa sürede yoğun olarak özellikle
ilköğretimde okutulan Türkçe kitaplarında yerlerini almalıdır.
2. Ders kitaplarına alınacak olan halk masalları olumsuz unsurlardan (küfür, şiddet, öldürme
vs.) arındırılmalıdır.
3. Ders kitaplarında masallara yer verirken çocukların ilgi ve ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak yaş gruplarına göre bir sınıflandırma yapılmalıdır. 2-6 yaş aralığındaki
çocukların okuyacağı masallar, 6-12 yaş aralığındaki çocukların okuyacağı masallar ve 1214 yaş aralığında bulunan çocukların okuyacağı masallar.
4. Titizlik gösterilerek yapılan bu sınıflandırmaya rağmen öğrenciler arasındaki bireysel
farklardan dolayı algılamada zaman zaman sorunlar ortaya çıkabilecektir. Bu sorunların
ortadan kaldırılması için eğitimciler çocuklara gereken katkıyı sağlamalıdır.
5. Masallar okutulurken sadece masalda verilen ders üzerinde durulmamalı, çalışmada
sözünü ettiğimiz değerin de altı çizilmeli, bu konuda çocuklar bilgilendirilmelidir.
Türkçenin zenginliğinin ortaya konmasında ve öğretilmesinde, masal metinlerinden
faydalanmak mümkündür: “Çocuğun konuştuğu dilin zenginliğini fark etmesi esas itibariyle
“kırılma noktası” denilebilecek bir dönüm noktasıdır. Ona bunu fark ettirmekse ilköğretim
Türkçe derslerinin ortak amaçları arasında yer almaktadır. Bu fark ettiriş, kaynak metinler
aracılığı ile sağlanmalıdır; çünkü kaynak metinler, toplum içinde yaşayan ve o toplumu
oluşturan fertlerden biri tarafından oluşturulduğu için toplumun yaşayışını, geleneklerini,
dilini, ahlâk anlayışını, değerlerini kişiden kişiye, kuşaktan kuşağa iletir. Yazıldıkları toplum
ve dönemle sıkı bir ilişki içerisindeki bu metinler dilin ve kültürün gelecek nesillere
aktarılmasını sağlar(Karakuş, 2012: s.1-2).”
Bugün; günlük hayatta tanıdığı insanlara dahi selam vermekten aciz bir nesil yetişiyorsa bu
olumsuz durum, sözünü ettiğimiz değerleri çocuklarımıza kazandıramadığımız içindir.
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ABSTRACT
CLIL is an abbreviation for Content and Language Integrated Learning. It is a way of teaching where
subject content, e.g. history, geography, physics, etc. are taught in another language (often English).
Through the years, language teachers become aware of the possibility of integrating language and
different subjects need to support learning in the language courses. So, as a CLIL subject teacher you
interweave language into your lessons and as a CLIL language teacher, you interweave the subject into
your language lessons. CLIL encourages greater collaboration among subject teachers as well as
between subject and language teachers.
On the one hand, most of our learners nowadays are “digital natives”. They were born or brought up
during the age of digital technology and so familiar with computers and the Internet from an early age,
and therefore technology tools are an innate part of their learning process. As it is known technology is
everywhere. So depending upon technological development we have to plan, organize and design our
courses taking into consideration the role of technology in teaching and learning process. The aim of
this paper is to introduce a suggested lesson plan for language teachers who will use CLIL methodology
within their language courses. Therefore, taking into consideration the “learning model for English 9 th
and 12th grades” proposed by the Ministry of National Education (2014), how we can design our
language courses at high schools for digital natives and how we can integrate technology into lessons
as an interdisciplinary study will be explained.
Key Words: CLIL, digital native, content, language teaching

1. INTRODUCTION
CLIL stands for Content and Language Integrated Learning. The term CLIL was first coined by
Marsh in1994. He stated that “CLIL refers to situations where subjects, or parts of subjects, are
taught through a foreign language with dual-focused aims, namely the learning of content and
the simultaneous learning of a foreign language." A different type of observation on CLIL was
given by Graddol (2006). He urged that CLIL is "…an approach to bilingual education in which
both curriculum content (such as science or geography) and English are taught together. It
differs from simple English-medium education in that the learner is not necessarily expected to
have the English proficiency required to cope with the subject before beginning study” (p.86).
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The idea is to teach both the subject and the language, and is captured in the phrase "using
language to learn, learning to use language". It refers to teaching subjects such as science,
history, mathematics, physics, arts, and geography to students through a foreign or a second
language. This can be by the English teacher using “cross-curricular content” or the subject
teacher using “English as the language of instruction” (Rubio & Cones, 2012). CLIL
encourages the use of curricula which promote the right interpersonal skills, cultural
sensitivity and communication and language abilities. Both methods result in the simultaneous
learning of content and English.
CLIL contributors (A. Maljers, D. Marsh, D. Coyle, A. K. Hartiala, B. Marsland, C. Pérez-Vidal
and D. Wolff (2002)), informed by a research-driven project with support from the
Directorate-General for Education and Culture of the European Commission. They identified
several important dimensions which relate to basic principles of this educational approach.
These five important dimensions are cultural, environmental, language, content and learning.
Each of these dimensions may be considered in relation to the students’ degree of contact
with CLIL in their courses. Marsh (2002) claims that CLIL enables students to learn how to
learn and to learn as they use as they learn. That’s to say, learn today and use years long.
CLIL teaching has been practiced for many years. Even if most of the language teachers are
unaware of CLIL, they may have been using it for years unconsciously. CLIL is a bit similar to
content-based instruction. It’s an approach for learning content through an additional
language (foreign or second), thus teaching both the subject and the language. In order to be
successful, learners need to know two diffrent languages. These are “content-obligatory” and
“content-compatible” languages. It must be kept in mind that each subject has its own
language that is known as “content-obligatory language”. This is the subject-specific
vocabulary, grammatical structures and functional expressions learners need to learn about a
curricular subject, communicate a subject knowledge, take part in interactive classroom tasks
(Cambridge English, 2010:4). Content-compatible language, on the other hand, is the nonspecific language that learners may have learned and practiced in their English lessons. They
can use this language in CLIL classes not only to communicate but also to be fully aware of the
curricular subject.
Pinkley (2007) emphasizes that teachers from subject-area backgrounds and teachers from
language backgrounds face different challenges in the CLIL classrooms. In the typical subjectarea classroom, teachers are responsible for covering a large quantity of facts and
information required by the school curriculum. She also states another challenge for CLIL
teachers. Subject-area teachers are confident in their knowledge, but they may feel their own
English language skills aren’t sufficiently developed to teach in the language. Language
teachers understand how students learn a foreign or second language, have realistic
expectations about the length of time and the amount of practice needed, and draw on a
repertoire of activities that encourage interaction. But they may lack confidence, however, in
their command of content areas such as history, science, geography, chemistry, etc. and how
to teach them. Clearly, for best results, both sets of teachers will benefit from rethinking their
usual practices to some degree and work collaboratively in order to adjust to the specific
requirements of the CLIL classrooom (Pinkley, 2007:4).
On the other hand, Asikainen et. al (2010) reported that “ we are entering an age where the
added value of learning languages, linked with the development of inter-related electronic
literacies, is becoming profoundly important” (p.4). This explanation gives an idea about many
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factors such as motivational and social bases of learning, dynamics of lifelong learning and
also potential of e-learning will become important in language learning since today’s students
are totally different from those of the past. They have different needs, purposes, and
expectations. Prensky (2001) defines those learners as “digital natives” (p.1). They generally
spend most of their lives surrounded by and using computers, videogames, mp3 players,
video cams, mobile phones, and all the other tools of the digital age. So, they want to learn
through Wikipedia, YouTube, blogs, social networking, etc. As teachers we should take into
consideration that for this new generation learning through technology and technological
devices may be fun. So, we have to be acquainted with this technological life to answer their
learning preferences and expectations.
International Telecommunication Union (2014) defines “digital natives” as young people
born during the digital age and growing up using Information and Communication
Technologies (ICT). As Prensky (2001) stated “our students have changed radically. Today’s
students are no longer the people our educational system was designed to teach” (p.1). The
literature may refer to different dates as to the beginning year of digital native individuals.
Yet, today’s individuals who were born in 1980s and have been raised with digital culture are
recognized as digital natives (Prensky, 2001; Helsper and Eynon, 2010; Margaryan et al,
2011; Oh and Reeves, 2014).That’s to say, students want to be digital and active learners. The
students and our classrooms are changing rapidly as a result of technology and students do
not want an education that does not immediately address the real world which they live in. If
this technology, especially the digital one, is used properly, it can help make our students’
learning real, engaging and useful for their future.
9th-12th Grades English Curriculum
The main goal of 9th-12th Grades English Curriculum proposed by the Ministry of National
Education (2014) is to enable language learners in stimulating, motivating, and enjoyable
learning environments so that they become effective, fluent, and accurate communicators in
English (ii). Therefore, the use of technology and blended learning (CALL/MALL) in English
classes have been recommended. Rationale behind this curriculum (2014) is that students
are expected to: improve communicative competence, address functions and at all four skills
of English in an integrated way, teach English through interrelated themes, foster
autonomous learners, promote blended learning (CALL/MALL), be aware of experiential
learning, encourage the integration of technology in all aspects of English teaching/learning
and intterrelate the curriculum with interesting and engaging (CLIL) activities which give
students information about literature, history, geography, science, technology, and art.
Among the suggested materials proposed by the Ministry of National Education (MoNE),
virtual
environments,
e-mails,
wikis,
podcasts,
online
offline
pictures/newsapapers/magazines, blogs, etc. have been seen as the technology based
materails. The reason why MoNE suggests those materials for 9th and 12th grades of English
learners may make learners integrate with technology while dealing with their courses to
practice English interactively in the e-learning environment and have opportunities to
practice English with real life materials. Language teachers should guide their students to use
technology and technological devices to become productive, autonomous, innovative
individuals and effective communicators of English in the global world.
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9th-12th grades English curriculum has been designed in accordance with the descriptors of
the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The format of the
materials is a combination of printed and multimedia. It is designed to promote experiential
learning and integration of technology is the integral part of this curriculum. With this
curriculum, students are generally exposed to task-based and Project-based activities
throughout the theme-based units. Some examples of these units are “people and society”,
personality and character”, nature and environment”, “tourism”, “science and technology”,
“history”, “jobs” and “art” which activate the use of the CLIL methodology.
Without the support and commitment of language teachers, teaching methods, materials, and
lessons can not be productive and continbuous. Therefore, it is important for teachers to
familiarize themselves with the essential principles of this curriculum, reflect on the rationale
behind these principles, support these principles with appropriate teaching techniques,
technology and the requirements of CLIL so that learners can become effective individuals in
their own learning.
2. METHOD
Coyle (1999) stated 4C’s of CLIL for planning lessons. These are important for teachers’
inclusion: 1) content – understanding related to specific curriculum targets 2)
communication – students’ use of language for content 3) cognition – to develop students’
thinking skills and 4) culture – deepening awareness of otherness and self (Coyle, Hood &
Marsh, 2010: 41). On the other hand, Darn (2006) outlined a four stage framework for CLIL
lessons: 1) processing the text – the use of text with visuals, structure, discourse markers,
titles, subtitles, etc. 2)identification and of organization of knowledge – the use of
brainstorming, graphic organizers 3) language identification – the use of language features:
subject-specific and nonsubject-specific language 4) tasks for students – the use of different
tasks.
Taking into consideration these suggested frameworks for planning and organizing CLIL in
lessons, we combined and included all the ideas into a suggested sample lesson for High
School students. For this suggested sample lesson, Unit 4 “Tourism” in B2.2 coursebook, Yes
You Can (2014) was selected. The level of the coursebook is Upper-intermediate and it is for
teenagers and young adults. This book has an interactive smartboard application as well. The
reason for choosing this unit is that tourism will be an interesting and motivating topic for
those group of learners because it is generally believed that tourism, holiday, travelling and
visiting new places have always increased the curiosity of the people. The aim of the this unit
is to make students will be able to use different strategies including listening for main point,
checking comprehension by using contextual clues etc.; read reviews dealing with the content
and the cultural topics and summarize the main points; understand articles and reports on
current problems in which the writers express specific attitudes and points of view; take an
active part in discussion in familiar context about tourism; interpret and evaluate
information on tourism and write formal /personal letters highlighting the personal
significance of events and experiences. Allocated teaching time is eight class hours a week
(4+4+4). Each lesson is 40 minutes.
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Vocabulary of this unit is categorized under content obligatory language such as cliff jumping,
rock climbing, bungee jumping, hang-gliding, bungalow, spa, natural spring, hiking, safari, cave
exploring, rafting, etc. and content compatible language such as come up against, turn back,
attract, appeal, check in, check out, go through, preserve,dream of, take on, dim,etc.
Suggested lesson plan for classroom application
Appropriate activities for CLIL lessons generally include the listening and speaking tasks. The
reason for why listening and speaking activities have been preffered is related to the one of
four basic components of CLIL: communication. Marsh, Maljers and Hartiala (2001) explain
the role language dimension of CLIL as allowing students to improve overall target language
competence and develop oral communication skills. Some examples for listening are “listen
and label”, “listen and fill in”, “listen and identify”, “listen and follow instructions”, “listen and
take notes”, etc. Speaking activities may be “present information from a visual”, “debates”,
“ information gap”, “class surveys”, etc. In addition to listening and speaking tasks, students
are also given opportunities to deal with meaningful reading and writing activities to improve
their thinking and learning process. These activities are about content in the target language
such as “clustering in context”, “expository paragraphs”, “graphic organizers”, “jigsaw”,
“reading-thinking”, “sequencing”, etc.
In order to apply the use of technological devices such as computer, mobile phones or tablets
students should have some of these devices and are expected to be good at not only using
these devices but also using internet. And also school administrations should also provide
necessary opportunities ( computers and internet connection) for teachers and students.
First week
It is beneficial to start a lesson by finding out whta students already know about the topic.
The other considerations of an effective lesson may be categorized as: input and output, wait
time, collaborative tasks, cognitive challenge, and developing thinking skills (Cambridge
English, 2010).
1. The first day of the week starts with some pre-questions. Students work in pairs
and answer the following questions. Then share their answers. The aim of this
activity is to prepare them for the lesson and topic and to try to increase their
curiosity for the lesson.
a.
b.
c.
d.
e.

Did you go on a holiday last summer?
What type of holiday was it?
Where were you?
Where did you stay?
Would you recommend it to your friends?

2. After students finish their discussion and sharing their answers, this time they
either work individually or in pairs again, then they fill in the first three columns
(K, W and H) of the Graphic Organizer using their predictions/guesses. The aim
of this activity is to check their expectations about the topic.
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Name: ………………………………………………
Number: ……………………………………………
K (What do I W (What do I WANT
KNOW about the to know about the
topic?)
topic?)

H (HOW do I find out
related information?)

L (What have I
LEARNED at the
end of the unit?)

3. Pre-listening: Before starting the listening section, students are asked to visit
the following websites to learn more about different types of holidays. These
websites will give them sufficient information. This activity may be done before
the class meet in order to save time. If students come into class with the
necessary information, they may have much more time for discussion.
http://www.tribes.co.uk/holiday-types
http://www.macmillandictionary.com/thesaurus-category/british/types-of-holiday
http://www.virginholidays.co.uk/holiday-types
http://www.theultimatetravelcompany.co.uk/holiday-types/

4. Discussion activity
1. Which type of holidays would you prefer?
2. Rank the given phrases from the most to the least you would like to do and
explain your choices to your partner;
a. Go scuba diving/ hiking/ kayaking/rafting
b. Buy handmade souvenirs
c. Try local cuisine
d. Walk along or sunbathe on sandy beaches
e. Visit galleries/ museums/ ancient castles/ historical sites
f. Do some sightseeing
5. Look at the photos and tell: Whether the holiday types are for you or not;
which you would like to visit. Why?
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6. Vocabulary study: Students will visit the following websites to learn and practice
some vocabulary to describe different types of holiday. This activity will be done
either individually or in pairs. Again it may be beneficial and timesaving if it is
done before the class. The aim of this activity is to make students be aware of
subject specific and nonsubject specific language.
http://www.macmillandictionary.com/thesaurus-category/british/types-of-holiday
http://www.flo-joe.co.uk/preliminaryenglish/vocabulary/types-ofholiday.htmhttp://www.teachenglish4u.com/CO4_U2/CO4_U2_1.htm

7. Listen to the radio program and find out who goes where. With this activity
students listen to a previously recorded radio script. The aim of this activity is
make students understand some specific information. If they need, they may
take notes.
8. Listen again and answer the questions. This is for second listening. This activity
can be done as a post listening activity if the aim is to check their
comprehension.
1. What activities will have Andy done by the end of his holiday?
2. What was the reason choosing an adventure holiday to Canada?
3. What type of holiday is Susan crazy about?
9. Talk about the most adventurous holiday you have ever had:
* when you went
* who you went with
* where you went
* what made it adventurous
Here, we expect from the students to talk as much as possible using the
content obligatory and content compatible languages.
Second week
1. Pre-reading: Before reading, students firstly will visit one or more of the following
websites to do an Internet search for adventure holidays within an allocated time.
They will learn about these holidays and provided facilities. This activity is
recommended for pairs or groups to save time.
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http://www.imaginative-traveller.com/
http://www.responsibletravel.com/holidays/unusual
http://www.blacktomato.com/experience-types/unusual-holidays
http://www.theguardian.com/travel/2013/jan/04/30-best-bargain-adventure-holidays2013
http://www.adventureworldwide.co.uk/home.html
http://www.tucantravel.com/holiday-types/adventure-holidays
http://www.theguardian.com/travel/2012/mar/23/turkey-adventure-holidays-cycling
https://www.explore.co.uk/holidays/turkey-adventure-holiday
http://www.andbeyond.com/safaris-bespoke-tours/adventure-holidays-1.htm
https://www.explore.co.uk/wildlife-tours/africa
http://www.diveworldwide.com/
http://www.responsibletravel.com/holidays/scuba-diving
http://www.kas-travel.com/eng/diving.html

2. Time to read: This activity is designed as a pre-reading activity. Before reading,
students will read the questions below and answer them. The aim is to prepare
students to the text and increase their curiosity.
a. What are the differences between a typical and adventurous holiday?
b. Have you ever been on a safari? Would you like to go on one? Why?
c. If you could go on an adventurous holiday with a famous person (living or dead)
where and who would you go with? Why?
3. Look at the photos and guess what the texts are about. Here students are excepted
to reflect their opinions using their predictions and guesses. Whether their answers
are true or false will not important.

4. Read the texts and check your answers. Now it’s time to read. This section is required
for students reading the text using bottom up strategies since the comprehension of
the text will be important for checking their answers. Students will be given required
time for reading these two texts taken from the coursebook.
DEEP BLUE SEA

Hi, I’m John and I’m twenty nine years old. I like adventure very much and do not miss any
chance to go on adventurous holidays. My job is stressful so I wanted to do something that
would let me forget all about it. At that time, while I was surfing on the net I won a prize at a
contest. It was a scuba-diving holiday on Australia’s Great Barrier Reef. Even though I had no
diving experience, I had gone on my holiday. Yesterday, I turned back from my ten – dayholiday. We travelled around by bus and a small plane and on boats. It was so noisy, lively and
busy. It was amazing to swim with hundreds of different types of fish and see sharks just half a
meter from me. I’d also see lots of marine life whales and dolphins. I told nobody that I didn’t
know how to dive. I went all the diving places with them but never tried. However, on the last
day of my holiday I wanted to dive. I wore a lot of equipment, which was heavy. I hadn’t known
to practice in shallow water before I tried deeper water. The waves were really high and the
territory was really dangerous for an inexperienced diver. I dived but crashed my legs to the
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rocks. I lost my consciousness. I was lucky because there were experienced divers to take me up
to the boat and brought me to the hospital. Fortunately, I only broke my leg. It had definitely
been a horrifying experience and I was lucky to be alive in the end. Despite these problems, I still
hope for going on another adventurous holiday.

DREAM DESTINATION
Hello, I’m Tom. I’ve always wanted to go somewhere exotic. Africa was my dream destination. I
wanted to learn about wildlife. In addition, I’d probably meet interesting people. What’s more, it
would be a unique experience as many parts of the jungle are completely uninhabited. Although
it was wild and dangerous place with poisonous animals, it would be a fascinating experience. As
a result, I decided to go on a week’s safari holiday in Africa. Before coming here, I was offered the
chance to encounter a wide range of wildlife and a great deal more. I was invited to live the safari
experience. I would have seen lots of animals and watched snakes up close but never been in
danger. I was quite excited about it whereas I stayed only two days and could you believe that a
holiday I had been dreaming of turned out to be disappointing? The travel agent said that our
hotel would be perfect in the centre of the town. On the contrary, it was an old rundown building
and we were miles from anywhere. When I opened the door to my room, I couldn’t believe my
eyes. There was no bed, just a carpet on the dirty floor. There was no hot water in the bathroom
and my room was crawling with cockroaches. What’s more, I couldn’t see any animals I had
been dreaming of. Like me, all of the safari holidaymakers complained about them but never
saw anybody to deal with our complaints. We were all tired, hungry and still in shock. In fact,
none of the promises in their advertisement was true. We decided to go back our homes without
any satisfaction. As our jeep rolled across the vast desert, I looked back with a deep sigh of relief
and said ‘I’m so glad it’s all over’. I thought that would have been a great holiday for all of us but
it had definitely been a dreadful experience and I was lucky to be alive in the end.
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.ldoceonline.com/

5. This activity requires the use of Internet. Students first will read the texts again and
match the phrases with their meanings as far as they can do. Then, they will check
their answers using the dictionary websites given above. This may be done in pairs.
1. turn back
2. turn out
3. be crawling with sth.
4. dream about/of
5. deal with sth.

a. to take action to achieve something to solve a
problem
b. to return in the direction you have come from
c. to happen or to have a particular result, especially an
unexpected one
d. to think about something that you want very much
e. to be completely covered with or full of a particular
type of thing

6. Read again and answer the questions. This activity may be done as a while reading
activity and students are asked to read the text for finding the answers of the
following questions. It is also recommended as a post reading activity.
1. What was John’s reason to choose a scuba-diving holiday in Australia?
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2. Which transportations did they travel by?
3. What happened to John?
4. Where did Tom go on his holiday?
5. What had he been dreaming of? What was the problem?
7. Work in pairs and talk about the common points of these adventurous holidays. This
activity will help students express their own opinions. Here, they are expected to use
content obligatory and content compatible language.
8. This is a guided writing activity. Students will imagine that they were Tom and John.
They will write a formal letter of complaint about the holiday they had experienced to
the tour agent considering:
a. Exact place of holiday
b. Exact dates of holiday
c. Complaints (describe what happened in detail)
d. Action expected to be taken

Third week
1. Pre-listening: First of all, students will visit the following websites to gather
information about unusual hotels in all over the world. Then they will work with their
partner and discuss the following questions.
1. Do you know any type of unusual hotels? If yes, what sort of hotels are they?
2. What do you know about unusual hotel?
http://www.hostelbookers.com/featured/unusual-hotels/
http://www.unusualhotelsoftheworld.com/
http://www.theguardian.com/travel/gallery/2013/feb/22/worlds-most-unusual-hotels-inpictures
http://sectordefinition.com/the-most-unusual-hotels-in-the-world/
http://www.toxel.com/inspiration/2009/07/18/12-unusual-and-creative-hotels/
http://www.quertime.com/article/18-most-unbelievable-weird-and-unique-hotels-thatwill-blow-your-mind/
http://www.hotel.info/en/blog/the-most-amazing-and-unusual-hotels/

2. Look at the pictures below and answer the questions:
a. Which type of hotels would you prefer to stay? Why?
b. What do you like or dislike about the hotels?
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3. Listen to the interview and: Students will listen to three different interviews from the
website http://www.eslfast.com/robot/topics/travel/travel05.htm and compare and
contrast the similarities and differences of booking at a hotel and decide where they
should stay.
4. Listen and discuss: Students will listen and watch two videos at
https://www.youtube.com/watch?v=A5MXfq9rtm4&list=PLwh2W4PrDw1lLtib_gtau
Pme0qhnCswyl and https://www.youtube.com/watch?v=W-V0sdbQA-M. They will
work in pairs and discuss:
a. travel experiences of people
b. making room reservations
5. Matching the words with their meanings: Students will work with their partner(s)
and match the words with their meanings. Then they will check their answers using
one of the following websites
1. spa
2. preserve
3. carve
4. dim
5. cavern
6. damp
7. vast

a. protect
b. cave
c. not bright
d. natural spring
e. shape something out of stone
f. enormous, huge
g. moist, moisture

http://dictionary.cambridge.org/
http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.ldoceonline.com/

6. Students will watch the videos in the following links, and then by working with their
partner(s) they will fill in the table.
https://www.youtube.com/watch?v=NYDdk1KOKmI
https://www.youtube.com/watch?v=xmztt4GjNmg
https://www.youtube.com/watch?v=2mznq8kMy1w

HOTELS

GOOD THINGS

BAD THINGS

CAVE HOTEL
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ICE HOTEL
UNDERWATER HOTEL

7. Project 1: Students will describe their dream hotel. They will write an e-mail to one of
their friends about this hotel and state both advantages and disadvantages of staying
in that hotel.
8. Project 2: Students will prepare a travel brochure about their city. They can make use
of the following websites to learn how to prepare a brochure:
http://www.ehow.com/how_4828651_brochure-school-project.html
www.ecb.co.il/GetResource.aspx?pageID...TravelBrochure
http://www.wikihow.com/Make-a-Travel-Brochure
http://smallbusiness.chron.com/make-tourist-brochure-55407.html
https://www.youtube.com/watch?v=9x5xFqLPrKQ

9. Graphic Organizer: As a last activity and to check their comprehension, students will
fill in the last column of KWHL Chart. This chart will provide them an opportunity to
evaluate themselves.
Name: ………………………………………………
Number: ……………………………………………
K (What do I
W (What do I WANT
KNOW?)
to know?)

H (HOW do I find
out?)

L (What have I
LEARNED?)

3. CONCLUSION
It is obvious that a new language teaching era has started. In this era, students deeply and
permanently technologically enhanced. They always want to be connected to their fellows
and the world in ways no generation has ever been before. Today’s students want to learn
differently than in the past. They want an education which is not just relevant, but real. They
want their teachers to give them lectures. They want to work with their classmates on group
works, projects and tasks. Language teaching should go hand in hand with technology
Therefore, CLIL will be an alternative and complementary approach against traditional
language teaching methods and approaches. In CLIL applied classrooms students can
improve their linguistic proficiency and development. They become highly motivated
learners being aware of their different abilities.
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Through content-rich instruction and the application of the principles of CLIL into English
lessons, students can learn how to use language effectively and meaningfully. The target
language, English, is a vehicle to expand and display their knowledge of curricular content.
CLIL encourages students to activate their prior knowledge what they already know about
the specific content. Students may find a chance to brainstorm about a new topic. Another
important merit of CLIL for the students is the information which is being presented by the
teacher in the class. Students are exposed to unlimited input-verbal and nonberbal- and they
are expected to give reasonable and logical output.
Colloborative tasks are the other beneficial sides of CLIL integrated lessons. Tasks may be
either at word level or at sentence level. Students can do this either digitally or face-to-face.
In CLIL, students have a chance to think critically and communicate not only the everyday
language but also the academic language. This process makes students cognitively
challenging. In addition, providing an effecitive scaffolding will be challenge to all CLIL
teachers since the students will be in need of different support for their success and
achievement. Teachers’ asking questions encourages lower thinking skills of the students.
They also need to ask questions that demand higher order thinking skills.
It is worth mentioning that CLIL brings with it complex challenges which focus on the
professional development of teachers who understand how to ctiticize their teaching,
experiment with new approaches and put these into practice in their classrooms.
Implementing CLIL also provides an opportunity for teachers and learners to collaborate
with other colleagues. The suggested lesson plan mentioned here may give an idea about the
language teachers how they can practice content compatible and content obligatory language
efficiently. Also it must be born in mind that if we, as language teachers, do not know how to
use coursebooks, it is impossible to make them effective for our students.
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ABSTRACT
The interest in Erasmus student and staff mobility programmes is growing in parallel to the increase in the number of Life Long
Learning Programmes. There is also a growing demand for Erasmus Student Placement Programmes enabling students to gain
experience in the work place. The language of communication has thus also gained priority and importance in the different
venues and settings in which the students undertake internships and training and in education and training centres. In line with
these developments it has become a prerequisite that students who wish to better prepare themselves for the Erasmus Student
Placement Mobility Schemes acquire not only the standard language, but also the different registers of that language used in the
country in which they are to do their internships or continue their education. The study entailing a function based analysis of
Bertrand Jouvenot’s 'Le Journal de B.J. au Bureau', which contains examples of French used in written and oral communication,
aims to exemplify how the different registers of French used in speaking, literature and the work place can be learned and taught
through a novel. This serves as a pilot study in outlining an approach to training future students of the Eramus Student Mobility
and Exchange Programmes for the multilingual and multicultural environments onto which they are about to embark.
Key words: Le Journal de B.J au Bureau, French as a Second Language, Specialised French, LSP, Language for Special Purposes,
Erasmus Student Placement Mobility, Erasmus.

ÖZET
“Hayat Boyu Öğrenme Programları”nın yaygınlaşmasıyla beraber, “Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Hareketliliği”
etkinliklerine duyulan ilgi giderek artmaktadır. İş dünyasıyla öğrencileri buluşturmayı amaçlayan “Öğrenci Staj Hareketliliği”
programları da yoğun talep görmeye başlamıştır. İş dünyasında, öğrencilerin staj yaptıkları farklı işletmelerde, eğitim ve
araştırma merkezlerinde iletişim dili önem ve öncelik kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda, Yabancı Dil ve Edebiyat
Bölümlerinde okuyan öğrencilerin “Öğrenci Staj Hareketliliği” programlarına daha iyi hazırlanabilmeleri için, eğitimlerini
sürüdürecekleri, staj yapacakları ülkenin “ölçünlü dilini” ve farklı “dil kesitlerini” öğrenmeleri zorunluluk haline gelmiştir.
Çalışmamızda, gerek sözlü, gerekse yazılı iletişimde kullanılan Fransızca farklı dil kesitlerini içeren Bertrand Jouvenot’nun Le
Journal de B.J. au Bureau (B.J.’nin İşyeri Günlüğü) adlı yapıtını eylem odaklı bir yaklaşımla irdeledik. Çalışmanın amacı, konuşma,
yazınsal, ve iş dünyasında kullanılan dil kesitlerinin bu roman aracılığıyla öğrenilebileceğini/öğretilebileceğini göstermek ve
“Öğrenci Staj Hareketliliği/Değişim” programlarından yararlanacak olan öğrencileri çok dilli/çok kültürlü ortamlara
hazırlamaktır.
Anahtar sözcükler: B.J.’nin İşyeri Günlüğü, Fransızca dil öğrenimi, Özel amaçlı Fransızca, Dil kesitleri, Öğrenci Staj Hareketliliği,
Erasmus.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi, İ.B.E.F, Mütercim Tercümanlık Bölümü, e-posta: mumtaz@bilkent.edu.tr
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1. Giriş
Yabancı dil öğretimi konusundaki tartışmaların uzun yıllar öncesine dayandığını ve dil
öğretim yöntem ve yaklaşımlarının dünyadaki konjonktüre göre şekillendiğini biliyoruz.
Sosyo-ekonomik, kültürel, siyasal ve teknolojik bağlamda gelişmeler yaşandığı sürece de,
yabancı dil öğretim yöntem ve yaklaşımlarının sürekli değişeceğini söylemek yanlış olmaz.
18 ve 19. yüzyıllarda uygulanan dilbilgisi-çeviri yönteminden, eylem odaklı yaklaşımın
benimsendiği günümüze kadar, eklektik/karma yaklaşımları hesaba katmazsak, başlıca yedi
farklı yabancı dil öğretim yöntem ve yaklaşımının geliştirildiğini söyleyebiliriz. Dünyadaki
konjonktürel gelişmeler bağlamında dil öğretim yöntemlerinin neden sürekli
değiştiğini/geliştiğini, çok kısa bir biçimde de olsa, hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bu süreci,
yabancı dil öğretiminde geliştirilmesi hedeflenen dört temel dil becerisi olan dinleme-anlama,
okuma-anlama, sözlü ve yazılı ifade (compréhensions orale et écrite, expressions orale et
écrite) bağlamında kısaca özetlememiz, B.J.’nin İşyeri Günlüğü’nde (2004) kullanılan dil
kesitleri konusunda vereceğimiz örneklerin bu süreç ve gelişmeler çerçevesinde düşünülmesi
ve değerlendirilmesi içindir.3
Fransa’da, Aydınlanma Yüzyılı diye bilinen 18. Yüzyılda yaygın olarak kullanılan DilbilgisiÇeviri yöntemi Antik Yunan (Grekçe) ve Latince dillerinin öğretiminde kullanılmıştır.
Esasında, bu yöntem, 20. yüzyılın başlarında, öz-öğrenme odaklı (auto-apprentissage) Anglais
Sans Peine ve sonrasında Assimil gibi dil öğretim kitaplarında/setlerinde varlığını
sürdürmüştür ve sürdürmeye devam etmektedir.4 Bu yöntemin en önemli amacı, Latince ve
Antik Yunan dilinde yazılmış klasik eserlerin okunması ve çevrilmesiydi. Söz konusu
dönemde, yabancı dilde iletişim kurmak önemli bir gereksinim olmadığından, bu yöntemin,
odağına özellikle okuma-anlama ve yazılı ifade becerilerini aldığı bilinmektedir.
Sanayileşme ve ticaretin uluslararası bir boyut kazanmasıyla birlikte, uluslararası ilişkilerde
yabancı dilde iletişim kurmak/kurabilmek önemli bir gereksinim olmuştur. 20. yüzyılın ilk
yıllarında, sınırların var olduğu bir Avrupa bağlamında, bir başka ifadeyle söylemek
gerekirse, kültürel etkileşimin zayıf olduğu bir dönemde, Direkt Yöntem/Dolaysız Yöntem
Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntem ve yaklaşımlar konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz.
Muhammet Raşit MEMİŞ ve Mehmet Dursun ERDEM’in Yabancı Dil Öğretiminde kullanılan Yöntemler,
Kullanım Özellikleri ve Eleştiriler başlıklı ortak çalışmaları.
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic, Volume 8/9 Summer 2013, p. 297-318, Ankara.
4 1929 yılında, Alphonse Chérel’in girişimleriyle geliştirilen bu yöntemde tüm dersler “çift sayfa”
esasına göre düzenlenmişti. Sol sayfadaki diyalog, işlenecek dilbilgisi kurallarına ve öğrenilmesi
gereken sözcük ve sözdizim bilgilerine göre hazırlanmıştı. Sağ sayfada ise diyalogun, öğrenilen
yabancı dildeki çevirisi yer alıyordu. Tümcelerde yer alan tüm sözcüklerin okunuş biçimleri parantez
içinde verilmekteydi. Assimil serisi, uzun yıllar bu biçimiyle dil öğrenenlerin beğenisine sunuldu.
Yabancı dil öğretim yöntemlerinde çok az değişiklik getiren Assimil serisi (çift sayfa düzeni),
teknolojinin gelişmesiye birlikte, öğrenen bireyin, özellikle dinleme-anlama becerisini geliştirmek ve
dili güzel telaffuz etmesini sağlamak için, dil öğretim setlerine görsel ve işitsel materyalleri de eklemiş.
3

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

B.J.’NİN İŞYERİ GÜNLÜĞÜ’NDE KULLANILAN DİL KESİTLERİ

1971

diye adlandırılan bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemin I. Dünya Savaşı’na kadar
uygulandığı belirtilse de birçok kaynakta, günümüzde de kullanıldığını söylemek yanlış
olmaz. Hatta, kimi kuramcıya göre İletişimsel Yaklaşımın (Approche Communicative) temeli
olarak görülmektedir. Direkt/Dolaysız Yöntemin başlıca amacı, sözlü iletişimde bulunmak,
öğrenilen dilde kendini iyi ifade etmekti. Ders kitaplarına, hedef dilin toplumsal ve kültürel
boyutları taşınmış olsa da, asıl amaç, yabancı dilde konuşabilmek olmuştur. Bu yöntem,
olabildiğince, ana dil kullanılmadan hedef dilin öğretilmesini esas almıştır. Öyle ki, soyut
kavramların öğretilmesinde bile, ana dil kullanılmamıştır. Bu yöntemin en iyi yöntem
olduğuna o kadar inanılmıştır ki, Fransa’da 15 Kasım 1901’de ve 31 Mayıs 1902’de, Milli
Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı iki Genelge ile yabancı dil öğreten tüm öğretmenlerden bu
yöntemin kullanılması istenir. Christian Puren’in, Bakanlık tarafından çerçevesi çizilen
“Resmî Metodolojiler” diye nitelendirdiği bu dil öğretim yöntemi5 ve yaklaşımları, 2 Eylül
1925 yılında yayınlanan bir başka genelgeyle önemini yitirir (Puren, 1988: 12). Bu yöntem,
her ne kadar dört temel dil becerisini geliştirmeye yönelik düşünülmüş olsa da,
konuşmayı/konuşabilmeyi ön planda tutan bir yöntem olarak düşünülmüştür. Yabancı dil
öğrenen birey, öğrendiklerini kullanabilecek bir ortam bulamadığı için, kendini ifade etme
bağlamında ulaşılmak istenilen düzey yakalanamamıştır. Bununla birlikte, öğretilen dil, o
dilin konuşulduğu “alanın dışında bir yerde öğretilirken, öğreticinin bu dili anadili
seviyesinde yetkin bir şekilde kullanabilen biri olması gerekmektedir” ( Memiş&Erdem,
2013: 301).
1920 ve 1960’lı yıllar arasında Direkt/Dolaylı Yöntem ile Dilbilgisi-Çeviri Yönteminin birlikte
kullanılmasından Eklektik/Karma Yöntem (Méthode active) geliştirilmiştir. Dönemin siyasal
gelişmeleri (I. ve II. Dünya Savaşları, kurulan uluslararası mahkemeler, gelişen uluslararası
ilişkiler, vs.), ister istemez yabancı dil öğretiminde hedeflenen temel dil becerilerini de
etkilemiştir. Dinleme-anlama, okuma-anlama ve kendini sözlü ve yazılı biçimde ifade
edebilme becerileri, bu konjoktürel gelişim temel alınarak, belli önceliklere göre
geliştirilmeye çalışılmıştır. Öyle ki, belirttiğimiz dönemde, ve özellikle II.Dünya savaşından
sonra, Rusya, Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerde özel amaçlı ve işlevsel yabancı dil
öğretim teknikleri konuşulur. Bu yaklaşımlar, farklı isimlendirme ve nitelemelerle6
geliştirilirler. Her ne kadar dil öğretiminde temel beceriler artırılmaya çalışılsa, farklı dil
kesitleri öğretilse de, hedef dilin konuşulduğu ülkenin sosyo-kültürel yapısına ilişkin bilgiler
genel hatlarıyla verilir: Ülkenin Bayrağı, Millî Marşı, sofraya oturma ve kalkma alışkanlıkları,
beslenme alışkanlıkları, Ülkenin millî markaları, siyasetçileri, sanatçıları, modacıları, yazarları
gibi ünlü kişiler tanıtılır.

Yabancı dili daha iyi öğretmek ve öğrenmek için, ulusal bazda alınan bu kararlar, ister istemez Avrupa
Konsey’inin,kıtasal bazdaki dil politikalarını ve Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’ni çağrıştırıyor.
6 Özel alan dili, özel amaçlı dil öğretimi, iş dünyası dili gibi nitelemelerin ortaya çıkmasıyla ilgili daha
fazla bilgi için bkz: Magdalena Sowa, Elżbieta Gajewska, FS, FOS, FLP… Étiquettes vides ou concepts
éducatifs opérationnels ? (PP 18-28) Recherche en didactique des langues sur objectif(s) spécifique(s),
Numéro 1 – Avril 2014, Points Communs
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Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) kurulmasıyla birlikte, siyasal ve ekonomik bağlamda
bir etkileşim başlamıştır. Avrupa ülkeleri yakınlaşmış hatta Avrupa vatandaşlığı gibi
kavramlar konuşulmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler, yabancı dil öğretim yöntemlerine başka
bir ivme kazandırmıştır şüphesiz. Dil öğrenimi/öğretimi, o dilin konuşulduğu ülkede
konuşulmak üzere öğretilmeye başlanmıştır. 1950-1970’li yılların sonlarına kadar, siyasal,
sosyal anlamda yaşanan gelişmelere koşut olarak ve teknolojinin de dil öğretiminde
kullanılmasıyla (dinleme anlama amaçlı kaset kayıtları, video kasetler, tepegöz7 gibi resim
yansıtıcıları), İşitsel-Dilsel ve Görsel-İşitsel yöntemler geliştirilmiştir. Konuşan kişiyi
dinlemek, anlamak, ona yanıt vermek/verebilmek, hedeflenen en öncelikli yetiler olmuştur.
Bununla birlikte, sesletim çalışmalarına ağırlık verilmiş ve yazılı ifade becerileri de
geliştirilmiştir. Görsel işitsel yöntemin getirdiği en büyük yenilik, dinleme-anlama becerisinin
görsel materyaller (resim göstermek/çizmek) aracılığıyla geliştirilmesidir.
AET’nin, AT’ye ve sonrasında AB’ye dönüşmesi, Avrupa’da Gümrük Birliği’ne gidilmesi,
ticaretin uluslararası bir boyut kazanması, iş dünyasının yakınlaşması, Avrupa
vatandaşlarının istedikleri Avrupa ülkesinde çalışabilme olanaklarının araştırılması ve
sağlanması, insanların ve malların serbest dolaşımı, birçok konuda ulusüstü düşünülmesi ve
hareket edilmesi, ülkeler arası ortak etkinliklerin ve heyetler arası toplantıların artması,
dünyanin birçok ülkesinde öğrenci değişim programlarının (International Student Exchange
Programs), Avrupa’da Hayat Boyu Öğrenme Programlarının yaygınlaşması, Erasmus Öğrenci
ve Öğretim Elemanı Hareketliliği bağlamındaki etkinlikler, Erasmus + Öğrenci Staj
Hareketliliği8 gibi gelişmeler ister istemez yabancı dil öğretim yöntemlerini/yaklaşımlarını
etkilemiştir. Bütün bu gelişmeler, Avrupa Birliği ülkelerinde, “Avrupa Vatandaşlığı” ortak
kimlik düşüncesini oluşturmuş olsa da, esasında, çok dillilik / çok kültürlülük kavramlarının
gündeme gelmesini sağlamıştır.
Avrupa’daki bu sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal değişimin ve dönüşümün yansımalarını
yabancı dil öğretim yöntem ve yaklaşımlarına da yansıdığını söyleyebiliriz. Yabancı dil
öğretim izlencelerinde 1985 yılından 2000’li yıllara kadar, iletişimsel yaklaşımın (approche
communicative) geliştirildiğine tanık oluyoruz. Bu yaklaşımın başlıca amacı iletişim
kurabilmektir. Farklı ortamlarda konuşabilmeyi ve toplumun farklı kesimlerinden insanların
konuşmalarını anlayabilmeyi hedeflemesi açısından düşünüldüğünde, iletişimsel yaklaşımın,
yabancı dil öğretiminde bir devrim olduğunu söyleyebiliriz. Fransızca yabancı dil
öğretiminde uzun yıllar kullanılan Libre Echange ( Courtillon & Salins, 1991) ders kitabından
bu yeniliklere örnek verelim. Öğrenci merkezli bu yaklaşımda dilbilgisi kurallarını öğretmek
1945 yıllarında, Amerikan ordusu tarafından kullanılan tepegözler, 50’li ve 60’li yıllarda eğitimin her
alanında kullanılmıştır. Dil öğretiminde ise, özellikle Görsel-İşitsel yöntemin uygulanmasında, önemli
bir teknolojik aksesuar olmuştur.
8 Staj hareketliliği faaliyetlerinin başlıca amacı, herhangi bir Avrupa ülkesindeki bir öğrencinin,
herhangi bir Avrupa ülkesindeki iş dünyasıyla tanışabilmesi. Ulusal Ajansın web sayfasında, Erasmus
Staj Hareketliliği şöyle tanımlanıyor: “Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir
işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.
Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında
uygulamalı iş deneyimi elde eder.” (http://www.ua.gov.tr)
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için, özel ve ayrı bir çalışma yapılmaz. Dil bilgisi kuralları, her ünitenin ilk sayfasında ölçünlü
dil (toplumun kullandığı ortak dil ve resmî dil) kullanılan ilk diyalogda verilmiş ve
öğrencilerin bu kuralları çıkarım ve/veya çıkarsama yoluyla öğrenmesi beklenir. Aynı
ünitede yer alan diğer dialoglarda ise, yer yer toplumun değişik kesimlerine ait, farklı dil
kesitlerine, dil değişkenlerine ve farklı kültürel aidiyetlerine de yer verilmiştir. Sadece bu
yönüyle düşünüldüğünde bile, bu yaklaşımın, Avrupa Konseyi’nin girişimleriyle, 2001 yılında
hazırlanan Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde9 (bundan sonra, DAOBM diye
kısaltılacaktır) sözü edilen Eylem Odaklı Yaklaşımın birçok özelliğini taşıdığı görülmektedir.
Bilgi/bilişsel (savoir), uzmanlık bilgileri (savoir-faire), varoluş yeteneği/hazır bulunuşluk
(savoir-être) ve öğrenme yeteneği (savoir-apprendre) gibi becerileri, daha o yıllarda, var olan
konjonktürel gelişmeler temelinde, geliştirmeyi hedef alan bir yaklaşım olduğu da
söylenebilir.
Buraya kadar Dil öğretim yöntemlerinin, çağın gereksinmelerine göre sürekli
şekillendirildiğini ve geliştirildiğini anlatmaya çalıştık. Erasmus+bağlamında, okumak veya
mesleki eğitim bağlamında staj yapmak için yurt dışına giden öğrencilerimizi, farklı
kültürlere sahip bireylerle iletişim kurmaya hazırlamalıyız. Bu iletişimin, toplumun farklı
kesimlerinde, ölçünlü dil, sokak dili, gençlerin kullandığı dil, internet/sosyal medya dili, özel
alan dili gibi farklı dil kesitleriyle kurulduğu konusunda farkındalık yaratmalıyız. Bu
bağlamda, öğrencilerimizin temel dil yetilerini geliştirirken, Eylem Odaklı yaklaşımın
vazgeçilmezleri olan bilgi/bilişsel (savoir), uzmanlık bilgileri (savoir-faire), varoluş
yeteneği/hazır bulunuşluk (savoir-être) ve öğrenme yeteneği (savoir-apprendre) gibi
becerileri geliştirmeliyiz. Bu beceriler, dil kullanımının/iletişimin gerçekleşeği alanlar
düşünülerek geliştirilmeli. DAOBM’ye göre, “sosyal aktörler” (yabancı dil öğrenen bireyler)
öğrendikleri dili dört temel (toplumsal) alanda kullanacaklar: Kamu alanı, mesleki alan,
eğitsel alan ve kişisel alan. (CECRL, 2001: 18).
Bu saptama ışığında, B.J.’nin işyeri günlüğü (2004) adlı yazınsal yapıtta kullanılan dil
kesitlerini DAOBM’nin belirlediği dört temel alanı baz alarak örneklendirmeyi amaçlıyoruz.
Böylece, Erasmus+bağlamında öğrenim görecek veya staj yapacak olan öğrencilerin (sosyal
aktörlerin) karşılaşmaları olası olan ölçünlü dilin farklı kullanımlarına dikkat çekmiş olacağız.
“Romandaki” olay örgüsünün bir işyerinde geçmesi, iş dünyasında kullanılan dil kesitlerine
(iş Fransızcası/mesleki Fransızca) de örnek vermemizi sağlayacaktır. İşitsel-Dilsel ve Görselİşitsel yöntemlerinin uygulanmasıyla, 1960’lı yıllarda önemini kaybeden, Dilbilgisi-Çeviri
yönteminin neredeyse tek materyali olan edebi yapıtların/metinlerin, farklı dil kesitlerinin
öğretiminde/öğreniminde, günümüzde de kullanılabileceğini göstermek, bu çalışmanın bir
diğer amacıdır.

Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) : Apprendre, Enseigner, Evaluer.
Conseil
de
l’Europe
/
Les
Éditions
Didier,
Paris
2001.
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf
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2.YÖNTEM
Yabancı dil olarak Fransızca (FLE) öğretimiyle ilgili bir çok ders kitabından söz edilebilir. Bu
kitapları tek tek sıralamak anlamsız olur. Söylenebilecek en önemli şey, bu tür metod
kitaplarının en belirgin ortak yönlerinin, iletişimsel yaklaşımı temel almalarıdır. Öğretilen dil,
ölçünlü dildir.
Özel amaçlı Fransızca dil öğretimiyle ilgili (Français sur objectif spécifique) ders kitaplarını
değerlendirdiğimizde de, her ne kadar bu metodlar belli bir alan ile ilgili becerilerin
geliştirilmesini amaçlasa da, genel olarak kullanılan dil yine ölçünlü dildir. Alan uzmanlarının
hazırladıkları İş (dünyası) Fransızcası (Le français des affaires), Turizm ve Otelcilik
Fransızcası ( Le français de l’hôtellerie et du tourisme), Teknik ve Bilim Fransızcası (Le
français scientifique et technique), Hukuk Fransızcası (Le français juridique), Uluslararası
İlişkiler Fransızcası (Le français des relations internationales), Tıp Fransızcası (Le français de
la médecine ), Kamu ve Halkla ilişkiler Fransızcası (Le français des relations publiques et de
l’administration), Sekreterlik Fransızcası (Le français du secrétariat), İnsanî ve Sosyal
Bilimler Fransızcası (Le français des sciences sociales et humaines),
Bilişim
teknolojileri/Bilgisayar (alanı) Fransızcası (Le français de l’informatique), Gazetecelik
Fransızcası (Le français journalistique), Ulaşım Araçları Fransızcası (Le français des
transports), Posta ve Telekomünikasyon Fransızcası/Haberleşme Fransızcası (Le français
des postes et télécommunications), hatta ve hatta Mütercim-Tercümanlık Fransızcası (Le
français de traduction ou/et d’interprétation) gibi, amaca yönelik dil becerilerini geliştirmeyi
hedefleyen bu metodların benimsedikleri yaklaşım iletişimsel yaklaşım olsa da, ne yazık ki,
“eylem odaklı perspektif “ yönleri eksik kalmaktadır. Öğreten bireyden/öğretmenden,
özellikle de uzmanlık bilgileri (savoir-faire) ve varoluş yeteneği/hazır bulunuşluk (savoirêtre) gibi becerileri geliştirmesi beklenir. Eylem odaklı bir yaklaşımla yabancı dil öğreten
bireyden/öğretmenden, farklı alanların dilini/dil kesitlerini ve kültürünü çok iyi bilmesi
beklenir. Söz konusu dil kesitlerinin kullanıldığı alanlarda “hazır bulunmuş” olan eğitimciler,
farklı sosyo-ekonomik ve kültürel bağlamlarda nasıl daha rahat iletişim kurulabileceğini
aktarmakta daha başarılı olacaklardır. İş dünyasında kullanılacak özel amaçlı yabancı dili,
metod kitaplarında olan bilgilerin aktarılmasıyla ve görsel materyallerle elbette ki olasıdır.
Ancak, bu bilgilerin eylem odaklı yaklaşım olgularıyla bütünleştirilebilmesi, öğrenilen yabancı
dilin konuşulduğu ülkedeki toplumun farklı kesimlerini, kültürünü ve “iş dünyası kültürünü”
yakından tanıyarak, o atmosferi “soluyarak” mümkün olacaktır. Zaten “Erasmus Öğrenci ve
Öğretim Elemanı Hareketliliği” etkinliklerinin başlıca amacı, bu eksikliği kapatmaktır.
Erasmus+ kapsamında yürütülen ve giderek yaygınlaşan “Öğrenci Staj Hareketliliği”
programlarının temeli şu esaslara dayanır: iş dünyasındaki farklı kültürler konusunda
farkındalık yaratmak, o kültürleri yerinde görmek, onlara uyum sağlamak (varoluş
yeteneği/hazır bulunuşluk) ve ilgili ortamlarda, mesleki alanla ilgili bilgilerini kullanmak ve
geliştirmek (beceriler ve uzmanlık bilgileri). Son yıllarda piyasaya çıkan Fransızca dil
öğretim kitaplarına ve “yenilenmiş” eski metod kitaplarına baktığımızda, neredeyse tamamı,
“ders kitaplarının DAOBM’ye ve, özellikle, eylem odaklı perspektife göre hazırlandığını iddia
etmektedirler” (J.P.Robert, E.Rosen, C.Reinhardt, 2011: 96). Dahası, bazı yayınevleri dil
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

B.J.’NİN İŞYERİ GÜNLÜĞÜ’NDE KULLANILAN DİL KESİTLERİ

1975

öğretim kitaplarını, “eylem odaklı yeni metod”10 veya “gerçek eylem odaklı metod”11
biçiminde tanıtarak, pazarlamaya çalışmaktadırlar. İster istemez şu soru aklımıza takılıyor:
Bu “ders kitaplarından” kaç tanesi, dil becerilerini eylem odaklı yaklaşımla geliştirmeyi
başarmış? Sorumuzun yanıtını, J.P.Robert, E.Rosen ve C.Reinhardt’ın birlikte hazırladıkları
Faire classe en FLE. Une approche actionnelle et pragmatique, başlıklı kitapta buluyoruz:
“Eylem odaklı perspektifin ortaya çıkmasıyla (…) Fransızcayı yabancı dil olarak öğreten tüm
ders kitapları, Avrupa Ortak Başvuru Metni’ni referans aldıklarını ve eylem odaklı perspektife
göre metodlarını hazırladıklarını söylüyorlar. Ancak, ne yazık ki, bugüne kadar hiçbir ders
kitabı (metodu), eylem odaklı perspektifin hedeflediği becerileri somutlaştırmayı tam
anlamıyla başarabilmiş değildir” (2011: 96).
Eylem odaklı yaklaşımın tam anlamıyla uygulanıp uygulanmadığı veya bir yenilik getirip
getirmediği konusu sorgulanırken12, yeni yaklaşımlar üzerinde çalışıldığına da tanık
olmaktayız. DAOBM’yi uzun yıllardır inceleyen ve yabancı dil öğretimiyle ilgili birçok
çalışması bulunan Claire Bourguignon, communication/communicatif (iletişim/iletişimsel)
ve action/actionnel (eylem/eylemsel/eylem odaklı) sözcüklerinin birleşmesiyle ortaya çıkan
“eylem odaklı iletişimsel yaklaşım” (approche communic’actionnelle) diye adlandırdığı bir
yaklaşımı geliştirdiğini bilmekteyiz13. Çok yeni olan bu yaklaşımın genel hedeflerine ve
geliştirmek istediği temel becerilere bakıldığında, var olan yaklaşımların, yöntemlerin birlikte
kullanılmasından ortaya çıktığı düşünülebilir. Tıpkı, 1900’lü yılların başında ortaya çıkan
aktif yöntemin (eklektik/karma), direkt yöntem ile dilbilgisi-çeviri yönteminin birlikte
kullanılmasından ortaya çıkması gibi.
Bütün bu saptamalar ışığında, B.J.’nin işyeri günlüğü adlı yazınsal yapıtta kullanılan dil
kesitleriyle ilgili örnekler verirken temel yaklaşımımız eylem odaklı yaklaşım olsa da,
işlevsel/kavramsal yaklaşımı iletişimsel yaklaşımla buluşturacağız. Benimseyeceğimiz bu
eklektik yaklaşım bağlamında vereceğimiz örnekler, hedef dilin konuşulduğu toplumda ve iş
dünyasında, ders kitaplarında öğretilen ölçünlü dil dışında bir dil kesitinin var olduğunu
ortaya koyacaktır. DAOBM’de “sosyal aktör” diye nitelendirilen öğrencilerimize gelince, ders
kitaplarında öğrendikleri dil kesitleri ile yazınsal bir yapıttaki dil kestilerini karşılaştırma
olanağı bulacak ve dili, gerek yazılı, gerekse sözlü, işlevsel yönde kullanabilme becerilerini
geliştirebileceklerdir.

Agenda 1, Méthode de Français, Paris, Hachette.
Echo (Nouvelle version), Méthode de Français, Paris, Clé International.
12 Bkz: Richer Jean-Jacques (2009). « Lectures du cadre : Continuité ou rupture ? ». In Lions-Oliveri
Marie-Laure & Liria Philippe (dir.). Approche actionnelle dans l'enseignement des langues : onze articles
p our mieux comprendre et faire le point. Barcelone : Maison des langues. 13–48
13 Mari-Paz Delacour, Sylviane Casazza ve Claire Bourguignon’nun birlikte hazırladıkları Tactics Anglais
(ingilizce dil öğretimi kitabı), “approche communic’actionnelle” yaklaşımı mantığıyla hazırlanan ilk
metod kitabı olma iddiasında. Tactics, Paris, Editions Delagrave, 2011
10
11
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3.BULGU VE YORUMLAR
Le Journal de B.J. au Bureau adlı yazınsal yapıtta, mesleki ve eğitsel alanlar düzleminde, aynı
metin içerisinde kullanılan farklı dil kesitlerine örnekler vermeye çalışacağız. Öncelikle
yapıtla ilgili birkaç açıklamada bulunalım. Kitap, Bertrand Jouvenot tarafından, 2004 yılında
kaleme alınmıştır. “Günlük” biçiminde kaleme alınan ancak yazarı tarafından “roman” diye
nitelendirilen yapıtın “ana karakteri”14, Benoit Jobert ismini taşısa da, yazarın kendisinden
başkası değildir. Benoit Jobert, iş dünyasında geçirdiği yaklaşık 3 yılını, karşılaştığı sorunları
ve edindiği tecrübeleri anlatıyor (işe başlaması, işten çıkması, başka işlere başvurması, iş
dünyasında ast-üst ilişkileri, işyerinde resmî ve samimi ilişkiler, çalışanlar arasında kullanılan
dil, vs.). Yer yer İş (dünyası) Fransızcasıyla ilgli bölümler olsa da, Fransızcası B1 düzeyinde
olan bir bireyin rahatlıkla okuyabileceği ve anlayabileceği bir yapıt. Günlük biçiminde
yazıldığı için, kitabı okuyan birey, hem okur hem de kendisine hitap edilen kişi
durumundadır. Bununla birlikte, günlük tutan kişi, “monolog” biçiminde de olsa, kendisiyle
konuşmayan bir “nesne” ile (günlüğün tutulduğu defter) zaman zaman, günlük hayatta
kullanılan dil aracılığıyla, sürekli “diyalog” halindedir. Bu açıdan düşünüldüğünde, yapıtta
kullanılan dil, DAOBM’nin kişisel alan diye nitelendirdiği dilin, sözlü kullanımının, yazılı
olarak ifade edilmiş biçimidir. Bu durum, metod kitaplarında ölçünlü dili öğrenen bir bireye,
dilini öğrendiği toplumun farklı bir kesiminin kullandığı sözlü ifade biçimlerini, yazılı olarak
da olsa, görme olanağı vermektedir.
“Yazınsal değer” çerçevesinde birçok özelliğe sahip olan bu yapıtı, çerçevesi belli olan
çalışmamız bağlamında değerlendirdiğimizde, şunları söyleyebiliriz: Günlüğü kaleme alan
kişi, iş deneyimlerini, iş dünyasının farklı “çalışma kültürlerini” ve çevresiyle olan ilişkilerini,
DAOBM’de önemi vurgulanan eylem odaklı bir bakış açısı düzleminde anlatmaktadır; Yazar,
genel bilgilerini ve “ders kitabı” bilgilerini (bilgi/savoir), belli bir “alanda” (şirkette/iş
dünyasında) uygulamaya çalışıyor. Bu “bilgilerini” kullandığı sırada karşılaştığı sorunları,
kitabi bilgilerle gerçek hayatta uygulanan bilgilerin karşılaştırılması düzleminde ele alıyor.
Becerilerini ve uzmanlık bilgilerini (savoir-faire) içinde bulunduğu ortamın gerçeklerine göre
değerlendiriyor ve söz konusu ortamda “var olmaya” çalışarak (savoir-être), öğrenme
yeteneğini ve becerilerini (savoir-apprendre) nasıl geliştirdiğini anlatıyor.
Günlükte kullanılan farklı dil kesitlerine örnek vermeden önce, bu yapıtın eylem odaklı
yaklaşımın temel ilkeleriyle ne denli örtüştüğünü vurgulamak için, kitabın hazırlanış biçimi,
odaklandığı temel beceriler ve ana başlıklarla ilgili son bir bilgi verelim. 290 sayfasıyla
hacimli sayılabilecek bu yapıt, 3 ana bölüm ve toplamda, ortalama 4 veya 5 sayfayı bulan, 60
alt bölümden oluşmaktadır. Alt bölümler kısa olduklarından ve kayda değer farklı konuları
ele aldıklarından, sınıfta rahatlıkla ders materyali olarak kullanılabilirler. Aşağıdaki tabloda,
üç ana bölümün başlıklarının çevirisini, bu bölümlerde geliştirilmek istenen becerileri ve ilgili
başlıkların çevirisini veriyoruz.15

Günlük, roman diye nitelendirildiği için “ana karakter” sözcüğünü kullanmayı uygun gördük.
Söz konusu başlıkların çevirisi, olay örgüsünün bütünü düşünülerek, bağlama uygun, anlam odaklı
çeviri yaklaşımıyla, tarafımızca yapılmıştır.
14
15
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Le Journal de B.J. au Bureau
Savoir/savoir-apprendre (1-15ch.)
1. Les mois de la découverte
2. Les mois de l’approfondissement
Les savoir-faire (16-39 ch.)
3. Je conçois
4. Je mets en oeuvre et je manage
5. Je pilote et je contrôle
Les savoir-être (40-60ch.)
6. Je comprends les grands principes

7. Je mets en application
8. J’intéragis avec les autres

1977

B.J.’nin İşyeri Günlüğü
Bilgi/öğrenme yeteneği (ilk 15 alt-bölüm)
1. İş dünyasını tanımaya başlıyorum
2. Bilgilerimi pekiştiriyorum
Beceriler ve uzmanlık bilgileri (16-39)
3. Anlamaya çalışıyorum/tasarlıyorum
4.Bir işi başlatıyorum/sorumluluk alıyor ve
idare ediyorum
5. Yapılan işe yön veriyorum ve durumu
kontrol ediyorum
Varoluş yeteneği/hazır bulunuşluk olgusu
(40-60: Son alt bölümler)
6. İş dünyasının temel ilkelerini anlıyorum,
ilkelere uygun hareket ediyorum/yeni bir
ortamda var olmaya çalışıyorum
7. Öğrendiklerimi, bulunduğum ortama
uygun bir biçimde uyguluyorum
8. Çevremle etkileşim halindeyim

Seçtiğimiz yazınsal yapıtın “içindekiler” kısmının, DAOBM’nin önerdiği eylem odaklı
yaklaşımda geliştirilmesi hedeflenen temel becerilere uygunluğunu ortaya koymaya çalıştık.
Şimdi, yapıtta kullanılan dil kesitleriyle ilgili örneklerimizi seçeceğimiz 3 metinle vermeye
çalışalım.

Birinci Metin: İnsan Betimlemesi; Dış Betimleme / İç Betimleme
Jeudi 18 septembre
2. Journée à 200 à l’heure
Les objectifs de l’entreprise
J’ai enfin vu mon responsable : Eric, le directeur Marketing, pour la première fois. C’est le
beau parleur type, qui a soi-disant tout vu et tout fait, qui prétend connaître tout le
monde. Il a environ dix idées nouvelles chaque minute. C’est peut-être pour ça qu’il est
hypertiqueux ? Grand, mince, sec. Les cheveux châtain clair avec de grands yeux bleus
perçants, il fait à peine ses 38 ans. A-t-il 38 ans d’ailleurs ? C’est qu’il a l’air tellement
mytho ! Look classique, plutôt chic décontracté, mais avec du goût. Genre habillé par sa
femme ! […] En milieu d’après-midi, j’ai […] fait la connaissance d’Olivier. […] Pince sans
rire, il a l’air bon père tranquille avec ses 34 ans et son un mètre soixante-cinq. Mince
mais joufflu, il est presque dégarni et porte des petites lunettes design qui lui donnent un
air sévère. Apparemment hyperprofessionnel et rigoureux, il se targue de parfois
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rattraper les conneries du trop fougueux Eric. (2004: 14-15)

Hemen hemen tüm yabancı dil öğretim kitaplarının ilk ünitelerinde, ölçünlü dil ile yapılan kişi
betimlemeleri vardır. Ne yazık ki, bu betimlemeler, benzer tümce yapılarıyla yapılmaktadır.
Gerek iç (ruhsal) betimlemelerde gerekse de dış (fiziksel) betimlemelerde kullanılan belli
başlı sıfatların dışına çıkılmamaktadır, çıkılsa da
metin bağlamında değil; İnsan
betimlemelerinde kullanılabilecek bir sözcük listesi biçiminde verilmektedir. Yukarıda
verdiğimiz betimleme örneğinde kullanılan sözcükler, özellikle de iç betimlemeyle ilgili
kullanılan nitelemeler, Fransa’da, günlük hayatta/konuşmalarda (mahallede, pazarda, okulda,
ofiste…), bir insanı tasvir etmek için kullanılan sıradan sözcüklerdir. Örnek vermek gerekirse,
“çok konuşan/geveze” bir insanı betimlemek için, metod kitapları “bavard” sözcüğünü
kullanmaktadırlar. “Kel/saçsız” bir insanı betimlemek için “chauve” sözcüğü
kullanılmaktadır. Ölçünlü dil öğretim normlarına göre doğrusu da budur. Ancak, yaygın
olarak kullanılan farklı kullanımların olduğunu göstermek açısından, konuşma dilini yansıtan,
“Le beau parleur”, “avoir l’air mytho”, “pince sans rire”, “joufflu”, “être dégarni”, “bon
père tranquille”, “les conneries” gibi nitelemelerin/betimlemelerin, yukarıdaki metine
benzer yazılı metinler yoluyla sınıf ortamına taşınması gerektiğini düşünüyoruz.

İkinci Metin: Günlük Konuşmalarda Kullanılan Deyimler ve İş (dünyası) Fransızcası
Lundi 1er septembre
1. Ça ne pouvait pas démarrer plus fort
Les intervenants de l’entreprise
Levé du lit en catastrophe ! […]. Je suis parti au boulot sans même m’être brossé les dents.
Suis arrivé avec une heure de retard à mon premier job […]. Ça promet cette période
d’essai ! Heureusement, il me reste encore trois mois pour me rattraper.
J’ai été accueilli par Christian, le DRH, […]. Nous avons ensuite signé des tas de papiers
administratifs.
Eric, mon responsable. Il n’a pas pu me recevoir comme convenu. « Des réunions non
planifiées », m’a-t-il-dit en passant en coup de vent devant mon bureau. Ah oui, mon bureau
[…]. Pas de chaise. Mais avec un ordinateur que j’ai dû brancher tout seul : trois heures à
m’énerver. Heureusement, Nadine, qui partage notre espace de cinq mètres carrés, m’a filé un
coup de main pour finir.
Nadine est chargée de la fidélisation des clients Must-Internet. C’est la râleuse du service
marketing qui a toujours des raisons de dire qu’elle en a marre et que de toute façon elle va
finir par quitter cette boîte. […]
Au déjeuner, tout le monde ne parlait que d’Arnaud. Arnaud par-ci, Arnaud par-là. Christian,
l’un des plus âgés avec ses trente-cinq ans, m’a dit qu’il s’agissait d’Arnaud Féval. Le fils de
Jean-Luc Féval, lui-même actionnaire majoritaire de notre société.
-« Et alors ? », ai-je demandé. Moi, à l’école, on m’a appris que ce qui comptait c’était le client,
le client, le client !
Christian m’a alors expliqué que toute entreprise gère en permanence les intérêts de trois
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populations différentes : ses clients, ses salariés et ses actionnaires.
Il a ajouté que l’art de gérer une société consiste en fait à trouver les moins mauvais
compromis entre ces trois groupes aux intérêts divergents.
Les clients veulent les meilleurs produits mais le moins cher possible. Les Salariés veulent
travailler le moins possible mais aux meilleurs salaires possible. Les actionnaires veulent
le meilleur taux de rentabilité et poussent donc à vendre les produits le plus cher possible
tout en maintenant les salaires bas. (2004: 11-13)
İkinci metin olarak verdiğimiz bu örnek esasında incelediğimiz yapıtın ilk sayfası. Metinde
geçen deyimler ve iş dünyasıyla ilgili kullanılan terminoloji, farklı dil kullanımlarına güzel
örnekler sunmaktadırlar. Bu tür metinlerin, özellikle Erasmus+ bağlamında, yurt dışında staj
hareketliliği veya eğitim programlarından yararlanacak olan öğrencilerimize faydalı olacağını
düşünüyoruz. Metinde dikkatimizi çeken ilk farklı dil kullanımı, günlük konuşmalarda zaman
zaman kullanılmayan birinci tekil şahsın, yazılı metinde de kullanılmamış olması. (Je) Suis
arrivé avec une heure de retard à mon premier job. Bu kullanım, yukarıda söylediklerimizi
doğrular nitelikte: Bu yapıtın bir günlük olması sayesinde, sözlü dildeki kullanım
alışkanlıkları yazılı olarak karşımıza çıkıyor. Yapıtın birçok yerinde, buna benzer dil
kullanımları görmek mümkün.
Günlük dilde kullanılan deyimler de dikkatimizi çekmektedir. Démarrer plus fort, levé du
lit en catastrophe, passer en coup de vent, filer un coup de main, en avoir marre. Bu
kullanımlardan sadece bir tanesini yorumlayalım: Yardımcı olmak anlamında kullanılan
“filer un coup de main”, ölçünlü dilde “aider qqun” olarak geçmektedir. Ancak günlük dilde
“filer/donner un coup de main” kullanımı daha yaygın.
Mesleki Fransızca alanında kullanılan değişik dil kullanımlarıyla ilgili de çok güzel örnekler
vermemiz mümkün. Şirket sözcüğü (iş yeri) üç farklı ve yaygın kullanım biçimiyle
verilmektedir. Ölçünlü dilde, en bilinen iki kullanım biçimiyle birlikte (entreprise, société),
günlük dil kullanımına da yer verilmiştir: Boîte. Kutu anlamına gelen “boîte” sözcüğü, metin
bağlamına göre diskotek, bar ve işyeri anlamında kullanılmaktadır. Benzer saptamalar, “iş/işe
gitmek” gibi sözcükler için de yapılabilir. “Travail” ve “boulot” gibi sözcük kullanımlarının
yanı sıra, konuşma dilinde kullanılan “job” sözcüğü de dikkat çekmektedir.
Metinde altını çizdiğimiz diğer tüm sözcükler, iş dünyası Fransızcası veya özel amaçlı
Fransızca öğretimi dersinde rahatlıkla kullanılabilecek sözcüklerdir. Konumuz ders işleme
biçimi olmadığından sadece bir örnek vermeye çalışacağız.
L’entreprise (şirket) ile ilgili tanımlama çalışmaları, öğrencilerin A1/A2 düzeylerinde
öğrendikleri sözcüklerle yapılabilir: küçük, orta, büyük, küçük ve orta büyüklükte, yeni, eski,
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sağlıklı, zor durumda, faaliyet (alanı), vs. Karşılklı konuşma biçiminde yapılabilecek bu
çalışmada, öğretmen sorunun yanıtını soruda verebilir:16
“Baban, küçük bir şirkette mi yoksa büyük bir şirkette mi çalışıyor?”
(Est-ce que) ta famille travaille dans une petite entreprise ou bien dans une grande
entreprise? (Sorunun yanıtı, soruda verilen uygun sözcük seçimiyle verilir)
“Şirket iyi durumda mı, zor durumda mı?”
(Est-ce que) l’entreprise est en bonne santé ou en difficulté?
(Öğrenci, Fransızca “sağlıklı olmak” anlamına gelen “en bonne santé” deyiminin “iyi durumda
olmak” yerine kullanılabileceğini/kullanıldığını, soru sorulduğunda anlayacaktır).

Üçüncü Metin: Reaktif ve Proaktif Dil
Mardi 6 janvier
47. Et si j’avais tort?
La proactivité comme levier d’efficacité
En quittant le bureau, j’ai aperçu la silhouette d’Agnès, notre Directrice de la communication
au parking, petite, mince, avec des épaules tombantes. […] Je lui ai raconté ce que j’avais
appris sur les gens réactifs et les gens proactifs. Elle a renchéri en disant qu’il suffisait d’être
attentif au vocabulaire des uns et des autres pour déceler qui est réactif et qui était proactif.
Mises dans une même situation les deux personnes auront des mots, des phrases, des
expressions, un langage entier même, très différents. Cela pourra donner des choses du type :
Réactivité et proactivité
Langage réactif
Reaktif dil
Je ne peux pas…
Yapabileceğim bir şey yok…
Je dois…
Yapmalıyım
Si seulement…
Ah keşke…
Oui mais…
Evet, ama…
Je peux rien faire!
Yapabileceğim hiçbir şey yok!
Ça ne marche pas!
Bir işe yaramıyor!
Il me rend dingue!

Langage proactif
Proaktif dil
Je choisis de…
Seçenekleri değerlendirelim…
Je préfère…
…Yapmayı tercih ederim…
Je vais…
Yapacağım…
Oui et…
Evet, ve de…
Regardons les alternatives!
Alternatifleri düşünelim!
Essayons de nous y prendre autrement!
Başka bir yolu deneyelim!
Restons calme!

Bilkent Üniversitesi, Bankacılık Finans ve Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümlerinde birkaç yıl
verdiğim iş Fransızcası derslerinde, öğrenilen yeni sözcüklerin öğretilmesinde / kullanılmasında
uyguladığımız ve yararını gördüğümüz bir yaklaşım olduğunu söyleyebilirim.
16
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Beni deli ediyor!
Ils n’accepteront jamais…
Bunu hiçbir zaman kabul etmezler…
J’ai encore tout ça à faire!
Daha yapacak bir sürü işim var!

1981

Sakin olalım!
Tâchons de trouver des arguments!
İkna etmek için uygun argümanları bulalım
Quel est le meilleur moyen pour faire plus
vite! Bu işleri daha hızlı nasıl yapabiliriz!

Puis Agnès et moi nous sommes quittés en arrivant à sa voiture. J’avais bien aimé son
approche. […], il y avait clairement deux personnes n’exerçant pas les mêmes savoir-être. La
première était passive et se laissait dominer par les événements. La seconde était active,
proactive même, et prenait l’ascendant sur son environnement. (2004: 228-229)
DAOBM’nin önerdiği eylem odaklı yaklaşımda geliştirilmesi hedeflenen temel becerilerden,
varoluş yeteneği/hazır bulunuşluk (savoir-être) yetisi bağlamında kaleme alınan B.J.’nin
İşyeri Günlüğü’nün 47. alt bölümü, reaktif ve proaktif davranış modellerini ve bu modellerin
kullandıkları dili kısaca irdelemektedir. Anlama odaklanarak yaptığımız çeviriden de
anlaşıldığı gibi, proaktif özelliklere sahip bireyin kullandığı dilde, seçtikleri sözcüklerde
karamsarlığa yer yoktur. Proaktif birey, olumsuz durumlarda bile, durumun seyrini
değiştirebilecek çözüm yollarını düşünen ve gerekli kararları alabilen kişiliğe sahiptir. Bu
durum, bilinçli veya bilinçsiz olarak, kullanılan dile de yansımaktadır. Sürekli bir endişe
halinde olan, reaktif özellikler taşıyan bireyin kullandığı dil ise, tablodaki reaktif dil
modelinden de anlaşıldığı gibi, karamsarlık ve güvensizlik üzerine kuruludur.

4.SONUÇ
1960’lı yıllardan itibaren önemini yitiren, Dilbilgisi-Çeviri yönteminin neredeyse tek
materyali olan edebi yapıtların/metinlerin yabancı dil öğretiminde ders materyali olarak
kullanılabileceğini göstermeye çalıştık. Bu bağlamda, B.J.’nin İşyeri Günlüğü (2004) adlı
yazınsal yapıtı mesleki ve eğitsel alanlar düzleminde incelemeye çalıştık. Söz konusu yapıtın
farklı dil kesitlerine sahip olduğunu, “insan betimlemelerinde” kullanılan dil ile metod
kitaplarında kullanılan ölçünlü dili örneklerle karşılaştırarak saptadık. Bununla birlikte,
günlük konuşmalarda yaygın olarak kullanılan, ancak metod kitaplarında pek de
rastlamadığımız deyimlere, birkaç örnek vermeye çalıştık. Erasmus+bağlamında Avrupa’da
staj yapacak olan öğrencilerin (sosyal aktörlerin), iş dünyasında kullanılan dili bu yapıt
aracılığıyla öğrenebileceklerini de ortaya koyduk. Son olarak ise, reaktif ve proaktif kişilerin
dillerini, eylem odaklı yaklaşımın önemli ilkelerinden olan “varoluş” ve “hazır bulunuşluk”
yetisi temelinde, incelemeye çalıştık.
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A SOCIAL MEDIA MATERIAL IN TURKISH LANGUAGE TEACHING
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR SOSYAL MEDYA MATERYALİ: CAPSLER1
Nail GÜNEY 2 & Talat AYTAN 3

ABSTRACT
Reading is not only to voice the meaning of the letters, give meaning to them and construct them in mind. To sense the meanings
of visual elements such as picture, graphic, tableau, map and schema is also reading. Visual reading is the acquisition, formation
and construction of the visual messages in mind. Visual elements are increasing in modern world. This outcome increases the
significance of visual reading and visual presentation.
Internet and social media are the platforms where especially the students spend time. That’s why, the students express their
feelings, thoughts and wishes via those settings. The universal structure of social media needs a more general communication
tool than writing. The visuals respond this need better than writing by their features of transforming the message and giving
meaning to it. Caps are the visual elements that include the expressed ideas in it and are used widely.
The aim of this study is to mention the significance of visual reading in terms of the caps’ prevalence in social media used
frequently by the students. It is a descriptive study revealing the current condition. The samples of the study are facebook and
twitter social nets.
Key Words: Visual readings, visual presentation, caps, facebook, twitter.

ÖZET
Okuma, sadece harflerin belirttiği anlamı seslendirmek, anlamlandırmak ve zihinde yapılandırmak değildir. Resim, grafik, tablo,
harita, şema gibi görsel unsurların taşıdığı anlamların sezinlenmesi de okumadır. Görsel okuma, görsel olarak verilen mesajların
alımlanması, işlenmesi ve zihinde yapılandırılmasıdır. Görsel ögeler, modern dünyada varlığını giderek yaygınlaştırmaktadır. Bu
sonuç görsel okumanın ve görsel sununun önemini artırır.
İnternet ve sosyal medya özellikle öğrencilerin sıkça vakit geçirdiği ortamlardır. Dolayısıyla öğrenciler duygu, düşünce ve
isteklerini bu ortamlar aracılığıyla dile getirir. Sosyal medyanın evrensel yapısı, yazıdan daha genel bir iletişim aracına ihtiyaç
duyar. Görseller, iletisini aktarma ve anlamlandırma özelliğiyle bu gereksinime yazıdan daha iyi şekilde karşılık verir. Capsler,
ifade edilen nitelikleri bünyesinde taşıyan ve yaygın şekilde kullanılan görsel unsurlardır.
Bu çalışmanın amacı, öğrenciler tarafından sıkça kullanılan capslerin sosyal medyaki yaygınlığından hareketle görsel okuma
sununun önemini ortaya koymaktır. Mevcut yapıyı ortaya koyması yönüyle betimleyici bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemini
facebook ve twitter sosyal ağları oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Görsel okuma, görsel sunu, caps, facebook, twitter.

1. GİRİŞ
21. yüzyılda hedeflenen eğitim ile geleneksel eğitim karşılaştırıldığında ortaya çıkan en
önemli ayrım “bilgi odaklılık”a karşılık “bilim odaklılık”tır (Börekçi, 2009: 425). Bilim
odaklılığı geliştirmenin en etkin yolu mümkün olduğunca fazla duyu organını işe koşmaktır.
Dale’nin yaşantı konisi incelendiğinde duyular içinde görmenin öne çıktığı görülür
Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Yrd. Doç. Dr., Giresun Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, e-posta: nail.guney@giresun.edu.tr
3
Yrd. Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, e-posta: talataytan@gmail.com
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(Karaduman, 2008: 8). Karaduman’ın aktardığına göre öğrenilenlerin çoğu gözler yardımıyla
edinilir. Drapper (2010: 1) ise görsel materyallerin kalıcılık üzerindeki etkisini dile getirir.
Mevlana ise (2012: 320) görmenin bilgiye üstünlüğünü ifade eder. Kurudayıoğlu ve Tüzel
(2010: 289) resimlerin kelimelere oranla 60.000 kat daha hızlı işlendiği bilgisiyle görmenin
zihinsel faaliyetteki etkinliğini öne çıkarır.
Teknoloji çağının en büyük araçlarından biri şüphesiz sosyal ağlardır. Social, Digital & Mobile
Around The World’ün 2015 Ocak verilerine göre ülkemizde yaklaşık 38 milyon aktif internet
kullanıcısı vardır. Aynı indekse göre kullanıcılar bilgisayarlarında günde ortalama 4 saat 37
dakika, mobilde ise 2 saat 51 dakikasını internette geçirmektedir. En çok ziyaret edilen
internet siteleri ise sırasıyla Facebook, Whatsapp, Facebook Messenger, Twitter, Google+,
Skype, Instagram’dır (Tavukçuoğlu, 2015). Bu sitelerin ortak noktası görsel paylaşımları
içermesidir. Görüleceği üzere teknolojinin gelişimiyle görme eksenli bir dünya oluşmuştur.
İnsanların internette geçirdikleri süreler ve zaman ayırdıkları siteler, görsellik üzerine
kuruludur. Social, Digital & Mobile Around The World (2015: 315) indeksinin 2015
verilerine göre 40 milyon sosyal medya hesabı vardır. Veri 2014 yılıyla karşılaştırıldığında
%15’lik bir artış gerçekleşmiştir. Bu oran, görsellik üzerine kurulu dünyanın gittikçe
büyüdüğü şeklinde yorumlanabilir.
Ülkemizdeki genç nüfus, sosyal medyayı aktif olarak kullanır. Gençler bilgisayarlarını en çok
sosyalleşme (% 84,0) amaçlı kullanmaktadır. Bir internet sitesinin 2014 indirme verilerine
göre en çok indirilen programlar kategorisinde dördüncü sırayı (oyun, iletişim, yardımcı
araçlar) fotoğraf ve video almıştır (Kara, 2015). Görselliğin bu denli hâkim olduğu bir yaşam
düzeni, görsellerin nitelikli olarak seçilmesini, değerlendirilmesini ve kullanılmasını zorunlu
kılar. Görselller, sadece sosyal paylaşım sitelerinin değil aynı zamanda eğitim ortamlarının da
etkin bir parçasıdır. Rader (2010: 127) görselliği dil becerilerinin önemli bir bileşeni olarak
tanımlar. Görsellerin şu işlemleri yerine getirdiğini ifade eder:

İnsanların zihinlerinde yeni duyduğu veya okuduğu bileşenlerin
yeniden sunumu

Öğrenilen bilgilerin depolanması ve organizasyonu

Sonuç çıkarma ve fikir oluşturabilme

Bilgilerin çağrılması

Anladıklarının açıklanması ve onların kelimeye/başka bir görsele
çevrilmesi (Rader, 2010: 127)
Görsellik; bilgilerin özümsenmesi, metnin doğru olarak anlaşılması, yeni fikirlerin oluşumu
gibi zihinsel faaliyetleri gerçekleştirmede etkin rol oynar. Eco ve Carriere de (2012: 10)
görsellerin katılımıyla “hipermetinsellik” kavramını dile getirir. Eco ve Carriere’e göre (2012)
metinler klasik manada sadece cümlelerden oluşmaz. Günümüzde eğitim içerikli sitelere
bakıldığında metnin yapısındaki değişim görülecektir. Fotoğraf veya video gibi araçlarla
desteklenmiş metinler, farklı bir beceriyi gerektirir. Bu beceri görsel okuryazarlıktır.
Bleed’e (2005) göre, görsel okuryazarlık, görsel mesajları anlama, üretme ve yorumlayabilme
kabiliyetidir. Stokes (2002: 10) ise görsel okuryazarlığı görüntüleri yorumlamak, fikirlerini
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ifade edebilmek için resimler oluşturma olarak tanımlar. “Görsel okuma” ve ”görsel
okuryazarlık” çalışmalarının öncüleri; John Debes, Clarence Wiliams, Colin Murray Turbanye,
Rudolf Arnheim ve Robert McKim’dir. (Petterson 1993: 139). Aslan (2012: 39) görsel
okuryazarlığın klasik okuryazarlıktan en büyük farkının görsel okuryazarlıktaki yaratma ve
yorumlama olduğunu ifade eder. Görsel okuryazarlık, anlama ve anlamlandırmayla
tamamlanmış bir süreç değildir. Özgünlük ve üretimin yer aldığı yaratıcı bir beceridir.
Lowe (2000) görsel okuryazarlığın eğitimin temel bileşeni haline gelmeye başladığını ifade
eder. Bamford (2008: 2) ise görsel okuryazarlığın Avustralya, Avrupa ve ABD’de okul
programlarına girişinin 1990’lara dayandığını ifade eder. Ülkemizde ise görsel okuryazarlık,
görsel okuma ve sunu başlığıyla 2005 ilkokul Türkçe programında yer bulmuştur. Milli Eğitim
Bakanlığı görsel okumayı “imgeleri anlama ve yorumlama”; görsel sunuyu ise, “öğrencinin
etkili iletişim kurabilmesi” bağlamında ele alır. (MEB, 2005: 16). Avustralya, Avrupa ve
ABD’de görsel okuryazarlıkla ülkemizdeki görsel okuryazarlığın programlarda bulunma
zamanı karşılaştırıldığında yaklaşık on beş yıllık bir fark görülür. Veriden hareketle görsel
okuma ve sununun ülkemizde geç farkına varılan bir alan olduğu yorumu yapılabilir.
Görsel okuma ve sunu ilkokul (1-5) Türkçe programında öğrenme alanı olarak yer almasına
karşın ortaokul Türkçe (6-8) programında müstakil bir öğrenme alanı olarak yer almamıştır.
Görsel okumaya ve sunuya ilişkin kazanımlar dinleme, okuma, konuşma ve yazma öğrenme
alanları içerisindedir. MEB (2006) 6-8. Sınıflar Türkçe programında görsel okuma ve
yazmanın bulunduğu kazanımlar şunlardır:
Dinleme becerisi altında:
 Görsel/işitsel unsurlarla dinledikleri/izledikleri arasında ilgi kurar.
Konuşma becerisi altında:
 Konuşmasını sunarken görsel, işitsel materyalleri ve farklı iletişim araçlarını kullanır.
Okuma becerisi altında:
 Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar.
Yazma becerisi altında:
 Yazdığı metni görsel materyallerle destekler.
Görsel okuryazarlık, 1-5. sınıf Türkçe programı hariç hiçbir eğitim kademesinin programında
yer almamıştır. Buna karşın özellikle son yıllarda üzerinde ciddi akademik çalışmalar
yapılmıştır. Kocaarslan ve Çeliktürk (2013: 356) öğrencilerin görsel okuryazarlık yeterlik
düzeyi ile akademik başarı puanı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya
koymuştur. Baş ve Kardaş (2014: 235) ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin görsel okuma
becerisi testi ile okuduğunu anlama becerisinin pozitif yönde anlamlı ilişki olduğunu belirtir.
Kaf Hasırcı (2005) ise üçüncü sınıf Hayat Bilgisi dersinde, görsel öğrenme stiline göre
düzenlenen öğretimin öğrencilerin akademik başarıları ve kalıcılık üzerindeki olumlu etkisini
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ifade eder. Bu yönüyle Kocaarslan ve Çeliktürk (2013: 356), Kaf Hasırcı (2005) ile Baş ve
Kardaş’ın (2014: 235) çalışmaları birbirini destekler.
Öğretmen adayları üzerine yapılan çalışmalarda Şahin vd., (2013) ile Çelik ve Çekiç’e göre
(2014: 854-856) Türkçe öğretmeni adaylarının aldıkları eğitim görsel okuryazarlık
düzeylerini etkilememektedir. Kaya (2011: 632) ise görüşme yaptığı tüm coğrafya öğretmeni
adaylarının görsel okuryazarlığın gerekliliği konusunda aynı fikri taşıdığını dile getirir. Kiper,
Arslan, Kıyıcı ve Akgün (2012) ve Özsevgeç, Akbulut ve Özsevgeç (2010) öğretmen
adaylarının görsel okuryazarlıklarını belirlemeye yönelik ölçekler geliştirmiştir.
Kuru (2008) Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan görsel okuma ve görsel sunu
becerilerini sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda incelemiş ve öneriler
geliştirmiştir. Araştırma sonunda öğretmenlerin çoğunluğu öğrencilerin görsel okuma ve
görsel sunu becerilerini kazanmaktan zevk aldığını, bu becerilerin Türkçe dersine olan ilgiyi
artırdığını, bilgilerin kalıcılığını sağladığını ve öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesine
katkıda bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca öğretmenlerin tamamına yakını görsel okuma ve
görsel sunu becerilerinin, öğrencilerin kendine olan güvenini artırdığını, ifade becerilerini
geliştirdiğini, çevrede görülen görselleri sorgulama, eleştirme ve yorumlama becerisi
kazandırdığını düşünmektedir.
Akpınar’ın (2009: 47) 550 öğretmen üzerinde yürüttüğü çalışmada öğretmenlerin görsel
okuma ve görsel sunu öğrenme alanının, öğrenmede anlama, kalıcılık, üst düzey öğrenme,
yaratıcı düşünme ve hızlı okuma üzerinde olumlu etkileri olduğu görüşünde oldukları
belirlenmiştir. Tanrıverdi ve Apak (2013), 2001-2012 yılları arasında görsel okuryazarlıkla
ilgili çalışmaları incelemiştir. Tanrıverdi ve Apak (2013: 283) görsel okuryazarlık ile ilgili
çalışmalara olan ilginin azalmasının temel nedenlerinden biri olarak ülkemizde
disiplinlerarası çalışmalara yeterli ilginin gösterilmemesi ve özendirilmemesini sunar.
Göçer ve Tabak (2012) ise 5. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin görsel okuma
kazanımlarını karşılama durumunu incelemiştir. Çalışma sonucunda iki yayınevince
hazırlanan çalışma kitabındaki görsel okuma kazanımlarına yönelik etkinliklerin temalara
dağılımı genel olarak dengeli bulunmuştur.
Görsel okuma ve sunu becerilerinin, internet ortamında kullanılmasına imkân tanıyan en
yaygın araç capslerdir4. Capsler, fotoğrafların altına eklenen yazılarla anlık durumu veya
kişinin ruh halini yansıtan medya aracı olarak tanımlanabilir. Mizah, durum tasviri, eleştiri
veya kendini ifade etmeyi bünyesinde taşır. Yukarıda ifade edildiği üzere görsellerin etki
oranı ve yaygınlığı dikkate alındığında, capslerin kullanım sıklığı daha iyi şekilde anlaşılabilir.
Bu çalışmanın amacı, öğrenciler tarafından sıkça kullanılan capslerin, sosyal medyadaki
yaygınlığından hareketle görsel okuma ve sununun önemini ortaya koymaktır. Bu noktada
capsler ile ilgili yapılacak deneysel çalışmalar, capslerin eğitim-öğretim amaçlı
4

Kavramın Türkçe karşılığı bulunamadığı için özgün adıyla yazılmıştır.
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kullanımlarında, görsel okuma ve sunu becerilerinin gelişiminde sunacağı katkılar yönüyle
faydalı olacaktır.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Görsel okuryazarlık Feinstein ve Hagerty (1994) tarafından beynin sağ ve sol yarısının etkili
kullanılmasını, özgün anlatım yöntemlerinin oluşturulması ve bireylerin kendi kararlarını
alabilmesi için görsel çevreyi okuyabilmesi olarak tanımlanır (İşler, 2002: 156-157). Görsel
okuryazarlığın günümüzde en çok kullanıldığı alanlardan biri sosyal medya ortamlarıdır.
Sosyal medyada ise özellikle capsler başat rol üstlenir.
Görseller, kelimelere kıyasla çok daha etkilidir, zihinde hızlı işlenir. Bireye özgünlük,
yaratıcılık imkânı verir. Duygularını daha rahat ifade etme olanağı sağlar. Ülkemizde
gençlerin %84’ü interneti sosyalleşmek amacıyla kullanır. İletişimlerinde ise tercih ettikleri
temel görsel capslerdir. Capsler, bugünün gençliğinin temel mizah, ifade ve eğlence aracıdır.
Capslerin eğitimde kullanılması Er’in (2007: 31) belirttiği anlam yaratma çabasıdır. Capsler,
gençlerin gerçeğidir. Capslerin ders içeriğinde kullanılması capsleri, öğrencilerin
anlamlandırması, değerli görmesi ve benimsemesi açısından önemlidir.
Capslerin ders içeriğinde kullanılmasına yönelik aşağıdaki etkinlik önerileri kullanılabilir:
 Konuşma ve yazma becerilerinin yöntem ve tekniklerinde faydalanma
 Caps’i anlık duruma uyarlama
 Eldeki görseli (caps) anıya monte etme
 Karışık olarak verilen görselleri ve açıklamaları eşleştirme
 Görselleri birleştirip anlamlı bütün hâine getirme
 Görseli farklı durumlara uyarlayabilme
 Duruma uygun görsel bulma
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ABSTRACT
The most important goal of any history of science, the scientific theory which consists in sistematically cataloging is to the flow
of the development of this science. Such an approach, the criticism of the accumulated information , evaluation of success is
putting forth in term of the development of science perspective. 3
As many seemingly fogotten or obsolete idea, for the development of the modern theory often very useful and necessary emerge.
Of the other hand, it appears to some of the new ideas and problems is known pre-established such as the investigation. No
interruption in the flow science, this and other scientific ideas, currents is not isolated occurrence. They extend their roots to
ancient traditions often compatible with other contemporary ideas and trends, they give life to a new synthesis of tradition by
his various achievements. Thus, almost of all the modern concept is right- possible to find traces of the influence of the ideas of
prominent scientists of the last century. One scientific theory takes other’s place, refreshing, always getting a gain successes of
science, organized as necessary in the new theories and hypotheses.
Like the history of other sciences, such as gistory of linguistics reveals a history of one of the following problematic situations
period in the development oh this science. Each period in the history oh the development of science mentioned, characterized by
the legacy of previous generation of researchers or demonstrated by examining the new issue to him by science of this historic
period. General regularities of the development of science began to draw attention today when restructures many sciences.
In this study, we will deal briefly with the linguistics of Egypt, Babylon, İndian, Chinese, Greek, Arap and will try to assess their
contribution to modern science.
Key Words:Linguistics, History, Purpose, Scientific Teories, Scientific Flow.

ÖZET
Herhangi bir bilim tarihinin en önemli amacı, bu bilim içerisinde oluşan bilimsel teorilerin sistematiğini ve kataloglaştırılmasını
bu bilimin gelişmesi akışında vermektir. Böyle bir yaklaşım, birikmiş bilgilerin eleştirilmesini, başarıların değerlendirilmesini
bilimin gelişmesinin perspektifi açısından ortaya koymaktadır.
Unutulmuş veya eskimiş gibi gözüken birçok fikrin, çağdaş teorilerin gelişmesi için çok faydalı ve gerekli olduğu sık-sık ortaya
çıkıyor. Diğer taraftan, yeni gibi gözüken bazı fikir ve problemlerin çok önceden köklüşekilde araştırıldığı bilinmektedir. Bilimin
hiç kesilmeyen akışında bu ve ya diğer bilimsel fikirler, akımlar izole edilmiş bir oluşum değildir. Eski geleneklere kadar uzayan
kökleriyle onlar, çoğu zaman diğer çağdaş düşünceler ve akımlarla bağdaşır, değişik başarıları kendisinde sentez ederek yeni
geleneklere hayat verirler. Böylece, çağdaş kavramların hemen-hemen hepsinde geçen yüzyılların bilim adamlarının
düşüncelerinin etkisinin belirgin izlerini bulmak mümkündür. Bilimsel teoriler biri birinin yerini alıyor, yenileniyor, bir zaman
kazanılan başarı bilimin kazancı oluyor, yeni teori ve hipotezlerde gerektiği kadar düzenleniyor.
Diğer bilimlerin tarihi gibi, dilcilik tarihi de bu bilimin gelişmesinde bir birini takip eden problemli durumların tarihi gibi ortaya
çıkar. Sözünü ettiğimiz bilimin gelişme tarihinin her bir dönemi, önceki kuşak araştırmacıların mirasıyla veya bu tarihi dönemin,
bilimin önüne çıkardığı yeni meselelerin incelenip ortaya konulmasıyla karakterize olunur. Bilimin gelişmesinin genel
düzenlilikleri, birçok bilimlerin yeniden yapılandığı günümüzde dikkat çekmeye başladı.
Bu çalışmamızda Mısır dil bilim tarihinden başlayarak sırasıyla Babil, Hindistan, Çin, Yunan ve Arap dilciliklerine kısaca
değineceğiz ve çağdaş bilime katkılarını değerlendirmeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Dil Bilimi, Tarih, Amaç, Bilimsel Teoriler, Bilimsel Akım.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2
Yrd.Doç. Dr., BozokÜniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, e-posta: naileaababa@Yahoo.com
1

1991

ESKİ ÇAĞ DİL BİLİM TARİHİ

1. GİRİŞ
Herhangi bir bilim tarihinin en önemli amacı, bu bilim içerisinde oluşan bilimsel teorilerin
sistematiğini ve kataloglaştırılmasını bu bilimin gelişimi akışında vermektir. Böyle bir
yaklaşım, birikmiş bilgilerin eleştirilmesinin gözden geçirilmesini, başarıların
değerlendirilmesini bilimin gelişmesinin perspektifi açısından ortaya koymaktır.
Unutulmuş ve eskimiş gibi gözüken birçok fikrin, çağdaş teorilerin gelişmesi için çok faydalı
ve gerekli olduğu sık-sık ortaya çıkıyor. Diğer taraftan, yeni gibi gözüken bazı fikir ve
problemlerin çok önceden köklüşekilde araştırıldığı bilinmektedir. Bilimin hiç kesilmeyen
akışında bu ve ya diğer bilimsel fikirler, akımlar izole edilmiş bir oluşum değildir. Eski
geleneklere kadar uzayan kökleriyle onlar, çoğu zaman diğer çağdaş düşünceler ve akımlarla
bağdaşır, değişik başarıları kendisinde sentez ederek yeni geleneklere hayat verirler. Böylece,
çağdaş kavramların hemen-hemen hepsinde biz, geçen yüzyılın bilim adamlarının
düşüncelerinin etkisinin belirgin izlerini bula biliyoruz. Bilimsel teoriler biri birinin yerini
alıyor, yenileniyor, bir zaman kazanılan başarı bilimin kazancı oluyor, yeni teori ve
hipotezlerde gerektiği kadar düzenleniyor.
Dil bilimi tarihi, dilin araştırılmasının değişik usul ve metotlarını sergiler, dilin
betimlenmesinin birçok yöntemleri arasındaki ilişkiyi kurar, değişik bilimsel akımlarda dil
biliminin gelişmesinin merhalelerinin tümünde aynı olguların bir birine benzemeyen
yorumlarının nedenini açıklar. Bu olgular dil bilimsel birikimlerin genel teorik temeliyle ve
toplumların teorik ve pratik ihtiyaçlarından doğan yeni problemlerle bağlantılıdır.
Dilcilik tarihinin her hangi bir diğer bilimin tarihi gibi, kendi hedefleri doğrultusunda
açıklaması özel tanımlama birimleri vardır. Bu tanımlama birimleri bilimsel teorilerdir, belli
bir düzeni olan kavramlar birikimidir. Bu düzen varsayımların ve teorik bilginin gelişmesinin
sonuç verileridir. Bu veriler bilim tarihinde kendi adlarına sahiptir: “akım”,” bilimsel
gelenek”,”bilim tarihinde merhale”. Bu terimlerden her biri bilimsel teoriyi veya belli konu
yakınlığı olan bilimsel teorilerin toplamını belirler.
Diğer bilimlerin tarihi gibi, dilcilik tarihi de bu bilimin gelişmesinde bir birini takip eden
problemli durumların tarihi gibi ortaya çıkar. Sözünü ettiğimiz bilimin gelişme tarihinin her
bir dönemi, önceki nesil araştırmacıların mirasıyla veya bu tarihi dönemin, bilimin önüne
çıkardığı yeni meselelerin incelenip ortaya konulmasıyla karakterize olunur. Bilimin
gelişmesinin genel düzenlilikleri, birçok ibilimlerin yeniden yapılandığı günümüzde dikkat
çekmeye başladı.1
Mısır Dilciliği
Dilcilik tarihini anlatırken eski Mısırlıların dil oluşumları konusundaki düşüncelerinden
başlamak mümkündür. İlk defa bu konudan Mısır hiyeroglifleri araştırıldığı zaman söz edildi.
Bu da bir rastlantı değildir. Eski Mısırda linguistik öğrenim, dil hakkında her hangi bir teorik
önerge yok idi. Bu nedenle ne dil konusunda araştırmalar, ne her hangi bir gramer
oluşumlarının betimlenmesi, ne gramer kategorilerinin hatırlatılması, ne de her hangi bir
gramer terimi bile günümüze ulaşmamıştır. Ama hattatlar için leksikografik anlatım kitapları,
yazı işaretlerini öğreten ders kitabı gibi gramer kitapları mevcut idi.2

1
2

İstoriya lingvistiçeskih uçeniy (Drevniy mir), L., 1980, str. 3
Korostevtsev M.A. Pistsı Drevnego Egipta, Moskva 1962, str. 41
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Teorik eserlerin yokluğu, örneğin dil problemlerine ait kitapların olmaması Mısırlıların soyut
problemlere olan ilgisizliğinden değil, din, mitoloji ve sanata çok erken başlayan soyut
düşüncenin bilimsel araştırmalara yeni ilgi göstermesinden kaynaklanıyordu. Bazı felsefi,
özellikle mantıksal öneriler işlenmemişti. Bu öneriler dilin öğreniminde teorik başlangıcın
ortaya çıkması için bir özendirme ola bilirdi.
Dilin kaynağının sırrına ve onun önemine olan ilgi çok eski zamanda mevcuttu. İ.Ö. III.
yüzyılda yazılmışünlü“Felsefi-Dini Memfis Risalesi” bunun örneğidir. O, birleşik Mısırın yeni
başkenti Limfis’in baş tanrısının, eski dini merkez olan Heliopolis’in tanrısıüzerindeki
üstünlüğünün onaylanması amacıyla yazılmıştı.
Mısırlıların dile olan ilgisi takriben İ.Ö. XVII-XVI yüzyıllarda artmağa başladı. O dönemlerde
dil analitik olmaya, onun ilk basamağı Yeni Mısır dili olarak adlandırılmaya ve bu değişim
fonolojik sistemin değişmesi, sözcüğün belirli olmasını sağlayan önekin doğuşu, yeni
belirteçlerin ortaya çıkması, yardımcı eylemlerle oluşan bileşik eylem sisteminin rolünün ve
sayısının artmasıyla karakterize edilir.
Mısırlılar konuşmanın tüm önemli öğelerini, yani sadece son derece anlamlıöğelerisintagmları değil, aynı zamanda şimdi morfem adlandırdığımız önemi az olan birimleri de
tanımaya başlamışlardır. Özellikle yardımcı morfemleri açıkça vurguluyorlardı.
Eski Mısırda dilcilik ayrıca bir bilim dalı haline gelmemişti ve dilin hiçbir teorisi ortaya
çıkmamıştı. Ünlülerin fizyolojisi konusunda hiçbir fikir yoktu. Sözcük türleri veya cümle
öğelerinin, tamlamaların sınıflandırılması için çaba sarf edilmemişti ve s. Yine de eski
Mısırlıların dile olan merakı ve dikkati, dilin kaynağı konusunda sadece mitolojik anlayışla
sınırlanmıyor, dil hakkında olumlu bilgilerin büyük birikimi, çok değişik dil olguları
konusunda çoğu zaman bilinçaltıözel tasavvuru da ortaya çıkarıyordu.
Mısırlıların dil olguları konusundaki tasavvuru dilcilik tarihi için büyük önem arz ediyor,
çünkü başka halklarda adeta saklı kalan dilcilik merhalesini algılamaya yardım ediyordu. Bu
halkların ya kendi alfabesi olmamış, ya da onlar yabancı bir halkın alfabesinin büyük etkisi
altında kalmışlardı.

Babil Filolojisi.(İ.Ö. III-I yy.)
Eğer bilim düzenli bir algılama ve idrak ise, Sümerler ve Babilliler kendi idrakini hemen
hemen tamamen ortaokul öğrenimi sırasında düzene koymuşlardı. Bu düzen onların
ihtiyacının nedeni gibi, direkt olarak uygulama veya eğitim yoluyla ortaya çıkmıştır. Eski
Mezopotamya’da orta eğitimin temeli, yazı işaretlerinin sıralanmasının ezberlenmesi, Sümer
telaffuzuyla yazı işaretlerinin ezberlenmesi, Sümer sözcüklerinin Akad diline çevirisiyle
birlikte ezberlenmesi, belli bir grup kavrama ( bitki, taş, hayvan, meslek ve s.) göre
sistemleşen yazı işaret sıralanmasının ezberlenmesiyle atılıyordu. Bu sıralanma İ.Ö. II
yüzyıldan başlayarak iki dilli; Sümer-Akad, Mezopotamya dışında ise çok dilli olarak
öğretiliyordu. Aynı zamanda bu yazılar, sözlük (az kullanılan terimlerin doğru yazılışı),
ansiklopedi ( her bir bilim dalında mevcut olan terimlerin listesi ) şeklinde düzenleniyordu.
Bu anlamda bu yazılar, daha zor içerikli bilimsel metinler: kimya ve tıbbi reçetelerin listesi
gibi metinler ola biliyordu.
Aşağı Mezopotamya’da ortaokul eğitimine ihtiyaç, İ.Ö. 3000. yılda Sümer yazısının keşif
olunmasıyla duyuldu. Sümer yazısı ilk önce hiyeroglif, daha sonra ise çivi yazısışeklinde idi.
Bu yazı ile kil levhalarda kamış çubuğuyla yazılıyordu
Dil bilim tarihi için gramer içerikli yazılar özel ilgi alanına giriyordu. Eski Babil gramer
eserleri bir bütün olarak günümüze kadar korunamamıştır. Tüm bu tip eserler gibi, bu
risaleler de iki sütunda yazılıyordu; biri Sümer metni, diğeri ise onun Akadça çevirisi. Yeni
Babil gramer eserleri ise başka şekilde yazılıyordu, onlar da iki veya üç sütun şeklinde
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düzenleniyordu, ama Sümerce sütunda sözcükler bu veya diğer gramer kuralıçerçevesinde
tam şekilde değil, sadece formatlar şeklinde yazılıyor, Akadça çevirisinde ise Sümerce
formatlar tam bir sözcük halinde veriliyordu.1
İ.Ö. II yüzyılda Batı Sami halkları“alfabe” yazısını keşif ettiler. Böylece ünsüzlerin ünlülerle
birleşiminden oluşan işaretler oluşturuldu. İ.Ö. I. yüzyılda Batı Sami halkları bu yazıyı
pekiştirerek ona, sözcükleri ayıran veya çeken ünlüleri gösteren işaretler eklediler ve yeni
Sami alfabesi Akad çivi yazısıyla rekabet etmeye başladı ve sonuçta onu tamamen ortadan
kaldırdı.
Eski Hindistan’da Dil Bilimi
Dil biliminin ortaya çıkma belirtileri. Eski Hindistan’da, Batı uygarlığının doğuşunda olduğu
gibi dile olan ilgi din adamlarının konuşmasının mistik, gizemli açıklamasıyla oluştu. Adın,
adlandırılanın karşılığı gibi algılanması, adları belirleyenler hakkında mitolojik eserlerdeki
mistik bakışı ortaya çıkardı. Tanrıların adlarıyla çağırılması buna uygun bir ibadet
uygulamasıdır. Konuşmanın ilahileştirilmesi bu merhalenin yasal tamamlanması oldu.
Sözcüklerin ilk defa fonetik yolla incelenmesi, gelecekte Veda marşlarının bestelenmesinde ve
kullanımında yer almıştı. Değişik dil olgularının algılanmasının sonraki merhalesi, mitolojik
ve merasim risalelerinin ( Brahmanların ) yazılmasıyla ilgiliydi. Bu ders kitabı- şerhler Veda
marşlarının dilinden çok farklı bir dille yazılmıştı. Gramer kurallarının kolaylaştırılması, en
önemlisi ise kültürün gelişmesiyle sözcüklerin keskin şekilde değişmesi nedeniyle Veda
marşlarının metinlerinin din adamları tarafından artık anlaşılması zor olduğu ve incelenmesi
gerektiği ortaya çıktı.1
Panini’nin grameri İ.Ö. V yüzyılda yazılmıştır. Onun “Sekiz kitap” eseri günümüze ulaşmış en
tam ve ciddi dil anlatımı olma niteliğini taşıyor. Dilcilik ve yoğun pratik dil çalışmaları ve
Brahman kültürünüözelliği olan dil konusunda felsefi düşüncelerin var olduğu ortamda bile
Panini’nin eserinin benzeri yazılmamıştır. Panini eserinde sözcük değişimi ve eski Hint-Ari
dilinde sözcüklerin “gramere” göre türemesini detaylı şekilde betimliyordu. Hint-Ari dilinin
gelişmesiyle Sanskrit ortaya çıktı, ama bu henüz Eskiçağ veya Ortaçağ klasik Sanskrit’i
değildi. Buradaki morfolojik ve leksikolojik farklar gelişmiş bir dilin değişik fonksiyonel
üslupları arasındaki farktan fazlası değildi.2 Sözdizimi anadilin ikinci dil tarafından
sezilmeden asimle olunabilen tarafıdır. Doğal olarak en önemli olan biçimbilimin
benimsenmesiydi.
Sözdizimi kültürün dil fonksiyonlarının gelişmesinin etkisiyle, daha sonra ise edebiyatın
etkisiyle yeniden düzenlendi.
Panini’nin bütün zamanların dil bilimcileri arasında en üstün yerlerden birini tuttuğu kabul
edilmektedir. Mantık ve dilcilik alanlarındaki çağdaş başarılarda Panini’nin eserinin büyük
etkisi vardır. Bu konuda yapılan araştırmalar onun yazdıklarını temel almaktadırlar.
Panini’nin dehası, edebi dilin gramer düzeninin tam, çelişkisiz ve makul anlatımını
oluşturması, belli bir sosyo-kültürel seviyede insanların pratikte kullanması için yaratıcı
metodu düzenli uygulamasındadır (sözdiziminin bazı yönleri hariç).3

1

İstoriya lingvistiçeskih uçeniy, (Drevnii mir), L., 1980, str. 18
İstoriya lingvistiçeskih uçeniy, L., 1981, str. 67
2
İstoriya lingvistiçeskih uçeniy, L., 1981, str. 73
3
İstoriya lingvistiçeskih uçeniy, L., 1981, str. 81
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Çin’de Dil Bilim Tarihi
Çin’de Çincenin ve genelde dilin öğrenilmesi iki bin yıla dayanıyor. Bunun yanı sıra XIX
yüzyılın sonuna kadar Çin dilciliği tamamen bağımsız gelişmiş, sadece Hint dilbiliminden
etkilenmişti.
Klasik Çin dilciliği dünya dilcilik tarihinde bilinen üç veya dört bağımsız gelenekten birini
temsil ediyor. Bunlar Yunan-Rum, Eski Hint ve Arap dilcilikleridir.
Eski ve OrtaçağÇin’inde filolojinin, dilin öğrenilmesine bağlı olarak, üç dalı mevcuttu. Birincisi
ve en eskisi, skolâstik-eski sözcüklerin incelenmesi, anlamların anlaşılabilmesi veya
çevirisiyle eskiden var olan sonradan unutulmuş veya değişikliğe uğramış olguların ve
nesnelerin betimlenmesiyle, ikincisi, yazının öğrenilmesi; hiyerogliflerin etimolojisinin ve
yapısının açıklanması. Üçüncüsü ise fonetik veya fonoloji idi, çünkü o, dilde mevcut olan
fonetik farkların araştırılmasıyla uğraşıyordu, ama seslerin fiziki doğası veya telaffuz
mekanizmalarıyla demek olar ki ilgilenmiyordu. Fonetik, diğer ikisinden daha geç oluşmasına
karşın, Çin’de çok gelişti. Dilciliğin çok önemli dalı olan gramer ise, yalnız XVIII-XIX
yüzyıllarda yavaş-yavaş skolâstik- eski sözcüklerin açıklanmasından ayrılmaya başladı.
Sözcüklerin sadece listesini değil, anlamlarını da açıklayan ilk gerçek sözlük, Tsin hanedanı
döneminden ( İ.Ö. 221.yıl ) önce ortaya çıkmıştı. Bu sözlük Konfüçyüs klasik edebiyatının
şerhiyle sıkı bağlı idi. Dil teorisi, adın gerçeği belirtmesiyle adlandırılması arasındaki bağ
konusunu tartışan filozofların ilgisini çekiyordu. Konfüçyüs ve onun halefleri ad, ifade ettiği
nesneyle kırılmaz bağlarla bağlıdır ve ona uymalıdır diye öğretmişlerdir. Konfüçyüs’ten
sormuşlar size devleti yönetmek görevi verilirse ilk yaptığınız ne olurdu? O cevap vermiş:” en
önemli olan adların düzeltilmesidir.” Çin’in Tsin hanedanı (İ.Ö. 221-207) yönetiminde
birleştirilmesinden sonra Eski Çin felsefe ve tarih kaynaklarının büyük bir kısmı yok edildi.
Sonraki hanedan Han ( İ.Ö. 202- 207) döneminde birçok kaynak tesadüf eseri korunan
nüshalar esas alınarak yeniden restore edildi. Şerhlerle uğraşan birçok bilim adamının
araştırmaları bu kaynaklarla ilgilidir. Bu bilim adamlarının çalışmaları sözcükbilimine ilgiyi
artırır, yeni sözlüklerin yazıya alınmasına neden olurdu. Han hanedanı döneminde Çincenin
öğrenilmesinde bilimsel değeri olan gerçek sözlükler ortaya çıkmıştı.
İ.Ö. V Yüzyıl Yunan Düşünürleri
Eski Yunanistan’da dilin ayrı bir bilim dalı haline gelmesi uzun yıllar aldı. Gramer, dil bilimi,
ancak Ellin döneminde (İ.Ö. III- I yüzyıllar) şekillenmeye başladı. Ama bundan çok önce
Yunanlar değişik dilsel olgulara merak salmışlardı. Yazı-alfabe, dilin doğasının, ilk önce onun
ses düzeninin belli bir seviyede algılanmasının göstergesidir. Bu alanda en büyük başarı:
alfabenin keşfi, Yunanlara aittir. Alfabe yazısı, şimdi artık anlaşıldığı gibi Yunancanın tek eski
yazı usulü değildi, ancak Yunan yazısının tüm türlerinden sadece alfabe Yunan uygarlığı için
önem arz etmişti. Yunan tarihinin, Mycena kültürünün çökmesinden sonra gelen “karanlık
döneminde” Yunanlar Finikelilerin yazısını kullandılar ve onu önemli derecede geliştirip
alfabe haline getirdiler. Günümüze kadar korunmuş en eski Yunan alfabesiyle yazılan
kitabeler İ.Ö. VII yüzyıla aittir. Yunan alfabesinin ortaya çıkması İ.Ö. IX-X yüzyıllarda
gerçekleşmiştir.. Ünsüzleri içeren Finike yazısından farklı olarak Yunan alfabesinde, en
baştan ünsüzlerle beraber, ünlüleri yansıtan işaretler de yer alıyordu. Yunan alfabesinin keşfi,
yazı tarihinde son ve önemli addım gibi değerlendirilir. Eski Yunanlardan günümüze kadar

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

1995

ESKİ ÇAĞ DİL BİLİM TARİHİ

yazının gelişmesinde hiçbir yenilik olmamıştır. Biz ünsüzleri ve ünlüleri, tıpkı Eski Yunanların
yaptığı gibi yazıya yansıtıyoruz.1
Antik dönem boyunca adları anlama çabaları, nesnenin doğasını ortaya çıkarma amacıyla
yapılan açıklamalar, kendi başına dilin incelenmesi için önemli bir neden oluşturuyordu.
İ.Ö. V yüzyılda dil konusunda araştırmalar daha yüksek seviyeye çıktı. Antik etimolojinin
temelinde olan nesneyle onun adı arasındaki doğal, dâhili bağlantıya karşılık nesneyle onun
adı arasındaki bağlantıya yeni bakış açısı ortaya çıktı. Bu bağlantı koşullu bağlantı olarak
düşünülürdü. Sözcük ile adlandırılan nesne arasındaki bağın karakteri konusunda felsefi bir
soru antik dil teorisinin formalaşmasının kaynağı oldu. Çoğunlukla düşüncenin felsefi analizi,
düşünce bileşenlerinin öğelere ayrılması dil izlenimleri üzerinde kurulmuştu.
Ünlü bilim adamı, filozof Demokritos’un (İ.Ö. V yy) günümüze ulaşan eserlerinden dil
konusunda düşüncelerini anlaya biliriz. Bu konuda Neoplatonist Prokl (İ.Ö. V yy) şunları
yazmaktadır: Demokritos’un ….. söylediğine göre adlar ayarlanarak var oluyorlar. Bu
söylediklerini kanıtlamak için 4 neden olduğunu yazıyordu: birincisi aynı adı taşıma, yani
değişik nesneler aynı adla adlandırılıyorlar, ikincisi nesneler değişik adlara sahip oluyorlar,
aynı nesne değişik adlarla adlana biliyor, üçüncüsü nesnelerin ad değiştirmesi, dördüncü
sözcüklerin oluşmasında uyumun olmaması. Bu söylediklerinden Demoritos adların doğal
olarak oluşmadığını kanıtlamak istemiştir. Onun dile merakı sadece bu konuyla sınırlı
değildir ve dil biliminin birçok alanıyla ilgilidir. Eserlerinin başlıkları söylediklerimizi
sergilemektedir: “Ritim ve uyum konusunda”, “Sözcüklerin güzelliği konusunda”, “Kulağa hoş
gelen ve kulağa hoş gelmeyen harfler”, “İsimler hakkında”.
Platon.( İ.Ö. 427- 347. yıllar )
Platon’un tüm eserlerinden dil bilimsel düşünce tarihi açısından en önemlisi “Kratil” idi. Bu
diyalog şeklinde yazılmış yapıtı dil üzerinde araştırma diye tanımlamak çok zordur.”Kratil”in
esas konusu felsefedir. Ama diyalogun başından sonuna kadar Platon, muhakemesinin tüm
gidişatını dilin verilerine dayanarak kurmuştur. O,dil oluşumları üzerine ilginç izlenimlerini
bu tahlil sırasında yapıyor, çağımızın dilcilik alanındaki başarılarını bir anlamda aşan fikirler
ileri sürüyor.1
Platon “Kratil”deki diyalogun başından sonuna kadar sözcüğün, nesnenin benzeri olduğunu,
nesnenin bu veya diğer derecede mükemmel yansıması olduğu fikrini vurgular.
Platon eserinde farklı argümanlar kullanarak, vurguları değişik şekilde yerleştirerek,
Sokrates’in diliyle, nesne ve onun adı arasındaki tam uygunluğu inkâr eder, onların arasında
uzak ve dolaylı ilişki olduğunu söyler. Platon anlıyor ki sözcüklerin analizi, eski yazılı
metinlerde var olan aynı sözcüklerin yazılış üslubuna başvurulursa daha verimli olur.
Gerçeği söylemek gerekirse, Platon’un dilin ses sisteminin öğrenilmesine özel bir katkısı
olmamıştır. Önceden de belirttiğimiz gibi, Platon gramerin şekli tarafına ilgi duymamıştır.
Aynı zamanda Platon’un dil bilimi için önemli bir miras bıraktığını söyleye biliriz.
Aristoteles.( İ.Ö. 384- 322. yıllar )
Aristoteles’in büyük mirasında onun döneminde mevcut olan bilim dallarının hepsi yer almış
ve geliştirilmiştir, lakin tamamı dil bilimine adanmış veya belli bir kısmı dilin problemlerinin
çözümüne yönelik hiçbir eseri yoktur. Aristoteles’in zamanında dil bilimi bağımsız bir bilim
dalı haline gelmemişti. Onun birçok eserinde dilin bu veya diğer olguları konusunda değişik
1
1

Gelb I.Y. “Study of writing. The foundations of grammatology”, London, 1952, p. 184
İstoriya lingvistiçeskih uçeniy, L., 1981, str. 130
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fikirlere rastlamak mümkündür, ancak bu fikirler ciddi bir bakış sistemi oluşturmaz, bazen
onları bir biriyle bağdaştırmak bile zordur. Aristoteles’in düşünce, tasavvur, değişik bilimsel
sonuç ve kanıtların ( mantık biliminin problemlerinin araştırılması ve sanata ait eserlerinde)
araştırılmasında dil konusunda yazdıkları önem arz eder. Aristoteles sözcüğün telaffuzuyla
anlamı arasındaki bağı inkâr eder, bu bağın olmayışını aynı nesnenin değişik dillerde değişik
telaffuzuyla açıklar. Sözcükler değişik dillerde sadece telaffuzuna göre bir birlerinden
ayrılıyor, sözcüğün semantik tarafı bu ve diğer dile özgü değil, hatta genelde dile özgü
değildir. O kendisinde dile has hiçbir şey taşımaz, dil dışındaki gerçeğe uygundur. Buradan bu
veya diğer sözcüğe has anlamların toplamının analizine dayanan sonuçların olasılığı ve
doğruluğu ortaya çıkar.2
Aristoteles’in fikrince sözcük ile onun işaret ettiği kavram arasında bağın olmaması dilin
düşünceyi yansıtma özelliğine katiyen engel olmuyor. Biz Aristoteles’in eserlerinin hiçbir
yerinde dil konusunda pesimisttik düşünceye, dilin iletişim aracı görevini yerine
yetirememesine, Platon’da olduğu gibi rast gelemeyiz. Aristoteles inanıyor ki konuşma
genelde ve tümüyle yeterli olarak düşünceyi yansıtıyor, insanlar arasında güvenilir iletişim
aracı olmaya hizmet ediyor.
Aristoteles’in dil bilimine katkısı tartışılmazdır. Onun döneminde dilin ayrı bir bilim dalı
olmamasına ve kendisinin konuşma seslerini vezin bilimine ait etmesine rağmen, gramer
problemleriyle “Yorumlama konusunda” eserinde mantık konusundaki araştırmaları veya
“Şiir sanatı” eserinde edebiyatın öğrenilmesiyle bağlantılı olarak ilgilenmiştir. Yine de sadece
Aristoteles’in eserlerinde (“Şiir Sanatı”nın 20. bölümünde) Yunan biliminde gramer ve ses
düzeninin en eski nizamlı açıklamasına rastlıyoruz. Aristoteles seslerin sınıflandırılmasını,
sadece akustik özelliklerine göre değil, boğumlama özelliklerine göre de düzenliyor. Öncelikli
sözcük türlerinin ( ad ve eylem ) yanı sıra ( bunlara Platon da deyinmişti ) yardımcı
sözcükleri de öne çıkarıyor. Aristoteles’in eserlerinde değişik gramer kategorilerinin ilkin
tespitini görüyoruz. Onun bazı yapıtlarında sözcük türemesi ve sözcük değişimi gibi
kavramların ilk belirtileri vardır.
Aristoteles’in dilin öğrenilmesi doğrultusunda en önemli başarısı leksikoloji ve çokanlamlılık
problemlerinin incelenmesidir.
Eski Roma dilciliği
İ.Ö. II yüzyılın ortasına kadar Eski Roma’da dile olan merak, yazının, sesbilimin ve
sözcükbiliminin bazı konularıyla sınırlı idi. Filoloji (Romalıların söylediği gibi gramer) özgür
bilim dalı gibi İ.Ö. II yüzyılın ortasında ortaya çıktı. Romalılar gramer anlayışına sesbilim ve
orfografiyi, biçimbilim ve sözdizimi, etimoloji ve leksikolojiyi, üslup bilim ve vezin bilimini,
edebiyat tarihi ve edebi eleştiriyi de dahil ediyorlardı. Roma dilcisi dil bilgisi ve edebiyatı
öğretiyordu, filolog, bilim adamı gibi geniş alanda başarılı idi; tarihi, hukuku ve felsefeni çok
iyi biliyordu.
Bu dönem Roma’da geniş ve çok çeşitli bir literatür mevcut idi ve birçok eserin şerh edilmeye
ve eleştirilmeye ihtiyacı vardı. Latincenin durumu düşündürücü idi. Tarihi, hukuki ve dini
içerikli metinlerde anlaşmazlıklar çok idi. Biçimbilim kopyalarla dolu idi, orfografide
düzensizlik vardı, leksikoloji lehçelerden gelen sözcüklerle ve Yunan sözcükleriyle
bozulmuştu, değişik sosyal gruplar arasında dil farklılığı artmıştı. Bu şartlar altında mutlaka
dilin, normlara uygun hale getirilmesi öncelik arz ediyordu.1
Cumhuriyetin son yüzyılında ( İ.Ö. 130- 30. yıllarda ) dilcilik Roma biliminde gelişme
seviyesine ve toplumdaki saygınlığına göre çok hızlı şekilde bilimin ön sıralarına çıktı. Mark
2

İstoriya lingvistiçeskih uçeniy, L., 1981, str. 165
İstoriya lingvistiçeskih uçeniy, L., 1980, str. 165
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Terenti, Varron Nigidi, Figul gibi ansiklopedik bilgiye sahip bilim adamları dilciliğe büyük
önem veriyorlardı, ama cumhuriyetin son yüzyılında yazılan çok sayılı dil bilgisi eserlerinden
az bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Varron’un yirmi beş kitabından sadece altısı
günümüze ulaşmıştır. Yitirilmiş kitaplar arasında Latince gramer ders kitapları da vardı. Bu
ders kitaplarının ilki, muhtemelen İ.Ö. II. yüzyılın son on yılında yazılmıştır. Yunan gramer
ders kitaplarını örnek alan bu kitap üç bölümden oluşuyor: birinci bölümde fonetik ve imla
konusunda bilgi veriliyor, ikinci bölüm sözcük türleri ve onların gramer kategorileri
konusundadır, üçüncü bölümde ise konuşmanın üstünlükleri ve noksanları araştırılıyor.
Gramerin bu düzeni Roma’da geleneksel hal almıştı.
Arap Dilciliği
Bu bölüm dünyanın doğusunda dilin öğrenilme geleneğinin gelişmesi tarihine adanmıştır. Bu
bağlamda Profesör N.I. Conrad’ın sözlerini hatırlamak yerinde olurdu: “Doğuda oluşan bilim
tarihinin öğrenilmesi ve bilimde “Avrupa merkezleşmesinin” aşılması bilimsel öğrenimin
genel temelinin iyileştirilmesi için çok önemlidir. İnsan ve toplum konusunda bilimin tüm
dallarında Doğunun teorik düşüncesinin mutlaka göz önünde bulundurulması
gerekiyor.”2Dilbiliminin yaranması sürecinde, genel ve farklı özelliklerin tespit edilmesi ve
dünyanın değişik halkları tarafından dil fenomenlerinin öğrenilmesi metotlarının
şekillenmesi dilcilik tarihinin oluşturulmasının vazgeçilmez unsurunu teşkil ediyor. Bu
bağlamda dilciliğin objesini oluşturan dilin insanlığın serveti olduğu gibi, dilbilim tarihinin de
genel kapsamda evrensel olması gerekmektedir.
Doğu ülkelerinde bilimsel geleneklerin oluşması, çoğu zaman, eskiden var olan dilcilik
fikirlerine dayanıyor. Bu salef-halef ilişkisi çok eski gelenekleriyle Ortaçağ Hindistan dil
problemleri ve yöntemlerinde, Ortaçağ Arap dilciliğinde, Tibet ve Çin dilciliklerinde ortaya
çıkıyor. Ortaçağ Doğusunun dilcilik geleneklerinin bir biriyle ilişkisi, bu bilim dalının
gelişmesinin birkaç merkezine doğru gözle görülebilir yönelmesinde ifadesini bulur. Böyle
çekim merkezlerinden biri de bilim tarihinde “Arap dilciliği” adı altında bilinen akım idi.
İstila edilmiş halkların topraklarında Arap etkisinin yaygınlaşmasıyla Arapçanın rolü arttı.
Değişik bilim alanlarında: sözel ve fen bilimlerinde İslam’ın ilk yıllarından başlayarak
Arapçanın öğrenilmesi çok gerekli oldu. Ortaçağ Doğusunda filoloji ünlü bilim adamlarının
önemli uğraşlarından biri haline geldi.
Arapların kendi dillerine olan ilgisinin tarihi konusunda fikir yürütmek zordur. Büyük
ihtimalle bu ilgi yazı sisteminin oluşmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu yazı sistemi İslam’dan önce
oluşmuştur. Ama kaynaklarda bu konuda kesin bir bilgi yoktur.
Bilim, Arap gramer sisteminin oluşması konusunda çok az bilgiye sahiptir. Arap
kaynaklarının tamamı Ebu Esvad ed-Duali’nin dilcilik araştırmalarının öncüsü olduğunu
yazıyorlar. Ondan sonra Arap gramer çalışmalarını onun öğrencileri Anbasa ibn Maden alFahri, Yahya ibn Lamar devam ettirmişler. Ebu Esvad ed-Duali’nin öğrencileri arasında Ebu
Amr bin Ömer es-Sayafi çok önemli yer tutmaktadır. O, ünlü bilim adamı Halil bin Ahmet elFerahidi’nin ve Arapça ilk gramer eserinin yazarı Sibeveyh’in öğretmeni olmuştur.
Yazılı şekilde tespit edilen Arap dilcilik tarihi VIII- XV yüzyılları kapsamaktadır. VIII-XIII
yüzyıllar Arap dilcilik tarihinde en önemli dönem olarak tarihe geçmiştir. Arap dilciliğinde en
değerli ve orijinal eserler bu dönemde yazılmıştır.
Arapların dilcilik sistemi iki esas bölümden oluşuyor:

2
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1) Genel teorik problemler: dilin kaynağı, dilin fonksiyonları, söyleyenle söylenen
arasındaki ilişki, edebi dille lehçeler arasındaki bağ, başka dillerden alıntı sözcükler ve
diğerleri.
2) Arapçanın gramer sisteminin belirli problemleri: sözdizimi, biçimbilim, sözcük
türetme, etimoloji, sesbilim, sözlükbilim, sözcükbilim.
Sözcüğün nesneyle ilişkisiyle ilgili Arap dil bilgisinde iki akım ortaya çıktı. Birincisine göre
sözcük ile nesne arasında doğal bir ilişki vardır, sözcüğün ses özelliği nesnenin içeriğine
uyuyor. Ama bu fikir Arap dil bilimcileri arasında çok kabul görmedi. Çünkü onların çoğu
karşıt fikirde idi, yani onlara göre sözcük ile nesne arasındaki ilişki tesadüfidir. Bu teoriye
göre sözcük ile nesne ve ya anlayış arasındaki ilişki, insanlar arasında bir anlaşma sonucunda
ortaya çıkmıştır. Doğal ilişkinin mümkün olmamasının kanıtı diller arasındaki fark ve
Arapçanın tüm ülkelerin halkları ve insanları tarafından anlaşılır olmamasıdır.
Filoloji adıyla bilinen bilim dalı uzun süre kendi alanı olarak dili ve onunla bağı olan tüm
bilim dallarını: edebiyatı, yazılı kaynakları, kitabı, dil öğretimini kapsıyordu. Arap dilciliğinin
gramer mekteplerinin üyeleri Arapçanın örnek olarak kabul edilen kurallarını oluşturdukları
zaman sözlü pratiğin araştırılmasına yönelirlerdi. Konuşma dilinin öğrenilmesi doğal yolla
dili zenginleştirmek için çok önemli idi. Bu nedenle Basra ve Küfe mekteplerinin dil
bilimcileri sadece insanların dilini incelemekle kalmıyor, uzun süre Hicaz ve Yemen’in Arap
kabilelerinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Dil normlarının oluşturulmasına böyle bir
yaklaşım-gramer kurallarının geliştirilmesinde lehçeyi esas alan anlayışın ilk defa
uygulandığını akla getiriyor. Devlet geleneğini esas almayan Yunanlar bile düzgün
konuşmanın kanıtı olarak lehçeyi esas almıyorlardı ve dilin normlarını başka esaslara
dayanarak oluşturuyorlardı.
Her iki dilcilik mektebinin teklif ettiği analiz ve betimlemenin genel prensipleri: dilin
kuruluşunun üç açıdan ele alınmasından ve betimlemenin üç alanı: nahiv, sarf ve tecvitten
oluşuyor.
Nahivde öncelikle cümlenin düzenlenmesi prensibi, cümlenin türleri ve üyelere ayrıştırılması,
tekil, çoğul, eril, dişil, iyelik zamirleri, sayıların oluşturulması, nispet zamirleri, ünlü ve
ünsüzlerin fonetik betimlemesi araştırılıyor. Ortaçağ Arap betimleme sistemi önemli bir
özellik taşıyor: sözcük kavrayışına biganedir. Bu anlamda Aristoteles’in, Panini’nin ve Çin
filolojisi gelenekleriyle karşılaştırdığımızda Arapçanın emsalsiz olduğu ortaya çıkıyor.
Arap dilcilerinin hece konusunda bir fikirlerinin olmadığını ve onu dikkate almadıklarını
söylemek yanlış olur. Ünlülerin telaffuzda uzaması, ünlülerin değişime uğraması, ünlülerin
düşmesi konusunda kuram mevcuttur. Bu onu gösteriyor ki, hece pratikte her yönüyle
araştırılmıştır. Ama Arapçanın gramerinde hece önemli bir birim değildir ve ona fonolojik
kurallar uygulanmaz. Ünlülerin fonolojik niteliklerinin analizi yapılmaz. Bu, tecvidin hece ile
değil, morfemle uygulanmasıyla izah olunur. Buna bağlı olarak ünlülerin ve ünsüzlerin
sınıflandırılmasında, onların hecede tuttukları yer değil, sözcükte veya morfemdeki yeri esas
alınır. Böylece, tecvit ünlüler ve ünsüzler hakkında bir öğretidir.
Arap dilcileri, yukarıda anlattıklarımızdan göründüğü gibi, kendine özgü bir sistem
yaratmışlar. Bu sistem yıllar sonra Avrupa dilbilimini etkilemiştir. Başka gramer
sistemlerinden farklı olan Arap grameri dilin düzeyleri konusunda gereken verileri içinde
barındırır: morfem, fonem, sözcük. Lakin sistem her bir düzeyin ayrıca betimlenmesi
üzerinde kurulmamıştır. Arap dilcilerinin sunduğu betimleme sisteminin merkezinde
düzeylerin irtibatı duruyor. Dolayısıyla, nahiv anlayışıyla Avrupalıların sentaks anlayışı, sarf
anlayışıyla Avrupalıların morfoloji anlayışı, tecvit anlayışıyla Avrupalıların fonetik anlayışı
arasındaki paraleller sadece temsili bir benzerliktir.
Arap dilcileri sözlükbilimde de büyük başarılar elde etmişler. Sözlükbilim gramerle aynı
dönemde ortaya çıkmıştır. İçerik itibariyle sözlükler 6 türdür: tam açıklayıcı sözlükler, nesnel
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sözlükler, eşanlamlı sözcükler sözlüğü, nadir sözcükler sözlüğü, alıntı sözcükler sözlüğü,
çeviri sözlük.
Arap sözlükbiliminin Doğu ve Avrupa halklarının sözlükbilimlerine önemli etkisi olmuştur.

4. SONUÇ
Sonuç olarak dil bilim tarihinin İ. Ö. 1200 yıl öncesine dayandığını söyleye biliriz. Bu bize dil
bilim tarihine çok geniş perspektifte bakma imkânı vermektedir. Çalışmamızda sözünü
ettiğimiz dilicilik akımları: Mısır, Babil, Çin, Hindistan, Yunan, Roma, Arap dilciliklerinin her
biri konusunda kapsamlı araştırmaların yapılması dil bilim tarihine önemli katkı
sağlayacaktır ve ünlü bilim adamı N. İ. Konrad’ın yazdığı gibi dünyanın doğusunda oluşan
bilim tarihinin öğrenilmesi ve bilimde “Avrupa merkezleşmesinin” aşılması bilimsel
öğrenimin genel temelinin iyileştirilmesi için çok önemlidir.
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TEACHING AND LEARNING THE GEORGIAN LANGUAGE IN TURKEY
TÜRKİYE’DE GÜRCÜCENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ1
Nanuli KATCHARAVA 2
ABSTRACT
In 2005 for the first time in Turkey (!) there was established the department of Georgian language and literature in Kars
Caucasus University, and in 2006 the admission of students was started. The achievement gained as a result of the treaties
ratified between Turkey and Georgia in the educational and cultural fields can be undoubtedly assessed as the great victory of
diplomats, scientists, educational workers of both countries and Georgian scholars of Turkish studies. Following Kars the
department of Georgian language and literature was established in the structures of Caucasian languages and cultures at
Ardahan, Recep Tayip Erdogan Rize Universities and at last at Duzce University.
I consider that at the universities of Turkey at least at the initial stage the Georgian language should be taught by Georgian
scholars of Turkish studies. Until Turkish specialists have completed the education of corresponding levels, Georgian teachers
will always be needed here. The undergraduates of Kars University are doing their Master and Doctorate degrees successfully at
the different universities of Georgia. After educating the appropriate generations, this field will certainly be handed to the
scholars of Georgian studies having acquired their education in Turkey.
This year there have been enrolled 26 students on their first year at the department of Georgian language and literature. In spite
of the fact that Duzce Muhajair region is considered to be populated by the Georgian descendents, there is no Georgian among
students. There is only a single year-second ethnical Georgian student and even he is the representative of the ethnical Georgians
of Amasya region.
This autumn there was signed the directives for teaching the Georgian language as the optional subject at the secondary schools
of Turkey. In case of ten of the parents expressing their desire, the additional lessons of the Georgian language will be given to
the children in secondary schools.
We would like to share our opinion about teaching Georgian as a foreign language in Turkey; to talk about the challenges and
problems which we come across in the process of teaching; to set the ways of solving these problems.
In the paper there will be given the brief information about the Georgian language. Also there will be discussed the programs
and text-books being used in the process of teaching.

Key Words: Georgian language, teaching, learning, in Turkey.

ÖZET
2005 yılında Türkiye’de ilk defa (!) bölgesel bir üniversitesi olarak Kars Kafkas Üniversitesi, Gürcü dili ve Edebiyatı Ana bilim
Dalı’nın açılması kabul edilmiştir; 2006 yılından bu yana bölüme öğrenci kabul edilmektedir. Türkiye-Gürcistan arasındaki
eğitim ve kültür alanında yapılmış anlaşmaların neticesinde ortaya çıkan bu sevindirici olayı iki ülkenin diplomatları, bilim
adamları ve öğretim elemanlarının büyük bir zaferi olarak nitelendirebiliriz. Kars’tan sonra Ardahan Üniversitesi, Rize Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve son olarak da Düzce Üniversitesi bünyesinde Kafkas Dilleri ve Kültürleri bölümünde Gürcü Dili
ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı açılmıştır.
Türkiye Üniversitelerinde en azından ilk aşamada Gürcü Dilinin Gürcü Türkologları ve uzmanları tarafından öğretilmesi
kanaatındayım. Gerekli seviyede bu işi yapabilen Türk uzmanlarını yetiştirene dek burada Gürcü uzmanlarına ihtiyaç her zaman
olacaktır. Zaten Kars Kafkas Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’ndan mezun olan öğrenciler, Gürcistan’ın çeşitli
Üniversitelerinde Master ve Doktora programlarından başarılı bir şekilde mezun olmaktadırlar. Belli nesilleri yetiştirdikten
sonra bu güzel bilim dalını işte bu tür eğitimi alan uzmanlara devr edeceğiz.
Bu güzün mevsiminde Gürcüce’nin seçmeli bir ders olarak okutulduğuna dair talimat da imzalandı. Artık en az 10 velinin istek
üzerine çocukları orta okullarda Gürcüce dersleri alabilirler.
Türkiye’de Gürcüce’nin bir yabanci dil olarak okutulmasına dair düşüncelerimin, öğretim sırasında görülen zorlukları ve
problemlerin çözüm yollarının bulma konusu sizlerle paylaşmak isteriz.
Anahtar Kelimeler: Gürcüce, Eğitim,Öğretim, Türkiye’de.
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1. GİRİŞ
Avrupa Birliğine giriş eşiğinde bulunan Türkiye yaşayan dillere ve lehçelere özel bir önem
vermektedir. Son 10 yıl içerisinde Türkiye’yi yöneten Hükümet sayesinde çeşitli ve genellikle
bölgesel üniversitelerin ilgili fakültelerinde Kürt, Çerkez, Gürcü Dilleri ve Edebiyatları
Anabilim Dalları açılmıştır; Orta Okul ve İmam Hatip Orta Okullarında ise Kürtçe, Çerkezce,
Lazca ve Gürcüce seçmeli ders olarak kabul edilmiştir. Halbuki Eski Sovyetlerde ve Sovyet
Birliğine giren Cumhuriyetlerde Türkoloji ve Türk dili okutulmasına uzun zaman önce temel
atılmıştır. Sovyetlerin çok güçlü Türkoloji ekolleri vardı. Buradan yola çıkarak Gürcistan’daki
Türkoloji ekolünün de uzun bir geleneği vardır. Türkçe eğitimi ve öğretimi, 1944 yılında Tiflis
Devlet Üniversitesi bünyesinde Doğu Bilimleri Fakültesi’nin açılmasından sonra başlamıştır.
Şu anda Gürcistan’ın hemen hemen her üniversitesinde Türk dili okutulmaktadır;
Çoğunlarında ise araştırma merkezleri vardır. Türkçeye karşı duyulan yoğun ilgi ve talep bu
şekilde devam ederse eskiden Sovyetler Birliği döneminde Rusça nasıl yaygın bir dil halinde
ise yakın gelecekte de Türkçe onun yerini alacaktır.
Bendeniz,Tiflis Devlet Üniversitesi Türkoloji bölümü Gürcü Türkologu olarak geçmişte 1 yıl
Ankara Devlet Üniversitesinin Dil,Tarih,Coğrafya Fakültesinde staj ve araştırmacılık yapıp
sonra 9 sene boyunca Ankara Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne sanatları Fakültesinin
Tiyatro Bölümü’nde Türkiye’de ilk defa(!)Tiyatro Rejisörlüğü Ana Sanat-Bilim Dalı açıldığında
Gürcü Rejisörlerinin yanında sözlü ve simultane çeviriyle eğitim vermekteydim. 19962011yy. Bilkent Üniversitesinde çevirmenler aracılığıyla verilen bu tür eğitim sadece
Türkiye’de değil, dünya çapında da nadir bulunan bir proje idi (Detaylı bkz:Kaçarava, N.,2012).
Şu anda ise Düzce Üniversitesinde Gürcü Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim üyesi olarak
çalışmaktayım.
Genel olarak Marmara Denizi havuzundaki yer alan illeri muhacirler bölgesi olarak
tanınmaktadır. Farklı etnik kültürleri içinde barındıran Düzce’de; Kafkasya’dan, Anadolu’dan,
Karadeniz’den, Balkanlar’dan savaşlar nedeniyle buraya göçmüş atalarının kültür değerlerini
bilenler oturmaktadır. 2006 yılında kurulmuş Düzce Üniversitesi, yeni ve genç üniversitesi
olmasına rağmen önemli projeleri, ödülleri, keşif ve buluşları, uluslararası alanındaki
adımları ve başarılarıyla yerelden evrensele değer üreten üniversitelerden sayılmaktadır.
Düzce Üniversitesi tarafından Türkiye’de ilk olarak gerçekleştirilmiş faaliyetler listesinde
Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümünün açılması da yer almaktadır. Fen Edebiyat Fakültesi
Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Çerkez Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı Maykop Adiğe
Devlet Üniversitesi’nin ve Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneği’nin destekleriyle ve işbirliğiyle
Temmuz 2012’de açılmıştır. Yüksek lisans programının açılması da Kasım 2014’te YÖK
tarafından kabul edilmiştir (Sivrikaya-Şerifoğlu,F.,2014).

2. Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümleri
Türkiye’de çalıştığım on yıllık süre boyunca katıldığım konferans ve sempozyumlarda
konuşmamı hep şu cümleyle bitirmişimdir: Eğer Gürcistan’da 1944 yılından bu yana
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Türkoloji varlığını sürdürüp son zamanlarda ise güçlü bir tempoyla Türkçe okutuluyorsa
Türkiye’deki üniversitelerde de Kartveloloji (Gürcü Dili Bilimi) bölümü, merkezi ya da kursu
neden olmasın ki… Doğrusunu söylemem gerekirse, benim arzum Türk Dil Kurumu ve Ankara
Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi’nde çalışan değerli öğretim elemanları tarafından
bu alanın teşvik edilmesiydi. Bu tür teklifin getirilmesi hocaların da özel bir isteğiydi.
Türkiye’de Gürcistan Büyükelçiliği’nin açılışından bu zamana bu teklif hep gündemdeydi.
Halbuki ilk Büyükelçimizin çabalarıyla Ankara Üniversitesi TÖMER kursları’nın müfredatına
Gürcü Dili de eklenmişti. Açılan Gürcü Dili kursuna yaş ortalamaları 50 ile 75 arasında
değişen kursiyerler başvurmuş. Bunun sonucunda da kurs yaklaşık 3-4 ay ancak devam
edebilmişti. Bu olumsuz sonuç karşısında yılmadan, usanmadan bu yöndeki diplomatik
çalışmalara her zaman devam edilmiştir. Nitekim zamanla bürokrası basamaklarını aşarak
YÖK’ten izin çıkmış ve fiilen uygulamaya geçilmiştir. 2005 yılında Türkiye’de ilk defa (!)
bölgesel bir üniversite olarak Kars Kafkas Üniversitesi’nde, Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim
Dalı’nın açılması kabul edilmiştir; 2006 yılından bu yana bölüme öğrenci kabul edilmektedir.
Türkiye-Gürcistan arasındaki eğitim ve kültür alanında yapılmış anlaşmaların neticesinde
ortaya çıkan bu sevindirici olayı iki ülkenin diplomatları, bilim adamları, Gürcü Türkologları
ve öğretim elemanlarının büyük bir zaferi olarak nitelendirebiliriz(Kaçarava, N., 2014).
Kars’tan sonra Ardahan Üniversitesi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve son olarak
da Düzce Üniversitesi bünyesinde Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde Gürcü Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalı açılmıştır. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde temeli
hazırlanma çalışmaları sürdürüp öğrencileri henüz kabul edilmemiştir. Bildiğim kadariyla
Sakarya ve Artvin Üniversitelerinin de bünyesinde Gürcü Dili ve Edebiyatı bölümlerinin açma
mümküniyeti de vardır. Etnik Gürcülerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde bu tür eğitimin
son derece doğru olduğunu; bizler, öğretim elemanları için de yerel lehçe ve ağızların
araştırılmasının oldukça ilginç ve yararlı olacağını düşünmekteyiz.
2013-2014 Ders yılında Düzce Üniversitesinde Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve
Kültürleri Bölümü Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı açılıp Lisans 1’de 12 öğrenci
yazılmıştır. 2014-2015 Ders yılında ise – 26 öğrenci baş vurdu. Gürcüceyi öğrenmek isteyen
öğrencilerin sayısının iki misli arttırılması çok sevindirici bir olaydır. Etnik Gürcülerin yoğun
olarak yaşadığı bu bölgeden bahsettiğimiz halde bu sene gelen öğrenciler arasında tek bir
etnik Gürcü öğrenci yoktur. Sözü edilen tek bir öğrenci Lisans 2’de okumaktadır ve o da
Amasya bölgesinin Gürcülerindendir. Anlaşılan Dözce ve çevresinde oturanlar Gürcüce
bildiklerini sanmaktalar ya da duyurumuz onlara henüz ulaşmamıştır. Halbuki bu bölümden
mezun olanlar alacakları ALES ve ÜDS puanları ile birlikte üniversitelerin Gürcü Dili ve
Edebiyatı bölümüne Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edebilirler. Dışişleri Bakanlığı,
Gürcistan’da Türkiye Büyükelçiliği, yahut Türkiye’de Gürcistan Büyükelçiliğinde, TİKA ve
ASAM gibi birtakım stratejik araştırma merkezlerine bağlı bürolarda, Türkiye-Gürcistan
Gümrük Kapılarında, tercümanlık bürolarında v.d. görev alabilirler. Gürcüce Ders, okullarda
veliler tarafından seçildiği takdirde öğretmenlik yapabilirler. İş bulabilme alan çok ve geniş.
Bununla beraber Düzce Üniversitesi bünyesinde Gürcü Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda
lisans programı dışında yüksek lisans ve doktora programlarının açılması da akademik ilginin
derinleşmesi bakımından yararlı olacaktır.
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3. Gürcüce Eğitimi ve Öğretimi
Yukarıda söz edildiği gibi Eylül 2014’te Türkiye ortaokullarında yerel dil ve lehçelerde
seçmeli ders imkânının tanınmasının üçüncü yılında Gürcüce de seçmeli ders olarak
onaylandı. 10-12 velinin istek üzerine Gürcüce seçmeli ders olarak okutulabilmektedir. İlk
Gürcüce sınıf da 2014’te Milli eğitim bakanlığı Sakarya Geyve İlçesine bağlı Nuru Osmaniye
Köyü ortaokulunda açıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca Gürcüce öğretim programının Eylül’de
tasdik edilmesine rağmen Ekim’in sonunda ilk Gürcüce seçmeli dersin başlanması bir hayli
sevinç meydana getirdi. Marmara Gürcüleri Platformu üyesi Mustafa Kolat (Kolotaşvili), Nuru
Osmaniye köyünde velilerle yaptığı görüşmeler sonucunda otuz velinin seçmeli ders olarak
Gürcüce tercih ettiğini ve bu isteğin yerine getirilmesi için okul idaresi ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirtti. Nuru Osmaniye
Köyünde üç sınıf açıldı ve haftada ikişer saat ders verildi. Dersler, Milli Eğitim Müdürlüğünce
görevlendirilen Mustafa Kolat tarafından başarıyla yürütüldü. 5. ve 6. sınıflar içim Gürcücenin
Ders Kitapları Gürcistan Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından onaylanması beklenilmektedir. Bunun bir başlangıç olmasını, önümüzdeki yıl
gerek Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde gerekse otokton Gürcülerin yaşadığı Artvin ve
çevresinde çok sayıda sınıf açılmasını arzu ederiz(http://gurcu.org/turkiye-ortaokullarinda-gurcucedersler-basladi-icerigi-733.html).
Türkiye üniversitelerine gelince en azından ilk aşamada Gürcü Dilinin Gürcü Türkologları ve
uzmanları tarafından öğretilmesi kanaatındayım. Gerekli seviyede bu işi yapabilen Türk
uzmanlarını yetiştirene dek burada Gürcü uzmanlarına ihtiyaç her zaman olacaktır. Gürcüce
öğretirken hoca ve öğrenci arasında mutlaka ortak dilin olmasının düşüncesindeyim. Bu
eğitim ve öğretim sürecini bir hayli kolayıştırıp, yabancı dilin daha çabuk öğrenilmesini
sağlayacaktır. Bildirimin başında Gürcistan’daki güçlü Türkoloji ekollerden bahsederken işte
şunu kastetmek istedim. Sovyet zamanında tahsili görmüş Gürcü Türkologlarının
diplomalarına göre aşağıda yazılı üç ihtisası vardır: İlk önce Gürcü dili ve Edebiyatı
öğretmeni, sonra Türk dili öğretmeni ve son olarak tercüman. Gürcistan’da bu tür
uzmanlardan onlarca bulunmaktadır. Durum böyle ise neden onları Türkiyede
kullanmamaktayız? Neden öğrencilere sadece Gürcüce bilen ya da İngilizce aracılığıyla ders
veren hocaları göndermekteyiz? Neden öğrencilere fazla zorlukları çıkarmaktayız? Hele ilk
aşamalarda Türkiye’de yabancı dil veren hocaların başlama seviyesinde bile olsa da
Türkçenin bilinmesi şart olmalıdır, aksi takdirde gerekli makamlarca onlar kabul
edilmemelidir. Yukarıda söz edilen orta okullarda Gürcücenin seçmeli ders olarak okutulması
için öğretmenleri biz hazırmalıyız. Artık birkaç yıldır Kars Kafkas Üniversitesi Gürcü Dili ve
Edebiyatı Ana Bilim Dalı’ndan mezun olan öğrenciler, Gürcistan’ın çeşitli üniversitelerinde
Yüksek Lisans ve Doktora programlarından başarılı bir şekilde mezun olmaktadırlar. Belli
nesilleri yetiştirdikten sonra bu güzel bilim dallarını işte bu tür eğitim alan uzmanlara
devredeceğiz.
Türkiye üniversitelerindeki Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarırı dışında 2014-2015 tüm
ders yılı boyunca Düzce Gürcü Kültür Derneğinde, Sakarya, Adapazarı Samek Belediye
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Kurslarında ve Bursa İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneğinde Gürcü Dili kursları yoğun
bir şekilde sürmekteydi.

4. Gürcü Dili
Gürcü Dili Gürcülerin ana dilidir. Gürcülerin ve Gürcü Dilinin tarihi çok eski zamanlara
dayanmaktadır. Yabancı araştırmacılar tarafından da birçok defa belirtildiği gibi kelime
hazinesi bakımından Gürcüce, dünyanın çağdaş en zengin dilleri arasında yer almaktadır.
Gürcü dili eski yazılı bir dildir. Yazısı olan eski dillere kültürel diller denilmektedir. Gürcü
ulusunun ortak ve milli dili olan Gürcüce, en eski kültürel dillerden biridir. Gürcistan’da
yaşayan milletler Gürcüce öğrenim görmektedirler. Gürcüce, ülkemizde devletin resmi
dilidir.
Biz Gürcüler ana dilimizle gurur duyarız. Gürcü alfabesi dünyada var olan en eski 14 yazı
sisteminden biridir. 11. yüzyıl tarihçisi Leonti Mroveli’ye göre Gürcü alfabesi MÖ III. yüzyılda
birleşmiş Gürcistan’ın ilk kralı olan Parnavazi tarafından oluşturulmuştur. Gürcüce, Kartvel
(Gürcü) dilleri arasında yazılı geleneği olan tek dildir. Tarih boyunca Gürcü dili, bütün Gürcü
kavimlerinin ortak yazılı dili olarak kullanılmaktaydı ve hala da kullanılmaktadır. Gürcüce
öğrenimine “Deda Ena’ya” (“Ana Dili’ne”) göre alfabesinden başlıyoruz. Çağdaş Gürcü Dilinde
33 harf bulunmaktadır. Her harfın kendine özgü bir sesi ve kendini gösteren bir sembolü
vardır. Bu da, Gürcüce okuma-yazmayı öğrenmede kolaylık sağlamaktadır. Günümüz
Gürcüce’sinde her harf bir sese karşılık gelmektedir. Demek Gürcüce’de 33 harf varsa yani ses
de 33’tür. Harfler geleneksel olarak kabul edilmiş bir sıra halinde dizilmiştir. Gürcüce’de
Türkçe’de de olduğu gibi, bir metin okunduğu gibi yazılır ve yazıldığı gibi okunur. El yazısıyla
basım harfleri arasında farklılık hemen hemen yok gibidir. Gürcüce’de büyük küçük harf
ayrımı yoktur. ‘Dedaena’’nın ( ‘Ana Dil’in) yazarı İakob Gogebaşvili’ye göre yazarken ‘dik
yazı, eğik yazıdan daha güzeldir ve göze daha hoş görünür.’ Gürcüce’de harflerin eğimi
yoktur. Harfler, inci dizisi gibi yuvarlak ve zarif bir şekilde dizilmiştir.
Bizim ata-babalarımız: ‘Anadil’in ulusal güç olduğunu, Anadil’in bir ulusun direği olduğunu’
(İakob Gogebaşvili); ‘dile düşmanlık etmenin bir ülkeye düşmanlık yapmak olduğunu’
(İ.Çavçavadze); ‘ulusun yaşamının, şan ve şöhretinin dil ile korunacağını vurgulamışlardır.
“Dil bozulursa ulusun da çökeceğini, kutsal mabetlerinin lekelenmiş olacağını” (Gr. Orbeliani)
ifade etmişlerdir. Geçmişte Gürcü dili çok engelleri aşmış olağanüstü güçle ayakta kalıp
kendisini korumuştur (www.youtube-gürcüce öğrenelim-22 ders).

5.Eğitim Sırasında Kullanılan Kitap ve Materiallar
Baştan öğrenilerimize Fahrettin Çiloğlu ve Rüya Özkalkan tarafından hazırlanmış ya da sonra
sadece Fahrettin Çiloğlu tarafından tamamlanmış ve genişletilmiş ‘Deda Ena’ adlı kitabı
almalarını tavsiye ederiz(Çiloğlu,F., Özkalkan,R.,1995; Çiloğlu,F.,2008). Bunun dışında Lia
Çlaidze’nin hazırlandığı ve şekil itibariyle de çok güzel biçimde sunulmuş olan “Deda Ena” da
makbule geçer(Çlaidze,L.,2007). Tiflis Devlet Üniversitesi Beşeri bilimler Fakültesi’nin
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bünyesinde ve birçok diğer üniversitelerde de 2010 yılından beri ‘Gürcistan’da oturan Gürcü
olmayan nüfusa Gürcücenin Öğretilmesi’ adlı bir proje başarıyla sürdürülmektedir. Aynı
programın elektronik versiyonu Düzce Üniversitesi’ne de getirildi. Ermeniler ve Azeriler için
yazıdığı bu programın Türklere göre uyarlanmasını da düşünülmektedir(www.elearning.ena.
ge). Bunun yanı sıra Gürcistan Milli Eğitim Bakanlığı’nca da ‘Yabancılar için Gürcüce’ adlı
proje web-sitesine konmuştur ve bu program artık Düzce Üniversitesi’nde de aktif bir şekilde
kullanmaktayız(www.geofl.ge). 2007-2008 yıllarında Gürcistan televizyon 1. kanalında, proje
yazarlığını üstlendiğim ve bir genç meslektaşımın sunuculuğunu yaptığı Türkler için ‘Gürcüce
Öğreniyoruz’ adlı bir program yayınlanmıştı. Proje, hem Türkiye’de hem Gürcistan’da oldukça
ses getirmiş ve olumlu tepkiler almıştı. Televizyon ekranında verilen bu dersler, izleyicilerin
ve Gürcüce öğrenmek isteyenlerin yoğun isteği üzerine bazı internet sitelerinde de yer
almıştır(www.youtube-gürcüce öğrenelim-22 ders).
Gramer, Edebiyat ve tarih dersleri için şu aşamada tabii ders kitaplarının eksikliğini
duymaktayız. Bunları hazırlayana dek Gürcistan’da yayınlanmış gerekli kaynakları
kullanmaktayız. Bendeniz geçenlerde meslektaşımla beraber Gürcü dilbilimci Nani Çanişvili
tarafından Ruslar için yazılmış “Gürcüce Ders Kitabı” adlı kitabının Türkçeye uyarlanma
çalışmalarını yapıp kitabı Türkçeye çevirdik. Umarım, kitap en kısa zaman içerisinde
yayınlanacaktır (Çanişvili,N.,2013). 2015 yılında “Gürcü Dili (Ses bilim-biçimbilim)” adlı
gramer kitabi Rize’de basıldı. İki Gürcü ve bir Türk yazarın üstlendiği bu çalışmada adı Gürcü
Dili olmasına rağmen editörün Önsözü dışında tek kelime Gürcüce yazılmamıştır
(Sağınadze,R., Peikrişvili, J., Çimke, H., 2015). En eski alfabesi olan Gürcü Dili nedense Latin
alfabesiyle verilmiştir. Bunu kitabın da yazarların da büyük kusur olarak görmekteyiz.
Yukarıda övülen 14 yazı sisteminden biri olan Gürcü alfabesinin yazarlar tarafından kendi
isteklerine göre değiştirilmesine hakları yoktu ve son derece yanlış olduğunu düşünmekteyiz.
Bu ders kitabı sadece değil öğretim üyeleri tarafından, öğrencileri tarafından da
beğenilmemektedir. Gürcü alfabesini bilen öğrenciler bunun Latince okumasında zorluk
çekmektedirler. Sözü edilen çalışmanın gerekli kısmının ancak Gürcücesine verdikten sonra
yararlı olacağını düşünmekteyiz.
4. SONUÇ
İki sene boyunca verilmiş eğitim sırasında belli bir zorlukları gördük. Bu zorluklar esasında
Türkçede karşılığı olamayan harfleri telaffuzunda ya da gramerde farklı kalıplar ve
kategorilerin olmasında baş gösterildi. Bizler de, hocalar bu alanda yeni adımları atmaktayız.
Yıllar gittikçe tecrübeleri kazanıp bu tür zorlukların aşabilmesi için yeni yolların ve
metotların bulabileceğimizden eminim.
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IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHING OF SOME EXCLAMATION
WORDS WITH MUSIC VIDEOS
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE MÜZİK KLİPLERİYLE BAZI ÜNLEM
KELİMELERİNİN ÖĞRETİMİ 1
Necmi AYTAN2 & Ramazan KILIÇARSLAN3

ABSTRACT
The purpose of this study is to make someone comprehend and show some of the exclamations take part in
Turkish language with a subtitle in the context of teaching Turkish to foreigners. So that the students will learn
the use of book form learnt exclamations in a correct and funny way. Besides ıt is aimed that songs should be
sung by the students. Thus, the students will be provided to practice songs by singing them, it would be
appropriate to give the right to convert into practice exclamations which are learned in other situations. In the
study 9 varieties of selected exclamations, it was tried to be limited in the use of the songs. The study is a
audiovisual study and data were obtained by the method of interactive media, and document analysis. In teaching
Turkish as a foreign language, especially with the use of web-based technology words teaching with music clips
are thought as an alternative technique so exclamations which are difficult subject to be taught in Turkish
education will contribute to the students to learn them more easily and effectively. At the same time, the students
will express themselves in a relaxed way while using the language that they learnt and necessary motivation will
be provided in teaching a foreign language too.
Keywords: Teaching Turkish to Foreigners, music clips and songs, exclamation.

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında Türkçede yer alan ünlemlerden bazılarının alt
yazılı bir şekilde izlettirilip kavratılmasıdır. Böylece öğrenciler kitabî bir şekilde öğrendikleri ünlemlerin
kullanımını doğru ve eğlenceli olarak öğrenmiş olacaklardır. Bunun yanında şarkıları öğrencilerin de söylenmesi
amaçlanmıştır. Böylece şarkıları öğrencilere söyleterek öğrencilerin pratik yapması sağlanacak, başka uygun
durumlarda öğrendikleri ünlemleri de pratiğe dönüştürmelerine imkân verilmiş olacaktır. Çalışmada seçilen 9
çeşit ünlem, şarkılardaki kullanımıyla sınırlandırılarak verilmeye çalışılmıştır. Çalışma, işitsel-görsel bir çalışma
olup veriler interaktif ortam ve doküman incelemesi yöntemiyle elde edilmiştir. Yabancı dil olarak Türkçenin
öğretiminde, özellikle web tabanlı teknolojilerin kullanımıyla alternatif bir teknik olarak düşünülen müzik
klipleriyle kelime öğretimi, Türkçe öğretiminde öğretilmesi güç olan ünlemler konusunu öğrencilerin daha kolay
ve etkili bir şekilde öğrenmesine katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda öğrenciler, öğrendiği dili kullanırken rahat bir
şekilde kendini ifade edecek ve dil öğreniminde gerekli motivasyon da sağlanmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, müzik klipleri ve şarkılar, ünlem.
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1. GİRİŞ
Dil, insanlığın var olduğu günden bu yana bir süreç olarak devam etmektedir. Tarakcıoğlu’na
(2012) göre dil, en geniş ifadesiyle duygu ve düşüncelerimizi doğrudan iletmeye yarayan
herhangi bir anlatım aracı; insanların aralarında anlaşmaya, kendilerini ifade etmeye yarayan
ve dil bilgisi sistemi içerisinde yer alan ses, işaret ya da hareketlerin bütünü olarak ifade
edilmektedir. Bu bütünlük içerisinde denilebilir ki dil, bildirileri anlatma- anlama aracı diye
de tanımlanmaktadır (Demircan, 2005).
Dil, tarih boyunca düşünsel, toplumsal, dini yönelişleriyle, âdet ve ananeleriyle bir milletin
aynası olmuştur. Dil öğretilirken kültür de aktarılmaktadır. Bir dili öğrenen kişi aynı zamanda
dilini öğrendiği toplumun kültürünü de öğrenmiş olmaktadır. Dil ve kültür arasında çok sıkı
bir ilişki bulunmaktadır. Dil-kültür bağlantısı dil öğretiminde kilit taşı olarak görülmektedir
(Brown, 2007; Duman, 2013).
İnsanlar yabancı dil öğrenirken bazı güçlüklerle karşı karşıya kalabilmektedir. Öğrenilen
hedef dilin yapısal zorlukları, kültürel farklılıkları gibi etmenler, dil öğrenmeyi
zorlaştırabilmektedir. Dil öğretimi; konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerinin
hepsinde birden ortak bir beceri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmak tüm
dil öğreticileri için önemli bir konu haline gelmiştir. Özellikle konuşma becerisine yönelik
yapılan araştırmalarda eksik kalındığı anlaşılmaktadır.
Son yıllarda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin sayısında ciddi bir artışın olduğu
görülmektedir. Türkiye’nin gerek jeopolitik konumu, gerek son yıllarda sosyo-ekonomik
alanda göstermiş olduğu gelişmeler bunda büyük pay sahibi olmuştur. Bu açıdan bakıldığında
Türkçeyi etkili öğretmek önem kazanmıştır. Yabancılara Türkçe öğretiminde ortak bir
müfredat henüz oluşturulmadığı, akademik alanda yeterli bir ürün ortaya konmadığı
görülmektedir. Türkçeyi yabancılara öğreten öğretim elemanları da yeterli sayıda değildir.
Bunun yanında, üniversitelerde TÖMER’lerin kurulmasıyla bu alanda yapılan çalışmalar hız
kazanmıştır. Yabancılara Türkçe öğretirken Avrupa Dil Kriterlerinden yararlanılarak
oluşturulan kitaplar kullanılmakta, bunun yanında da bazı yardımcı materyallerle dil öğretimi
yapılmaya çalışılmaktadır. Yabancı öğrencilerin ülkemizde Türkçeyle içli dışlı olmaları kısa
zamanda Türkçeyi öğrenmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Fakat konuşma dilinde
özellikle duygularımızla ifade ettiğimiz bazı ünlemleri öğretmek zor olmaktadır. Aynı ünlemi
birkaç duygu için söylediğimizden özellikle ünlemlerin öğretimi öğrencilere karışık
gelmektedir. Web tabanlı öğretim sayesinde, öğrencilere alt yazılı müzik klipleri izletilerek
ünlemlerin verilmesi, onların ünlemleri daha kolay öğrenmesine imkân sağlamaktadır. Müzik
klipleri alt yazılı bir şekilde izlettirilerek verilen ünlemin kullanımını görmeleri sağlanmış
olacaktır.
Avrupa Ortak Çerçeve metnine göre belirlenen kriterler ışığında Türkçeyi öğrenen her
yabancı öğrencinin duygu, düşünce ve isteklerini sözlü olarak hiçbir yanlış ve telaffuz
hatasına düşmeden amaçlarına uygun ifade etmesi beklenmektedir. Öğrenciler, Türkçe
Öğretim Merkezlerinde (TÖMER) aldıkları eğitim sürecinde ve sonucunda öğrendikleri sözlü
anlatım kurallarını, sözlü ifadelerini doğru bir biçimde kullanabilmektedirler. Türkçe
öğretiminde sözlü ifadelerin özellikle duygularımızı ifade etmeye çalıştığımız ünlemlerin
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öğrenciler tarafından kavraması uzun zaman almaktadır. Ünlemlerin yabancı öğrencilere
öğretiminde, alternatif teknik ve yöntemler kullanılabilmektedir. Bu öğretim tekniklerinden
biri de müzik klipleriyle (şarkı) kelime öğretmedir.
Şarkı Öğretimi
Ders içi ve dışı materyallerin Web tabanlı eğitime entegre olacak şekilde sunulması öğretimin
kalitesini arttırmaktadır. Bazı karmaşık yapıların öğrencilere sunulurken Web
teknolojilerden yararlanmak, yabancılara Türkçe öğretimi konusunda iyi sonuçlar
verebilmektedir. Alternatif bir öğretim metodu olan şarkı öğretimi yapılırken teknolojinin
imkânlarından faydalanmaya özen gösterilmelidir. Şarkılarla Türkçe öğretimi konusunda
Nişancı’ya (2013) göre, şarkıların Türkçe öğretiminde kullanılması öğrenim için gerekli ve
birbirine bağlı birçok etmeni harekete geçirebilmektedir. Bütün dil becerilerinin
pekiştirilebildiği bir formatta hazırlanmış bir Türkçe şarkı dersi, birçok farklılığı da
beraberinde getirebilmektedir. Öğrenciler, içerisinde müzik olan bir derse daha fazla ilgi
göstermekte ve olumsuz tavırlarında yumuşama olmakta ya da göstermiş oldukları bu
olumsuz davranışlar tamamen ortadan kalkmaktadır.
Şarkıların, Türkçe öğretiminde dil becerileri geliştirme yönünde olumlu katkıları olduğu
yapılan araştırmalarla da ortaya konmuştur. Özellikle öğrencilerin, kendini ifade etme ve
işbirliği içinde çalışma gibi olumlu yönleri ile konuşma becerileri; ilgi çekici, kapsamlı ve
yoğun dinleme sağlanmasıyla dinleme becerileri; üretkenlik, yaratıcılık ve hayal gücünü
geliştirmeleriyle yazma becerileri; metinlerin kolay öğretilmesi ve hatırlanması sağlanarak da
okuma becerilerinin gelişme gösterdiği yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır. Bu bağlamda,
şarkıların dil bilgisi kurallarını ve yapılarını hatırlamayı sağlamasıyla dil bilgisini; endişesiz
ve rahat bir ortamla kelimeleri telaffuz etmeyi sağlayarak telaffuz ve fonetiği; hem teorik
anlamda hem de günlük yaşamda kullanılan kelimeleri öğrenmeyi ve hatırlamayı
kolaylaştırarak kelime öğrenimini geliştirme noktasında şarkıların önemli etkilerinin olduğu
anlaşılmaktadır (Batdı ve Semerci, 2012).
Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan şarkı öğretimini web tabanlı teknolojik
gelişmelerle beraber sunulduğunda öğretim daha etkili olmaktadır. Bunun için öğrencilerin
hem konuşma becerilerini geliştirmek hem de onlara ünlem bilgisini kazandırmak için müzik
kliplerinde geçen ünlemler tespit edilmiş ve alt yazı ile ünlemler farklı renk ve fontta
videoların içine yerleştirilmiştir.
Ünlemler
Ünlemler, genelde duygularımızı ifade eden sevinme, coşma, kızma, acıma, şaşma, korkma
gibi duyguları anlatan; seslenme, emir gibi durumları bildiren ya da doğa seslerini yansıtan
sözcüklerdir. Ünlemlerin verdiği anlamlar genellikle sesin tonu ve şiddetine göre
değişmektedir. Korkmaz’a (2009) göre, cümledeki mesajın daha kolay anlaşılmasını sağlayan
ünlemler, sözü oluşturan kişinin duygularını ifade ederek anlatıya söylem değeri
katmaktadır. Ünlemlerin bu işlevleri dilin parçalar üstü ögeleri olan vurgu, tonlama, ezgi ile
ortaya çıkmakta; sınırlı sayıdaki ünlem ile pek çok duygu iletimi sağlamak mümkün
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olmaktadır. Genellikle aynı ünlem birbirinden farklı pek çok duyguyu yani işlevi dile getirmek
için kullanılabilmektedir.

2. YÖNTEM
Araştırmanın Modeli

Çalışmada, yabancı katılımcılara kliplerdeki Türkçe alt yazılar yoluyla bazı
sözcüklerin öğretilmesi amaçlandığı için İşitsel-Görsel yöntem kullanılmıştır. Stern’e
(1981) göre bu yöntem, belirli bir amaç doğrultusunda öğretilecek bilginin belirli
sınırlar dâhilinde olması gerekmektedir. Doğan’a (2012) göre ise İşitsel-Görsel
yöntemde, tüm duyu organlarından yararlanma, öğretilecek konunun anlamlarını
davranış, jest ve mimiklerle sunma, görsellerle gösterme, sesli bir şekilde de
telaffuzunu dinletme vardır.
3. BULGULAR VE YORUMLAR

Dil öğretiminde ünlem ifadelerin hangi anlamda kullanıldığını öğrenmenin en iyi yolu ana
dilde karşılığını bir başkasından duymaktır. Şarkılarda geçen ünlemleri ve verdiği anlamları
belirtmek doğru öğretim için önemlidir. Şarkılarda tespit edilerek alt yazıları hazırlanmış
ünlemlerden bazıları şunlardır:
1.

Hay hay!: “Onaylama”, “Evet” anlamında kullanılmaktadır.

Bu ünlemin kavratılması için Nazan Öncel ve Tarkan’ın seslendirdiği “Hay hay” şarkısı
seçilmiştir. Bu şarkıdaki anlamı “onaylama, davet etme, kabul etme” anlamındadır.
Şarkılar izletildikten sonra öğrencilere hedef ünlemi farklı cümlelerde kullanmaları
istenilebilir.
…..
“Hay hay! buyursun gelsin.
Hay hay! temelli kalsın.
Hay hay! buyursun gelsin.
Hay hay! beni seven gelsin.”
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2.
Vah vah!: “Üzülme”, “Alay”, “İnanmama” için kullanılmaktadır. Bu ünlemin
kavratılması için Gökhan Özen’den ünlemle aynı adı taşıyan “Vah Vah!” adlı şarkı
seçilmiştir. Bu ünlemin şarkıdaki anlamı, “karşısındakiyle alay ederek ona
inanmamak” anlamında kullanılmıştır.
………
“Vah vah bensiz öksüz mü kaldın, vah vah!
Hani sen hiç ağlamazdın?
Bu ibretlik halinle vah, sana vah, sana vah!”
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3.
Vay anam vay!: “Şaşma”, “Alay” “Üzülme” gibi durumları anlatmada
kullanılmaktadır. Bu ünlemin kavratılması için Tarkan’dan “Vay Anam Vay” şarkısı
seçilmiştir. Bu ünlemin şarkıdaki kullanımı “kendi haline üzülmek” anlamında
kullanılmıştır.
“Vay anam vay halime vay anam vay
“Vay anam vay halime vay anam vay”
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4.
Ay! (inanmıyorum): İnanmıyorum ile beraber kullanıldığında “İnanmama”,
“Memnun olmama” ve “Şaşırma” anlamında kullanılır. Bu ünlemin kavratılması için ise
Aşkın Nur Yengi’nin “Ay İnanmıyorum” adlı şarkısı seçilmiştir. Bu ünlemin şarkıdaki
kullanımı “hem karşısındakine inanmıyor” “hem de biraz şaşkın” anlamında
kullanılmaktadır.
“Ay, inanmıyorum!
Ay, inanmıyorum, ay, inanmıyorum!
Aşka çıldırdım, dönendim durdum.
Yandım, kavruldum.
Deli sevdaymış, yolu bilmezmiş,
Zora gelmezmiş, ay, inanmıyorum!
Sevmişim boşuna bakmadan yaşına
Darısı başına
Ay, inanmıyorum!”
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5.
Of, of: “Sıkılma”, Rahatsız Olma”, “İstememe” gibi olumsuz durumlarda
kullanılmaktadır. Bu ünlemin kavratılması için Gülşen’in “Of Of” adlı şarkısı seçilmiştir.
“Of of, kömür gibi yanıyorum of of!
Ayıp mıdır seviyorum of of!
Hislerimle oynuyorsun
Gırgır geçip duruyorsun
Neden böyle yapıyorsun of!
Of of, kömür gibi yanıyorum!
Of of, ben derdimi biliyorum!
Of of, düşlerime giriyorsun !”

6.
Oh !: Rahatlama ve sevinme gibi durumlarda kullanılmaktadır. Of! Ünleminin
verdiği anlamın tersidir. Bu ünlemin kavratılması için Sezen Aksu’nun “Oh Oh” adlı
şarkısı seçilmiştir.
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“Oh oh, suyundan da
Oh oh, şuyundan da
Oh oh, buyundan da
Koy koy”

7. Hadi!: “Harekete geçme”, “umursamama”, “inanmama”, “şaşırma” gibi durumlarda
kullanılmaktadır. Bu ünlemi kavratmak için Fatih Ürek’in seslendirdiği “Hadi Hadi” adlı
şarkısı seçilmiştir. Bu şarkıdaki anlamı “umursamamak, kendisi için önemli olmamak”
anlamlarında kullanılmıştır.
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8.
Aman!: Bu ünlem “Şaşma, sevinme, yardım dileme, bıkma, dikkatli olma”
anlamlarında kullanılmaktadır. Bu ünlemin kavratılması için Emel Müftüoğlu’nun
seslendirdiği “Hovarda” şarkısı seçilmiştir. Bu şarkıda ünlem, dikkatli olmak
anlamında kullanılmıştır.

9.
Eyvah! Beklenmedik bir olay, üzücü bir durum karşısında söylenmektedir. Bu
ünlemin kavratılması için İbrahim Tatlıses’in “Eyvah” adlı şarkısı seçilmiştir.
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4. SONUÇ
Yabancı Dil olarak Türkçenin öğretiminde, özellikle web tabanlı teknolojilerdeki gelişmeye
paralel olarak ortaya çıkan imkânlardan dil öğretiminde de yararlanılmaktadır. Bu çalışmada
Türkçe öğretimi müfredatında bulunan ünlemler konusunu daha eğlenceli ve daha etkili bir
şekilde öğrenmeyi olanaklı kılmaya yönelik alternatif bir teknik sunulmuştur. Öğrencilere
müzik kliplerindeki alt yazılar yardımıyla Türkçe öğretiminde yer alan ünlemlerin
öğretilmesi süreci verilmeye çalışılmıştır. Yabancı öğrencilerin, öğrendiği dili kullanırken
rahat bir şekilde kendini ifade etmesi ve dil öğreniminde gerekli motivasyonun sağlanması
hedeflenmiştir.
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ABSTRACT
Pedagogy is derived from Greeek paid (child) and agasos (counselling). This word means the art of teaching to children and
nowadays it is commonly used in educational sciences. All the things written or oral, which is suitable for children’s
physchological and physical development, appeal to imaginary world, form the concept of children's literature. Children's
literature products are closely related with education subjects, especially language and native language training. In Turkish
literature, samples of written for children and children's literature are come into sight only in Tanzimat reform era. Among this
examples, Tevfik Fikret's work Şermin is particular importance. Tevfik Fikret's opinion, working as a teacher a long time and
regards teaching as a way of live, is clearly seen in Şermin. Şermin, giving importance to Turkish education and training, the
matters contained in and the aspect of first children's poetry book in Turkish literarture, is worth examining. Poem's in Şermin
are thmaticaly examined, Fikret's chid type, aims to educate as a educator and importance given to Turkish education can be
seen clearly. In this work poems in Şermin will be thematicaly categorized and pedagogical elements in Şermin, which examples
of different approach to Turkish education and training, will be discussed.

Key Words: Şermin, Tevfik Fikret, pedagogics, language training, Turkish education.

ÖZET
Pedagoji, Yunanca paid (çocuk) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiştir. Çocuklara öğretme bilim ve sanatı anlamına
gelen bu sözcük, günümüzde özellikle eğitim bilimleri alanında yaygın olarak kulllanılmaktadır. Çocukların ruhsal ve bedensel
gelişmelerine uygun, onların hayal dünyasına hitap eden; çocuğun anlamasına ve yorumlamasına imkân tanıyan; çocuğu
eğitirken eğlendiren sözlü ve yazılı verilerin tümü çocuk edebiyatı kavramını oluşturur. Çocuk edebiyatı ürünleri, eğitim
konusuyla özellikle de dil ve ana dili eğitimi konusuyla yakından ilgilidir. Türk edebiyatında sadece çocuklar için yazılmış ve
çocuk edebiyatı ürünü kapsamına giren örnekler ancak Tanzimat döneminde görülmeye başlanmıştır. Bu örnekler içerisinde
Türk edebiyatının çağdaşlaşmasına büyük katkısı olan Tevfik Fikret’in Şermin adlı eseri özel bir önem taşımaktadır. Uzun süre
öğretmenlik yapan ve eğitimi yaşam biçimi olarak gören Tevfik Fikret’in bu yönü Şermin’de açıkça görülmektedir. Şermin,
Türkçe’nin eğitimi ve öğretimine verdiği önemle; içerdiği konularla, üslubuyla ve Türk edebiyatındaki ilk çocuk şiir kitabı olması
yönüyle incelenmeye değer bir metindir. Şermin’deki şiirler tematik olarak incelendiğinde Fikret’in bir eğitimci olarak
yetiştirmeyi hedeflediği çocuk tipi ve Türkçe öğretimine verdiği önem açıkça görülecektir. Bu çalışmada Şermin’de yer alan
şiirler tematik olarak sınıflandırılarak, Türkçe’nin eğitimi ve öğretimine dair farklı bir yaklaşım örneği olan Şermin’deki
pedagojik unsurlar ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şermin, Tevfik Fikret, pedagoji, dil eğitimi, Türkçe eğitimi.
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1. GİRİŞ
Çocukların ruh ve beden gelişmelerine uygun, onların hayal dünyalarına hitap eden;
çirkinlikten uzak, çocuğun anlama, kavrama ve yorumlamasına imkân tanıyan; çocuğu
eğitirken eğlendiren sözlü ve yazılı verilerin tümü çocuk edebiyatı kavramını oluşturur
(Aytaş-Yalçın 2002). Çocuk edebiyatı ürünleri, eğitim konusuyla yakından ilgilidir ve çocuk
edebiyatı ürünlerinin pedagojiden ayrı düşünülmesi mümkün değildir.
Toplumlar bazen kırılma noktaları yaşar; bu anlarda bazı sanat ve düşünce adamları ortaya
çıkar ve gerek fikirleri gerekse eserleriyle bazı şeyleri değiştirmeye çalışır. Türkiye toplumu
için de aynı durum geçerlidir. Türk edebiyatının çağdaşlaşmasına büyük katkısı olan Tevfik
Fikret de bu kırılma anlarında ortaya çıkmış önemli bir isimdir. Şair kimliğiyle tanınan Tevfik
Fikret’in eğitimci yönü de bulunmaktadır. Uzun yıllar öğretmenlik yapan ve eğitimi bir yaşam
biçimi olarak gören Tevfik Fikret’in eğitimci yönü özellikle Şermin adlı eserinde açıkça
görülmektedir. Türk edebiyatında batılı anlamdaki ilk çocuk şiir kitabı kabul edilen Şermin,
içerdiği konuları, üslubu ve vermek istediği mesajlarla eğitimciler tarafından incelenmeye
değerdir. Tevfik Fikret, Şermin’de idealindeki çocuğu ve dolaylı yoldan zihnindeki “yeni
insan” tipini ayrıntılı olarak anlatmıştır. Şermin’de işlenen temaların pedagojik açıdan daha
iyi anlaşılabilmesi adına eserleri ve yaşamı arasında sıkı bir bağ olan Tevfik Fikret’in yaşam
öyküsüne kısaca değinmek yerinde olacaktır.
Tevfik Fikret’in Yaşamı ve Edebi Kimliğine Dair
Asıl adı Mehmed Tevfik olan Tevfik Fikret, 24 Aralık 1867’de İstanbul’da doğmuştur.
Eğitimine Aksaray’daki Mahmudiye Rüştiyesi’nde başlayan Tevfik Fikret daha sonra Mekteb-i
Sultani (Galatasaray Lisesi)’ye gönderilir. Türkiye’nin saygın eğitim kurumlarından olan bu
okul, Tevfik Fikret’in düşünce yapısının şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu okulda
hem öğrenci hem de öğretmen olarak yer alan Tevfik Fikret, eğitimle ilgili görüşlerini bu
kurumda temellendirmiştir.
Çıkarmış olduğu Servet-i Fünun dergisi aracılığıyla bir edebiyat ekolü oluşturan Tevfik Fikret,
zaman zaman bazı tartışmaların içinde de yer almıştır. Doğrudan ya da dolaylı olarak yer
aldığı bu tartışmalarda kullandığı üslup ve yol gösterici tutum onun eğitmen yönünün bir
göstergesidir. Servet-i Fünun şiirini teknik itibariyle Batı şiiri seviyesine yaklaştıran Tevfik
Fikret, yazdığı şiirleri Rübab-ı Şikeste, Haluk’un Defteri ve Şermin adlı eserlerde toplamıştır.
Hayatı boyunca çeşitli siyasi ve edebi tartışmaların içinde doğrudan ya da dolaylı olarak yer
alan Tevfik Fikret, 1915 yılında vefat etmiştir.
2. YÖNTEM
Bu çalışma nitel bir araştırma yöntemi olan tematik sınıflandırma tekniği kullanılarak
yapılmış olup, Türkçe öğretimine farklı bir yaklaşım örneği olarak Şermin’deki pedagojik
unsurları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
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Şermin
Tevfik Fikret’in ölümünden önce yayımlanan son eseri, çocuklar için yazdığı şiirlerden
meydana gelen Şermin’dir. Tevfik Fikret, kitabına bu ismi verirken, genç yaşta ölen kız
kardeşinin kızı Şermin’in adını ve hatırasını yaşatmak istemiştir. Kitapta yer alan şiirlerin bir
kısmı yeğeni Şermin’den bir kısmı da uzun süre Fikret’in yakın çevresinde bulunan, II.
Meşrutiyet devrinin tanınmış eğitimcilerinden Mustafa Satı Bey’in kurduğu “Yuva” adlı
okulun neşe ve hayat dolu çocuklarından alınan ilhamla yazılmıştır (Uçman, 2005:VII).
Fikret’in ölümünden önce 1914 yılında yayımlanan Şermin’de toplam otuz şiir yer almakta ve
bu şiirler sırayla şu adları taşımaktadır (“İthaf” dışında):
1.“Şermin’in Elifbesi”,
2.“Hediye”,
3.“Umacı”,
4.“Muhallebim ve Mektebim”,
5.“Keman”,
6.“Siyah Bacı”,
7.“Rüya”,
8.“Öksüz”,
9.“Melek’in Kuzusu”,
10.“Papatya”,
11.“Kuşlarla”,
12.“Rengin”,
13.“Bahar Kalfa”,
14.“Yaz Nine”,
15.“Hazan Teyze”,
16.“Kış Baba”,
17.“Hasbihal”,
18.“İş Salonunda”,
19.“Marangoz”,
20.“Kırık At”,
21.“Arslan”,
22.“Yazın”,
23.“Kışın”
24.“Arı Sokar”,
25.”Ezan”,
26.”Ağustos Böceği ile Karınca”,
27.”Kör ile Kötürüm”,
28.”İki Yolcu”,
29.”Oldu Bitti!”,
30.”Veli Baba”
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Hece vezniyle, oldukça sade bir dille ve doğrudan doğruya çocuklar için kaleme alınan
şiirlerden meydana gelen Şermin’deki parçalar, Tevfik Fikret’in öteden beri hayalini kurup,
özlemini duyduğu, “yeni insan tipi”yle yakından ilgilidir. Çocuk psikolojisine uygun bir tarzda
yazılan şiirler, hemen her çocuğun kolayca okuyup anlayabileceği bir dil ve ifadeyle kaleme
alınmıştır. Bu şiirlerde, çocuğun çevresi, arkadaşları ve aile içindeki büyükleriyle olan
ilişkilerinin, oynadığı oyunların, korktuğu ya da ilgi duyduğu şeylerin, örnek alması veya uzak
durması gereken olayların çocuk psikolojisine uygun bir tarzda anlatıldığı dikkat
çekmektedir. Şermin’deki şiirler, şairin bir önceki eseri Haluk’un Defteri’nde yer alan
şiirlerden gerek dil gerekse vezin ve şekil bakımından farklı olmakla beraber, fikir
bakımından benzerlikler göstermektedir; Haluk’un Defteri’nde geliştirilen “yeni insan tipi”nin,
Şermin’de çocuk terbiyesine uygulanması söz konusudur (Uçman, 2005:VIII).
II. Meşrutiyet’in ilanından sonraki günlerde hayata ve geleceğe umutla bakan Tevfik Fikret,
memlekette yenilikler yapacak, memleketin teslim edilebileceği yeni neslin ideal örneği
olarak oğlu Haluk’u görmüştür. Fikret, bu ideal etrafında Haluk için yazdığı şiirler dışında,
hayatının bir döneminde Yeni Mektep adıyla bir okul kurmak istemiş; ancak maddi imkânları
el vermediğinden, bu okul için tasarladığı düşüncelerinin bir kısmını Mekteb-i Sultani’ye
müdür olduktan sonra uygulamaya çalışmıştır. Onun bu okulda yapmak istediği şey, çocuğa
daha hayata ilk adımlarını attığı ve çevresini tanımaya başladığı günden itibaren sadece
güzellikleri, iyi ve faydalı olanı öğretmek; tabiat sevgisini aşılamak, bir ömür boyu sürecek
dostluk ve arkadaşlıklar kurmak, arkadaşlarının sevinç ve kederlerine ortak olmak, ihtiyacı
olanlara yardım etmek; vatan, millet ve insan sevgisiyle dolu, şuurlu yeni bir nesil
yetiştirmektir. Fikret’e göre bu, öncelikle ilkokuldan başlayan ve giderek daha sonraki
yıllarda kademe kademe yükselerek bütün hayat boyunca devam eden bir süreçtir. Onun
idealindeki yeni insan tipi, Robert Kolej’de yıllarca aralarında bulunduğu, iradeli, hayatta
pratik ve faydalı şeylere önem veren, çağdaş dünyayı yöneten Amerikalı insan tipine çok
benzemektedir. Tasarlanan Yeni Mekteb’in programında en çok tekrarlanan kelime “pratik”
sözcüğünün karşılığı olan “ameli” kelimesidir. Yeni Mekteb’in amacı, çocuğun hafızasını
geliştirmek değil, onu bir an önce hayata hazırlamak, bunun için de pratik birtakım bilgiler
öğrenmesini sağlamaktır. Bu okulda teorik bilgi yerine öncelikle el işlerine ve spora önem
verilmekte; belli bir alanda uzman olmak yerine, hayatta başarılı olacak iş adamı yetiştirmek
hedeflenmekte, bunu için de çocuğun öncelikle ellerini ve bedenini kullanmayı öğrenmesi
gerekmektedir. Çocuklara bilgiyi kitaptan teorik olarak öğretmek yerine, “oyun” yoluyla
öğretmeyi hedefleyen bu yeni anlayış doğrultusunda Şermin’de yer alan şiirlerden özellikle
“Marangoz” ve “Kırık At”ın çeşitli aletler kullanmak suretiyle, çocuklara pratik bilgiler
öğretmek amacıyla yazıldığı anlaşılmaktadır (Uçman, 2005:X).
Şermin’deki ilk şiir “İthaf” adını taşır ve eğitimci Satı Bey’in kurmuş olduğu “Yuva” adlı okulun
küçük öğrencilerine armağan edilmiştir. Eğitimci Satı Bey ve Tevfik Fikret’in dostlukları ve
Türk eğitim hayatına katkıları hem Türk eğitim tarihi için hem de Şermin’de verilmek istenen
mesajların daha iyi anlaşılması açısından önemlidir.
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Şermin’deki Şiirlerin Tematik Olarak Sınıflandırılması ve Bunların Çocuk Eğitimiyle
İlişkisi
Türk edebiyatında çocuk teması Tanzimat’a kadar arka planda kalmış; çocuğun edebiyatla
ilişkisi masallar, tekerlemeler, bilmeceler ve efsaneler gibi sözlü halk edebiyatı ürünleriyle
sınırlandırılmıştır. Divan edebiyatı, sahip olduğu nazım örneklerinin zenginliğine karşın,
çocuğa seslenen, eğitsel amaç güden şiirleri bünyesinde barındırmaz. Türk edebiyatında
çocuğa seslenen ilk şiir olarak Nabi’nin “Hayriyye” adlı mesnevisi kabul edilir. Bu eserde Nabi,
oğlu Mehmet’e yaşam ve toplumla ilgili öğütler verir; ancak bu eser bir çocuğun anlayacağı
dille değil de bir yetişkinin anlayabileceği bir dille yazılmıştır ve çocukların bilişsel
düzeylerini aşan örtük anlamlar içerir.
Tanzimat’tan sonra Şinasi, Ziya Paşa, Muallim Naci, Ahmet Rasim gibi sanatçılarımızın
eserleri ve Batı edebiyatından dilimize çevrilen eserlerle çocukların dünyasına girilmeye
çalışılmıştır. Çocuk edebiyatı ve konusu Türk edebiyatında ancak Meşrutiyet döneminden
sonra kapsamlı olarak ele alınmaya başlanmıştır. Özellikle Batılı öğretim anlayışının
benimsenmesi ilgilerin bu alana yönelmesini artırmıştır. Çocuklar için eğitsel bir görüşle şiir
yazılması anaokullarının açılmasıyla önem kazanmıştır. İbrahim Alaattin (Gövsa), Ali Ulvi
(Elöve), Ziya Gökalp ve Tevfik Fikret, o dönemde çocuk şiirleri yazan sayılı isimlerden
birkaçıdır. Özellikle Tevfik Fikret, gençliğin toplumdaki yerini ve önemini kavrayan,
çocukların eğitimini düşünen ve bunu şiirlerinde dile getiren ilk şairimizdir. Oğlu Haluk’u ve
ülkenin tüm çocuklarını çok seven Fikret, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın çok iyi
yetiştirilmesi gerektiğinin üzerinde ısrarla durur. Şermin’deki tüm şiirler bu bakış açısıyla
kaleme alınmıştır.
Şermin’de Yer Alan ve Doğrudan Bilgi Aktarımı İçeren Şiirler
Şermin’deki şiirler tematik olarak incelendiğinde bazı kavramların ön plana çıktığı görülür.
Bu kavramların başında eğiticilik ve öğreticilik gelir. Tevfik Fikret’in eğitimci kimliği ve eserin
çocuklar için yazılmış olması dikkate alındığında bu durum şaşırtıcı değildir. Şermin’de yer
alan “Şermin’in Elifbesi” ile “Muhallebim ve Mektebim” başlıklı şiirler doğrudan doğruya bilgi
aktarımı içerir ve didaktik şiir kategorisine alınabilir.
“Şermin’in Elifbesi” adlı şiir, bir çocuğa alfabenin eğlenceli bir yoldan öğretilmesinin en güzel
örneğidir. Şiirin dizelerine bakıldığında bu durum açıkça görülebilmektedir:
— Elifbeni oku, cicim
— Elif, be, pe, te, se, cim, çim,

Ha, hı, dal, zel, sin… Yok, zel, rı
Ze, je, sin, şın, sat, dat, tı, zı
Ayın, gayın, fe, kaf, kef, lam,
Mim, nun, vav, he, ye; bir de lam,
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Yok; lamelif; bir de kef var.
Bir de üç noktalı kef var.
Hangi harfler kalındırlar?
Ha, hı, sat, dat, tı, zı, ayın, gayın,
Peki.
Bir de kaf var.
En kalını ayın, gayın.
— Hangileri bitişmiyor
Kendisinden sonrakine?
— Hoca yedi harf var diyor:
Elif, dal, zel, re, ze… Nine,
Ben yoruldum artık! — Peki,
Yalnız söyle: Hemze nedir?
— Hemze… Hemze… Evet, o bir
Küçük ayın başıdır ki
E okunur, i okunur,
Bazan eliflere konur.
—
—
—
—

Harf-i imla hangileri?
Bilmiyorum!
Yok, bilirsin.
Elif, vav, he, ye değil mi?..
Artık, nine, bana izin.
—
—
—
—

— Peki, yavrum, haydi oyna;

Koca bir aferin sana!
Şiir dikkatle okunduğunda metnin tamamının didaktik öğelerden oluştuğu ve çocuklara
eğlenceli yoldan alfabeyi öğretmeyi amaçladığı görülür. Bu amaç doğrultusunda metni dikkat
çekici kılmak için karşılıklı konuşmaya dayanan canlı ve basit ifadeler kullanılmıştır. Bunun
sebebi hedeflenen okur kitlesinin çocuklardan oluşmasıdır.
Şermin’de yer alan Muhallebim ve Mektebim adlı şiir okul sevgisinin ve bilginin öneminin
doğrudan doğruya aktarıldığı didaktik öğeler içeren bir diğer şiirdir. Şiirde yer alan şu dizeler
basit ve eğlenceli bir dille yapılan bilgi aktarımına iyi bir örnektir:
Ninem sordu: — Şermin, kimi
Çok seversin? — Ooo, ninemi!
— Başka? — Babamı şüphesiz,
— Daha? — İzin verirseniz
Sayayım: Muhallebimi,
Sütlacımı, şekerimi,
Hep şekerlemelerimi;
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Biraz da gevrek severim…
Fakat en çok mektebimi,
Mektebimi pek severim.
Âlî bina!
Neler öğretir o bana,
Tam bir hafta oluyor ki
Biliyorum: Dünya iki
Ayrı ve büyük parçadır.
Avrupa, Asya, Afrika;
Bunlar eski,
Evet, bunlar eski dünya;
Öteki de Amerika
Ve adalar… Neydi ismi?
Avusturalya değil mi?
Evet, o; Avusturalya;
Bunlar yeni dünya… Demek
Toprağımız beş kıt’adan
Birçok karayla adadan,
Ve denizlerden ibaret
Karaların isimleri
İşte hatırımda; kendim
Kitabımı dünden beri
Karıştırdım ve öğrendim
Birkaç büyük deniz… Elbet
Hocamız bugün onlardan
Bize bahsedecek ve ben
Sayacağım ezberimden:
Bahr-i Siyah, Bahr-i Sefid,
Bahr-i Muhit-i Atlasi
İki de Bahr-i Müncemid,
Bahr-i Umman… İşte hepsi.
Yok, daha vardı, lakin
Hatırımdan çıkmış, demin
Biliyordum… Kalın kafa!
İnsan öğrendiği şeyi
Daha iyi
Öğrenmeli… Şimdi bana
Bıldır iyi bellediğim
En güç şeyleri sorsalar,
Bilirim; ezberlediğim
Hafızamdan çıkmaz; çıkar
Fakat onlar dikkatsizce
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Öğrendiğim şeylerdir hep.
Bugün ders alırım, gece
Hazırlarım, yarın mektepte
Dinleyin, bilmiyorsam
Eğer hepsini tastamam,
Sizin olsun muhallebim…
Bana yetişir mektebim!

Şermin’deki Öğüt ve İbret İçeren Şiirlere Toplu Bir Bakış
Çocuk eğitimi, çocuğa bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışların kazandırılmasını
kapsayan bir süreçtir. Bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi için çeşitli etkinliklerden ve farklı
disiplinlerden yararlanılması esastır. Çocuk kitapları, çocukların, özellikle duyuşsal alandaki
kazanımlarını artıran, onlara farklı yaşantıları deneyimleme fırsatı sunan kitaplardır. Şermin
adlı esere çocuk kitaplarının bu özelliği göz önüne alınarak yaklaşıldığında birçok şiirde öğüt
ve ibret temasının yer aldığı görülmektedir.
Şermin'de yer alan "Öksüz", "Kör ile Kötürüm", "İki Yolcu" ve "Oldu Bitti!" adlı şiirler
dayanışma, yardımseverlik, merhamet, tamah, sevgi ve şefkat duygularını işleyerek öğütte
bulunmaları yönüyle önemlidir. Bu şiirlerde yer alan ifadeler, okuyucuyu yani çocukları
etkileme ve onların duygu dünyalarını zenginleştirme bakımından oldukça başarılıdır.
"Öksüz" adlı şiirde bir çocuğun, derste hocasının anlattığı bir öyküyü evde ailesiyle
paylaşması ve öksüz kavramını sorgulaması anlatılır. Bu şiirde öksüz sözcüğünün anlamı,
şiirde anlatıcı çocuğun hayatından verilen örneklerle kavratılmaya çalışılmıştır:
..................................
Kuzum anne, öksüz nedir?
— Öksüz, öksüz... Ah! Sende bir
Yarım öksüz değil misin?
Büyüdün de onun için
Söylüyorum; güzel ninen
Kaç yıl oldu bu âlemden
Çekileli... Ben halanım;
Vakıa ben de ananım
Baban asker, uzak yerde;
Kim bilir hangi çöllerde
Sayıklıyor şimdi seni!
Görmedin nineciğini;
Sen dünyaya geldiğin gün
O dünyadan gitti, küskün.
...............................
Bil ki, evladım, cihanda
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Yarım öksüzler pek çoktur
Öyle olmayan hiç yoktur;
Bil de teselli bul biraz.
Hayır, birlikte yaşamaz
Kimsenin anası babası
Vatan, öksüzler anası
Yaşatırsak, bir o yaşar
Yaşasın ta haşre kadar!
"Öksüz" adlı şiirdeki öksüzlük teması ve bu temadan vatan sevgisi kavramına geçiş oldukça
başarılıdır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış zamanlarında yazılan bu şiir, vatan sevgisi temasına
vurgu yapması ve çocuklarda vatanı koruma, yaşatma bilinci oluşturması bakımından önem
arz eder.
Şermin'de yer alan "Kör ile Kötürüm" başlıklı şiirde yardımseverlik ve dayanışma teması ibret
verici bir öykü aracılığıyla işlenir. Şiirde biri kör biri de kötürüm olan iki kişinin karşılıklı
konuşmaları vardır. Bu kişiler bir araya gelerek birbirlerinin eksiklerini kapatabileceklerdir.
Şiirin son dizeleri de metnin genelinde verilen mesajın özeti niteliğindedir:
...................................
İki mihnet birleşince
Bir teselli hasıl olur,
Mihnetliler kurtulur
...............................

"İki Yolcu" başlıklı şiirde ise yola çıkan iki yolcunun başından geçen bir olay anlatılır. Şiirdeki
yolculardan biri yolda bir kestane görür ve onu almak için duraksar. Arkadaşı duraksayan
yolcuya acele etmesini söyler, arkadaşıyla kestaneyi paylaşmak istemeyen yolcu ise
bahaneler üretir ve ona eşlik etmez. Durumu anlayan diğer yolcu ise eğilir ve yerdeki
kestaneyi almaya çalışır. Böylece iki yolcu arasında büyük bir kavga başlar ve o anda
yanlarından geçmekte olan bir hoca yolcuların yanına gelir. Hoca, kestaneyi alır, kabuklarını
soyar ve kabukları yolculara paylaştırarak kestaneyi kendi yer. Yolcular şaşkındır ve şiir şu
dizelerle bitirilir:
Yolcular kalakaldılar;
Kısmetlerini aldılar!
Ne göz kalmıştı, ne kulak...
Anlayana bu ibrettir
Az tama çok ziyan verir.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

2028

NesibeYAZGAN USLU

"Oldu Bitti" başlıklı şiirde ise oyun oynamak isteyen ancak hangi oyunu oynayacakları
konusunda karar veremedikleri için birbirleriyle kavga eden ve bu yüzden hiç oyun
oynayamayan iki çocuk anlatılır. Çocuğun gelişim evreleri düşünüldüğünde 0-7 yaş aralığına
denk gelen benmerkezci düşüncenin bu şiirde eğlenceli ve basit bir dille işlendiği
görülmektedir.
Tevfik Fikret'in idealindeki çocuk tipini ifade etmeye çalıştığı Şermin'de çocuklara öğütlenen
bir diğer kavram da çalışmak, sorumluluk almak ve bundan mutluluk duymaktır. "İş
Salonunda", "Marangoz", " Kırık At", "Ağustos Böceği ile Karınca", "Hasbihal" başlıklı şiirlerde
bu kavramlar üzerinde durulur. "İş Salonunda" adlı şiirde hocalarıyla el işi dersine çalışan bir
sınıf öğrenci ve çalışmalarının ardından sınıfı temizlemeleri anlatılır. Bu şiirde bir işi
başarmanın mutluluğu ve birlikte iş yapmanın güzelliği anlatılmaktadır.
"Marangoz" şiirinde bir çocuk beş günlük marangozluk macerasını ve çalışmaktan duyduğu
mutluluğu anlatır (Sever, 1996: 38). Şiirde yer alan "Çalışan her işi görür; / İnsan için san'at
çoktur, / Yapılmayacak iş yoktur." dizeleri çalışmaya duyulan inancın bir göstergesidir.
"Kırık At" şirinde bayramda büyükbabasının kendine aldığı atı kırılan bir çocuğun atını
demirciye götürmesi, demircinin atı tamir ederken yaptıkları ve çalışırken kullandığı aletler
anlatılır. Şiirin sonunda yer alan "Demek, biraz iyi işler, / Birçok alın teri ister!" dizeleri alın
teri emekle pek çok işin başarılabileceği ve bundan duyulan mutluluğu anlatmaktadır.
"Ağustos Böceği ile Karınca" adlı şiir ağustos böceği ve karınca hikâyesinin şiire dökülmüş
halidir. Bilindiği gibi karınca yazın çalışır ağustos böceği ise eğlenir; kışın aç kalan ağustos
böceği bir gün karıncadan yardım ister. Karınca ona yardım etmez ve şu dizelerde bir ders
verir:
Şimdi de raks edin, ne var?
Yazın çalan, kışın oynar!
"Hasbihal" adlı şiirde de okul sevgisi, çalışma ve çalışkanlık kavramı yoğun olarak işlenmiştir.
Şiirde Mekteb-i Güzin adlı okulun öğrencileriyle sohbet eden Fikret, geçmişteki eğitimle
bugünkü çocukların sahip olduğu eğitim imkânlarını karşılaştırır ve çocuklara çok şanslı
olduklarını ve bu şansı iyi kullanmaları gerektiğini söyler:
...................................
Bize nisbet bugün birer
Küçük âlimsiniz sizler.
Okuyunuz: Okuyanlar
Çok şey bilir, çok şey yapar.
Muradına onlar erer
Değerler Eğitimi Kapsamında Doğa Sevgisi ve Bunun Şermin’deki Yansımaları
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İnsanoğlunun doğayla kaçınılmaz bir etkileşimi vardır. Günümüzde ve uygar toplumlarda
çocuklar doğadan uzak yaşamaktadır ve onların doğayla sıkı ilişkiler kurma ve doğa deneyimi
edinme olanakları pek azdır (Montessori, 1952: 54). Uzun süre, doğanın çocuk eğitimi
üzerindeki etkisi yalnızca ahlaki bir faktör olarak düşünülmüştür. Daha sonra, çocuğu eğitsel
küçük tarlaların bakımına yönelterek, çocuğun aktivitesini doğaya bağlama girişimi
görülmüştür. Bununla beraber, doğayı yalnızca tanıma değil aynı zamanda onun içinde
yaşama anlayışı eğitimin en yeni kazancıdır (Montessori, 1952: 54; Akyüz, 1979: 85). Eğitim
tarihi bağlamında bu şekilde açıklanabilen çocuk ve doğa ilişkisi iyi bir şair ve eğitimci olan
Tevfik Fikret’in de dikkatinden kaçmayarak şiirlerine yansımıştır.
Şermin’de yer alan “Melek’in Kuzusu”, “Papatya”, “Kuşlarla”, “Rengin”, “Bahar Kalfa”, “Yaz
Nine”, “Hazan Teyze”, “Kış Baba”, “Arslan”, “Yazın”, “Kışın”, “Arı Sokar”, "Veli Baba” adlı şiirler
doğa ve hayvan sevgisi temalarını işleyerek, çocuklara doğada yaşananları, mevsimlerin
değişimini ve bunların insanlar üzerindeki etkilerini anlatır.
“Melek’in Kuzusu”, “Arslan”, “Rengin”, “Arı Sokar” ve “Kuşlarla” adlı şiirlerde hayvan sevgisi
teması eğlenceli bir dille işlenir. Özellikle “Arı Sokar” şiiri hayvan sevgisi ve hayvanlarla ilgili
bilgilerin hikâyeler aracılığıyla aktarılmasına iyi bir örnektir ve şiirin bazı dizeleri şu
şekildedir:
Camda kocaman bir arı
Halka, halka, siyah sarı;
Kamburunu çıkararak,
Tamburunu da çalarak,
Dolaşıyor, dolaşıyor
Çıkmak için uğraşıyor.
— Şuna bir iplik takmalı
Nasıl vızlıyor bakmalı!
— Yavrum, sakın, arı sokar,
İğnesinden zehir akar;
Acısına dayanılmaz.
Kim söz anlar? Hem biz kurna
Değil miyiz? O sokmadan,
Damla zehri akmadan
Biz sokarız… İplik hazır,
Bir ucunda ilmik hazır,
Hepsi hazır; haydi!.. — Aman,
Anne, yetiş! — Ne var? — Hayvan
Soktu beni. — İşte buldun
Aradığını, oh olsun!
Al dersini, otur şimdi;
Sana demedim miydi:
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“Yavrum, sakın, arı sokar;
İğnesinden zehir akar!”
………………………………..
“Papatya”, “Bahar Kalfa”, “Yaz Nine”, “Hazan Teyze”, “Kış Baba”, “Yazın”, “Kışın” adlı şiirlerde
doğa sevgisi ve mevsimler teması işlenmektedir. Mevsimler kişileştirilerek, mevsim
değişikliklerinde yaşananlar, çocuklara basit bir dil ve rahat ifadeler aracılığıyla aktarılır.
“Papatya” şiirinde papatyaların güzellikleri anlatılır ve bu şiir Şermin’in en başarılı tabiat
portresi şiirlerinden biridir.
Hasan Tahsin’e ithaf edilen “Bahar Kalfa” adlı şiirde ilkbahar, güzel bir kadına benzetilerek
kişileştirilmiştir. “Yaz Nine” adlı şiirde ise yaz mevsimi orağı elinde gezen yaşlı bir kadına
benzetilmiştir. “Hazan Teyze” şiirinde sonbahar hasta ve yorgun bir kadına benzetilerek şiirin
genelinde hüzün ve acıma duyguları hissettirilmiştir. “Hazan Teyze” sonbahar yaprakları gibi
sararıp solmuştur ve bu durum şiirde şöyle ifade edilir:
Bir haftanın içinde, bak,
O gül yüz nasıl sararmış;
Elde mi, ah, acımamak?
Üç aycağız ömrü varmış…
Hicran oldu halin bize;
Ölme sakın Hazan Teyze!
“Kış Baba” adlı şiirde kış mevsimi dağda yaşayan ihtiyar bir çobana benzetilmiştir. Kışın yüzü
soğuktur, ölüm saçan gözleri, zehir saçan bir nefesi vardır; o gelince köyde bereket kesilir,
hayvanlar yiyecek bulamaz, yollar karla kaplanır. Kış gelince hastalıklar ortaya çıkar, açlık baş
gösterir, ağaçlar yapraklarını döker, çocuklar üşürler. Şiirin genelinde kışla ilgili olumsuz bir
portre çizilir, bu bakış açısının oluşmasında eskiden kış mevsiminin daha ağır koşullarda
yaşanmasının da payı büyüktür.
Değerler Eğitimi Kapsamında Korku ve Sevgi Temalarının Şermin’deki Yansımaları
Korku ve sevgi teması, çocukların dilinden çocukların dünyasına bakan Şermin’de öne çıkan
ve değerler eğitiminin önemli bir kısmını oluşturan temalardandır. Şermin’deki “Siyah Bacı”,
“Ezan”, “Umacı” adlı şiirler, korku temasının yoğun olarak işlendiği şiirlerdir.
Tevfik Fikret, “Umacı” şiirinde çocukları korkutan şeylerin gerçekte ne olduğunu onlara
anlatarak onları bu tür korkulardan kurtarabileceğini savunur (Kaplan, 2005: 200). Umacı,
Anadolu’da küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş, kötü ve hayali bir yaratıktır
(Beydilli, 2005: 444). Umacı, tıpkı cadı, cin, dev ve şeytan gibi masallarda ve efsanelerde
çocuklara zarar vermek isteyen çirkin bir yaratık şeklinde tasvir edilir. Şaire göre, umacı,
cadı, şeytan, cin, dev gibi olağanüstü masal motifleri çocukları kandırmak için uydurulmuş
boş şeylerdir (Koşar).
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“Umacı” şiirinde, ağabeyinin Şermin’e verdiği kutudan çıkan “umacı”nın korkulacak bir şey
olmadığı aslında bir avuç yün, biraz kâğıt parçası ve biraz telden ibaret basit bir oyuncak
olduğu anlatılmaya çalışılır:
Şermin umacıdan korkar
Zannedenler yanılırlar.
Hayır, Şermin’de doğrusu
Yoktur umacı korkusu.
Eskiden o da korkarmış,
Onu da korkuturlarmış,
“Umacı geliyor!” diye;
Çocuk, aldanır her şeye.
Lakin artık yüreğini
Oynatmıyorne ecinni,
Ne cadı, ne dev, ne şeytan;
Çünkü… Çünkü hepsi yalan!”
Ona her şeyi öğreten
Ağabeyi, bilmem nerden,
Bir gün bir kutu getirir,
Kutuyu Şermin’e verir:
“Oynat şu mandalı biraz.”
Mandalı oynar oynamaz
Kutu çocuğun elinden
Fırlar; korktuğunu gören
Ağabeyi der ki: “Şermin,
Seni titreten şu hain,
Şu korkunç şey ki kutudan
Çıkıverdi, bir kuzudan
Koparılmış bir avuç yün,
Biraz kâğıt, biraz da dün
Sana verdiğim tel yok mu,
İşte ondan ibaret… Bu
Seni titretti; çünkü sen,
Yazık böyle boş şeylerden
Titreyecek kadar boşsun!
Tekmil cadın koncolozun
İşte böyle boştur.” Şermin
O gün korkmamağa yemin
Etti; artık yalan dolan
Çarşamba karılarından,
Cadılardan titremiyor:
“Hep kutuda onlar!” diyor.
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Aklı başında insanlar
Yalnız fenalıktan korkar.
Şiirin son iki dizesi çocuklara, yalnızca aklın ve bilimin önderliğine inanmaları gerektiğini
bunların dışındaki rehberlere inanmanın yanlış olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.
“Siyah Bacı” adlı şiir korku temasının yersizliğini işleyen başka bir örnektir. Şiirde
karanlıktan ve geceden korkan çocuklara bu şiir aracılığıyla bu korkularının boş olduğu
mesajı verilir. Şiirde, gece kişileştirilerek sevimli bir dadı şeklinde tasvir edilmiştir. Şiirdeki
“Yatayım akşam olsun da, / Siyah bacımın koynunda.” dizeleri son bölümlerde tekrar edilerek
gecenin korkulacak bir şey olmadığı yinelenmiştir:
Benim siyah bir bacım var:
Adı Leyla,
Gözü şehla…
Kollarında, ellerinde,
Saçlarının tellerinde
Pullar, inciler parıldar.
Dilber bacı!
Anber bacı!
Yatayım, akşam olsun da,
Siyah bacımın koynunda.
Akşam gelir, sabah gider;
Anber bacı!
Dilber bacı!
Bilmem gündüz nerelerde,
Hangi dağlar, derelerde
Gizli gizli seyran eder.
Gözü şehla,
Adı Leyla…
Yatayım, akşam olsun da,
Dilber bacımın koynunda.
Siyah bacım süse mecbur;
Adı Leyla,
Gözü şehla…
Bazı akşam bir ay iğne
Revnak verir kakülüne;
O zaman pek mağrur olur.
Anber bacı!
Dilber bacı!
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Yatayım, akşam olsun da,
Anber bacımın koynunda.
Bacımı pek seviyorum;
Dilber bacı!
Anber bacı!
Bana şimdi rahat haram,
Bacımın koynunda akşam
Fakat rahatça uyurum.
Adı Leyl,
Gözü şehla…
Yatayım, akşam olsun da,
Siyah bacımın koynunda.
Çocuklara korku ve baskı ile din terbiyesinin kazandırılamayacağı ve çocuk eğitiminde
korkunun kullanılmaması gerektiğini vurgulayan “Ezan” şiiri de korku temasının farklı bir
açıdan ele alındığı dikkat çekici bir şiirdir. Şiir, bir babanın çocuğuna “Hayya-ale’l-felah
nedir?” sorusunu sormasıyla başlar. Çocuk bu soruyu “Ezan” diye yanıtlar. Daha sonra babası
ezanın ne olduğunu sorar. Çocuk bu soru üzerine geçmişte yaşadığı bir olayı hatırlar.
Büyükbabasıyla camiye giden çocuk, camide uyuyakalmıştır. Babasına camide uyuyakaldığını
söylediğinde beklemediği bir şey olur ve babasının tokadını yanağında hisseder. Bu
beklenmedik olay, çocuğun dünyasını derinden etkilemiştir ve üzerinden zaman geçse de
çocuk bu olayı kolay kolay unutmaz. İlginç kurgusuyla dikkat çeken şiirin tamamı şu
şekildedir:
Babacığım geçen sabah
Beni çağırdı, dedi ki:
— Nedir “Hayya-ale’l-felah”?
— Ezan, dedim. — Ezan, peki;
Ezan nedir, bilir misin?..
Bakıyordum hazin hazin,
Babam niçin bilmem güldü,
Tekrar etti: — Nedir ezan?..
Başımdan buzlu su döküldü;
Bana babam her ne zaman
Böyle şeyler sorarsa çok,
İçerimde bir soğukluk
Hissederim, bütün kanım
Damarımda donar birden.
Soruyordu o: — A canım,
Hiç ezan duymadın mı sen?
—Duymadım mı? Sabah, akşam
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Dinliyorum; büyükbabam
Bana abdest aldırdı da
Camiye bile götürdü.
— Ya, ne yaptın sen orada?
— Namaz biraz uzun sürdü,
Uyuyakalmışım ben de
Maksurenin köşesinde.
— Camide hiç uyunur mu?
Dedi babam, dargın dargın.
Anlatamam o korkumu;
Titriyordum… Hala, bakın,
Nasıl çarpıyor yüreğim!
Hep bildiğim, bellediğim
“Allahümme salli”leri
Sayıyordum, çünkü tokat,
Mini minicikten beri
Hiç de hoşuma gitmez… Çat!
İşte indi… Of! Yanağım!..
Şimdi babam adım adım
Söylenerek gidiyordu.
Uzaklaştı artık sesi,
Benim de gözyaşım durdu;
Çünkü ezan meselesi
O adımlarla beraber
Uzaklaşıp gitti.. — Eğer,
Diyordum, beybabam şimdi
“Ezan nedir?” diye tekrar
Gelip dikilirse… Haydi
Sen de!.. Dedim, bu ne kadar
Korku? Baban canavar mı?
Onun gibi baba var mı?..
Fakat tokat yanağımda
Sızlıyordu; o gün bugün
O dargın ses kulağımda
Ezan okur; ben büsbütün
Uykudan geçmedimse de
Maksurenin köşesinde
Gözlerim uyku görmüyor.
Zaten büyükbaba artık
Camiye de götürmüyor;
Onu da aldı mezarlık.
Şimdi o cennet bağında;
Nineciğimin sağında,
Ona da bir taş dikildi.
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Dün görünce mezarını
O tokadı hatırladım,
Yanağım yandı, ağladım.
Babam hemen koşup sildi
Gözlerimin yaşlarını!
Şiirde görüldüğü gibi çocuk kendisine atılan tokadı yıllar sonra dahi hatırlar. Bu olay çocuk
eğitiminde korkunun, baskının ve şiddetin kullanılmaması gerektiğine iyi bir örnektir. Çocuk,
şiddeti, çok sevdiği babasından dahi görse iç dünyasında bunun muhasebesini yapmaktadır.
Şiirdeki dizeler de bu muhasebenin açık bir örneğidir. Şiirde dikkat çeken bir diğer konu da
çocuklara verilecek din eğitimiyle ilgilidir. Din eğitiminde baskıcı bir tutum izlemek, yer yer
şiddete başvurmak, çocuğun dine karşı olumsuz bir tutum beslemesine yol açabilir. Şiir bu
mesaj üzerine kuruludur.
Eğitimde gönüllülük ilkesi esastır. Söz konusu, çocuk eğitimi olduğunda bu kavram daha da
önem kazanır. Çocuklar, sevdikleri şeylere daha çok ilgi gösterir ve sevdikleri şeyleri daha
kolay öğrenirler. Yapılan araştırmalar öğrenme ve eğitim gibi kompleks kavramlarda sevginin
ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Şermin’de yer alan “Keman” ve “Rüya” adlı
şiirlerde sevgi teması yoğun olarak işlenmektedir. “Rüya”da anne sevgisi anlatılır. Annesini
görmemiş, ninesi tarafından büyütülmüş bir çocuğun ateşli bir hastalık anındaki
sayıklamaları, çocuğun, eksikliğini hissettiği annesine olan sevgisi ve bunun yansımalarından
söz edilir. Bilindiği gibi çocukların karakter gelişiminde ve aileden aldıkları ilk eğitimde
annenin rolu çok büyüktür. Dolayısıyla anne eksikliği çocuk eğitiminde ve çocuk
psikolojisinde büyük hasarlara yol açmaktadır. Şiirde de bu konu üzerinde durularak anne
sevgisi ve anne güzelliği anlatılmaktadır.
“Keman” şiiri sevgi temasının işlendiği bir diğer şiirdir. Bu şiirde müzik sevgisi ve müziğin
çocuk eğitiminde nasıl kullanılabileceği üzerinde durulur. Notaların tekrarlanması yoluyla
müzikal nitelik kazandırılan şiir, çeşitli müzik aletlerinden ve bunlara duyulan sevgiden söz
eder:
Piyanoyu sever babam,
O da nineciğim gibi.
Piyanodan pek anlamam;
Bana, ağabeyim gibi,
Tesir eden keman sesi...
Do re mi fa-fa sol la si.
Onun o latif nağmesi…
Do re mi fa-fa sol la si.
Bazı ağlar için için,
Bazı gülmekten kırılır.
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Geliyor ağabeyimin
Odasından derin, ağır,
Boğuk bir dua nağmesi…
Do re mi fa-fa sol la si.
Ah! O derin keman sesi…
Do re mi fa-fa sol la si.
Ağabeyim iyi çalar,
Bana da meşk ettirecek.
Onun birkaç kemanı var,
Birini bana verecek;
Hepsinin de güzel sesi…
Do re mi fa-fa sol la si.
Kulaklarımda nağmesi…
Do re mi fa-fa sol la si.
3. BULGU VE YORUMLAR
Çocukların hayal dünyalarını ve düş güçlerini geliştiren eserler, çocuk eğitiminde sıklıkla
başvurulan kaynaklardır. Bu çalışmada Türk edebiyatında çocuklar için yazılmış ilk çocuk şiir
kitabı olan Şermin adlı kitap incelenmiş, kitaptaki pedagojik unsurlar, tematik olarak
sınıflandırılarak pedagoji, dil ve dil öğretimi arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiştir.

4. SONUÇ
Tematik inceleme yöntemi kullanılarak hazırlanan bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır:
1. Tevfik Fikret’in hayatı, fikirleri ve eserleri arasında sarsılmaz bir bağ vardır. Eserleri,
yaşamından ve düşüncelerinden ayrı düşünülemez.
2. Tevfik Fikret, Haluk’un Defteri ve Şermin adlı eserlerinde çocuklara ve gençlere özellikle
hitap ederek, onları ne kadar önemsediğini göstermiştir.
3. Tevfik Fikret’in eğitimci yönü Şermin’de açıkça görülmektedir. Şermin çağdaş pedagoji
perspektifinden bakıldığında yetersiz ve hatalı görülebilir; ancak bu durum onun bu alandaki
ilk örnek olmasından kaynaklanmaktadır.
4. Dil ve eğitim arasındaki ilişkinin çarpıcı bir örneği olan Şermin’de, hitap edilen kitle olan
çocuklara uygun basit ve anlaşılır bir dilin kulllanılması dilsel ve pedagojik açıdan bilinçli bir
tercihin ürünüdür.
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5. Çocuklara kazandırılmak istenen hedef davranışların, dilbilimsel öğelerden yararlanılarak
ses ve söz aracılığıyla sıkça tekrar edilmesi dil eğitimi ve pedagoji arasındaki sarsılmaz
ilişkinin güzel bir örneğidir.
6. Şermin’in Elifbesi şiiri bir çocuğa alfabenin eğlenceli bir yolla öğretilmesine iyi bir örnek
olarak günümüz Türkçe öğretiminde alternatif bir model olarak kullanılabilir.
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ABSTRACT
Keloğlan, one of the most widely known fairy tale characters of Turkish literature, have been published several times by different
publishers. Keloğlan tales which were inserted into a different format by each publisher, have been broadcasted as a cartoon on a
thematic children’s channel since 2009. Among television programs, children prefer especially cartoons and they can watch the most
appealing programs again and again. In terms of their perceptions and interests, the programs the children watch have positive or
negative contributions to the child development. The study aims to analyze the cartoon named Keloğlan which is believed to appeal
to boys and girls together and have a wide audience from the point of Turkish vocabulary. The goal to be reached with this
determination is to evaluate the contribution of the cartoon of Keloğlan that is watched by a wide age range on the language
development of children. With the cartoon of Keloğlan which shapes the subject of the study, Keloğlan tales that are an important
part of Turkish culture have been updated and transferred to the cartoon. The adventures of Keloğlan, his conversations with his
friends, his hospitality, his being friendly, tales’ intriguing subjects and the cartoon’s successful visual quality are the factors that play
a role on the appreciation of the cartoon by children. In accordance with the study, proverbs, idioms, reduplications and phrases
used by the cartoon characters in the cartoon will be determined. Of qualitative research methods, content analysis was used in this
research and the data were determined by categorical content analysis. The findings obtained in the study support that the cartoon
of Keloğlan is rich in terms of proverbs, idioms, reduplications and phrases. In total, 508 idioms, 7 proverbs, 146 reduplications and
342 phrases have been detected.
Keywords: Keloğlan, fairy tale, cartoon, proverb, idiom, phrase, reduplication.

ÖZET
Türk edebiyatının en çok bilinen masal tiplerinden biri olan Keloğ lan, farklı yayınevleri tarafından defalarca basılmıştır. Her yayınevi
tarafından farklı bir biçime sokulan Keloğlan masalları, 2009 yılından itibaren tematik bir çocuk kanalında çizgi film olarak
yayınlanmaktadır. Televizyon programları içerisinde özellikle çizgi filmleri tercih eden çocuklar, onlara en çok hitap eden
programları tekrar tekrar izleyebilmektedir. Algı ve ilgileri yönünden izledikleri programların çocuk gelişimine olumlu-olumsuz
katkıları vardır. Çalışma, kız ve erkek çocuklarına birlikte hitap ettiği ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olduğu düşünülen Keloğlan
isimli çizgi filmin Türkçenin söz varlığı yönünden incelenmesini amaçlamaktadır. Bu tespit ile varılmak istenilen amaç, geniş bir yaş
aralığınca izlenilen Keloğlan çizgi filminin çocuk izleyicilerin dil gelişimi üzerindeki katkısını değerlendirmektir. Çalışmanın
konusunu şekillendiren Keloğlan çizgi filmiyle Türk kültürünün önemli bir parçası olan Keloğlan masalları güncellenerek çizgi filme
aktarılmaktadır. Keloğlan’ın maceraları, arkadaşları ile arasında geçen konuşmalar, yardım severliği, arkadaş canlısı oluşu,
konularının ilgi çekiciliği ve görselinin başarılı bir şekilde hazırlanmış olması çocuklar tarafından beğenilmesinde rol oynayan
etmenler arasında gösterilebilir. Araştırma gereği, Keloğlan çizgi filminin içinde çizgi film kahramanları tarafından kullanılan
atasözü, deyim, ikileme ve kalıp sözlerin varlığı tespit edilecektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi
kullanılmış, veriler kategorisel içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre 508 adet deyim, 7 adet
atasözü, 146 adet ikileme ve 342 adet kalıp söz tespit edilmiştir. Bu dil birimleri açsından yapılan değerlendirme sonucunda
Keloğlan isimli çizgi filmin deyim, atasözü, ikileme ve kalıp sözler yönünden oldukça zengin olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Keloğlan, masal, çizgi film, atasözü, deyim, kalıp söz, ikileme.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi ve
Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2
Yrd. Doç. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, neslihanoksuz61@gmail.com
3
Dr. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, ysmnbaki@gmail.com
1

2039

Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ

1. GİRİŞ
Anlatmaya dayalı türler içerisinde kıymetli birer hazine değeri taşıyan destan, masal, efsane,
masal ve halk hikâyeleri Türk kültür geleneğinin birer taşıyıcısı konumundadır. Masal,
kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde
cereyan eden, hayal mahsulü olduğu hâlde, dinleyicileri inandırabilen, bir sözlü anlatım türüdür.
(Sakaoğlu, 2001: 2). Derleme metoduyla yeni masallar bulma imkânı, artan teknolojik imkânlara
rağmen masal analarının artık yaşamıyor olması ve sözlü geleneğin yerini televizyon kültürüne
bırakması gibi sebeplerle günden güne azalmaktadır.
Günümüzde masal türünün çocuk edebiyatında kullanımı eski ve yeni masallarla devam
etmektedir. Masal türünün çocuk gelişimine katkıları tespit edilmiş; çocuğun dil, kişilik,
toplumsal ve bilişsel gelişimine sağladığı katkıların önemi fark edilmiştir. Bu da masalı sözlü
geleneğin bir parçası olmaktan çıkarmış ve bir edebi tür olarak çocuk edebiyatının içine dâhil
etmiştir. Çocukların medyayı aktif bir şekilde kullanıyor olması pek çok edebi türün medyaya
taşınmasını zorunlu kılmaktadır. Masal da bu türlerden biridir. Doğru zamanda, doğru miktarda,
doğru şekilde kullanıldığında çizgi filmler çocuk gelişimi için uygun görsel malzemelerdir.
Masalların çizgi film olarak uyarlanması bazı hususlara dikkat edildiği takdirde çocuklar için
faydalı olabilmektedir.
Televizyon, çocuklar üzerinde etkili olan bir kitle iletişim aracıdır. Özellikle çocuklar için
hazırlanan eğlence programları, canlandırmalar, müzikler, çizgi filmler ilgi ile izlenen çocuk
yayınlarıdır (Tezcan: 1980: 181). 1976 yılında çocuk programlarının televizyon yayını içindeki
oranı %8,6 iken (Güler, 1991: 167) bugün sürekli yayın yapan tematik çocuk kanalları (İlhan ve
Çetinkaya, 2013: 317) ile bu oran %100’e yükselmiştir. Çocukların televizyon izleme süresinin
artışı da bu durumla orantılı olarak değişmektedir. Çocuklar eskisine oranla televizyon
karşısında daha çok zaman geçirmektedir. Özellikle imkânların yetersiz oluşu şehir hayatında
park ve bahçelerde oyun oynayarak vakit geçiren çocuk sayısını günden güne azaltmaktadır.
Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çocukların rahatlıkla ulaşabildiği diğer teknolojik unsurlar,
evinin önünde oyun oynayarak akşamı eden çocuk profilini değiştirmektedir.
Kalıplaşmış Dil Birimleri
Gökdayı’nın (2008: 89) genel olarak kalıplaşmış dil birimleri olarak ifade ettiği atasözü, deyim,
ikileme ve kalıp sözler dilin söz varlığını oluşturan öğeler arasındadır. Kalıplaşmış dil birimleri o
dili konuşan toplumun kültürüne ışık tutmakta, onun inançlarını, insan ilişkilerindeki
hassasiyetini, iletişimdeki yerini, gelenek ve göreneklerini yansıtmaktadır (Aksan, 2015: 201).
Türk dilinde, diğer dillerde olduğu gibi, iletişim süreci yüzyıllarca sürmüş, dil zenginleşip güçlü
bir anlatım yeteneğine ve kıvraklığına kavuşmuştur. Bu anlatım zenginliğinin oluşmasında
dildeki en küçük alt ses biriminden en büyük birliklere kadar her türlü dil birliğinin katkısı
vardır (Akyalçın, 2007: 1). Bu araştırmada Türkçenin söz varlığı açısından deyim, atasözü,
ikileme ve kalıp sözler üzerinde durulacaktır. Bir dilin gerçek zenginliği ve yaşı sahip olduğu söz
varlığı ile kendini ortaya koyar. Kalıplaşmış dil birimleri bu zenginliğin en önemli
öğelerindendir. Bir atasözü ile bir ciltlik kitap yazmak mümkündür. Türk dilinde bir cümle ile bir
ömrü özetleyen sözler vardır. Bu zenginlik dilin yaşının da çok eski tarihlere dayandığının
ispatıdır. Nitekim yapılan bir araştırmaya göre Türk dilinin yaşı 8500’dür (Tuna, 1990: 48).
Tarih boyunca geçirdiği evreleri, yayıldığı coğrafyaları, buralarda bıraktığı eserleri, bütün lehçe
ve ağızları göz önünde bulundurulduğunda kurallı ve güçlü bir dil olan Türkçenin zengin bir söz
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varlığı olduğu da ortaya çıkar (Aksan, 2015: 157; 2006: 191; Toklu, 2003: 110; Gökdayı, 2008:
89).
Kalıplaşmış dil birimlerini oluşturan kelime sayısı oldukça azdır. Bunun nedeni az sözcükle çok
şey anlatmaktır. Çünkü az sayıda sözcükten oluşan birimleri hafızada saklayıp kullanmak, çok
sözcüklü yapılardan daha kolaydır (Alıntılayan Gökdayı, 2008: 95). Gerek atasözleri, gerek
deyimler, gerekse ikilemeler ve kalıp sözler bu özelliktedir. Atasözü, deyim, ikileme ve kalıp
sözler gibi gerçek anlamının dışında başka anlamlar kazanmış ifadeler, dil öğretiminde önemle
üzerinde durulması gereken ifadelerdir. Bu ifadelerin dil öğretiminde kullanımına ilişkin çeşitli
çalışmalar mevcuttur (Baş, 2002; Tepeli ve Arıcı, 2012; Bağcı, 2010; Esin, 2015; Mürsel, 2009;
Akpınar ve Açık, 2011; Şahbaz, 567; İşcan, 2011; Tüm, 2010). Bağcı (2010: 105), ilköğretim 5.
sınıf öğrencileri üzerine yaptığı çalışmada, Türkçe dersi başarı notu yüksek olan öğrencilerin
deyimleri ve atasözlerini doğru algılama ve anlamlandırma seviyelerinin yüksek olduğu
belirlenmiştir. Tepeli ve Arıcı (2012: 106) ise benzer bir çalışmayı lise öğrencileri üzerinde
yapmış ve öğrencilerin atasözlerinin anlamlarında karışıklık yaşadıklarını ve bazılarını yanlış
bildiklerini tespit etmişlerdir. Atasözü ve deyimlerin Türkçe öğretiminde kullanılmasına yönelik
yaptığı çalışmasında Baş’ın (2002: 62) dört temel dil becerisinin geliştirilmesinde atasözü ve
deyimlerin önemini şu ifadelerle dile getirir: “Atasözleri, kendi başlarına bir edebî tür olmasalar
bile özellikle söyleyişi kuvvetlendirme, fikirlerimize kuvvetli birer kanıt oluşturma ve az sayıda
cümle ile öz ifadeler kurabilme açısından konuşma ve yazma eğitiminde; ilgi ve merak
uyandırma açısından dinleme eğitiminde; metinlerdeki söyleyişleri daha anlamlı hâle getirip,
vurgu ve tonlamayı kolaylaştırma açısından okuma eğitiminde kullanılabilecek ürünlerdir.”
Türkçenin zenginliğini, yetkinliğini, köklü ve eski bir geçmişe sahip olduğunun kanıtı olan
deyimler, atasözleri, ikilemeler ve kalıp sözlerin öğretimi sadece Türkçe derslerine mahsus
değildir. Diğer derslerde de bu ifadelerin zenginliğinden yararlanılabileceği gibi öğrencinin
yaşam alanı içerisinde de her türlü ortamda Türkçenin söz varlığından yararlanmak gerekir.
Çizgi filmler, öğrencilere ulaşılabilecek en eğlenceli ortamlardan biridir. Dil öğretiminde çizgi
filmlerden ve benzeri yapımlardan yararlanılmalıdır.
Büyük Türkçe Sözlükte deyim, “genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam
taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir” olarak geçer (2005: 517). Aksan’ın tanımı ise şöyledir:
“Genellikle bir durumu karşılayan olayların özelliklerini, insan davranış ve karakterlerini,
insanların çeşitli fiziksel ve ruhsal niteliklerini betimlemek üzere, birden çok sözcükle
oluşturulur. Atasözlerinde görülen yargıları içermez. Buna karşılık çeşitli benzetmelerden,
aktarma adını verdiğimiz anlam olaylarından yararlanır” (2006: 95). Dili konuşan toplumun
anlatımdaki gücünü ve başarısını, benzetmeye, nükteye olan eğilimini ortaya koyan önemli
yapılardır (Aksan, 2015: 39). Elçin (1998: 642)’in asıl anlamından uzaklaşarak yeni kavramlar
meydana getiren kalıplaşmış söz olarak tarif ettiği deyimler, toplumun ortak malıdır, ortak
değeridir. Her dil bir durumu, bir kavramı, bir olayı, bir duyguyu ifade etmek için bu tür
kalıplaşmış dil birimlerinden yararlanır (Özbay ve Melanlıoğlu, 2009: 9). Deyimlerin öğrenilmesi
bir dilin mekanik olmayan, kültürel kısmını oluşturur. Kültür aktarımında deyimler önemli bir
yere sahiptir. Dil öğretilirken deyimlerin de doğru öğretilmesi çok önemlidir (Bağcı, 2010: 93).
Dil öğretiminde dilin söz varlığı en güzel ve en doğru örneklerle öğrencilere sunulmalıdır.
Atasözü, “uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş öğüt verici
nitelikte söz, darbımesel” şeklinde tanımlanır (2005: 140). Aksan’ın (2015: 41) tanımı da benzer
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niteliktedir: “Bir toplumun bilgeliğini, deneyimlerini, dünya görüşünü ve anlatım gücünü
yansıtan, yüzyıllarca yaşayabilen sözlerdir.” Hiç değişmeden asırlarca yaşayan atasözleri olduğu
gibi zamanla değişip, unutulmuş olanlar da mevcuttur. Deyimlerde olduğu gibi atasözlerinde de
Türkçe, konuları canlandırılarak, somutlaştırılarak güçlü bir biçimde ortaya koymaktadır
(Aksan, 2015: 193). Bir bütün olarak ele alındığında atasözleri, ideal insan tipinin profilini çizer.
Bu insan tüm insanları sever ve sayar, onların kişiliğine saygı duyar. Yardımlaşmadan yanadır,
yoksulları korur. Haksızlıklara göz yummaz, bencil ve çıkarcılara ödün vermez, eşit ve hakça
düzenin kurulması için çabalar (Tepeli ve Arıcı, 2012: 225). Atasözlerin doğru bir şekilde
öğretimi de deyimlerin öğretimi kadar önemlidir.
Büyük Türkçe Sözlükte ikileme ise, “anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması,
anlamları birbirine yakın olan, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana
kullanılması” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım, Hatipoğlu’nun (1971: 9) tanımı ile benzerlik
içermektedir. Aksan’ın ifadesiyle: “Türkçeye olağanüstü bir anlatım gücü ve zenginliği katan,
anadilimizin biçim, sözdizimi, sözcükbilim ve anlambilim bakımından önemli bir özelliğini
oluşturan öğeler ikilemelerdir” (2006: 81). Türkçenin en eski ürünlerinden itibaren anlatımda
ikilemelere başvurma söz konusudur. Türkiye Türkçesindeki çok zengin ikilemelerin değişik
türleriyle ilgili örnekleri mevcuttur. Türkçedeki zengin ikileme kullanımının başka dillerde çok
seyrek olduğu görülmüştür (Aksan, 2013: 65). İkileme biçimindeki söz öbekleri dilin anlatım
olanaklarının genişlemesi, güçlü, akıcı, şiirsel ve kıvrak bir anlatımın sağlanabilmesi bakımından
çok önemli bir yere sahiptir (Akyalçın, 2007: 1).
Kalıp sözler, Aksan (2015: 43)’ın tanımıyla her dilde karşılaşılan ünlü kişilerin, hükümdarların,
düşünürlerin, sanatçıların belli bir durumda söyledikleri evrenselleşmiş sözlerdir. Bazı kalıp
sözler evrenselleşmiş olmakla birlikte kalıp sözlerin büyük bir kısmı oluştuğu toplumun gelenek
ve göreneğini, inancını, olaylara bakış açısını yansıttığı için millidir. Dili konuşan toplumun
kültürüne ışık tutmakta, onun inançlarını, insan ilişkilerindeki ayrıntıları yansıtmaktadır (Aksan,
2015: 201). Özellikle konuşma eylemi yapılırken daha önceden bir bütün haline getirilip
hafızada saklanan kalıplaşmış birimler, konuşan kişiler tarafından rahatlıkla hatırlanıp
kullanılabildiği gibi dinleyen kişiler tarafından da çabucak algılanır (Gökdayı, 2008: 44). Bir
toplumun bireyleri arasındaki ilişkilerde sıklıkla kullanılan bu sözler, ağırlıklı olarak belli
durumlarda söylenmesi gelenekselleşmiş ifadeleri içermektedir. Çotuksöken (1994: 8), kalıp
sözleri: “En az iki sözcükten oluşan, içindeki sözcükleri temel anlamlarını yitirmeden yeni bir
kavramı, durumu, eylemi karşılayan söz öbekleri.” olarak tanımlar. Bununla birlikte tek bir
kelimeden oluşan kalıp sözler de vardır: şerefe, bravo, günaydın, aferin, estağfurullah gibi
(Gökdayı, 2008: 94).
Araştırmanın Problemi
Bu araştırmada “Keloğlan çizgi filminde kullanılan dil birimleri nelerdir?” sorusuna cevap
aranmaktadır.
Araştırmanın Alt Problemleri:
1. Keloğlan çizgi filminde kullanılan ikilemeler nelerdir ve bu ikilemelerin dağılımı nasıldır?
2. Keloğlan çizgi filminde kullanılan deyimler nelerdir ve bu deyimlerin dağılımı nasıldır?
3. Keloğlan çizgi filminde kullanılan atasözleri nelerdir ve bu atasözlerinin dağılımı
nasıldır?
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4. Keloğlan çizgi filminde kullanılan kalıp sözler nelerdir ve bu kalıp sözlerin dağılımı
nasıldır?
Araştırmanın Amaç ve Önemi:
Televizyon programları içerisinde özellikle çizgi filmleri tercih eden çocuklar, onlara en çok
hitap eden programları tekrar tekrar izleyebilmektedir. Algı ve ilgileri yönünden izledikleri
programların çocuk gelişimine olumlu-olumsuz katkıları vardır. Çalışma, kız ve erkek
çocuklarına birlikte hitap ettiği ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olduğu düşünülen Keloğlan
isimli çizgi filmin, Türkçenin söz varlığı yönünden incelenmesini amaçlamaktadır. Bu tespit ile
varılmak istenilen amaç, geniş bir yaş aralığınca izlenilen Keloğlan çizgi filminin çocuk
izleyicilerin dil gelişimi üzerindeki katkısının değerlendirilmesidir.
Araştırmanın Yöntemi:
Bu araştırmada nitel araştırma metodolojisinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman
incelemesi araştırılması amaçlanan olgu ya da olaylar hakkında bilgilerin yer aldığı yazılı
materyallerin analizini kapsayan bir veri toplama yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 217).
Araştırmada bu yöntemle Keloğlan çizgi filminin 2. sezonunun 26 bölümlük senaryosuna ilişkin
doküman incelenmiştir.
Araştırmanın Sınırlılıkları:
Bu araştırma;
1. Keloğlan çizgi filminin 2. sezonunda yer alan 26 bölümle,
2. Keloğlan çizgi filminde yer alan atasözü, deyim, kalıp söz ve ikilemelerle ilişkin dil
birimleriyle,
3. İkilemelerin belirlenmesinde Akyalçın’ın Türkçe İkilemeler Sözlüğü (2007), atasözleri ve
deyimlerin belirlenmesinde TDK’nın Online Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü, kalıp
sözlerin belirlenmesinde ise Gökdayı (2008)’nın tasnifi ile sınırlı tutulmuştur.
Araştırma Verilerinin Toplanması ve Analizi:
Araştırmada Keloğlan çizgi filminin 2. sezonunun 26 bölümlük senaryosuna ilişkin elde edilen
dokümanlar içerik analiziyle incelenmiştir. İçerik analizi “sözel, yazılı veya diğer materyallerin
içerdiği mesajı, anlam ve/veya dilbilgisi açısından nesnel ve sistematik olarak sınıflandırma,
sayılara dönüştürme ve çıkarımda bulunma yoluyla sosyal gerçeği araştıran bilimsel bir
yaklaşımdır” (Tavşancıl ve Aslan, 2001: 22). Araştırma verilerinin analizinde kategorisel içerik
analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde 26 bölümün tamamı içerik analiz türlerinden
kategorisel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu analizde temel amaç, toplanan verileri
açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 259).
İçerik analizinin bir alt başlığı olan kategorisel analiz genel olarak belirli bir mesajın önce
birimlere bölünmesi ve ardından bu birimlerin önceden saptanmış ölçütlere göre kategoriler
halinde gruplandırılmasıdır (Tavşancıl ve Aslan, 2001: 90; Bilgin, 2006: 19). Kategorisel analizde
de frekans saptaması yapılır. Böylelikle kategorilerin kendi aralarındaki yoğunluk ve önemi
tespit edilmiş olur (Bilgin, 2006: 20). Ayrıca içerik analizi yalnızca metinler üzerinde kullanılan
bir teknik değildir. Öğrenci resimleri gibi görsellerin, televizyon programlarının, çekimlerin
incelenmesinde de kullanılır (Büyüköztürk vd., 2014: 246).
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Bu analiz türü ile gerçekleştirilen araştırmada 26 bölümden oluşan Keloğlan çizgi filminde
senaryoları ikileme, deyim, atasözü ve kalıp sözlere ilişkin dil birimleri kategorileri açısından
sınıflandırılmış. Çalışmada ayrıca çizgi filmin senaryoları görsel malzeme ile birlikte
değerlendirilmiştir. Bu sınıflandırma sonrasında bu dil birimlerine ilişkin kategorilerin
yoğunluğunu belirlemek amacıyla her kategoriye ilişkin frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak
tablolaştırılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için elde edilen veriler birbirinden
bağımsız iki uzmanın görüşüne sunulmuştur. Uzmanların ve araştırmacının, kod ve tema
listelerine ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde görüş ayrılığına düşülen durumlarda diğer
uzmanla yeniden kodlama yapılmış, görüş birliği ve görüş ayrılığı olan kodlamalar tespit
edilmiştir. Uzmanların ve araştırmacının yaptıkları değerlendirmeler sonucunda yapılan
karşılaştırmalarda, görüş birliği ve ayrılığı olan kodlamalar tespit edilmiştir. Araştırmacı ve
uzmanlar arasındaki görüş birliği ve ayrılıklarının araştırmanın güvenirliği üzerindeki etkisi ise
Miles ve Huberman’ın (1994) formülünden [Görüş birliği/(Görüş birliği+Görüş ayrılığı)x100]
yararlanılarak incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, araştırmacı ve iki uzmanın görüşleri
arasındaki uzlaşma (güvenirlik) sırasıyla %93 ve %90 olarak bulunmuştur.
4. BULGULAR ve YORUMLAR
Keloğlan, tematik bir çocuk kanalında yayınlanmakta olan, 3-13 yaş grubu çocuklara hitap ettiği
düşünülen ve 2 sezon olarak hazırlanmış Türk yapımı bir çizgi filmdir. Çizgi filmde Türkçenin
sadeliği ve zenginliği dikkat çekicidir.
Araştırmanın bu bölümünde Keloğlan çizgi filminde yer alan ikileme, deyim, atasözü ve
kalıplaşmış sözlerden oluşturulan kategorilere ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Bu kategorilerin
Keloğlan çizgi filminde kullanımı oranı ve çeşitlerine ilişkin frekans (f) ve yüzde (%) değerleri
Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1: Keloğlan Çizgi Filminde Kullanılan Dil Birimleri

Çeşit
Kategoriler

Dil birimleri

f

%

%

66

17

5,66

78

26

342
34,23

f

İkileme

198
50,850
f

Kalıp söz

%

508

Deyim
%

f

142
14,21
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f

Atasözü
%

%

7

2,33

300

100

0,700
f

Toplam

7

999
100

Tablo 1’e göre Keloğlan çizgi filminde kullanılan dil birimleri içerisinde en fazla deyim en az ise
atasözlerine yer verilmiştir. Bununla birlikte he bir kategori kendi içerisinde değişik çeşitlerde
kullanılan dil birimleri ile temsil edilmiş olup en fazla çeşidin yer aldığı dil birimi atasözleri iken
en az dil birimi çeşidinin yer aldığı kategori ise atasözleridir.
İkilemeler
Keloğlan çizgi filminde yer alan ikilemelerin belirlenmesinde Akyalçın’ın Türkçe İkilemeler
Sözlüğü (2007) dikkate alınmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda bu çizgi filmde toplamda 142
ikileme tespit edilmiştir. Bunlar içerisinde birbirinden farklı 78 adet ikileme bulunmaktadır.
Tespit edilen ikilemelere ilişkin frekans (f) ve yüzde (%) değerleri Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: Keloğlan Çizgi Filminde Yer Alan İkilemeler
İkilemeler

f

%

İkilemeler

f

%

yavaş yavaş

12

8,45

kıs kıs

1

0,70

nefes nefese

7

4,92

kütür kütür

1

0,70

alt tarafı

6

4,22

mal mülk

1

0,70

geri geri

6

4,22

olsa olsa

1

0,70

ağır ağır

5

3,52

oluk oluk

1

0,70

az daha

5

3,52

olur olmaz

1

0,70

ışıl ışıl

4

2,81

paldır küldür

1

0,70

pırıl pırıl

4

2,81

pis pis

1

0,70

bili bili

3

2,11

sağ salim

1

0,70

bir iki

3

2,11

sık sık

1

0,70

bol bol

3

2,11

soluk soluğa

1

0,70

kolay kolay

3

2,11

tatlı tatlı

1

0,70

teker teker

3

2,11

tek tük

1

0,70
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alev alev

2

1,40

tıpış tıpış

1

0,70

arada bir

2

1,40

topu topu

1

0,70

bas bas

2

1,40

uçsuz bucaksız

1

0,70

belli belirsiz

1

0,70

yan yana

1

0,70

burun buruna

1

0,70

yara bere

1

0,70

değiş tokuş

1

0,70

yarım yamalak

1

0,70

derme çatma

1

0,70

zangır zangırdır

1

0,70

göz göze

1

0,70

zar zor

1

0,70

horul horul

1

0,70

hapır hupur

1

0,70

karış karış

1

0,70

harıl harıl

1

0,70

karman çorman

1

0,70

hele hele

1

0,70

kendi kendine

1

0,70

hızlı hızlı

1

0,70

kıpır kıpır

1

0,70

kara kuru

1

0,70

koca koca

1

0,70

karşı karşıyadır

1

0,70

ölüm kalım

1

0,70

kat kat

1

0,70

pat pat

1

0,70

gelip geçici

1

0,70

ufak tefek

1

0,70

güçlü kuvvetli

1

0,70

etli butlu

1

0,70

gece gündüz

1

0,70

Tablo 2’ye göre bu çizgi filmde en fazla kullanılan ikilemeler “yavaş yavaş”, “nefes nefese”, “ağır
ağır”, “geri geri” gibi hareketin ön plana çıkarıldığı zarf yapılı ikilemelerdir. Bu ikilemelerin
dışında kalan birçok ikileme ise çizgi filmin senaryosunda birer kez tekrar edilmiş olup
ikilemeler bu çizgi filmde kullanılan dil birimleri açısından sayıca üçüncü sırada yer almaktadır.
Deyimler
Deyimlerin tespiti yapılırken TDK’nın online Deyimler ve Atasözleri sözlüğü kullanılmış ve
toplam 508 deyim bulunmuştur. Bunlar içerisinde birbirinden farklı 198 adet deyim
bulunmaktadır. Tespit edilen deyimlere ilişkin frekans (f) ve yüzde (%) değerleri Tablo 3’te
sunulmuştur.
Tablo 3: Keloğlan Çizgi Filminde Yer Alan Deyimler
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Deyimler

f

%

Deyimler

f

%

fark etmek

25

4,92

paraya para dememek

3

0,59

geri almak

23

4,52

peşine takılmak

3

0,59

haber vermek

21

4,13

sözünü tutmak

3

0,59

geri dönmek

20

3,93

şaka yapmak

3

0,59

ele geçirmek

12

2,36

üstüne gelmek

3

0,59

kendine gelmek

11

2,16

ziyafet çekmek

3

0,59

söz vermek

11

2,16

ağzını kapamak

2

0,39

yerine getirmek

10

1,96

atıp tutmak

2

0,39

gözden kaybolmak

9

1,77

baş edememek

2

0,39

hazır olmak

9

1,77

başa çıkamamak

2

0,39

uykuya dalmak

9

1,77

başını sokmak

2

0,39

hak etmek

8

1,57

bir bu eksik olmak

2

0,39

tuzağa düşmek

8

1,57

birbirine düşmek

2

0,39

alt etmek

7

1,37

burun buruna gelmek

2

0,39

peşine düşmek

7

1,37

canı yanmak

2

0,39

yola çıkmak

7

1,37

dize getirmek

2

0,39

yolunu bulmak

7

1,37

göz kulak olmak

2

0,39

kolaçan etmek

6

1,18

göze gelmek

2

0,39

harekete geçmek

5

0,98

hayra alamet

2

0,39

hava kararmak

5

0,98

idare etmek

2

0,39

hoşuna gitmek

5

0,98

iyi gelmek

2

0,39

volta atmak

5

0,98

kafa tutmak

2

0,39

dalga geçmek

4

0,78

kulak kabartmak

2

0,39

ele geçmek

4

0,78

laf etmek

2

0,39
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hayal kırıklığı

4

0,78

oyuna gelmek

2

0,39

iş çıkarmak

4

0,78

ölüm kalım meselesi

2

0,39

karşı koymak

4

0,78

tabana kuvvet

2

0,39

ortaya çıkmak

4

0,78

ters tarafından kalkmak

2

0,39

sahip çıkmak

4

0,78

toz olmak

2

0,39

ses çıkarmamak

4

0,78

tur atmak

2

0,39

üstüne yürümek

4

0,78

ucuz atlatmak

2

0,39

yol almak

4

0,78

üstüne düşmek

2

0,39

yola düşmek

4

0,78

vakit geçirmek

2

0,39

araya girmek

3

0,59

yas tutmak

2

0,39

baş belası olmak

3

0,59

yol bulmak

2

0,39

çok olmak

3

0,59

yol göstermek

2

0,39

elde etmek

3

0,59

yük olmak

2

0,39

eli boş dönmek

3

0,59

yüzü gülmek

2

0,39

eline düşmek

3

0,59

zaman kazanmak

2

0,39

fena olmak

3

0,59

abayı yakmak

1

0,19

göz atmak

3

0,59

ağlamaklı olmak

1

0,19

hapı yutmak

3

0,59

ağzı açık kalmak

1

0,19

meydan okumak

3

0,59

ağzı kulaklarına varmak

1

0,19

ortadan kaybolmak

3

0,59

ağzında gevelemek

1

0,19

özür dilemek

3

0,59

ağzını bıçak açmamak

1

0,19
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Tablo 4: Tablo 3’ün devamı

Deyimler

f

%

Deyimler

f

%

akıl vermek

1

0,19

göz gezdirmek

1

0,19

akıl etmek

1

0,19

göz kamaştırmak

1

0,19

aklı başına gelmek

1

0,19

gözdağı vermek

1

0,19

aklına gelmek

1

0,19

gözden geçirmek

1

0,19

allak bullak olmak

1

0,19

gözden kaçırmak

1

0,19

aradan çıkarmak

1

0,19

gözden kaybolmak

1

0,19

ateşe atmak

1

0,19

göze almak

1

0,19

ayakta kalmak

1

0,19

gözleri kapanmak

1

0,19

baş yarmak

1

0,19

gözleri parlamak

1

0,19

baş yolmak

1

0,19

gününü görmek

1

0,19

başına çıkarmak

1

0,19

hak vermek

1

0,19

başını alıp gitmek

1

0,19

hava almak

1

0,19

başını derde sokmak

1

0,19

iç geçirmek

1

0,19

başının altından çıkmak

1

0,19

iş açmak

1

0,19

bildiğini okumak

1

0,19

işini görmek

1

0,19

bir şeye benzememek

1

0,19

iyi etmek

1

0,19

birbirine girmek

1

0,19

kafası çalışmak

1

0,19

boşa gitmek

1

0,19

kendini beğenmek

1

0,19

boy atmaya

1

0,19

kulağını çekmek

1

0,19

boy vermiş

1

0,19

kulak vermek

1

0,19

bozuntuya vermemek

1

0,19

lafa tutmak

1

0,19

burnunu sokmak

1

0,19

lafı çevirmek

1

0,19

büyük oynamak

1

0,19

mangalda kül bırakmamak

1

0,19
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canı çekmek

1

0,19

mumla aramak

1

0,19

canına okumak

1

0,19

elini çabuk tutmak

1

0,19

cirit atmak

1

0,19

emrine girmek

1

0,19

çakı gibi olmak

1

0,19

farkına varmak

1

0,19

çene çalınmak

1

0,19

farkında olmamak

1

0,19

çiğ çiğ yemek

1

0,19

fena yaparım

1

0,19

çok görmek

1

0,19

geri çevirmek

1

0,19

dem vurmak

1

0,19

göz alıcı olmak

1

0,19

dert yanmak

1

0,19

göz dikmek

1

0,19

doyum olmamak

1

0,19

göz gezdirmek

1

0,19

el ense çekmek

1

0,19

göz kamaştırmak

1

0,19

elden gitmek

1

0,19

gözdağı vermek

1

0,19

ele almak

1

0,19

gözden geçirmek

1

0,19

elinden geleni yapmak

1

0,19

gözden kaçırmak

1

0,19

elinden tutmak

1

0,19

gözden kaybolmak

1

0,19

eline sağlık

1

0,19

göze almak

1

0,19

elini çabuk tutmak

1

0,19

gözleri kapanmak

1

0,19

emrine girmek

1

0,19

gözleri parlamak

1

0,19

farkına varmak

1

0,19

gününü görmek

1

0,19

farkında olmamak

1

0,19

hak vermek

1

0,19

fena yaparım

1

0,19

hava almak

1

0,19

geri çevirmek

1

0,19

iç geçirmek

1

0,19

göz alıcı olmak

1

0,19

iş açmak

1

0,19
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Tablo 5: Tablo 3’ün devamı
Deyimler

f

%

Deyimler

f

%

iyi etmek

1

0,19

soyup soğana çevirmek

1

0,19

kafası çalışmak

1

0,19

sözünü etmek

1

0,19

kendini beğenmek

1

0,19

sözünün eri olmak

1

0,19

kulağını çekmek

1

0,19

tatlıya bağlamak

1

0,19

kulak vermek

1

0,19

tepeden bakmak

1

0,19

lafa tutmak

1

0,19

tepesi atmak

1

0,19

lafı çevirmek

1

0,19

teselli etmek

1

0,19

mangalda kül bırakmamak

1

0,19

tıpış tıpış yürümek

1

0,19

mumla aramak

1

0,19

tuttuğunu koparmak

1

0,19

ne hali varsa görsün

1

0,19

ucuz kurtulmak

1

0,19

ne pahasına olursa olsun

1

0,19

üstüne oturmak

1

0,19

nutku tutulmak

1

0,19

üzerinde durmak

1

0,19

oflayıp puflamak

1

0,19

üzerine düşmek

1

0,19

önüne çıkmak

1

0,19

üzerine gelmek

1

0,19

paniğe kapılmak

1

0,19

üzerine yürümek

1

0,19

parmaklarını yalamak

1

0,19

yakasına yapışmak

1

0,19

peşinde koşmak

1

0,19

yalayıp yutmak

1

0,19

punduna getirmek

1

0,19

yere sermek

1

0,19

pusu kurmak

1

0,19

yerinde duramamak

1

0,19

rekor kırmak

1

0,19

yerini bulmak

1

0,19

selam vermek

1

0,19

yerini tutmak

1

0,19

sırt çevirmek

1

0,19

yol açmak

1

0,19

soluk soluğa kalmak

1

0,19

ziyanı yok

1

0,19
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göz dikmek

1

0,19

işini görmek

1

0,19

Tablo 3’e göre “fark etmek”, “geri almak”, “haber vermek”, “geri dönmek”, “ele geçirmek”,
“kendine gelmek”, “söz vermek”, “yerine getirmek” en fazla kullanılan deyimlerdir. Bununla
birlikte çizgi filmin senaryosunda frekans değerleri olarak 1, 2 ve 3 frekansa sahip olan çok
sayıda deyim olduğu ve deyimlerde çeşitlilik olduğu da görülmekle birlikte bu kategori çizgi film
senaryoları içerisinde en çok kullanılan dil birimidir.
Atasözleri
Atasözlerinin tespiti yapılırken TDK’nın online Deyimler ve Atasözleri sözlüğü kullanılmış ve
toplam 7 atasözü bulunmuştur. Tespit edilen atasözlerine ilişkin frekans (f) ve yüzde (%)
değerleri Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6: Keloğlan Çizgi Filminde Yer Alan Atasözleri
Atasözleri

f

%

Üzümü ye bağını sorma.

1

14,28

Deveye hendek atlatmaktan zordur.

1

14,28

Huylu huyundan vazgeçmez.

1

14,28

Benden günah gitti.

1

14,28

Kedi olalı bir fare tuttu.

1

14,28

Su şişesi (testisi) su yolunda kırılır.

1

14,28

Aç ayı oynamaz.

1

14,28

Tablo 6’ya göre bu çizgi filmde sınırlı sayıda atasözü kullanılmış olup en az kullanılan dil
birimidir. Ayrıca bu atasözleri genellikle çevre ve doğaya ilişkin az sayıda kelimeden oluşan bir
yapıdan oluşmaktadır.
Kalıp Sözler
Kalıp sözler tespit edilirken Gökdayı’nın kalıp sözleri anlamlarına göre kavram alanı temelli alt
gruplara ayırma denemesindeki tasnifi kullanılmıştır. Anlamlarına göre yapılan bu
gruplandırmada 17 adet madde mevcuttur. Bu maddeler şunlardır: Hayırdua ve iyi dilek; küfür,
beddua-ilenç; duygusal tepkiler (Korku, sevinç, şaşkınlık, acıma, çağrı, buyruk, yasaklama;
selamlaşma; ayrılık; batıl inançlar; bir istek; konuşanı veya dinleyeni yüceltme; bir isteği kabul
veya reddetme; dinleyeni eleştirme, uyarma, tehdit etme; genel bir davranış veya düşünce
bildirme; töre, gelenek ve kültürel değerleri yansıtma; dini inançlar; soru sorup cevap isteyenler;
özür dileme; sembolik olarak ödüllendirme; minnet, teşekkür temaları adı altında toplanmıştır.
Tespit edilen kalıp sözlere ilişkin frekans (f) ve yüzde (%) değerleri Tablo 7’de sunulmuştur.
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Tablo 7: Keloğlan Çizgi Filminde Yer Alan Kalıp Sözler

Temalar
Hayırdua, iyi dilek ve
tavsiye

Kalıp Sözler

f

tebrik ederim(1), kolay gelsin(2), şansın bol olsun(1), üzme
kendini(1), boş ver(2), yaşa(13), kutlarım(1), eline sağlık(1),
geçmiş olsun(1), yaşa be(1), afiyet olsun(1).

25

Küfür, beddua-ilenç

-

Duygusal tepkiler
(Korku, sevinç,
şaşkınlık, acıma, çağrı,
buyruk, yasaklama):

bal gibi(2), ama haksızlık bu (1), aşk olsun(1), yaşasın(11), vay
canına (2), imdat (3), düş önüme, anam(9), senin yüzünden, hay
aksi (3), aşk olsun (1), yandım anam(1), şimdi yandık(4), ha
gayret(1), aman da aman(1), eyvah(5), yaşadık(2), amanın(1),
vah zavallı(1).

Selamlaşma

%

7,30

-

49

14,32

günaydın(2), merhaba(2), hoş geldin(iz) (5), iyi günler(1),
nasılsınız (1).

11

3,21

Ayrılık

hoşça kal (2), sonra görüşürüz(1), görüşürüz(2), yolunuz açık
olsun(1), bana müsade(1), müsaadenizle(1).

8

2,33

Batıl inanç

Lanetlendim(1).

1

0,29

İstek

gözünü seveyim(2), canını seven kaçsın(1), umarım(1), dikkatli
ol(3), merak etme(30), sakin ol(8), dikkat et(7), sabırlı ol(3), rica
ederim(1), kıyma bana(2).

58

16,95

Konuşanı veya dinleyeni
yüceltme ve yerme

sana kıyamam(1), sana kıyar mıyım(1), sana kıyamaz(1),
harikasın(1), seni küçük şeytan(1), efendim(6), helal sana(2),
elinin körü(1), bacaksız(4), aferin(15), sana güveniyorum(1), çok
naziksiniz(1), saçmalama(2), yarım akıllı(9), seni yaramaz(1),
seni işe yaramaz(2), akılsız(1), seni gidi seni(1), iyi akıl ettin(1).

51

14,91

Bir isteği kabul veya
reddetme

ne münasebet(1), emrin olur(1), emredersin(iz)(3), hiç önemli
değil(1), hadi oradan(1), söz veriyorum(1), sözüm söz(2), peki
efendim(1), tabii ki(1), haklısın(5), elbette(1), nasıl
emrederseniz(1).

19

5,55

Dinleyeni eleştirme,
uyarma, tehdit etme

yeter artık(4), kapa çeneni(2), biraz fazla olmuyor musunuz(1),
yedin bitirdin beni (1), akıllı ol(1), delirtme beni(3), ne haliniz
varsa görün(1), ben demiştim(1), git başımdan(1), kes sesini(2),
gününü görecek(1), kafamı şişirdiniz(1), yaktım seni(1), yedim
seni (1).

21

6,14
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Tablo 8: Tablo 7’nin devamı
Temalar

f

Kalıp Sözler

Genel bir
davranış/düşünce

bela geliyorum demez(1), bana ne(1), top yuvarlaktır derler(1),
sana yalan borcum yok(1), beklediğine değecek(1), ummadık taş
baş yarar(1), dişimin kovuğuna gitmez(1), hiç adil değil(1), elimiz
kolumuz bağlı(1), hayra alamet değil(1), işte böyle(2), bir
bu eksikti(1), şu işe bak(1), eyvahlar olsun(1), ucuz atlattık(1),
canım sıkılıyor(1), sen öyle san(1), kaderine razı olmak(1), işinin
başına dönmek(1), aç ayı oynamaz(1), yerim yurdum belli(1),
büyük oynamak(1).

%

23

6,72

Töre, gelenek ve
kültürel değerler

ölsem de (vermem) (1), anca beraber kanca beraber(1).

2

0,58

Dini inanç

günah (benden) gitti(2), (çok) ayıp(2).

4

1,16

Soru sorup cevap

aman da aman kimleri görüyorum(1), var mı ötesi(1), neymiş
efendim(1), neyin nesi(1), sen miydin(1), emin misin (3), sen de
nereden çıktın(1), hayırdır(1), bu da nereden çıktı(1), in misin cin
misin(1), olur mu hiç öyle şey(1), şurdan şuraya gitme(m) (1), alay
mı ediyorsun(1), kendini ne sanıyorsun(1).

16

4,67

Özür dileme

özür diliyorum(1), özür dilerim(12), sözünüzü balla kesiyorum
ama(1), kusura bakma(3), affet(2), bağışla(3), affedin(2), af
edersiniz(1), yanlış yaptım(1).

26

7,60

Sembolik olarak
ödüllendirme

(size) teşekkür borçluyum(1).

1

0,29

Minnet, teşekkür

teşekkür ederim(8), sağ ol(un)(13), lafı bile olmaz(1),
teşekkürler(1), sağ olasın(1), minnettar kalacağım(1), zahmet
oldu(1), şükürler olsun(1), minnettarız(1).

28

8,18

Tablo 8’e göre en fazla “istek”, “yüceltme ve yerme” en az ise “batıl inanç” ve “sembolik
ödüllendirmeye” ilişkin kalıp sözler kullanılmıştır. Ayrıca “küfür, beddua-ilenç” bildiren bir kalıp
söze çizgi film senaryoları içerisinde rastlanmamıştır. Kalıp sözler kategorisi bu çizgi filmde
kullanılan dil birimleri açısından sayıca ikinci sırada yer almaktadır. Keloğlan çizgi filminde bu
gruplandırma içerisinde yer alan bazı maddelerle ilgili kalıp söz tespit edilememiştir.
5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırmada elde edilen bulgular Keloğlan çizgi filminin deyim, atasözü, ikileme ve kalıp sözler
adı altında dört çeşit dil birimine ilişkin kategori yer almıştır. Bu kategoriler kendi içerisinde
sınıflandırıldığında en fazla deyimler yer almakla birlikte deyimleri kalıp sözler, ikilemeler ve
atasözleri takip etmektedir.
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Deyimler kategorisi adı altında toplam 508 deyim ve bunlar içerisinde birbirinden farklı 198
adet deyim yer almaktadır. Dil birimleri içerisinde en fazla deyimlerin yer alması kısa yapısının
yanı sıra olay esaslı bir metin olan masalların nitelikleriyle de örtüşmektedir. Bunun yanı sıra
dilin önemli kalıplaşmış ifadelerinden biri olan deyimlerin bu çizgi filmde çok büyük bir oranda
kullanılması da dilin yan anlamları ve mecaz anlamlarının kazandırılmasında bu çizgi filmin
sahip olduğu dil nitelikleri açısından da oldukça dikkat çekicidir.
Kalıp sözler kategorisi altında ise Keloğlan çizgi filminde 342 adet kalıp söz tespit edilmiştir. Bu
kalıp sözlerin anlamlarına göre yapılan bu gruplandırmada 17 adet farklı temaya yer verilmiş
olup bu temalar içerisinde küfür, beddua-ilenç bildiren bir kalıp söze hiç rastlanmaması da çizgi
filmin sahip olduğu önemli bir nitelik olarak da dikkat çekmektedir. Bununla birlikte en çok
kullanılan kalıp sözler incelendiğinde “istek” teması adı altında merak etme(30), sakin ol(8),
dikkat et(7), sabırlı ol(3), rica ederim(1) gibi kişisel iletişimde belli kuralların yerleşmesini
sağlamak adına önemli kalıp ifadeler olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca Keloğlan masal türü
olmasına karşın en az ise batıl inanç ve sembolik ödüllendirmeye ilişkin kalıp sözler kullanılması
da metni oluşturan dilsel özellikler açısından oldukça önemli bir sonuç olarak
değerlendirilebilir.
İkilemeler kategorisi adı altında 142 adet ikileme tespit edilmiş olup bu ikilemeler kendi
içerisinde 78 farklı ikileme kullanılmıştır. Bu ikilemelerin genel niteliklerine bakıldığında
hareket bildiren dil birlikleri oldukları görülmektedir. Bu durumda olay esaslı bir metin olan
masalların yapısı ile örtüşmektedir.
Atasözleri kategorisi altında ise toplam 7 tane farklı atasözü kullanılmış olup bu çizgi filmde
sınırlı sayıda atasözü kullanıldığı tespit edilmiştir.
Keloğlan, tematik bir çocuk kanalında yayınlanmakta olan, 3-13 yaş grubu çocuklara hitap ettiği
düşünülen ve 2 sezon olarak hazırlanmış Türk yapımı bir çizgi filmdir. İlhan ve Çetinkaya (2013)
tarafından yapılan araştırmada TRT Çocuk kanalında yayınlanan çizgi filmler içerisinde en çok
izlenen çizgi filmdir. Çocuklar tarafından çokça izlenen bu çizgi filmde kullanılan dil birimlerine
ilişkin yapılan inceleme sonucunda çizgi filmde Türkçenin sadeliği ve zenginliği dikkat çekici bir
şekilde kullanılmıştır. Araştırma kapsamında; zengin söz varlığı ile Keloğlan çizgi filminin dil
öğretiminde faydalı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenci ilk anda anlamadığını ikinci kez
geçtiğinde anlayabilecek yahut ilk geçtiğinde yeni öğrendiği bir sözü ikinci kez geçtiğinde
pekiştirebilecektir. Böylelikle bazı deyim, ikileme ve kalıp sözlerin farklı bölümlerde de geçerek
tekrar edilmesi, öğrenilenin pekiştirilmesiyle öğrenmenin kalıcı olmasına katkı sağlan bir
unsurdur. Bu sebeple Keloğlan çizgi filminde çok sayıda dil birimi kullanılmasının yanı sıra bu
dil birimlerinin tekrarlı bir şekilde kullanılması da dil birimlerinin öğrenciler tarafından
öğrenilip kullanılması açısından da bu çizgi filmde etkin bir şekilde kullanıldığını
göstermektedir.
Günümüzde masallar sadece dinleme veya okuma işlevinden sıyrılarak dijital ortamda birden
fazla araçla daha zenginleşmiş bir şekilde çizgi film, animasyon, çizgi bant adı altında çeşitli
şekillerde varlığını sürdürmektedir. Çocuklar için ortak öğelere sahip olan kültürel ve toplumsal
değerler açısından olumlu mesajlar içeren yapım, dil öğretimi açısından da zengin bir
malzemeye sahip olan masalların çağın dijital araçlarıyla zenginleştirilmesi kültürel aktarımın
çağın şartlarına uyumu açısından oldukça önemli katkılar sağlamakla birlikte dilin aktarımını da
daha işlevsel bir şekle dönüştürmüştür. Bu araştırmada yapılan inceleme sonucunda zengin bir
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dil birimi yapısına sahip olan Türk yapımı bu çizgi film kendi kültürümüzü ve dilimizi yansıtması
açısından oldukça önemli bir çizgi filmdir. Kültürün aktarımında dilin ana işleve sahip taşıyıcı
olması gerek kullanılan dil gerekse kendi kültür perspektifimizi yansıtması, kültürün devamlılığı
ve aktarımı açısından da eğlendirerek öğretebilecek önemli türlerden biri olan masalların çağın
araçlarıyla buluşmasını sağlayan çizgi filmlerin bu işlevlerinden yararlanılmalıdır. Yabancı
yapım çizgi filmler yerine kendi dilimizi, kültürümüzü ve yaşayışımızı yansıtan Keloğlan çizgi
filmi yapılacak diğer çalışmalar içine örnek teşkil etmektedir Bu bağlamda masalın eğlendiririci,
öğretici ve estetik yapısını farklı araçlarla zenginleştirme olanağı sunan çizgi film karakterleri
Türk kültürünü temsil eden diğer karakterlerle de zenginleştirilerek çocukların gelişimine katkı
sağlanmalıdır.
Çocuklar için hazırlanan eğlence programları, canlandırmalar, müzikler, çizgi filmler,
animasyonlar eğlenerek öğrenmeleri aşamasında kullanılabilecek malzemeler arasında yer
almaktadır. Öğrenmenin kalıcılığı, ilgi çekiciliği açısından önemli olduğu gibi öğrenciyi
güdüleme, öğrencideki ön yargıyı en aza indirme, öğrenmeye yönelik isteksizliği azaltma
yönünden de bu tür yayınlardan yararlanmanın fayda sağlayıcı olacağı düşünülmektedir. 21.
yüzyıl çocuğunu televizyon yayınlarından, çizgi filmlerden ve dijital araçlardan uzak tutmak
artık mümkün olmadığına göre mevcut dijital araçları dilimiz ve kültürümüzün aktarımını
sağlayacak işlevsel bir şekle dönüştüren işlevler kazandırılmalıdır.
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THE EXAMINATION OF THE LEVELS OF USİNG CRITICAL THINKING
AND READING STRATEGIES OF STUDENTS IN TURKISH LEANGUAGE
TEACHING DEPARTMENT
TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE
OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ1
Nevin AKKAYA 2
ABSTRACT
One of the skills found in the redesigned primary school Turkish language program in 2005 is critical thinking skill . Healthy,
systematic and searching thinking is found in the foundations of the development of this critical thinking skill. Reading has a
significant place in the development of this tihnking. Critical thinking improves only if students’s gain to acquire thinking skill
turns into critical feature. Critical reading and using the reading strategies that could be effective fort he development of this
kind of conscious reading considering the text that is read more deeply, and questioning the writer’s view that is neglected in his
reading are primary for students. Teachers need to urge students to develop citical reading skills, enable them to use reading
strategies and also have to use methods, techniques , texts and types of reading that are suitable fort he learning atmosphere.
Teachers taht are expected to create this atmosphere in the first place should already have acquired critical thinking skills
themselves and have the advanced level of the ability to use these reading strategies. That is why it is of primary importance to
search these skills whether they already exist or not among the skills that these teachers have as they are the ones who will
educate the individuals that will create the future. The aim of this study is to find out the critical reading skills of candidate
teachers and the levels of using these reading strategies and see whether there is a relation between these two skills or not. In
this research descriptive method and relative scanning model have been used. The scope of the research is 720 Turkish students
who studied throughout 2013 and 2014 educational years , the 394 subjects have been chosen randomly from each class. The
data of the research have been collected using CTT critical thinking scale with six factors and reading strategies translated from
Taraban (2004). The data have been examined using anova analysis in SPSS 17 program.
Key Words: Critical Thinking, Turkish Education, Reading Strategies

ÖZET

Yenilenen 2005 ilköğretim Türkçe programında yer alan temel becerilerden biri de eleştirel düşünme becerisidir. Eleştirel
düşünme becerisinin gelişmesinin temelinde sağlıklı, sistemli ve sorgulayıcı düşünme vardır. Bu düşünmenin gelişmesinde
okumanın önemi büyüktür. Okuma becerisine yönelik kazanımlar öğrencilerde eleştirel niteliğe düşünürse ancak eleştirel
düşünme gelişir. Eleştirel okuma ve bu okuma türünün gelişmesinde etkili olabilecek bilinçli bir okuma eylemi olan okuma
stratejilerini kullanmak, okuduğu metne daha dikkatli bakmak, yazarın aktardığı düşünceleri sorgulamak öğrenciler için
önemlidir. Öğretmenlerin Türkçe öğretiminde eleştirel düşünme becerilerini kazandırması, okuma stratejilerini kullandırması;
öğrenme ortamında uygun yöntem ve tekniği, metinleri ve okuma türlerini seçmesi gerekir. Bütün bu ortamı oluşturabilecek
öğretmenlerin öncelikle kendilerinin eleştirel düşünme becerisine sahip olmaları ve okuma stratejilerini kullanma düzeylerinin
gelişmiş olması gereklidir. Bu nedenle geleceğe yön verecek bireyleri yetiştirecek öğretmen adaylarında bu becerilerin
araştırılması önemlidir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerilerini, okuma stratejilerini
kullanma düzeylerini belirlemek ve bu iki beceri arasında bir ilişkinin var olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmada betimsel
yöntem ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim öğretim döneminde öğrenim gören
720 Türkçe eğitimi bölümü öğrencileri; örneklemi ise her sınıftan rastlantısal olarak seçilen 394 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmanın verileri Kökdemir’in (2003) Türkçeye uyarladığı 6 faktörlü CTT eleştirel düşünme ölçeği ve Taraban’dan (2004)
Türkçeye çevrilen okuma stratejileri ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 17 programında anova analizi ile
çözümlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eleştirel Düşünme, Türkçe Eğitimi, Okuma Stratejileri
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1. GİRİŞ
Geleneksel eğitim sisteminde öğretmen bilgiyi sunan ve istediği zaman da kendisine
tekrar sunulmasını isteyen bilginin otoritesidir. Oysa bilgi çağında bilginin yeniden
tanımlanması ve beyinle ilgili gelişmeler başta olmak üzere pek çok bilimsel alandaki
gelişmeler bilginin yeniden tanımlanmasını ve bilginin sunulduğu, paylaşıldığı bir planlı ve
programlı eğitim sisteminin ve programların yeniden sorgulanmasını gerektirmiştir. Çağdaş
eğitim anlayışında modern dünyanın gereksinimi olan insan tipini yetiştirmek
amaçlanmaktadır. Tek çözümün olmadığı her an karmaşık sorunlarla yüz yüze olan modern
insanın bu sorunlarla başa çıkması için kendisi ve yaşadığı dünya için en anlamlı çözümü
üretebilmesi ancak üst düzey düşünme becerilerini kazanmış olması ve bunları
geliştirmesiyle olasıdır. Günümüzde üst düzey düşünme biçimlerinin önemini fark eden
toplumların eğitim-öğretim programları bu becerilerin öğrencilere kazandırılmasını
hedeflemektedir. Eleştirel düşünme becerisi 2005 Türkçe Öğretim Programında da üst düzey
düşünme becerileri kazandırılması gereken beceriler arasında yer almaktadır.Üst düzey
düşünme becerileri arasında yer alan eleştirel düşünmeyi 1962’de ilk kez tanımlayan Robert
Ennis’e göre eleştirel düşünme; “anlatımın anlamını bulmak, onun kabul ya da
reddedilmesine karar vermektir” ( aktaran Kazancı, 1989). “Eleştirel düşünme; bilgi edinme
sürecinde, irdeleyebilmeyi, çok yönlü sorgulayabilmeyi gerektiren düşünme süreçlerini etkili,
tarafsız ve disiplinli bir şekilde uygulayabilmeyi, yeni durum ve ürünleri, kriterlere dayalı
değerlendirmeyi ve geliştirmeyi içeren zihinsel ve duyusal bir süreçtir” ( Akınoğlu, 2001) .
Facione ve diğerleri (2000 ) ise eleştirel düşünmeyi, yorum ve analiz yapma; değerlendirme
ve çıkarımlarda bulunma, delillere dayalı olarak kavram, ölçüt, metod, veya içerik açısından
belirli açıklamaların yapıldığı, bir amaç doğrultusunda öz düzenleme yetisi olan bir karar
mekanizması olarak ifade eder. Tam ve gerçek eleştirel düşünme soru sorma, bu soruların
mantığını kavrayarak çözmeye çalışma ve mantığın sonuçlarına inanmayı içerir( Nosich’den
çev. Aybek,2012) Eleştirel düşünmeye ilişkin tanımlar dikkate alındığında eleştirel düşünme
sistemli düşünme, dayanaklandırarak düşünme, düşünmeyi düşünme, tahmin ve çıkarımlar
yapma, karar verme ve kararlar doğrultusunda düzenlemeler yapma, şüphe etme ve
düşünme süreçlerini kontrol etme olarak tanımlanabilir(Koçak ve diğerleri, 2015)Bütün bu
tanımlar değerlendirildiğinde analiz, sentez, değerlendirme, yorumlama, ilişkilendirme,
tahminlerde bulunma ve değerlendirme yapıp kararlar verme okuma sürecinde de
okuyucunun yapması gereken bilişsel etkinliklerdendir. Dolayısıyla etkin bir okuyucu
özelliklerinden olan okuma stratejilerini kullanma ile eleştirel düşünme arasında bir ilişkinin
olduğu düşük düzeyde olsa da bilinmektedir (Akkaya, 2012). Alan yazında okuma stratejileri
ve eleştirel düşünme becerileri ve bu becerilerin bireylere kazandırılması yönünde birçok
çalışma yapılmıştır(Koçak ve diğerleri, 2015; Akkaya, 2012; Karadüz, 2010; Şen, 2009). Bu
çalışmalar eleştirel düşünmenin önemini ortaya koyan, eleştirel düşünme ve dil becerisi,
okuma ilişkisini inceleyen, eğitim fakültelerinde öğrenim gören farklı branşlardaki öğretmen
adaylarının eleştirel düşünme eğilimleriniçeşitli değişkenlere göre inceleyen araştırmalardır.
Okullarda anlama, anlatma tekniklerini geliştirecek öğretmen adaylarının eleştirel
düşünme düzeylerinin belirlenmesi önemlidir. Anlama ve anlatma temel becerilerinin
yanında problem çözme, sorgulama, karar verme, eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme
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becerileriyle ilgili görevleri arasındadır. Kazanımların elde edilmesi ve geliştirilmesi
öğretmenlerin sorumluluğundadır. Bu becerilerin kazandırılması için öncelikle öğretmenlerin
ve öğretmen adaylarının bu konuda yeterli olması beklenir.
Eleştirel düşünceyi geliştirmek için eleştirel düşünmeyi geliştirme yolları araştırılmış,
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunlar arasında ilgili okur olmanın göstergelerinden
sayılabilecek okuma stratejilerini kullanma da eleştirel düşünmenin arasında bir ilişki olabilir
mi sorusuna yanıt aramayı gerektirir.
Çalışmanın Alt Problemleri
1. Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencilerinin Eleştirel Düşünme eğilimleri ne düzeydedir?
2. Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencilerinin Eleştirel Düşünme eğilimleri sınıflara göre
farklılık göstermekte midir?
3. Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme eğilimleri cinsiyete göre
farklılık göstermekte midir?
4. Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri mezun olunan
okula göre farklılık gösteriyor mu?
5. Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Okuma Stratejilerini kullanma becerileri ne
düzeydedir?
6. Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Okuma Stratejilerini kullanma düzeyleri
sınıflara göre farklılık göstermekte midir?
7. Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Okuma Stratejilerini kullanma düzeyleri
cinsiyete göre farklılık göstermekte midir?
8. Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Okuma Stratejilerini kullanma düzeyleri
mezun olunan okula göre farklılık göstermekte midir?
9. Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyler ile Okuma
Stratejilerini kullanma arasında bir ilişki var mıdır?
2. YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ve okuma stratejilerini kullanma
düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada betimsel yöntem ve
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. “Tarama modelleri; geçmişte veya hâlen var olan bir
durumu, var olduğu şekli ile betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya
konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır.
Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez” (Karasar, 2009, s. 77).
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca
Eğitim Fakültesi Araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim- öğretim döneminde öğrenim
gören 720 Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri, örneklemi ise 394 öğrenci oluşturmaktadır.
Öğrenciler I,II, III ve IV. sınıflarından rastlantısal örneklem yoluyla seçilmiştir.
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Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
Genel tarama modelinde yürütülen araştırmada veri toplama aracı olarak ‚ Doğan
Kökdemir’in 2003 yılında yaptığı Türkçeye uyarlama çalışması sonucunda 51 maddeden
oluşan California Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği, 5’li likert tipi bir ölçme aracıdır ve
analitiklik, açık fikirlilik, meraklılık, kendine güven, doğruyu arama, sistematiklik gibi alt
boyutlardan oluşmaktadır. Kullanılan bu ölçeğin güvenirlik değeri (Cronbach Alpha) 0.88’dir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak, Taraban, Kerr ve Rynearson (2004) tarafından
geliştirilen, Çöğmen (2008) tarafından Türkçeye aktarılan Üst Bilişsel Okuma Stratejileri
Ölçeği (MRSQ, Metacognitive Reading Strategies Questionnaire) kullanılmıştır. Ölçek iki
boyutlu olup, birinci boyut okuduğunu anlama sırasında bilişsel süreçleri içeren analitik
stratejiler adını, ikinci boyut ise akademik çalışma ve başarı sürecindeki davranışları içeren
pragmatik stratejiler adını almıştır. Ölçeğin güvenirliği 0.84, birinci boyutun 0.85, ikinci
boyutun ise 0.75’tir. Ölçek öğrencilerin üniversite düzeyinde, ders metinlerini okurken ve
çalışırken kullandıkları üstbilişsel stratejileri ölçmektedir. İki boyutlu ölçek ders metinlerini
okurken kullanılan stratejileri ifade eden toplam 22 maddeden oluşan 5‟li derecelemeli
Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin ilk 16 maddesi analitik stratejiler, son 6 maddesi ise pragmatik
stratejiler boyutunu oluşturmaktadır. Analitik stratejiler boyutu altındaki maddeler,
öğrencilerin ders metinlerini okurken kullandıkları üstbilişsel stratejileri ifade etmektedir.
Pragmatik stratejiler başlığı altındaki ikinci boyuttaki maddeler ise daha fazla hatırlamaya
yönelik, pratik stratejileri ifade etmektedir. Bulunan aritmetik ortalama 4.20-5.00 arasında
yer almışsa öğrencilerin stratejiyi kullanma düzeyi “Her zaman kullanırım”, 3.40-4.19
arasında yer almışsa “Sık sık kullanırım”, 2.60-3.39 arasında yer almışsa “Bazen kullanırım”,
1.8-2.59 arasında yer almışsa “Nadirenkullanırım”, 1.00-1.79 arasında yer almışsa “Hiç
kullanmam” aralığında değerlendirilmiş veyorumlaması bu yönde yapılmıştır. Cronbach
Alpha iç tutarlık katsayıları ölçeğin bütünü için .81; analitik stratejiler alt boyutu için .82 ve
pragmatik stratejiler alt boyutu için ise .77 olarak bulunmuştur.
Uygulama sonucunda elde edilen veriler Öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri ve
kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri bakımından nasıl bir dağılım gösterdiğini
belirlemek amacıyla frekans ve yüzde dağılımları SPSS 17 paket programında hesaplanmıştır.
Verilerin bağımsız değişkenler açısından karşılaştırılması amacıyla t-testi ve tek yönlü
varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Verilerin anlamlılık değeri p<.05 olarak kabul
edilmiştir.
Öğrencilerin elştirel düşünme eğilimleri ve kullandıkları okuduğunu anlama
stratejilerinin değişkenlere göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla
bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Tek yönlü varyans analizi
sonuçlarında anlamlı bir fark olması hâlinde farkın nereden kaynaklandığını belirlemek
amacı ile scheffe testi uygulanmıştır. Öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri ile okuma
stratejilerini kullanma düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon testi
yapılmıştır.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Araştırmanın birinci alt problemine ait bulgular Tablo 1’de verilmiştir:
Tablo 1. Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri
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Analitiklik

Orta
Yüksek

Açık Fikirlilik

Orta
Yüksek

Merak

Düşük
Orta
Yüksek

Kendine Güven

Düşük
Orta
Yüksek

Doğruyu Arama

Orta
Yüksek

Sistematik

Düşük
Orta
Yüksek

Frekans
163
231
276
118
1
317
76
4
263
127
143
251
3
191
200

Yüzde
41,4
58,6
70,1
29,9
,3
80,5
19,3
1,0
66,8
32,2
36,3
63,7
,8
48,5
50,8

TOPLAM

394
100
Tablo 1 ‘e göre araştırmaya katılan öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimi düzeyleri
analitiklik ve sistematiklik boyutlarında yüksek diğer boyutlarda ise orta düzeydedir.
Araştırmanın ikinci alt problemine ait bulgular Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo 2. Eleştirel Düşünme Eğilimine İlişkin Puanların Sınıflara Göre Varyans Analizi
Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Analitiklik

Açık Fikirlilik

Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Merak

Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kendine Güven

Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Doğruyu Arama Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı
539,201
10671,370
11210,571
525,668
14064,182
14589,850
191,438
5653,384
5844,822

Sd
3
390
393
3
390
393
3
390
393

11,298
7150,793
7162,091
330,424
5703,528
6033,952

3
390
393
3
390
393

Kareler
Ortalaması
179,734
27,362

F
6,569

P
,000

Anlamlı
Fark
1,2,3-4

175,223
36,062

4,859

,002

3-4

63,813
14,496

4,402

,005

1-4

3,766
18,335

,205

,893

110,141
14,624

7,531

,000
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Sistematiklik

Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

185,265
4594,321
4779,586

3
390
393

61,755
11,780

5,242

,001

1,2,3-4

Shefe Testi ile anlamlı farklılıklar belirlendi. Hepsinde alt sınıflar lehine anlamlı fark vardır.
Tablo iki incelendiğinde birinci sınıfların eleştirel düşünme eğilimleri diğer sınıflara göre en
yüksek düzeydedir. Dördüncü sınıfa yaklaştıkça bu oran düşmektedir.
Araştırmanın üçüncü alt problemine ait bulgular Tablo 3’ te verilmiştir.
Tablo 3. Eleştirel Düşünmeye İlişkin Puanların Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları
Cinsiyet
Kadın
Erkek

Analitiklik
Açık Fikirlilik

Kadın
Erkek

Merak

Kadın
Erkek

Kendine Güven

Kadın
Erkek

Doğruyu Arama

Kadın
Erkek

Sistematik

Kadın
Erkek

N
202
192
202
192
202
192
202
192
202
192
202
192

𝑋̅
46,0198
43,9948
49,9406
49,1198
36,8465
35,8490
29,3465
28,1979
32,1832
31,4063
26,7525
26,0052

S
4,83042
5,65917
5,62036
6,54195
3,65437
4,00433
4,15001
4,32361
3,50424
4,28458
3,10642
3,81852

Sd
392

T
3,826

P
,000

392

1,333

,183

392

2,585

,010

392

2,691

,007

392

1,965

,050

392

2,136

,033

Tablo 3 ‘ te görüldüğü gibi kız öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri açık fikirlilik
boyutu dışında analitiklik, merak, kendine güven, doğruyu arama, sistematiklik boyutlarında
erkek öğrencilerden daha yüksektir.
Araştırmanın dördüncü alt problemine ait bulgular tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Eleştirel Düşünme Eğilimine İlişkin Puanların Mezun Olunan Okul Türüne Göre
Varyans Analizi Sonuçları

Analitiklik

Açık Fikirlilik

Merak

Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı
62,792
11147,779
11210,571
1,334
14588,517
14589,850
59,011
5785,811
5844,822

Sd
2
391
393
2
391
393
2
391
393

Kareler
Ortalaması
31,396
28,511

F
1,101

P
,334

,667
37,311

,018

,982

29,506
14,797

1,994

,138
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Kendine
Güven
GÜVGGGGGve
n
Doğruyu
Arama
Sistematiklik

Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

17,569
7144,522
7162,091
31,703
6002,249
6033,952
42,873
4736,713
4779,586

2
391
393
2
391
393
2
391
393

8,785
18,272

,481

,619

15,851
15,351

1,033

,357

21,437
12,114

1,770

,172

Tablo 4 incelendiğinde eleştirel düşünme eğilimine ilişkin puanların mezun olunan
okul türüne göre varyans analizi sonuçlarına bakıldığında da toplamda [F(3-191)=1.013;
p>.05], analitiklik [F(3-191)=0.889; p>.05], açık fikirlilik [F(3-191)=1.576; p>.05], meraklılık
[F(3-191)=0.599; p>.05], kendine güven [F(3-191)=0.649; p>.05], doğruyu arama [F(3191)=0.259; p>.05] ve sistematiklik [F(3-191)=0.622; p>.05] alt boyutlarında gruplar
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır. [F(3-191)=0.305; p>.05]. Bu bulgulara
bağlı olarak Türkçe öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin mezun olunan lise
türüne göre farklılaşmadığı söylenebilir.
Araştırmanın beşinci alt problemine ait bulgular tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Okuma Stratejilerini kullanma Düzeyleri

Pragmatik

Düşük
Orta
Yüksek

Analitik

Düşük
Orta
Yüksek

Frekans
35
169
190
4
112
278

Yüzde
8,9
42,9
48,2
1,0
28,4
70,6

TOPLAM

394
100,0
Tablo 5 incelendiğinde araştırmaya katılan Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin okuma
stratejilerini kullanma becerileri pragmatik (48,2) ve analitik (70,6) ,her iki boyuttta yüksek
düzeyde olduğu görülmektedir.
Araştırmanın altıncı alt problemine ait bulgular tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Okuma Stratejilerini kullanma Düzeylerinin
Sınıflara Göre Farklılaşması

Pragmatik
stratejiler

Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

F

P

147,763

3

49,254

2,109

,099

9106,188
9253,952

390
393

23,349
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Analitik stratejiler

Gruplararası
Gruplariçi

185,857
24265,98
0
24451,83
8

Toplam

3

61,952

390

62,220

,996

,395

393

Tablo 6’ya göre birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin analitik
stratejileri kullanma sıklıkları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı
görülmektedir (p <.05).
Araştırmanın yedinci alt problemine ait bulgular tablo 7de verilmiştir.
Tablo 7. Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Okuma Stratejilerini Kullanma Becerisinin
Cinsiyete Göre Farklılaşması
Pragmatik
stratejiler
Analitik stratejiler

Cinsiyet
Kadın

N

Erkek
Kadın
Erkek

𝑋̅

S

202

22,5842 4,77716

sd
392

T
3,312

P
,001

192
202
192

20,9844 4,80780
63,5743 7,07929 392
62,4375 8,63793

1,425

,155

Tablo 7 incelendiğinde kız ve erkek öğrencilerin pragmatik stratejileri kullanma
durumları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p< .05). Ortalamalar
incelendiğinde, bu farkın kız öğrenciler lehine olduğu gözlenmektedir (X =4,7771). Bu
durumda, ders metinlerini okurken, kız öğrencilerin, pragmatik stratejileri erkek
öğrencilerden daha sık kullandıkları söylenebilir. Analitik stratejileri kullanma durumlarında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
Araştırmanın sekizinci alt problemine ait bulgular tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Okuma Stratejilerini Kullanma Becerisinin
Mezun Olunan Okula Göre Farklılaşması

Pragmatik
Stratejiler

Analitik Stratejiler

Varyansın
Kaynağı
Gruplararası

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

F

457,644

2

228,822

10,171 ,000

Gruplariçi
Toplam

8796,308
9253,952

391 22,497
393

Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

300,199
24151,638
24451,838

2
150,100
391 61,769
393

P

Anlamlı
Fark
ÖğretmenAnadolu L.,
Düz L.

2,430

,089

Tablo 8’e göre farklı liselerden mezun öğrencilerin analitik stratejileri kullanma
sıklıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmanın olduğu görülmektedir. (p<
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.05). Buna göre Türkçe Eğitimi Bölümüne farklı tür liselerden mezun olarak gelen
öğrencilerin, ders öğretmenlerinden kaynaklanan farklı metin okuma yöntem ve tekniklerine
sahip oldukları söylenebilir.
Farkın kaynağını belirlemek üzere Scheffe testi yapılmıştır. Öğretmen lisesi
mezunlarıyla Anadolu liseleri ve düz liselerden mezun olan öğrenciler arasında Anadolu
liseleri ve düz liselerden mezun olanlar lehine fark vardır.
Araştırmanın dokuzuncu alt problemine ait bulgular tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9. Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri ile Okuma
Stratejilerini kullanma Düzeyleri Arasındaki Korelasyon

Pragmati
k

Analitik

Pearson
Korelasyonu
P
N
Pearson
Korelasyonu
P
N

Analitiklik

Açık
Fikirlilik

Merak

Kendine Doğruy
Güven
u arama

Sistema
tiklik

,227(**)

,080

,200(**)

,121(*)

,146(**)

,106(*)

,000
394

,114
394

,000
394

,016
394

,004
394

,036
394

,303(**)

,230(**)

,258(**)

,272(**)

,359(**)

,278(**)

,000
,000
,000
,000
,000
,000
394
394
394
394
394
394
** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır.
* Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 9’da görüldüğü gibi Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme
eğilim düzeyleri ile okuma stratejilerini kullanma düzeyleri arasında ilişki; pragmatik
stratejiler boyutuyla analitiklik, merak, doğruyu arama ve sistematiklik boyutlarında düşük
düzeyde, pozitif yönde ilişki vardır. Analitik stratejiler boyutuyla analitiklik, açık fikirlilik,
merak, kendine güven, doğruyu arama ve sistematiklik boyutlarında ise düşük düzeyde
pozitif yönde bir ilişkinin olduğu görülmektedir.
4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Araştırma sonuçlarına göre Türkçe öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin kullandıkları
eleştirel düşünme eğilimlerini belirleme amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan çalışma
sonucunda katılımcıların çoğunun eleştirel düşünme eğilimlerinin orta düzeyde olduğu
belirlenmiştir. Araştırmanın bu bulgusu Kürüm (2002), Türnüklü ve Yeşildere (2005), Çetin
(2008), Özdemir (2005), Saçlı ve Demirhan (2008), Şen (2009), Beşoluk ve Önder’in (2010)
araştırmalarıyla örtüşmektedir. Korkmaz (2009) da çalışmasına katılan öğretmenlerin
eleştirel düşünmeye ilişkin görüşlerinin orta düzeyde olduğunu belirtmiştir. Türkçe
öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünmeye ilişkin görüşleri, alt boyutlara göre
değerlendirildiğinde en yüksek merak ve açık fikirlilik yönünde eğilim gösterdikleri
belirlenmiştir. Türnüklü ve Yeşildere (2005), Zayif (2008) bu alt boyutlarda katılımcılarının
orta (olumlu) yönde eğilim gösterdiklerini, Dutoğlu ve Tuncel (2008) de genellikle
“Katılıyorum.” yönünde eğilim gösterdiklerini belirtmişlerdir.
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Türkçe öğretmenliği Bölümü öğrencilerini eleştirel düşünmeye ilişkin eğilimleri ile
cinsiyet değişkeni arasındaki ilişkiye bakıldığında anlamlı bir farklılık elde edilmiş, kız
öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha olumlu bir eğilim gösterdikleri belirlenmiştir.
Yıldırım (2005), Gülveren (2007), Zayif (2008), Beşoluk ve Önder (2010) de aynı sonuca
ulaşmışlardır. Öte yandan Kürüm (2002), Özdemir (2005), Akar (2007), Çetin (2008), Saçlı ve
Demirhan (2008), Korkmaz (2009), Narin (2009), Şen (2009), Ekinci ve Aybek’in (2010)
araştırmalarında cinsiyet, eleştirel düşünmeye ilişkin görüşlerde anlamlı farklılık yaratan bir
değişken değildir. Ancak bu araştırmada analitiklik, merak, kendine güven, doğruyu arama,
sistematiklik alt boyutlarında kızların lehine anlamlı farklılık elde edilmiştir.
Araştırmada, sınıf değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmuş, 1. sınıfların 4.
sınıflara göre daha olumlu bir eğilim gösterdikleri belirlenmiştir. Benzer olarak Gülveren
(2007) ve Akar (2007) da 4. sınıfların en düşük puana sahip olduklarını ortaya koymuşlardır.
Bu durum, derslerin içeriğinden, işleniş şekillerinden vb. pek çok etmenden kaynaklanabilir.
Bu konuların araştırılması gerekmektedir. Zira tam tersi sonuçlara ulaşan çalışmalar da
bulunmaktadır. Çetin (2008), Saçlı ve Demirhan (2008), Zayif (2008) 1. sınıfların daha düşük
eğilim gösterdikleri sonucuna ulaşmışlardır. Kürüm (2002), Beşoluk ve Önder (2010), Ekinci
ve Aybek (2010) ise sınıf açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Çetin (2008), Saçlı ve
Demirhan (2008), Zayif (2008) 1. sınıfların daha düşük eğilim gösterdikleri sonucuna
ulaşmışlardır.
Araştırmada incelemeye alınan bir değişken de mezun olunan okul türüdür.
Araştırma bulgularına bağlı olarak Türkçe öğretmen adaylarının eleştirel düşünme
eğilimlerinin mezun olunan lise türüne göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kürüm
(2002), Akar (2007), Gülveren (2007), Çetin (2008), Zayif (2008) ve Şen (2009) de yaptıkları
çalışmalarda benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Sadece Beşoluk ve Önder (2010) mezuniyet
durumuna göre anlamlı bir farklılık bularak yabancı dil ağırlıklı liselere giden öğrencilerin
diğerlerine göre daha olumlu görüş bildirdiklerini ifade etmiştir. Görüldüğü gibi genelde
mezun olunan okul türü, eleştirel düşünmeye ilişkin görüşlerde anlamlı bir farklılık
yaratmamaktadır.
Araştırmada Türkçe öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri çoğunlukla
orta düzeyde çıkmıştır. Alanyazındaki diğer çalışmalarda da öğretmenlerin ve öğretmen
adaylarının görüşlerinin düşük ve orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Oysaki beklenti,
yüksek düzeyde olması yönündedir. Çünkü hazırlanan öğretim programlarında, “öğrencileri
eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetiştirme” ana amaçların arasında yer almaktadır. Bunu
da büyük oranda öğretmenler, uygulayacakları yöntemlerle gerçekleştireceklerdir.
Dolayısıyla öncelikle öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının kendilerini eleştirel
düşünebilme yönünde geliştirmeleri gerekmektedir. Bunun ilk aşaması da Türkçe Eğitimi
Bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünmeye ilişkin görüşlerini yükseltmek olmalıdır. Bu
nedenle çalışmalarda “düşük” ve “orta” düzeyde görüşün neden kaynaklandığının ayrıntılı bir
biçimde belirlenmesi ve ona göre eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Bu amaç
doğrultusunda görüşme formları oluşturularak bireylerle bire bir görüşmeler yapılabilir.
Belirlenen nedenleri olumluya çevirmek için de eleştirel düşünme yöntemlerini öğretmeye
yönelik deneysel bir çalışma yapılabilir, öğretmen adaylarına da bu doğrultuda dersler
verilebilir.
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Çalışmada, katılımcıların eleştirel düşünmeye ilişkin eğilimlerinin mezun olunan okul
türüne göre değişmediği belirlenmiştir. Cinsiyet ve sınıf değişkeninde ise anlamlı farklılıklara
ulaşılmıştır. Kız öğrenciler erkek öğrencilere, 1. sınıflar da 4. sınıflara göre daha olumlu bir
eğilim göstermişlerdir. Cinsiyet açısından bu farklılığın neden kaynaklandığı, erkek
öğrencilerin neden daha olumsuz yaklaştıklarının başka bir çalışmada araştırılması
gerekmektedir. Özellikle de sınıf değişkeni dikkate alındığında üniversitede dört yıl eğitim
alan öğrencilerin üniversiteye daha yeni başlayan öğrencilerden neden daha düşük bir eğilim
gösterdiklerinin başka bir çalışmada belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için birinci sınıf
öğrencilerinin gösterdikleri değişimler, dört sene boyunca takip edilebilir, belli aralıklarla bu
öğrencilerin görüşleri ile ilgili nicel ve nitel çalışmalar yapılabilir.
Sonuç olarak Türkçe öğretmeni adaylarının ders metinlerini okurken üstbilişsel
okuma stratejilerini “sık sık” kullandıkları ortaya konulmuştur. Bu durum, dil becerilerinin
gelişiminde uygulayıcı olacak adayların başarılı bir öğretim yapmaları açısından olumlu bir
durum olarak değerlendirilebilir. Araştırmaya katılan öğrencilerin eleştirel düşünme
eğilimleri ile okuma stratejilerini kullanma düzeyleri arasında düşük düzeyde ve pozitif
yönde bir ilşki vardır. Elbette eleştirel düşünme eğilimini geliştirme yalnızca okuma
stratejilerini kullanmaya bağlı bir durum değildir. Düşük düzeydeki bir ilişki de önemlidir
çünkü okumanın stratejik bir eylem olduğunun farkında olanlar etkin okurdur ve üst bilişsel
becerilere sahip ya da bu becerilere sahip olma çabası içindedirler.
Bu çalışma tek bir üniversitenin Türkçe eğitimi bölümünde gerçekleştirilmiştir. Daha
geniş örneklemler üzerinde yapılacak olan çalışmalarla farklı sonuçlar ortaya konulabilir.
Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerilerini ve okuma stratejilerini kullanma
becerilerini geliştirmek için neler yapılması gerektiğine ilişkin araştırmalar yapılabilir.
Eleştirel düşünme eğilimin ve kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi hem öğretmen
adaylarının eğitiminde hem de diğer eğitim kademelerinde önemle ele alınmalıdır. Yalnızca
belli derslerde değil tüm derslerde bu becerilerin geliştirilmesine özel bir önem verilmelidir.
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LANGUAGE AS A KEY FACTOR IN EDUCATIONAL PROCESSES
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ABSTRACT
Langıage is a dynamic entity. It changes upon each reality interactivety. In education field, the most important interaction is
among language and life. As life is the synthesis of all educational disciplines. Each disciplines changes and has a form in itself
firstly, then renews the life. Each one acquires a different character according to the new life form. This circle progresses in
naturally. Language is the main factor of this continuity. We observed that if the students recognize the historical process, using
and evolution characteristics and meanings of language, they use the language well in equal ratio. In teaching of language skills,
which is operated in four basic dimension, there are some activities, books, texts and curriculums employed. When we evaluate
these items, we observed some problems about completion of skills to each other and progress with other disciplines in holistic
manner. The truth is that the more a student masters the language, the more he masters the activities and acquisitions of
education process. Teaching of Turkish course has some diffuculties in itself. The topics are presented in a limited academic
reality. Then the teachers expect from their students to use the language well rounded. In this situation, the methods using in
teaching language must be diversified according to the target skills. In order to improve the solidity of endeavours, we must
prepare our annual plans in a cooperation with other disciplines. The basic method for solving the problems in course is to
prepare the education plans for each course. At first we tried this practice in our school. Then we’ve transformed into level
textbooks gradually. In this way, we provide a unity in upgrading.

Key Words: Discipline’s interaction in the language, unity of skill, education plan, use the language well rounded, knowledge
solitiy and transfer.

ÖZET
Dil, canlı bir varlıktır. Etkileşimde olduğu her gerçekliğe göre değişimler gösterir. Eğitim ortamlarında dilin etkileştiği en önemli
ve temel disiplin yaşamdır; çünkü yaşam tüm eğitsel disiplinlerin bileşkesidir. Her disiplin önce kendi içinde değişir, şekillenir,
ardından yaşamı değiştirir. Değişen yaşama göre disiplin yeniden başkalaşır. Bu döngü doğal bir düzende sürekliliğine devam
eder ve dil bu sürekliliğin temel taşıdır. Dilin tarihsel süreci, kullanım ve gelişim özellikleri, anlam alanları öğrencilere çok iyi
kavratıldığında öğrencilerin dili o oranda sağlıklı kullandıkları gözlenmiştir. Dört temel başlıkta çalışılan dil becerilerinin
öğretiminde ön görülen etkinlikler, metinler, kitaplar ve müfredatlar incelendiğinde öncelikle becerilerin birbirini tamamlaması
ve diğer disiplinlerle bütünlüklü ilerlemesi noktalarında sıkıntılar olabildiği gözlenmektedir. Temel gerçeklik şudur ki birey dile
ne kadar hakimse eğitim süreci etkinliklerine ve kazanımlarına o oranda hakim olabilir.
Türkçe dersinin öğretimi öncelikle kendi içinde zorluklar taşımaktadır. Sınırlı bir akademik gerçeklikte sunulanların öğrenciler
tarafından çok yönlü kullanımı beklenmektedir. Bu noktada hedeflenen beceriye göre dil öğretiminde kullanılan yöntemler
değişkenlik göstermek zorundadır. Derslerdeki sıkıntıları gidermek amacıyla kullanılacak temel yöntem her ders için eğitim
durumlarının hazırlanmasıdır. Okulumuzda yürütülen bu uygulama aşamalı olarak seviye ders kitaplarına dönüştürülmüştür.
Böylelikle seviye geçişlerinde de bütünlük sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dilde disiplin etkileşimi, beceri bütünlüğü, eğitim durumu, dilin çok yönlü kullanımı, bilgi kalıcılığı ve
aktarımı.
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1. GİRİŞ
Eğitim, bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan en önemli araçtır. İyi bir eğitim içinse iyi bir
ana dili becerisi gerekmektedir. Dil becerileri, gelişim ve değişiminin sıklığı ve sürekliliği
açısından bireyde en zor takip ve kontrol edilebilen becerilerdir. Süreç yönetimi yöntemi
kullanılmadan ve dil, etkileştiği disiplinlerle ilişkilendirilmeden özellikle eğitim ortamlarında
sağlıklı beceri gelişimi sağlanması zordur. Ancak bu bakış açısıyla düzenlenen bir eğitim
hayatıyla birey istenilen eğitim hedeflerine ulaşabilir, yaşama dahil olabilir. “İnsanların
yaşamında, bireysel ve sosyal gelişiminde ana dilin önemli görevlerinin olduğu bilinmektedir.
İnsanların başkalarıyla sağlıklı iletişim kurabilmeleri, eğitim hayatlarında her türlü öğrenmeyi
gerçekleştirilebilmeleri, büyük oranda ana dillerini etkili kullanmalarıyla gerçekleştirilebilir.
Ana dilini etkili kullanabilmek ise iyi bir ana dil eğitiminden geçmekle mümkün olabilir.”(Yıldız,
2003) Eğitsel süreçlerin yaşam gerçekliklerinden uzak kalmamasını sağlamak ana dili
eğitimcilerinin özellikle dikkat etmeleri gereken noktadır. Yaşam, dili doğrudan etkileyen en
önemli faktördür çünkü tüm eğitsel disiplinleri içine aldığı gibi sosyal tüm gerçekliklere de ev
sahipliği yapar. Hayatın içindeki en ufak değişim dili değiştirir ya da dildeki en ufak bir
değişim hayata hemen yansır. Bu gerçeklik döngü biçimde meydana gelirken bireyin ana dili
hakimiyetini sağlamaya sözcükten başlanmalıdır. Sözcük; en küçük anlam birimi olduğundan
birey onun tarihsel sürecini, uğradığı değişimleri ve nedenlerini, anlam alanını, etkileştiği
disiplinleri bilmelidir. Kişi, gerçek sözcük bilgisi oranında dil becerisine sahip olabilir.
“Eğitim Durumu”
Dört temel başlıkta çalışılan dil becerilerinin öğretiminde ön görülen etkinlikler, metinler,
kitaplar ve müfredatlar incelendiğinde öncelikle becerilerin birbirini tamamlaması ve diğer
disiplinlerle bütünlüklü ilerlemesi noktalarında sıkıntılar olabildiği gözlenmektedir. Özellikle
teknolojik bir düzen içinde varlığını anlamlandıran çocuğun bu gerçekten uzak, geleneksel
eğitim anlayışı ve ortamlarıyla ana dilinde yetkin, dil becerisini tüm öğrenme ortamlarında
rahatça kullanabilen bir birey olması mümkün değildir. Bu konuda Güneyli, ana dili
öğretiminin diğer tüm derslerin temelini oluşturduğunu; kendi dilinde hedeflenen şekilde
konuşamayan, okuyamayan veya yazamayan bir bireyin diğer derslerde güçlükler yaşayacağını;
bireyin kendi dilinde yetkinliğe ulaştıkça düşünen, üreten, tartışan, sorgulayan, problem çözen
ve karar verebilen bir kişiliğe sahip olabileceğini ve Türkçe öğretiminde dört temel dil
becerisinin etkin bir anlayışla kazandırılmasıyla öğrencilerin bilgi çağına uygun özellikler
taşımalarının sağlanabileceğini belirtmektedir (Güneyli, 2007).
Ana dili öğretiminde yapılan her türlü etkinlik, metin, kitap ya da müfredat yeniliği farklı
nedenlerle her öğretim ortamında etkin olamamakta ya da hedef kazanıma ulaşmada yetersiz
kalmamaktadır. Ders işleme kullanılan günlük planların yerini alan “Öğretmen Kılavuz Kitabı”
çalışması da hedef kitlenin hazırbulunuşluğuna ve eğitim ortamının olanaklarına göre
beklentiye yanıt verecek nitelikte dersler yapılması konusunda yeterli olmamaktadır. Bu
nedenle hedeflenen kazanımlara ulaşmada etkinlik ve metin çeşitliliğiyle beceri bütünlüğü
sağlamak amacıyla geleneksel eğitim anlayışından uzak “eğitim durumları” hazırlanmalıdır.
“Geleneksel öğretim uygulamalarının temel özelliklerine bakıldığında; bilgiyi aktarmaya ağırlık
veren eğitim anlayışı, ders kitaplarına aşırı bağımlılık, öğretmenin mutlak egemenliği,
öğrencileri araştırmaya yöneltmeyip yalnızca dinleyen/ izleyen konumda tutarak onların
zihinsel açıdan edilgenleştirilmelerine sebep olan düzenlemeler, kişisel görüşleri açıklamaya izin
vermeyen sınıf iklimi, sunulan bilgileri anlamaya ve farklı yorumlar yapmaya olanak tanımayan
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öğretim yöntemleri gibi bazı noktalar dikkati çekmektedir (Deryakulu, 2001).” İhtiyacına ve
beklentisine uygun, kendi yaşam gerçekliğine hitap eden ders süreçleriyle buluşan öğrenciler,
ana dillerinin kullanımı konusunda gerekli becerilerde daha hızlı ve kalıcı bir yetkinliğe
ulaşmaktadır. Ana dilde karşılaştıkları her yeni durumda, beklenen beceriyi kavrama
süreçleri de kısalır. Yani yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının temele alınan bilgiyi
araştırma, yorumlama ve analiz etme; bilgiyi ve düşündürme sürecini geliştirme; geçmişteki
yaşantılarla yeni yaşantıları birleştirm özellikleri öğrencide gerçekleştirilmiş olur.

2. YÖNTEM
Deneysel alan uygulamalı bu çalışmada okulumuz Türkçe öğretmenleri her seviye için farklı
temalarda eğitim durumları hazırlamıştır. Eğitim durumlarında kullanılan yöntem 3B’dir.
Yani beklenti oluşturma (bağ kurmai ilişkilendirme), bilgi inşa etme ve birleştirme. Her “B”
sürecin bir aşamasını oluşturur.

3. BULGU VE YORUMLAR
Bu çalışmadaki veriler, yorumlar ve sonuçlar okulumuz 8. sınıf Türkçe Ders Kitabı, Zaman ve
Mekan Teması, 1. Eğitim Durumu’na ve 7. sınıf Fen Bilimleri dersi pilot çalışması sonuçlarına
göre belirlenmiştir.
Beceri bütünlüğü ve disiplin etkileşimine dikkat edilerek bölümlendirilen eğitim durumunda
hayata dair her şeyin ana dili dersinde araç olabileceği gerçeğine kullanılan kısa film, şarkı,
görsel, farklı yazınsal türlerden seçilen metinler, PDR işbirliği ile yaşam düzenleme ve zaman
yönetimi çalışması gibi uygulamalarla vurgu yapılmıştır. Aşağıda belirtilen durumlarda hedef
kazanımlara ulaşmanın gerçekçiliği ve kalıcığının artması gözlenmiştir:
 Dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin birbirini tamamlayacak
etkinliklerle planlanması;
 Etkinliklerin, becerilerin hedeflediği kazanımlara göre dağılımının gerçekleştirilmesi;
 Her etkinlik için kazanımların belirtilmesi;
 Öğrencinin öğrenme ortamında etkin olacağı bir akışın planlanması;
 Teknolojinin sürece dahil edilmesi;
“Eskiden ana dil öğretimi daha çok yazılı materyale dayalı olarak
yapılırken, çağımızda teknolojinin gelişmesi sonucu resimler, film şeritleri,
projeksiyon, radyo ve televizyon, bilgisayar ve internet gibi araçlar
kullanılmakta; öğretmen ve öğrencilere çalışmalarında büyük ölçüde
yardımcı olarak kolaylık sağlamaktadır (Kavcar, Oğuzkan ve Sever,
2005).”
 İhtiyaçlara göre değiştirilebilecek çalışmaların önerileriyle açıklanması;
 Varsa diğer disiplinlerle ilişki kurulması/işbirliği yapılması.
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Diğer disiplinlerde ana dili hakimiyetinin önemini görmek ve ana dili dersindeki becerilerini
kullanarak başka alanlardaki öğrenmeleri kolaylaştırıp daha kalıcı hale getirmek amacıyla
Fen Bilimleri dersi Vücudumuzu Tanıyalım ünitesinde verilen sistemlerin özellikleri
7.sınıfların 2 şubesinde Türkçe dersindeki “öykü” türüyle ilişkilendirilerek anlatılmış ve yine
konunun pekiştirme çalışması bu türün özelliklerine göre planlanan öğrenci uygulamalarıyla
tamamlanmıştır. Oluşan öğrenci ürünleri panolarda sergilenmiş, uygulamanın
değerlendirmesi öğrenci anketleriyle sonuçlandırılmıştır. Aşağıdaki tabloda yer alan veriler
disiplin etkileşiminin öğrenme sürecine katkılarını somutlamaktadır.

Yeni konuyu başka bir dersteki öğrenmelerimle
ilişkilendirerek dinlediğimde daha kolay kavradım.
Bu yöntemle ders işleme hızı/akışı arttı.
Bir dersteki becerilerimi başka derste kullanarak
bilgilerimin kalıcılığının ve hatırlanmasının
kolaylaştığını düşünüyorum.
Bu yöntemin öğretim sürecinde daha sık
kullanılmasını isterim.
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4. SONUÇ
Eğitim durumu kullanımıyla öğrencilerin;
 dil becerileri eğitsel süreçlerini yönetmedeki gayret ve sorumluluklarının arttığı,
 dil becerilerindeki gelişime açık yönlerini güçlü yönleriyle desteklemeye başladıkları,
 akıl, bilgi, teknoloji kavramlarını yaşam-okul birlikteliğinde kullandıkları,
 öğrenme ve hatırlama hızlarının arttığı,
 akademik yeterliklerinin geliştiği,
 bilgi aktarımını başlatıp yönettikleri (seviye içi/arası) belirlenmiştir.
Diğer disiplinlerle yürütülen çalışmalarda öğrencilerin;
 dil dersi becerilerini diğer disiplinlere taşıdıkları,
 öğrenme/hatırlama hızlarını artırdıkları,
 yeni öğrenmelere karşı daha istekli yaklaştıkları belirlenmiştir.
Genel olarak değerlendirildiğinde bu uygulamalarla öğrencinin dil becerisindeki kaygılarını
gidermesi ve dille diğer disiplin becerilerini desteklemesi daha kalıcı öğrenmelere ulaşıp
yaşamsal becerilerini daha etkin kullanımını sağlamıştır.
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THE CONTRIBUTION OF GAMES ON SPEAKING ABILITY OF 6-14 YEAROLD STUDENTS IN TURKISH LANGUAGE TEACHING
TÜRKÇE ÖĞRENİM VE ÖĞRETİMİNDE OYUNLARIN 6-14 YAŞ GRUBU
ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİSİNE KATKISI 1
Nurdan ARSLAN GÖÇMEN2 & Emrah GÖÇMEN3 & Sümeyra AYIK4

SUMMARY
In this study the effects of games on speaking ability between the ages of 6-14 was researched. With
the help of this study, it was observed if the games are efficient when they are used as a part of a
lesson. For this reason, in the first part the importance of games for children and the contribution of
games on language ability and children. In the second part why speaking activity is needed, what kind
of difficulties students face with and the benefits of games to cope with the dificulties while in the
process of speaking were reserached. In the third part the application of the selected games were
presented. Some of these games are applied in the school called “Chales de Gaulle”. In the end of the
study, the research has shown that games are useful and contribute to students’ speaking ability.
Key Words: games, speaking ability, motivation, Turkish teacing as a foreign language.

ÖZET
Bu çalışmada, Türkçe öğrenim ve öğretiminde oyunların 6-14 yaş grubu öğrencilerinin konuşma
becerisine katkıları araştırılmıştır. Çocuk dünyasında çok önemli bir yeri olan oyun tekniğinin dersle iç
içe geçirildiğinde 6-14 yaş grubu öğrenenlerinin konuşma becerilerini geliştirmelerine fayda sağlayıp
sağlamadığı uygulamalı olarak incelenmiştir. Bu amaçla, birinci bölümde oyunun çocuk dünyasındaki
yeri ve önemi, oyunun çocuğa ve dil becerilerine kattıkları üzerinde durulmuş, ikinci bölümde, dilin
dört temel becerilerinden biri olan konuşma becerisine neden ihtiyaç duyulduğu, öğrenenlerin
yaşadığı zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelmek için sınıf içinde kullanabileceğimiz oyunların
faydaları araştırılmıştır. Üçüncü bölümde 6-14 yaş grubu öğrencilerinin konuşma becerisini geliştiren
oyunlara uygulamalı örnekler sunulmuştur. Araştırma için seçilmiş oyunların bazıları ‘Lycee Charles de
Gaulle’ öğrencileri üzerinde uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler oyunların 6-14 yaş
grubu öğrencilerinin konuşma becerisine katkıda bulunduğunu ve zevkle uygulanabilecek bir yöntem
olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Oyunlar, konuşma becerisi, motivasyon, yabancılara Türkçe öğretimi
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1. GİRİŞ
Çağımız iletişim çağı olduğu için etkili bir iletişim bireylerin sahip olması gereken en önemli
becerilerden biridir. Bireyler arasında, iletişimi sağlayan en önemli araç ise bir dilde
konuşabilmektir. İnsanın düşünebilen bir varlık olması onu kendisini ifade etmeye iter ve bu
yüzden insan duygu ve düşüncelerini söyleyebilmek için konuşmaya ihtiyaç duyar.
Konuşarak kendini anlatmaya insanları anlamaya çalışır. Ne kadar fazla farklı insanla
konuşursa o kadar farklı bilgiye ulaşır. Farklı dillerde konuşabilmek de, insana farklı dillerde
iletişim kurabilme olanağı sağlar. İşte bu gerçek eğitim sistemindeki yabancı dil öğreniminin
ne kadar önemli olduğu sorusunun en basit yanıtıdır çünkü iletişim, insanların dış dünyayı
yorumlayarak bireysel varlıklarının farkına varmalarına, belli bir kültürün ve toplumun üyesi
olmalarına, içinde yaşadıkları toplumdaki ilişkilerini düzenlemelerine ve yorumlamalarına
yardımcı olan bir yaşamsal zorunluluktur. İnsan doğduğu andan itibaren etkileşime ve
iletişime başlar. Bebekken sesler yardımıyla, sonrasında kelimeler ve sembollerle ve daha
sonra konuşmaya başlayarak iletişime girer. Çocukların en sık kullandığı iletişim yollarından
biri de oyun oynamaktır.
Çocuk oyun sırasında kendisini ve çevresiyle ilgili bilgileri ifade etme olanağı bulur. Oyun
çocuk için vazgeçilmez bir öğrenme aracıdır. Bu nedenle, biz bu çalışmada çocukların
vazgeçilmezi olan oyunları ders materyali olarak sınıf içi çalışmalarla iç içe geçirerek, 6-14
yaş grubu öğrenenlerinin konuşma becerilerine ne katkı sağladığını araştıracağız. Konuşma
becerisini geliştirmeye yönelik hazırlamış olduğumuz oyunları Ankara’da Uluslararası bir
okul olan ‘Charles de Gaulle’ lisesinde okuyan 6-14 yaş grubu öğrencilerine uygulayıp,
uygulamanın öğrenciler üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz.
OYUN ve ÇOCUK
Çocuk için vazgeçilmez bir yaşama biçimi olan oyun, çocuğun en doğal öğrenme aracıdır.
Oyun çocuklar için keşfetmek, öğrenmek ve kendini ifade etmek demektir. Oyun çocuğun dış
dünya ile kendi iç dünya arasında yolculuk yaparken ona kendini ifade alanı yaratan bir
süreçtir. Oyunlar çocuklar için bir öğrenme aracı olduğu kadar aynı zamanda bir eğlence,
rahatlama ve kendini ifade etme aracıdır. Le Petit Robert (1981: 1046) oyunun sözlük
anlamını şöyle verir: ‘Oyun fiziksel ya da zihinsel bir etkinlik olup oynayana keyif veren bir
süreçtir. İçerisinde kazanan ve kaybedenin var olduğu bir etkinliktir.’ TDK’da (1998: 1771)
oyun şu şekilde açıklanır: ‘Vakit geçirmeye yarayan belli kuralları olan eğlence’. Chateua
(1967: 386) oyunu ‘Oyun çocuğun en temel etkinliğidir çünkü çocuk oyun oynayan bir
varlıktır.’ şeklinde tanımlamıştır. Çocuk oyun oynarken duygu ve düşüncelerini uygun bir
dille ifade etme; beden dili ve sözcükler arasındaki ilişkiyi fark etme ve değişik sosyal rolleri
deneme, duygu ve düşüncelerini konuşma, jest ve mimiklerle dışa vurma olanağı bulur ve
başka nesneler ya da insanlarla ilişkilerini inceler. Kendisini ifade etmeyi, sözlü olarak ifade
edilenleri anlamayı öğrenir, yeni sözcükler öğrenir. Lee (1995: 34) Çocuk oyun oynarken,
çoğunlukla sınıfta olduğunu unutur bu durum farkında olmadan yani doğal bir öğrenim
ortamı yaratır. Oyunlar, aktif bir öğrenme atmosferi sağlaması sebebiyle sıkıcı değil tam
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tersine motive edicidir. Bu olumlu etkiler yabancı dil öğretiminde de paralellik
göstermektedir. Oyun, yabancı dil öğretimi sırasında oluşan olumsuzlukları da ortadan
kaldıran önemli bir faktördür. Öğrencinin hedef dil kullanmasını sağlayacak ortamı
oluşturabileceği gibi kendini ifade etmekte zorluk çeken öğrencileri bile aktif hala
getirebilecek özelliklere sahiptir. Dil öğrenimi sırasında oyun, hedefe ulaşmada öğretmenin
yardımcısıdır. Yabancı dil öğrenim ve öğretiminde erken yaşlarda başlanan dil eğitiminin
daha etkili sonuçlar doğuracağını söylemek yanlış olmayacaktır. Anşin (2006) tarafından da
açıklandığı gibi ‘Erken yaşta yabancı dil öğretimi çocukta düşünmeye yönelik kıvraklık ve
esnekliği, dinleme yetisini ve hassasiyetini geliştirir.’ Son yıllarda yabancı dil öğrenim ve
öğretimi alanında farklı yöntem ve tekniklerin artarak kullanıldığı söylenebilir. Bu noktada
çocuklar söz konusu olduğunda bu alanda kullanılan yöntem ve tekniklerin başında oyun
gelmektedir. Yabancı dil eğitimi alanında hedefe yönelik kullanılan oyunlar öğrenilen dilin
çocuğun dile olan ilgi ve isteğini arttırmaya, dilin temel becerilerini geliştirmeye, deneme
yanılma yöntemiyle öğrenmesine ve arkadaşlarıyla sosyal ilişkiler kurmasına katkı sağlar.
Bettelheim (1979) Çocuğun kendisine yaşama sevinci verdiği için oyun oynadığını ve oyun
oynayan çocuğun mutlu olduğunu ve oynarken de birbirleriyle iletişim kurarak dil becerileri
geliştirdiklerini ve öğrendiklerini vurgular. Çocuklarda yabancı dil öğrenimi sırasında
kullanılan oyunlar bu öğrenimi kolaylaştırır, hızlandırır ve edinilen bilgileri kalıcı hale getirir.
Demircan (2005: 224) hiçbir ders bir oyunun sağladığı doğru ve doğal diyaloğu ve öteki
etkinlikleri sağlayamaz der. Bu nedenle çocuklarda yabancı dil öğrenim ve öğretimi oyunlarla
paralel olarak yürütülmelidir. Çocuklarda yabancı dil öğreniminin başarısı doğru yöntemlerin
ve ilkelerin etkili bir biçimde kullanılmasına bağlıdır. Bu noktada çocukların dinleme,
konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmede oyunların son derece önemli bir rolü
vardır. Yabancı bir dili öğrenmek öğrenilen dilin etkin bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Bu
nedenle dil öğrenmek aynı zamanda iletişim kurmak demektir. Çocukların en temel
ihtiyaçlarından birisi olan oyun da çocukların iletişim becerilerini arttırır, öğrenilen dilin
kullanılmasına olanak sağlar, onların deneyim kazanmalarına yardımcı olur.
KONUŞMA BECERİSİ
Bir toplumda yaşayan insanların iletişimin en önemli aracı olan ortak kavramları
kazanmaları; onların dil becerilerini geliştirmelerine bağlıdır. Dilin dört temel beceri alanı
vardır. Dinleme, yazma, okuma ve konuşma becerisi. Bu becerilerden günlük yaşam içinde en
çok kullanılan, hatta kullanılmak zorunda olunanı ise konuşma becerisidir. Türkçe Sözlük
(TDK 1998) konuşmanın gerçek anlamda yedi farklı tanımını vermektedir. Konuşmak: 1.Bir
dilin kelimeleriyle düşüncesini anlatmak. 2. Belli bir konudan söz etmek.3. Bir konuda
karşılıklı söz etmek, sohbet etmek. 4. Söylev vermek. 5. Konuşma dili olarak kullanmak. 6.
Düşüncelerini herhangi bir araç kullanarak anlatmak. 7.Belli bir biçimde söylemek.
McDonough ve Shaw (2003:134) konuşma becerisi için bir şey dile getirmek istediğimizde,
duygularımızı ve düşüncelerimizi sözlü ifade etmek istediğimizde, bir amaç için bir şey
sormak istediğimizde, sosyalleşmek isteyip arkadaşlık ilişkisi kurmak istediğimizde yani
iletişime geçmek istediğimiz her an konuşma becerisine ihtiyaç duyduğumuzu söyler ve şöyle
örneklendirirler. Bir mağazaya girdik ve yardıma ihtiyacımız var, 1.Farklı bir ülkedeyiz ve bir
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yer tarifi sormamız gerekiyor, 2. Telefonla bir randevu ayarlamaya çalışıyoruz, 3.Bir tartışma
içerisindeyiz, 4.Sosyal bir ortamda insanlarla konuşuyoruz, 5.Arabamızı servise götürüyoruz
tabi bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bunlar her hangi bir dilde neden insanların
konuşmaya ihtiyaç duyduklarını anlatan sadece bazı örneklerdir. Batdı ve Özbek (2010:893)
dilde başarılı olabilmenin ancak o dili konuşabilmekle mümkün olduğunu vurgulamış, bu
sebeple de öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmeleri için onlara gerekli fırsatın
verilmesi gerektiğini ve böylelikle dilde büyük başarı yakalayabileceklerini savunmuşlardır.
Fakat şüphesiz bu kolay bir iş değildir. Şu bir gerçektir ki, yabancı dil öğretiminde genel
amaçlardan biri öğrencilerin öğrendikleri dili anlaşılır biçimde konuşabilmelerini
sağlamaktır. Bu nedenle, öğrenene konuşma becerisinin kazandırılması için, mümkün
olduğunca uygun ortamlar hazırlanması ve dilin iletişimsel yöntemlerle öğretilmesi
gerekmektedir. Demirel’in (1999: 40) belirttiği gibi sınıf içi bir etkinlik ne kadar çok duyu
organına hitap ederse öğrenme o kadar iyi ve kalıcı olmakta, unutma da o kadar geç
olmaktadır. Konuşma becerisi, diğer becerilere göre hem öğretilmesi hem de
değerlendirilmesi zor bir beceri olduğu için öğrenme ortamlarının en verimli öğretim
materyalleri ile desteklenmesi gerekmektedir çünkü gerek Türkçenin gerekse de başka
dillerin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan en temel güçlüklerden biri konuşma
becerisinin geliştirilmesinin zorluğudur. Polat, aynı makalede yıllarca emek vererek yabancı
dil öğrenmiş kişilerin bir arkadaş toplantısı yemeğinde «Tuzu uzatır mısın?» gibi basit bir
cümleyi bile söyleyemediklerini veya öğrencilerden «Benim yazmam, dinlemem ve okumam
iyi fakat konuşmam kötü bunu geliştirmek için bir kurs önerir misiniz?» cümlelerine sıkça
rastladığını da belirtmiştir. Bunun yanı sıra yapılan sınavlardaki değerlendirmenin, yazılı
anlatımı, dilbilgisini, okuma-anlama becerilerini ölçtüğünün ve konuşma becerisinin
öğretmene bırakıldığının ve aynı şekilde sözlü anlatım için ders araç-gereç ve uygun
alıştırmaların zor bulunduğunun altını çizer. Crookal (1990:112) dil öğrenilirken derse
oyunların iç içe geçirilmesi durumunda kaygının azalacağını vurgulamıştır çünkü yabancı dil
sınıflarında öğrenciler kendilerine yabancı olan hedef dili öğrenmek zorunda olduklarından
kendilerini daha stresli hissederler, bununla birlikte hata yapma korkusu, ya da öğretmenleri
tarafından eleştirilecekleri kaygısını taşırlar. Bu noktada oyunlar kaygıyı azaltması, olumlu
duygular uyandırması ve özgüveni artırması sebebiyle çok önemlidir çünkü öğrenciler hedef
dile ya da eleştiriye değil oyuna odaklanır. Batdı ve Özbek (2010: 893) Konuşmaya engel olan
en önemli duygu, konuşmanın yanlış veya komik olabileceği endişesidir derler. Bu
düşüncenin yaşanmaması içinse olabildiğince rahat bir ortamın oluşturulması gerektiğini
dolayısıyla bu noktada ‘oyunların’ öğrenci için ilgi çekici, heyecan verici, coşkuyu artırıcı ve
derse katılımı sağlayıcı olmaları dolayısıyla ders esnasında rahatlıkla kullanılabileceklerini
belirtirler. Öğretim materyalleri içerisinde, özellikle iletişimsel yöntemin ön plana çıktığı
günümüzde öğrencinin etkin kılınması, sınıf ortamının bir yandan eğlenceli bir yandan da
öğretici olmasının sağlanması, belki de en önemlisi doğal ortam oluşturulması amacı ile
yabancı dil öğretiminde oyunlar çok önem kazanır. Oyun eğlenceli ve keyifli bir ortam
sağlaması bakımından öğrencilerin bu tür endişelerden uzaklaşmalarına yardımcı olur ve de
korku ve endişelerden kurtulmuş olan öğrenciler kendilerini rahat hissederek derse
katılırlar. Bizler de, bu bilgiler ışığında öğrenenlerin dilin dört temel becerilerinden biri olan
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konuşma becerisini, dersle iç içe geçirilebilen ve etkili bir öğretim yöntemi olan ‘oyunlar’ ı
kullanarak geliştirmelerinin mümkün olduğunu düşünmekteyiz.
KONUŞMA OYUNLARI
Yapılan araştırmalar yabancı dil öğrenim-öğretim çalışmalarında kullanılan oyunların
konuşma becerisinin kazanılmasında önemli bir katkı sağladığını göstertmektedir. Özellikle
6- 14 yaş grubu öğrencilerinin yalnızca dil öğrenimine katkı sağlamakla kalmayıp aynı
zamanda onların doğal bir gereksinimlerine cevap vermektedir. Özellikle ders ve sınav
yükünün ağır olduğu eğitim kurumlarında oyun öğrenciler için adeta bir can yeleği görevi
görmektedir. Yabancı dil derslerinde özellikle Türkçe gibi telaffuzu zor olan bir dilde bile
‘oyunlar’ öğrencilerin oyuna dâhil olma isteği artırmakta ve hata yapma korkusunu
unutturmaktadır.
Bu bağlamda söz konusu araştırmada YDT derslerinde en etkili olabilecek oyunlar seçilmiştir.
Bu oyunlardan bazıları somut örnek olması ve öğretim elemanına fikir vermesi amacıyla bu
bölümle ele alınmıştır.
1. Son Kral Oyunu
Oyun türü: Avlu oyunu
Oyuncular: Tüm sınıf; iki grup
Materyal: Resim kartları
Amaç: Gördüğü nesnenin adını söyleyebilmek. Sınıfta öğrendiği yeni kelimeleri pekiştirmek.
Oyunun Kuralı: İki grubun ekipleri öğretmenin karşısına bir çizgi oluştururlar. Öğretmen
gruplara bir resim gösterir ve her grubun ilk kişisi bu resmin ne olduğunu bilmesi
gerekmektedir. İlk doğru cevabı veren oyuncu oyununun turunu kazanır ve grubun arkasına
geçer.
2. Morpion Oyunu
Oyun türü: Grup Oyunu
Oyuncular: Tüm sınıf
Materyal: Tahta ve öğretmen tarafından önceden hazırlanmış sorular
Amaç: 20’e kadar sayıları tanımak. Bilgi sormak / vermek
Oyunun Kuralı: Öğretmen tahtaya tablo çizer. Sınıf iki gruba ayrılır; çarpı ve daire grubu.
Her grubun bir şefi vardır. Öğretmen bir soru sorar. Ekibin cevaplamak için 10 sn. süresi
vardır. Doğru cevabı veren grup kendi grubunun sembolünü çizer. Eğer cevap yanlış olursa
diğer grup cevap verir. Amaç üç grup sembolünü yatay, dikey ya da çapraz olarak peş peşe
sıraya koyabilmektir.
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3. Sessiz Film Oyunu
Oyun türü: Grup Oyunu
Oyuncular: Tüm sınıf
Materyal: Tahta ve öğretmen tarafından önceden hazırlanmış sorular
Amaç: Taklit edilen bir tümceyi anlamak ve söylemek, yeni öğrendiği kelimeleri cümle
içerisinde kullanmak.
Oyunun Kuralı: Her yaş grubunun her dilde ve rahatlıkla oynayabileceği bir oyun. Genellikle
tatil, piknik gibi ortamlarda arkadaşlarla oynan bir oyundur. Bu oyun YDT dersine film
isimleri yerine kelime, tümce ya da fiil bulma oyunu olarak uygulanabilmektedir.
4. Mağazalar Oyunu
Oyun türü: Grup Oyunu
Oyuncular: 4’er kişilik gruplar
Materyal: Alışveriş kartları, zar, oyun parkuru, piyonlar
Amaç: Mağazadan alışveriş yapabilmek
Oyunun Kuralı: Oyuncular attıkları zara göre başlangıç noktasından bitiş noktasına oyunda
belirli mağazalardan alışveriş yaparak ilerleme göstermek zorundadırlar. Girdiği mağazada
doğru söz edimleri kullanarak alışveriş yapmayı ilk bitiren öğrenci ya da öğrenci grubu oyunu
kazanır.
7. Bilmece Oyunu
Oyun türü: Grup Oyunu
Oyuncular: 2’er kişilik gruplar
Materyal: Oyun kartları, öğrenci defteri
Amaç: Öğrendiği yeni kelimelerden hareketle kısa cümleler yapabilmek. Öğrendiğini
pekiştirmek.
Oyunun Kuralı: Oyuncular ikişerli gruplar halinde hazırladıkları bilmecelerini diğer gruplara
okurlar. Eğer diğer grup bilmeceyi bilemez ise bilmeceyi hazırlayan grup puan kazanır.
Bilmece daha önce ders ortamında öğrenilen tüm konular üzerine yapılabilir.
8. Cümle Avı Oyunu
Oyun türü: Grup Oyunu
Oyuncular: 4’er kişilik gruplar
Materyal: Flash Kartlar
Amaç: Gördüğü resim veya görsel üzerine cümleler kurmak
Oyunun Kuralı: Oyuncular gruplar halinde öğretmenin gösterdiği resim üzerine cümleler
hazırlarlar. En çok cümle kuran grup oyunu kazanır. Oyunun dil seviyesi seçilen görsel
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materyale değişebilir. Materyal seçiminde otantik dokumanlar kullanılması oyunun
başarısını artırmaktadır.
9. Evet – Hayır Oyunu
Oyun türü: Grup Oyunu
Oyuncular: 2’er kişilik gruplar
Amaç: Öğrendiği konu üzerine cümleler kurabilmek.
Oyunun Kuralı: Oyunculardan birisi soru soran sunucu diğer ise cevap veren seyircidir. 1 dk
boyunca sorulara Evet ve Hayır kelimesi kullanmadan cevap veren yarışmacı oyunu kazanır.
10. Yedi Aile Oyunu
Oyun türü: Grup Oyunu
Oyuncular: 4’er kişilik gruplar
Materyal: Oyun kartları
Amaç: Öğrendiği aile konusunda geçen sözcük alanını pekiştirmek.
Oyunun Kuralı: Oyuncular kendilerine dağıtılan kartlardan maksimum aile ve ferdi
toplamaları gerekmektedir. Örnek: sende Aksoy ailesinin kızı var mı? En fazla aile
koleksiyonu oluşturan oyuncu oyunu kazanır.
11. Bil Bakalım Oyunu
Oyun türü: Grup Oyunu
Oyuncular: 2’er kişilik gruplar
Amaç: Öğrendiği kelimeleri pekiştirmek
Oyunun Kuralı: Öğretmen pekiştirmek istediği kelimelerin resmini tahtaya çizer. Öğrenciler
gözlerini kapattığında resimlerden bir tanesi kaldırır ve hangisi eksik diye sorar. Eksik kelime
bilen öğrenci puan kazanır.
12. Canlandırma & Skeç Oyunu
Oyun türü: Grup Oyunu
Oyuncular: 4’er kişi bir konu üzerine skeç ezberlemek
Amaç: Kendini grup içerisinde ifade etmek.
Oyunun Kuralı: Öğretmen pekiştirmek istediği konu üzerine öğrencilere roller verir ve
onlardan bu rolleri ezberlemelerini ister. Öğrenciler rollerini sınıfta sunarlar en iyi sunum
yapan oyunu kazanır.
4. SONUÇ
Yaptığımız çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular, Türkçe öğrenim ve öğretiminde
oyunların 6-14 yaş grubu öğrencilerinin konuşma becerisine katkı sağladığını ortaya
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koymuştur. Ayrıca oyunların çocuklar üzerinde olumlu etkiler yarattığını, onların konuşma
becerilerinin önünde duran engellerden bazılarını azalttığını ve hatta yok ettiğini
göstermiştir. Öğrencilerle yaptığımız çalışmalar, bu alanda yazılmış makaleler ve alan
taraması sonucu edindiğimiz bilgiler doğrultusunda şunu söylemek mümkündür; oyunlar
kaygıyı azalttığı, motive edici bir unsur olduğu, çocuklara zevk aldıkları doğal öğrenim ortamı
sağladığı, hata yapma korkusunu ortadan kaldırdığı, iletişimi artırdığı, keyifli olduğu, kolay ve
kalıcı öğrenme olanağı sunduğu, olumlu duygular uyandırdığı, rahatlattığı ve stresten
uzaklaştırdığı için konuşma becerisine büyük katkı sağlar.
Söz konusu araştırma, oyun gibi eğlenceli dil etkinliklerinin öğrenen motivasyonunu
artırmada ve de farklı dil becerilerini çalıştırmada önemli etken olduğunu ortaya koymuştur.
Yaptığımız uygulama sonucunda, özellikle öğrenilen dilin pratik edilmesi için oyunlar çok
büyük olanak sağlamaktadır demek doğru olur.
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin en çok ihtiyaç duydukları konuşma
becerisini geliştirmeyi amaçlayan bu çalışma, öğrencilerle yapılan ders içi uygulama
oyunlarının, bu beceriye çok önemli katkı sağladığını ortaya koymuştur.
Özellikle oyun çağında olup ama okulların getirdiği ağır ders yükünden dolayı oyun
doyumuna ulaşamayan öğrencilerimiz, uygulamalarımız sırasında söz konusu etkinlik oyun
olduğunda derse daha çok katılmayı arzulamışlardır.
Öğrencilerin hata yapma korkusu oyunlar sayesinde azaldığı görülmüştür. En önemlisi ise
öğrenci oynadığını sanarak farkında olmadan kendisine verilmek istenen hedef davranışları
kalıcı bir şekilde doğal bir ortamda öğrenmiştir. Oyunlar sayesinde öğrenciler biraz olsun
dersi ders havasında değil de, normal bir konuşma atmosferinde algılama şansına sahip
olmuş, dolayısıyla da zevk alabileceği fazla zorlanmayacağı bir öğrenme ortamı yaşamışlardır.
Böylece güncel yaşamlarında da kullanabilecekleri bir konuşma becerisine ve isteğine sahip
olabilecek bir duruma gelmişlerdir.
Tüm bu bilgiler ve öğrenciler üzerinde yaptığımız uygulamalar şunu gösteriyor; ‘oyun’ lar bir
ders etkinliği olarak kullanıldıklarında öğrencilerin konuşma becerisine katkı sağlamaktadır.
Bu bilgi ışığında ders kitaplarında, öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerinde bir yöntem olarak
‘oyun’ lara başvurmak öğrencilerimizin isteğini ve en önemlisi de öğrenmeyi artıracağından,
bu yöntemden özellikle konuşma derslerinde faydalanmak oldukça yerinde ve etkili bir
yöntem olacaktır. Bu sebeple biz, oyunların ders materyali olarak öğretmenler tarafından
önceden planlanıp ders içi etkinlik olarak kullanılması gerektiğini düşünüyor ve yaptığımız
bu çalışmanın öğretmenlere ve hatta kitap yazarlarına oyunların ders ortamına yansımaları
hakkında ilham vereceği umudunu taşıyoruz.
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ABSTRACT
This study analyzed a story named “Zemberek” which was written by Sait Faik when he was a high
school student. Today, there are various approaches that study language use from different points of
view. One of them is critical discourse analysis that means deciphering a code by paying attention to
person’s choices, signs and context and reproducing a text with his effective reader identity. It is
necessary to analyze language uses of language uses employed by storyteller in order to make a
discourse analysis. The storyteller is Celil’s desk mate. Celil is main character in the story. Opinions,
feelings, experiences and behaviors are addressed and analyzed with storyteller’s discourse. Language,
education structure and society of that period are mentioned; ideological and spatial perspective of the
story is studied. The story emphasizes that calling someone with a different name rather than his own
name inflicts a deep wound. That main character is a student and setting is a school makes it more
possible to use this story in education, it appeals to children and young readers for this reason. That
there are a great number of students having the same character with Celil makes the story actual and
updated.
Key Words: Sait Faik, Zemberek, critical discourse analysis, language use
ÖZET
Bu çalışmada Sait Faik’in lise öğrencisiyken yazmış olduğu “Zemberek” adlı öykü, eleştirel söylem
çözümlemesi bağlamında incelenmiştir. Günümüzde dil ile ilgili çalışmalarda dilin kullanımını farklı
açılardan inceleyen birçok yaklaşımdan söz edilmektedir. Bunlardan biri olan eleştirel söylem
çözümlemesi de sözceyi oluşturan kişinin seçimlerine, göstergelere ve bağlama dikkat ederek kodu
deşifre etmek ve etkin okur kimliğiyle metni yeniden üretmek anlamındadır. Söylem çözümlemesi
yapabilmek için öyküyü anlatan kişinin dil kullanımlarının incelenmesi gerekmektedir. Öyküyü anlatan
kişi, öykünün başkişisi Celil’in sıra arkadaşıdır. Anlatan kişinin söyleminden Celil’in düşünceleri, duygu
dünyası, yaşadıkları ve davranışları ele alınmıştır. O dönemin dili, eğitim yapısı ve toplum özelliklerine
değinilmiş; öykünün ideolojik ve uzamsal bakış açısı irdelenmiştir. Öyküde insanlara ismi dışında
başka bir isimle hitap edilmesinin kişide derin yaralara yol açacağı vurgulanmaktadır. Öykünün
başkişisinin öğrenci ve mekânın okul olması öykünün eğitimde kullanılabilirliğini artırmakta, çocuk ve
genç okuyucular için dikkat çekici bir etken oluşturmaktadır. Celil’in kişilik yapısıyla özdeşleşen
öğrencilerin günlük hayatta çokluğu, konunun güncelliğini göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Sait Faik, Zemberek, eleştirel söylem çözümlemesi, dil kullanımı
Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi
Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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1. GİRİŞ
Edebiyat; malzemesi dile dayanan, insanların duygu, düşünce ve hayallerini dile getiren,
edebi ve estetik değeri olan, bayağılık ve çirkinliği kabul etmeyen sözlü ve yazılı verimlerin
tamamı (Yalçın, 2002: 5) olarak tanımlamaktadır. Edebiyat, “edeb” kökünden gelmektedir ve
eğitim ile ilişkilidir. Kavcar (1999: 2) edebiyatla eğitim arasındaki bağı şu şekilde açıklar:
Edebiyatın da eğitimin de konusu insandır. İnsanoğlunun yeryüzündeki serüvenleri, doğal ve
toplumsal çevresiyle ilişkileri, sağlıklı bir yaşayış özlemi, bu iki alanın ortak konusunu
oluşturur. Birbirinden ayrı yollarda, ayrı amaçlarda olan, birbirlerinden habersiz ve kendi
dünyasında yaşayan insanları ruh ve zevkçe birleştiren köprüyü ise edebiyat kurar.
Edebiyatın birçok işlevi vardır. Özellikle “çocuk ve gençlik edebiyatının nitelikli yapıtları,
seslendiği kesimin duygu ve düşünce eğitiminde önemli sorumluluklar üstlendiği gibi, çocuk
ve gençlerin ulusal ve evrensel insanlık değerlerinin bilincine varmasına da önemli katkılar
sağlar. Çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtları, çağın gereksinim duyduğu çok boyutlu düşünme
alışkanlığı edinmiş, demokratik kültürü içselleştirmiş, duyarlı bireylerin yetiştirilmesi
sürecinin temel birer aracı olarak düşünülmelidir.” (bilimseleğitim.net, 2006). Bu bağlamda
Sait Faik’in yapıtları, eğitimde demokratik kültür bilinci edinimi sürecinde ele alınması
gereken önemli eserlerdendir.
Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden olan Sait Faik Abasıyanık (1906-1954),
daha çok öykü türünde yazdığı eserlerle tanınır. 13 öykü kitabı vardır.3 Yazar, tüm bu
öykülerinde sıradan insanları ele alarak gözlem yeteneğinin gücünü bütünüyle okuyucuya
hissettirir. “Öykülerinde insana özgü değerleri yansıtır, bu değerlerin özlemi ve arayışı içinde
çırpınır. Yığınlar içindeki gizli dramları bulup çıkarmada büyük ustalık gösterir.” (Kavcar,
1999: 107).
Bu çalışmada da Sait Faik’in lise öğrencisiyken yazmış olduğu “Zemberek” adlı öykü ele
alınmış, yine kendisi gibi bir öğrenci olan öykünün başkişisinin gizli dramı, yaşadığı soruna
boyun eğişi, kalabalıklar içindeki sessiz çırpınışı eleştirel söylem çözümlemesi bağlamında
incelenmiştir.
2. YÖNTEM (Eleştirel Söylem Çözümlemesi Üzerine)
Günümüzde dil ile ilgili çalışmalarda dilin kullanımını farklı açılardan inceleyen birçok
yaklaşımdan söz edilmektedir. Bunlardan biri de eleştirel söylem çözümlemesidir.
Ad olarak “söylem çözümlemesi” terimi, tümcelerarası birimlerin dağılım süreçlerini
incelemeyi amaçlayan Z. Harris’in 1952 yılında yazdığı bir makalesinden doğmuştur. Bir
inceleme yöntemi ve alanı olması ise 1960’lı yıllarda olur. (Günay, 2013: 53).
Türkçede söylem (ing. discourse) ilk kez Türkçe Sözlük’ün genişletilmiş 7. baskısında göze
çarpar. Söylem, Güncel Türkçe Sözlük’te (a) söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz, (b)
kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade, (c) bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan
bildiri, tez, Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nde “şive”, Dilbilim Terimleri Sözlüğü’nde “bir
3

Semaver (1936), Sarnıç (1939), Şahmerdan (1940), Lüzumsuz Adam (1948), Mahalle Kahvesi (1950), Havada Bulut
(1951), Kumpanya (1951), Havuz Başı (1952), Son Kuşlar (1952), Alemdağda Var Bir Yılan (1954), Az Şekerli (1954),
Tüneldeki Çocuk (1955), Mahkeme Kapısı (1956).
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şey bildirirken konuşanın ağzından çıkan sözlerin bütünü”, Medeni Hukuk Terimleri
Sözlüğü’nde “lafız” (www.tdk.gov.tr) olarak geçmektedir.
Gündelik dilde, yazılı metinlerde, kitle iletişim araçlarında, politikacı dilinde ve
toplumbilimlerinin değişik alanlarında da söylemin çeşitli anlamlarıyla karşılaşılır. Türkçede
son derece “oynak bir zeminde” kullanılan söylem sözcüğü dil, sav, anlatım biçimi, bakış açısı,
ideoloji, öğreti, biçem, daha da ötesi bireydil anlamına gelebiliyor. (Kocaman, 2003: 6).
Kocaman’a göre (2003: 9-10) söylem, dil kullanımının kültürel ve toplumsal bağlamda ele
alınmasıdır. Söylemi incelemenin temel nedeni insan iletişimini bütünlüğü içinde
kavramaktır. Bu bütünsellik, söylemin soyut bir dil ve dilbilim boyutuyla sınırlanmamasını ve
değişik bakış açılarının haklılığını gösterir. Söylem bir sonuç değil, bir süreçtir. Durağan olan,
sonuç diye nitelenen metindir (sözlü ya da yazılı). Söylem sürekli bir oluşumdur, bir
devingenliktir ve dil düzeneği ile bağlamın etkileşimi sonucu ortaya çıkar.
Her söylemin bir öznesi, bir alıcısı ve bir konusu vardır. Her söylem, vericinin (öznenin) kendi
değer yargılarını (konuşma biçimi, tutumlar, davranışlar, yargılar, düşüngüsel tutumlar vb.)
yansıtır. (Günay, 2013: 25). Bu, aradaki bağlamı oluşturur. Çünkü gönderen (verici, sözceleme
öznesi) ile alıcı arasındaki gönderge işlevi bağlamla sağlanır. Prag dil bilimcileri bağlamı
sadece metin olarak alırlar. Ancak bağlam, gönderenle alıcı arasında kanal görevinde olan
yazınsal metinle ilgili her şeydir: Sözceleme öznesinin düşünceleri, davranışları, tutumu,
inançları, geçmiş yaşantıları, yaşam tarzı, o dönemin dili, kültürü vs. Gönderenle alıcı arasında
ne kadar çok bağlam varsa iletişimin de o oranda arttığı görülür. Söylem çözümlemesinde
bağlamlardan yola çıkıldığında anlamın daha da belirginleştiği göze çarpar.
Söylem çözümlemecisi için önemli olan tek tek tümceler değildir, iletişim değeri olan
birbiriyle bağıntılı sözcelerdir. Bu bakış açısının sonucu olarak söylem çözümlemesinde dil
kurallarından çok dildeki düzenliliklerden söz edilebilir; çünkü doğal dil kullanımında
kuralların yüzde yüz doğrulayıcı kesinliği yoktur. Kesik anlatımlar, duraklamalar, yarım
sözceler de anlamlıdır; bu bakımdan matematiksel kurallardan çok kullanım sıklığı ve
sözcelerin işlevsel ağırlığı ya da değeri önem taşır. (Kocaman, 2003: 9).
Sözce belli bir durum içinde, sözceleme öznesi tarafından sözceleme durumu içinde üretilir.
Bir tek ünlem belirten sözcük, bir tümce, paragraf, bölüm ya da koca bir kitap sözce olarak
değerlendirilebilir. (Günay, 2013: 36). Aynı zamanda sözcelerin söyleyene, söylenene ya da
aradaki bağlama göre anlamı değişebilmektedir.
Eleştirel söylem çözümlemesi olarak adlandırılan bu yöntemle bireyi imgesel evreninden
koparıp simgesel düzeni benimsemeye koşullayan güç ilişkileri, değerler, düşüngüler, kimlik
tanımlamaları gibi çeşitli toplumsal olguların dilsel kurgulamalar yoluyla yansımasını ortaya
koyma amaçlanır. (Günay, 2013: 79).
Eleştirel söylem çözümlemesi, metnin üst yapı-ötesi özelliklerini ele alır ve okura açık
yapılardan örtük anlamları görebilmeyi sağlayan eleştirel bir bakış açısı sunmayı amaçlar.
(Büyükkantarcıoğlu, 2001: 24). Diğer bir deyişle bu yaklaşım, okuyucuyu eleştirel okumaya
yönlendirerek metnin yüzeysel yapısının ardındaki ideolojiyi görebilmeyi sağlar. Bunun
içindir ki metindeki farklı dil kullanımlarının ortaya çıkardığı değerler, inançlar, kimlikler
büyük önem taşır.
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Eleştirel söylem çözümlemesine getirdikleri yaklaşımla Viyana Okulu olarak adlandırılan
grubun temsilcilerinden Wodak ve Fairclough eleştirel söylem çözümlemesinin temel
ilkelerini şu biçimde sıralar (Aktaran Le, 2000:491):
1. Eleştirel söylem çözümlemesi toplumsal sorunlara yönelir.
2. Güç ilişkileri söylemseldir.
3. Söylem toplumu ve kültürü kurar.
4. Söylem düşüngüsel çalışma yapmaktadır.
5. Söylem tarihseldir.
6. Metin toplum arasındaki ve küçük ve büyük ölçek arasındaki ilişki bağıntılıdır.
7. Söylem çözümlemesi yorumlayıcı ve açıklayıcıdır.
8. Söylem, bir toplumsal davranış biçimidir. (Günay, 2013: 81).
Eleştirel söylem çözümlemesi sözceyi oluşturan kişinin seçimlerine, göstergelere ve bağlama
dikkat ederek kodu deşifre etmek ve etkin okur kimliğiyle metni yeniden üretmek
anlamındadır.
Çözümlemede bağlaçlar, ünlemler ve isimleri geçici olarak temsil eden zamirler söylem
belirleyici olarak ele alınır. “Söylem belirleyicileri alan yazınında söylem bölümleri
belirleyicileri (örn. tamam), bağlaçlar (örn. ama), konuşma sırasındaki boşlukları doldurucu
sözcükler (örn. şey), duraksama belirleyicileri (örn. ee), konuşmacının düşüncelerini
toplamaya çalıştığını işaret eden belirleyiciler (örn. neyse), uzlaşım belirleyicileri (örn.
aslında, işte) ve akıcılık belirleyicileri (örn. ondan sonra) gibi çeşitli adlarla anılırlar.” (Özbek,
1998: 37). “Söylem belirleyicileri, konuşma içerisindeki birimleri gösteren ve bu birimler
arasındaki ilişkilere gönderimde bulunan “hımm”, “evet”, “şey” ve “ve” gibi sözcükleri
anlatmak için kullanılan bir kavramdır.” (turgaysebzecioglu.com). Çözümleme esnasında
öykünün söylem belirleyicilerine de değinilmiştir.
3. ÖYKÜNÜN ÇÖZÜMLENMESİ:
Sözceleme öznesi, söylemini oluştururken birtakım seçme ve birleştirmeler yapar. Burada
hangi sözcüklerin neden seçildiği ve nasıl birleştirildiği önem taşımaktadır. Sözceleme öznesi,
sesler veya sözcükler arasında bağdaştırmalar yaparak sözceleri meydana getirir. Okuyucu
ise bağlamlar aracılığıyla sözceler arasındaki ilişkiyi tespit ederek gönderenin söylemine
(ileti) ulaşır.
Jakopson’ın bildirişim modeline göre metnin şeması şu şekildedir:
BAĞLAM
Yazarın düşünceleri, davranışları, inançları, diğer öyküleri,
yaşam tarzı, 20. yy Türk kültürü, toplum yapısı…
GÖNDEREN
S. Faik Abasıyanık (1906-1954)
işlevi)
(deneyimleri, yaşam felsefesi,
psikolojik, kültürel, sosyal

BİLDİRİ (ileti)
ALICI
Öykülerinde ortaya çıkan söylemi
Okuyucu (çağrı
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durumu…)
İLİŞKİ (kanal)
Yazınsal metin (Zemberek)
DÜZGÜ
20.yy Türkçesi

Öykünün başkişisi Celil, yatılı okulda okuyan, içine kapanık, efendi bir çocuktur. Sınıfta saati
olan tek öğrenci olduğu için arkadaşları, ona derslerde sürekli saati sorar. O da bir görev
edasıyla her defasında onlara cevap verir. Yine bir gün derste arkadaşları saati sorduğunda
saatin zembereğinin kırılmış olduğunu fark eder. Zemberek sözcüğü öğrenciler için farklı
olduğu kadar gülünç bir kelimedir. O gün onu bu sözcükle aşağılarlar ve o günden sonra da
“Zemberek” diye çağırırlar. Öyküde, okulda kendisine artık ismiyle hitap edilmeyen Celil’in bu
duruma sessiz baş eğişi ve bozuk saatini, okulda herkesin bir saati olduğu yalanıyla babasına
bir mektupla postalaması anlatılmaktadır.
Öykünün eyleyen öznesi, Celil’dir. Öyküde sadece Celil ismi geçmekte, diğer kişilerin isimleri
belirtilmemektedir. Yazarın öykü başkişisi olarak ‘Celil’ ismini seçmesinin nedeni, Celil’in
kişilik özellikleriyle isminin anlamının örtüşmesidir. Celil; büyük, ulu anlamlarındadır ve
Allah’ın sıfatlarından biridir. Celil, arkadaşlarının onu rahatsız eden ve dalga geçen tavırlarına
karşın o yaştaki bir çocuktan beklenmeyecek ölçüde tahammül edebilme gücüne sahip
olması, her şeye rağmen arkadaşlarına ders konusunda yardımını esirgememesi gibi
özellikleriyle bir büyüklük örneği gösterir.
Sözceleme öznesinin başlık olarak “Zemberek”i seçmiş olması da önemlidir. Bu, sıra dışı bir
başlıktır. Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren yay (TDK, 1998: 2504) anlamına gelen
zemberek, küçük bir parçadır ama işlevi büyüktür. Sınıfta varlığı pek hissedilmeyen, silik bir
tip olan Celil, zamanı söyleme eylemini bir görev gibi yaptığı için var olma çabasını saatiyle
gösterdiği görülür. İyi bir çocuk olmasına rağmen bütün bu olumlu özellikleri onu toplum
içinde var edememiştir. Ancak zembereğin kırıldığı gün artık Celil’in de o mahcup, utangaç
kalbi kırılır ve takılan bu lakapla -kendi adına olumsuz biçimde de olsa- sınıf içinde var
olduğu görülür. Simgesel bir yaklaşımla zemberek, Celil’in kalbidir Başlık olarak Zemberek’in
seçilmesi, Celil’in kırılan kalbiyle bağdaştırılmasından kaynaklanmaktadır.
Öyküde başlıktan da anlaşılacağı gibi zaman önemli bir unsurdur. Bütün öğrenci ve
öğretmenlerde dersin ne zaman biteceğine dair bir bilme isteği, merakı vardır. Zamanı Celil
sayesinde öğreniyorlardır. Sınıfın tek saatlisi olması sebebiyle Celil’in diğer öğrencilere göre
daha varlıklı bir aileden geldiğini anlatıcı, hissettirme yoluyla okuyucuya sunar. Sınıfta sadece
onda saat vardır. Bu özelliği, Celil’i diğerlerinden ayırır. Celil’in kendilerinden farklı oluşunu
onun en ufak bir açığında ona “zemberek” diyerek gösteren öğrenciler böylelikle kendi
egolarını tatmin etme imkânını bulurlar. İç dünyalarında bilinçaltına atılmış bu his, onunla
ilgili küçük bir sorunda gün ışığına çıkmaktadır. Bu, öykünün çocuk psikolojisini çok iyi
yansıttığını göstermekle birlikte öyküde sözceleme öznesinin psikolojik kimliğine de vurgu
yapmaktadır.
Sait Faik, bu öyküsünü 1926’da Bursa İdadisinde öğrenciyken yazmıştır. Zemberek onun ilk
öykülerinden biri olmasına rağmen dikkatli bir gözlem yeteneği ve içe iniş tekniğiyle
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

2090

Nuriye BASTEM

karşılaşılır. Maddi durumları oldukça iyi olan yazar, ilköğrenimini özel bir okulda tamamlar,
daha sonra çeşitli sebeplerden dolayı liseden atılır ve Bursa Erkek Lisesinde yatılı okur. Daha
lisedeyken şiirler, öyküler yazan Sait Faik’in üniversite hayatı hep bir başıboşlukla geçer, ne
istediğini bilemez, öğrenimini yarıda bırakır. Edebiyata bu kadar yakın olan birisinin okulda
bazı sorunlar yaşayarak içine kapanması ve liseyi yatılı okuması öykünün başkişisiyle
(Celil’le) benzerlik göstermektedir. İsimlerin anlamı açısından da Celil (büyük, ulu) ile Sait
Faik (üstün, yüksek) arasında bu bağlamda bir ilişkinin olduğu görülmektedir.
Öykü, dilbilimsel, uzamsal ve ideolojik olmak üzere üç ayrı bakış açısıyla incelenmiştir.
3.1. Dilbilimsel Bakış Açısı
Söylem çözümlemesi yapabilmek için öyküyü anlatan kişinin dil kullanımlarının incelenmesi
gerekmektedir. Öyküyü anlatan kişi, öykünün başkişisi Celil’in sıra arkadaşıdır. Metinde ismi
belirtilmeyen bu kişinin; Celil, diğer öğrenciler ve öğretmenler hakkındaki düşünceleri bu
bölümde ele alınmıştır.
Anlatan kişinin söylemine göre Celil:
Anlatıcı, Celil’in iç dünyasını, hal ve hareketlerinden, tavırlarından yola çıkarak okuyucuya
yansıtmaktadır. Okuyucu, öykünün başkişisi Celil’in istemediği bir isimle ona hitap eden
arkadaşlarına hiçbir şey söyleyemeyişini, bu duruma sessiz baş eğişini ve bozuk saati bir
mektupla babasına yollamasını Celil’in sıra arkadaşının gözüyle izlemektedir.
Celil, derslerini muntazaman dinleyen, dersleriyle alakadar, zeki, öğretmen ve arkadaşlarına
karşı saygılı bir çocuktur. Başka bir işle uğraşmak şöyle dursun, gözünü tahtadan,
öğretmenden ayırmaya dahi çekinmektedir. Anlatıcı bunu “korkak” sözcüğüyle ifade
etmektedir. Örneklerde italik yazılan “fakat, ki, canım, haa” ifadeleri birer söylem belirleyici
olarak dikkat çekmektedir.
Örnek 1: Gözlerini tahtadan istemeye istemeye ayırarak, sakin fakat korkak baktı.
(Abasıyanık, 2006: 67).
Örnek 2: Güneş yanığı yüzünde zekâ ve süratli bir şey vardı. (Abasıyanık, 2006: 68).
Örnek 3: Birdenbire anlayamamış olmalı ki sordu: Neye kaç dakika var?
Yüzüne şaşkın şaşkın baktım: Dersten çıkmaya canım, dedim.
‒Haa, dedi. (Abasıyanık, 2006: 67).
Celil, arkadaşlarına yardımcı olan, saygılı yönüne karşın içine kapanık, kimseyle samimiyet
kuramayan, yalnız bir çocuktur. Öğrencilerin içine karışamadığı, herkes derslerde sıkılırken
onun uzun teneffüslerde sıkıldığı ve sadece teneffüslerde ya da son derslerde hüzün dolu
gözlerine uyku dolduğu zaman kendisi için saatine baktığı görülmektedir. Anlatıcı, sıra
arkadaşından hep olumlu şekilde bahseder (güneş yanığı yüzünde zekâ gibi bir şey, ince ve
güzel kafası, hiç kırmayan gibi). Ayrıca anlatıcı, Celil’in her daim hüzünlü halini “mahzun”
sözcüğünü beş ayrı yerde kullanarak dile getirmektedir. Örneklerde italik yazılan sözcükler
birer söylem belirleyicidir.
Örnek 4: Onun yalnız uzun teneffüslerde kendisi için saatine baktığını hatırlıyorum. Bazen de
son mütalaada ince ve güzel kafası bulanıp, mahzun gözlerine uyku dolduğu zaman saate
bakardı. (Abasıyanık, 2006: 68).
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Örnek 5: Sonra beni hiç kırmayan ve mütalaalarda bana zorla hendese öğreten bu çocuk:
(Abasıyanık, 2006: 68).
Örnek 6: Son mütalaadaydık, o bir aralık yanımdan kalkmış, bir arkadaşına ders anlatmaya
gitmişti. (Abasıyanık, 2006: 70).
Anlatıcı, arkadaşlarının her ders olur olmaz zamanlarda saati sormasından Celil’in rahatsız
olduğunun farkındadır. Onun her ders zile kaç dakika kaldığını söylemesini, garip ve yorucu
bir vazife olarak nitelendirmektedir. Bu da onun “saati söyleme hareketini” aslında isteyerek
değil, sınıf tarafından “söze dökülmeden verilmiş bir görev” olduğu için yaptığını
göstermektedir. Ders dinleyen bir çocuğun bu garip görevden dolayı sürekli dikkatinin
dağılması aşağıdaki örneklerde açıkça görülmektedir:
Örnek 7: Birdenbire anlayamamış olmalı ki sordu: Neye kaç dakika var?
Yüzüne şaşkın şaşkın baktım: Dersten çıkmaya canım, dedim.
‒Haa!, dedi. (Abasıyanık, 2006: 67).
Örnek 8: Gözlerini tahtadan istemeye istemeye ayırarak, sakin fakat korkak baktı.
(Abasıyanık, 2006: 67).
Örnek 9: Arkadaşım, yine neye kaç dakika var, diye sormak istediyse de gözlerimden aldığı
bir tedaiyle hatırlayarak, büyükçe saatini çıkarıp isteksiz:
‒ İki dakika var, dedi. (Abasıyanık, 2006: 67-68).
Örnek 10: Bu garip ve yorucu vazifeyi, derslerini ve müzakerelerini yaptığı gibi muntazaman
başardı. (Abasıyanık, 2006: 68).
Örnek 11: Ben ilk günden sonra kendisine saati “kaç dakika var…” diye sormadım, o bana,
kendisi söylerdi. (Abasıyanık, 2006: 68).
Örnek 12: Bu esnada arka sıradan hızla dürtüldüm. Hiddetle dönünce: Ne kadar var, sorsana,
dedi birisi.
‒ Sen sorsana, ben şimdi sordum. (Abasıyanık, 2006: 67).
Örnek 13: Bir gün onun sabırsız ve mahcup “kırk beş dakika…” diye arkaya seslendiğini
işittim. (Abasıyanık, 2006: 68).
Celil’in kişilik özelliklerinden biri de -son örnekte görüldüğü üzere- dersin başlamasından beş
dakika sonra zile kaç dakika kaldığını soran arkadaşına karşı takındığı mahcup tavırdır.
Celil, saatinin zembereğinin kırılmış olduğunu görür, sınıfta ise fısıltılar, saati soranlar
çoğalmıştır. İşitilir işitilmez bir sesle zembereğin kırıldığını söylemesine rağmen öğrenciler
anlamazlar. Zaten mahcup bir haldeyken, arka sıralarda oturan ve nadiren derslerde gözüken
bir çocuk, heyecanını zapt edememiş bir sesle haykırarak kaç dakika kaldığını sorar. Aynı
yaşlarda olmalarına rağmen büyük bir adam hissi uyandıran, sigara içen ve üzerinde kötü bir
sokak havası esen bu arkadaşına karşı Celil’de şu duygular oluşur:
Örnek 14: Arkadaşım kıpkırmızı olmuştu. İstikrah, hiddet, teessür dolu bir yüzle arkaya
döndü. Hiçbir şey söylemeden dik dik baktı. Eminim ki hoca bıraksa, bu karıncaya
dokunmayan çocuk o kocaman adamın oracıkta pestilini çıkaracaktı. (Abasıyanık, 2006: 69).
Celil, daha derste bu zemberek ismi ilk telaffuz edilirken garip bir hisle ürperir. Bu durum,
zemberek isminin üzerine yapışıp kalacağını hissettiğini gösterir:
Örnek 15: Fakat Celil, daha derste bu isim telaffuz edilirken garip bir kablelvuku hisle
ürpermişti. (Abasıyanık, 2006: 70).
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Anlatıcının, Celil’in içine kapanık halini, arkadaşlarına herhangi bir şey söyleyemeyişini ve
kaderine boyun eğen tavrını ifade eden tümcesinde “başkaları” sözcüğünü seçmiş olması
dikkat çekicidir. O “başkaları”, kendi sınıf arkadaşlarıdır. “Arkadaşlarımız” ya da “diğer
öğrenciler” yerine “başkaları” sözcüğünün kullanılması, Celil’in ve kendisinin diğerlerinden
farklı olduğunu, diğer öğrencilerle aralarında bir soğukluğun bulunduğu, samimiyetin ve
aitlik duygusunun ise olmadığını göstermektedir.
Örnek 16: Başkaları onu bu isimle çağırırken, o, hiç kızmış görünmeden başını eğiyor, birinci
çağrılışta kasten bakmıyor, fakat ikinci ve üçüncü çağrılışında öfkesiz, fakat istikrahla dolu
dönüyor, cevap vermiyordu. (Abasıyanık, 2006: 70).
Sıra arkadaşı dışında herkesin Zemberek diye hitap etmesine rağmen yine de onun ders
konularında arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştığı görülür:
Örnek 17: Son mütalaadaydık, o bir aralık yanımdan kalkmış, bir arkadaşına ders anlatmaya
gitmişti. (Abasıyanık, 2006: 70).
Celil’in, bu lakap olayından ne kadar etkilendiği ve bozulan saati geri göndermeyi düşündüğü,
babasına yazdığı mektubun satır aralarında hissedilmektedir. Mektupta zemberek sözcüğünü
hatırlayamamış gibi davranması da kalbinin ne kadar derinden yaralandığını gösterir gibidir.
Örnekte italik yazılan sözcükler birer söylem belirleyicidir. “Şey” sözcüğü boşlukları
doldurma görevinde olup zemberek sözcüğünün yerine kullanılmıştır. Ağzına almak
istemediği bu sözcüğü Celil, kaleminin ucuna da getirememektedir. Bir başka söylem
belirleyici olan “işte” sözcüğü ile Celil, söyleyemediği şeyin karşı taraftan anlaşıldığını umarak
bir uzlaşım belirtisi göstermektedir.
Örnek 18: Bana mektebe gelirken vermiş olduğunuz saat kırıldı. Hani içindeki demirden
şey… Nasıl derler hani, o içindeki kıvır kıvır çelik şey… İşte o kırıldı. (Abasıyanık, 2006: 71).
Öyküde, anlatıcının gözlemleri sonucu, Celil’in bir dönem boyunca yaşadıkları, ruhsal durumu
gözler önüne serilmiştir. Ancak Sait Faik, bu sanat gücünü sadece insanı ele alırken değil,
insan dışı varlıklarda da gösterir. Hem öykünün başkişisi Celil’in babasına yazdığı mektupta
hem anlatıcının ifadelerinde tabiatın devinimini okuyucuya hissettirir. Özellikle Celil’in
mektubunda tabiata, çevre duyarlılığına, tabiatın canlılığı ve güzelliğine yer verildiği görülür:
Örnek 19: Burada havalar çok iyi gidiyordu. Fakat dün birdenbire gökyüzü bulutlarla
kaplandı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Bu yağmurdan sonra “Nilüfer” ovası çok
güzelleşirmiş. Penceremden bütün ova gözüküyor. Sabahleyin bir deniz gibi üstünü sis
kaplayan bu manzara, bana her zaman Gemlik’i hatırlatıyor. (Abasıyanık, 2006: 70-71).
Anlatıcının söyleminden öğretmenler ve diğer öğrenciler
Öyküde anlatıcının okula, öğretmenlere ve olaylara getirdiği yorumlar, eleştiriler yer
almaktadır. Anlatıcı dışında diğer öğrencilerin -tembellerin bile- hendese dersinden
anlamaları, psikoloji hocasının monoton ve heyecansız bir şekilde ders anlatması,
örneklerinin ve benzetmelerinin konuyla alakasız olması, nebatat hocasının doğru öğretim
yöntemini kullanması gibi.
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Örnek 20: Tembellerin bile bu derste kafaları işler ve saati soranlar azalırdı. Sınıfta hemen
hemen yalnız ben, buharlaşan, ağdalaşan kafamla uyuklardım. (Abasıyanık, 2006: 68).
Örnek 21: Hoca bize heyecanları heyecansız bir lisanla anlatıyordu. Sesi kendisinden daha
çok ihtiyarlamış, bahsettiği heyecanlar ise onda çoktan sönmüş gitmişti. Ruhiyat dersi gibi
hakikaten tatlı bir ders, bu monoton heyecansız sesten dinlenemezdi. Misalleri kötü, bulduğu
ve yaptığı teşbihlerin mevzu ile alakası yok yahut pek uzaktandı. (Abasıyanık, 2006: 69).
Örnek 22: Hocanın bahsettiği nebatat tohumları etrafımızı saran bol ve beyaz ışıkların içinde
dönüp dolaşıyor sanki. (Abasıyanık, 2006: 67).
Sözceleme öznesi, Celil’in sıra arkadaşı (anlatıcı) dışında diğer öğrencilere bir olumsuzluk
vasfı yüklemiştir. Örneğin Celil’e sürekli rahatsızlık vermeleri, zemberek adını hemen
kullanmaya başlamaları gibi.
Öğretmenin öğrencisine “siz” ve “efendi”, öğrencilerin birbirlerine “efendi”, Celil’in de
babasına “siz” diye hitap etmesi o dönemin toplum yapısını gösteren önemli bir özelliktir.
“Siz” sözcüğü bir mesafeyi belirtir, kişiler arasındaki sınırı çizer. Eğitim camiasında eğitimin
gereği olarak bu sınırın, seviyenin öğretmenler ve öğrenciler arasında görülmesi olağandır.
Ancak baba için de “siz” sözcüğünün kullanılması saygının yanında çocukla babası arasındaki
resmiyete, mesafeye işaret eder. Aynı zamanda Celil’in mektubunda kendisinden çekinilen bir
baba profili göze çarpmaktadır.
Örnek 23: Celil Efendi, yavrum, lütfen saate bakar mısınız? Ben de bu sınıftan çıkıp gitmeme
ne kadar kaldığını öğrenmek istiyorum. (Abasıyanık, 2006: 69).
Örnek 24: Sonra yanımdaki dalgın çocuğa: Celil Efendi kardeşim, dedi, kaç dakika var acaba?
(Abasıyanık, 2006: 67).
Örnek 25: Sonra babacığım darılmazsanız size bir şey söyleyeceğim. Bana mektebe gelirken
vermiş olduğunuz saat kırıldı. (Abasıyanık, 2006: 71).
Arkalardan birinin anlatıcıya “hayvan” demesi de öğrencilerin birbirlerine her ne kadar
“efendi” ve “siz” diye hitap ediyor olsalar da aldıkları bu eğitimi içselleştiremediklerinin
göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin eğitimi davranışa dönüştüremedikleri
görülür. Celil, onların arasında aslında bambaşka bir yerdedir, sanki onlardan farklıdır.
Örnek 26: Bu esnada arka sıradan hızla dürtüldüm. Hiddetle dönünce: Ne kadar var, sorsana,
dedi birisi.
‒ Sen sorsana, ben şimdi sordum.
Arkamdaki ses bana: Hayvan, dedi. (Abasıyanık, 2006: 67).
Bu örnekte geçen “ses” sözcüğü kişiyi ifade etmektedir ancak sözceleme öznesi kişi yerine
ses’i tercih etmiştir. Çünkü bu kişiler ruhen o ortamda değillerdir. Bedenleri sınıfta olabilir
ancak onlar birer kalabalık yığınından ibarettirler. İsimleri, cisimleri belli olmayan bu kişiler,
bulundukları ortamda sadece sesleriyle vardır. Sürekli saati sormaları; zamanı verimli
geçiremediklerine, yaşanılan andan keyif alamadıklarına ve verilen eğitimi
özümseyemediklerine işarettir.
Sözceleme öznesinin tembel öğrenci profili aşağıdaki örnekte betimlenmektedir. Ayrıca
dersin öğretmeni için “zavallı” sıfatını kullanması, öğretmenin mesleğini iyi icra edemediğini,
yetersiz kaldığını göstermektedir.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

2094

Nuriye BASTEM

Örnek 27: Ta en arka sırada, derslerde nadiren gözüken bir nehari talebe yalnız başına
otururdu. Belki aynı yaşta olan bu çocuk, insana şimdiden kocaman bir adam tesiri veriyordu.
Cigara içişi, konuşuşu bir mahalle kahvesinin bize yabancı insanlarını hatırlatıyor; üzerinde
sokak, bir kötü sokak hevesi esiyordu. Birdenbire gür, sevimsiz, heyecanını zapt edememiş
bir sesle haykırdı. Sanki zavallı muallime bir heyecan numunesi gösteriyordu. (Abasıyanık,
2006: 69).
Öğrenciler yeri geldi mi kendi arkadaşlarına karşı çok acımasız olabiliyor. Saatin
zembereğinin kırılması üzerine öğrencilerin Celil’le dalga geçmeleri şu şekilde
anlatılmaktadır:
Örnek 28: Arka taraftan bir müddet ses çıkmadı. Sonra mühim bir şey bulmuş bir insan sesi:
Yuuu… Zembereği kırılmış… Vay Zemberek Celil vay… Zemberek! (Abasıyanık, 2006: 70).
Dilbilimsel Unsurlar
Söylemi ve ortaya çıktığı bağlamı daha iyi anlamak için kullanılabilecek tüm dilsel ipuçları
(isimler, zamirler, ekler, özneler vb.) dilbilimsel unsurlar olarak gösterilebilir ve bunlar
çözümleme için oldukça önemlidir. Çünkü her bir bireyin dil kullanımı farklı olup bireye ve
içinde yaşadığı topluma ait bilgiler ve özellikler içerir. (Gür, 2013: 191).
Öykü, “ben dili” ile anlatılmaktadır ve duygular ön planda olduğu için iletişimin anlatım
(duygu) işlevini üstlenir. Sıfatların çokça kullanılması da duygu işlevli olduğunu gösterir.
Öykünün başlığı (zemberek) da sıfat görevini üstlenmiştir. Öyküde geçen bazı sıfatlar: gümüş
saat, bol ve beyaz ışıklar, arkamdaki ses, dalgın çocuğa, büyükçe saatini, iki dakika, beş dakika,
on dakika, her derste, birkaç defa, garip ve yorucu vazife, uzun teneffüsler, son mütalaa, ince ve
güzel kafası, mahzun gözleri, bu derste, ilk gün, buharlaşan, ağdalaşan kafamla, güneş yanığı
yüz, uzun zaman, kalın ve uzun parmakları, garip bir alışkanlıkla, mahzun edici ve güldürücü
bir sevki tabii, içleri mazlum renklerle dolu gözleri, heyecansız bir lisan, ihtiyar bir adam, tatlı
bir ders, bu monoton heyecansız ses, işitilir işitilmez bir ses, nadiren gözüken bir nihari talebe.
Öyküde 944 sözcük bulunmakta, bunun 129’u fiil, 165’i sıfattır, bu sıfatlar isimlerle de
birleşince isim soylu sözcüklerin oranı artmaktadır. 77 fiilimsinin yarıya yakını da (37) sıfat
fiildir. Burada hem sıfatların ve isimlerin çokluğu hem de olaydan çok, insanın belli bir zaman
dilimindeki durumunun anlatılması metnin bir durum öyküsü olduğunu gösterir.
Öyküde, sınıfta saati olan tek öğrenci Celil’in arkadaşlarından sürekli rahatsızlık duyması, içe
kapanık olmasından dolayı bunu belli edememesi, saatinin zembereğinin kırılması sonucu da
arkadaşlarının alay hücumlarına maruz kalması anlatılmaktadır. Anlatma esaslı bir metindir,
bundan dolayı öyküde harekete pek rastlanmaz. İnsanlara ismi dışında başka bir isimle hitap
edilmesinin kişide derin yaralara yol açacağı vurgulanmaktadır. Arslan’a (2004: 60) göre Sait
Faik, sanat anlayışı gereği bu saptamasıyla akıl vermiyor, boyundan büyük işlere karışmıyor
ama iyi bir ayna tutuyor. Sait Faik’in topluma tuttuğu bu ayna, öykünün psikolojik ve
sosyolojik boyutunu oluşturmaktadır.
Öykünün genelinde ikilemelerin sıkça yer aldığı görülür. Kimi ikilemeler pekiştirme işlevli
iken kimisi de aktarma görevini üstlenmektedir. Örneğin tek başına isimken/sıfatken ikinci
kelimeyle birlikte ikilemenin zarfa dönüşmesi bir aktarmanın olduğunu göstermektedir.
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Metinde geçen ikilemeler şunlardır: şaşkın şaşkın, istemeye istemeye, dalga dalga, birer birer,
mahzun mahzun, kıvır kıvır, hemen hemen, dik dik, işitilir işitilmez, bile bile.
3.2. Uzamsal Bakış Açısı:
Bu bakış açısını Erden “öykünün okuyucu tarafından izlendiği kamera açısı” (1998: 17) olarak
tanımlamaktadır. Olayları izleyen, nesneleri gören kimdir? Bu kişinin özellikleri nelerdir?
Kişi, nesne ve olayları nasıl görmekte, nasıl betimlemektedir? Burada bu sorulara cevap
aranmaktadır.
Öyküde mekân, yatılı eğitim veren bir okuldur. Zaman, cumhuriyet yıllarındaki bir eğitimöğretim dönemini kapsar. Bir lise öğrencisi olan anlatıcının olaylara ve nesnelere bakışı,
kişilik özellikleri, durumlar karşısındaki tutumu örneklerle gösterilmektedir.
Anlatıcının kişilik özellikleri, davranışları
Anlatıcı, Celil’e takılan bu lakaba karşı ne yapacağını bilmez bir tavırdadır. İçten içe
üzülmektedir. Durumun kendisine yönelmesini sağlayan ise “bense” sözcüğüdür. Bu sözcükte
geçen “ise”, tümceye odaklaştırma anlamı vererek bağdaşıklık oluşturur. Örneklerde italik
olarak belirtilen sözcükler de birer söylem belirleyicidir.
Örnek 29: Celil ismi birkaç gün içinde unutuluvermişti. Bense bu mahzun gözlü arkadaşımı
ne Zemberek ne de Celil diye çağırabiliyordum. Celil diyemiyordum; çünkü bütün sınıf
Zemberek diyordu. Gene aynı sebepten Zemberek diye de çağıramıyordum. (Abasıyanık,
2006: 70).
Anlatıcı, hendese dersinden mustariptir. Nerdeyse tüm sınıf içinde matematiği anlamayan tek
kişidir. Tembeller bile matematik dersini sever ve bu derste saati soranlar bayağı azalır.
Burada sözceleme öznesinin gözlem yaptığı görülmekte ve sosyolog kimliğine vurgu
yapılmaktadır.
Örnek 30: Tembellerin bile bu derste kafaları işler ve saati soranlar azalırdı. Sınıfta hemen
hemen yalnız ben, buharlaşan, ağdalaşan kafamla uyuklardım. (Abasıyanık, 2006: 68).
Öyküde geçen, öğrencilerin matematik dersinden sıkılması, psikoloji hocasının monoton ve
heyecansız bir şekilde ders işlemesi gibi durumlar günümüzde de yaşanmaktadır. Dersi
derste anlamak gerektiği, derslere “zaten anlamıyorum” diyerek önyargıyla yaklaşmamak
gerektiği, öğretmenlerin istek ve şevkinin öğrencilere de geçtiği, monoton bir anlatımda
öğrencilerin de isteksizleştiği anlatıcı tarafından belirtilmektedir. Hendese dersini sevmediği
için dersi dinlemeyen anlatıcı, bir gün mecbur kalıp dersi hocadan dinlediğinde anladığını,
hoşuna gittiğini açıkça itiraf eder.
Örnek 31: Ben aldırış etmedim ve o gün ilk defa olarak bir hendese dersini hocadan
dinledim. Hoşuma gitti. (Abasıyanık, 2006: 69).
Ayrıca, diğer arkadaşları gibi derslerde sürekli ona saati sorarak rahatsızlık vermek
istememektedir. Özellikle “ötekiler gibi” edat öbeğiyle kendisinin arkadaşlarına göre daha
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anlayışlı olduğuna dikkat çekmektedir. Daha önce geçen “başkaları” sözcüğünde görüldüğü
gibi “ötekiler” sözcüğü de sözceleme öznesinin ötekileştirme ifade eden bir söylemidir.
Örnek 32: Sınıfı geçme ümitlerimin birer birer kırıldığı, içime inkisar ve dert çöktüğü, hiç
anlamadığım hendese derslerinde bile ona saati, ötekiler gibi, sormadım. (Abasıyanık, 2006:
68).
Anlatıcı da Celil gibi zemberek isminin bu kadar çabuk yayılmasından dolayı şaşkındır:
Örnek 33: Bu zemberek isminin dersten çıktıktan sonra bu kadar yayılacağını ne ben, ne de
arkadaşım tahmin edememiştik. (Abasıyanık, 2006: 70).
Anlatıcı, Celil’in üzerine bir şeyler karaladığı mektupta neler yazdığını merak eder. Bu
duyguya yenik düşerek arkadaşının sırasında duran temize çekilmiş mektubu ayıp olduğunu
bile bile yan gözle okuduğunu itiraf eder:
Örnek 34: Ayıp bir şey yaptığımı bile bile mektubu, sanki arkadaşım yerinde imiş gibi
mektuba el sürmeden yan gözle okudum. (Abasıyanık, 2006: 70).
Metinde anlatıcının çevre duyarlılığına sahip olduğu ve tabiatın canlılığını, devinimini
okuyucuya açık bir şekilde aktardığı görülmektedir.
Örnek 35: Sınıfın içine sonbahar öğlesi dalga dalga birikiyor; sinekler, nebatat hocasının
etrafında ve büyük pencerelerin üzerinde mesut ve kayıtsız çiftleşiyorlar, hocanın bahsettiği
nebatat tohumları etrafımızı saran bol ve beyaz ışıkların içinde dönüp dolaşıyor sanki.
(Abasıyanık, 2006: 67).
Anlatıcının söyleminden o dönemin dili, eğitim yapısı ve toplum özellikleri
Her metnin yazıldığı bir dönem vardır ve metin bize o dönemin havasını hissettirir.
Cumhuriyet döneminde yazılmış olan Zemberek öyküsü de o dönemin dili, eğitim sistemi ve
aile yapısı hakkında okuyucuya ayna tutmaktadır. Öyküyle ilgili bu bilgiler öykünün
bağlamını oluşturmaktadır: Sait Faik’in diğer öyküleri, düşünce ve yaşam tarzı, cumhuriyet
dönemi toplum yapısı…
Düzgü (üst dil işlevi), cumhuriyet döneminin dilidir. Cumhuriyet döneminde kullanılan
sözcükler arasında Arapça, Farsça ve Fransızcadan dilimize girmiş sözcüklere sık rastlanır.
Dil açısından günümüzde kullanılmayan ya da nadir kullanılan şu sözcükler karşımıza
çıkmaktadır: tedȃi, nebatat, müzakere, mütalaa, muntazaman, inkisar, hendese, zaviye,
müsavat, müsavi, müselles, sevk-i tabiî, ruhiyat, teşbih, nehari, istikrah, teessür, kablelvuku,
muallim, muhterem. Mekânın okul olması, bu sözcüklerin kullanımını gerektirmektedir;
çünkü bu sözcüklerin çoğu, okulda geçen, okulla ilgili terimlerdir. Sözceleme öznesi bu
metinde kullandığı sözcüklerle gelenekten yararlandığını göstermektedir. Oysa
metinlerarasılık bağlamında Sait Faik’in diğer eserlerinden yola çıkılırsa onun Arapça-Farsça
kelimelerden çok, sokak dilini kullandığı görülür. Bu metinde de “cigara” sözcüğüyle sokak
dilini bir nevi yansıttığı söylenebilir.
Öykü, o dönemin eğitim sistemi ve toplum yapısıyla ilgili de şu bilgileri vermektedir: Dersin
mütalaa olarak geçmesi, geometri dersine hendese, psikolojiye ruhiyat denmesi, etüt
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(müzakere) çalışmaları, derslerin elli dakika olması, okullarda yatılı ve nehari (gündüzlü)
öğrencilerin bulunması, öğrencilerin derslerde sıkılmaları, sürekli çıkış zamanını merak
etmeleri, mektup kullanımı gibi.
Örnek 36: Dersler o zamanlar elli dakika sürerdi. (Abasıyanık, 2006: 68).
Örnek 37: Gene bir hendese dersindeydik. … İşte, dedi, şu müsellesin hariçteki zaviyesi, öteki
müsellesin iki zaviyesine müsavi… (Abasıyanık, 2006: 68).
Örnek 38: Hendeseden sonraki ruhiyat dersiydi. (Abasıyanık, 2006: 69).
Örnek 39: Muallim daha fazla dayanamadı. (Abasıyanık, 2006: 69).
Örnek 40: Sıranın önünde bu mütalaanın başından beri yazıp çizdiği, nihayet temize
çekilmiş, mektup duruyordu. (Abasıyanık, 2006: 70).
Öğretmenin öğrencisine “siz” ve “efendi”, öğrencilerin birbirlerine “efendi”, Celil’in de
babasına “siz” diye hitap etmesi o dönemin toplum yapısını gösteren önemli bir özelliktir.
Örnek 41: Celil Efendi, yavrum, lütfen saate bakar mısınız? Ben de bu sınıftan çıkıp gitmeme
ne kadar kaldığını öğrenmek istiyorum. (Abasıyanık, 2006: 69).
Örnek 42: Sonra yanımdaki dalgın çocuğa: Celil Efendi kardeşim, dedi, kaç dakika var acaba?
(Abasıyanık, 2006: 67).
Örnek 43: Sonra babacığım darılmazsanız size bir şey söyleyeceğim. Bana mektebe gelirken
vermiş olduğunuz saat kırıldı. (Abasıyanık, 2006: 71).
“Siz” ve “efendi” hitaplarına karşın bir öğrencinin anlatıcıya kızgınlığını “hayvan” diyerek belli
etmesi, kimilerinin alınan eğitimi içselleştiremediklerini, bu eğitimi davranışa
dönüştüremediklerini göstermesi açısından önemlidir.
Örnek 44: Bu esnada arka sıradan hızla dürtüldüm. Hiddetle dönünce: Ne kadar var, sorsana,
dedi birisi.
‒ Sen sorsana, ben şimdi sordum.
Arkamdaki ses bana: Hayvan, dedi. (Abasıyanık, 2006: 67).
3.3. İdeolojik Bakış Açısı:
Öyküde ideoloji, metindeki kişilerin kullandıkları, tümcelerin eylemini şekillendiren kipin
incelenmesiyle netleşecektir. Öykünün derin yapısında bulunan düşünsel akımlar ya da
düşünceler bütününe öykü metninin yüzeysel yapısında bulunan farklı dil yapılarını
inceleyerek ulaşmak mümkündür. (Erden, 1998: 18-25).
Kısa cümleler ve diyaloglardan oluşan öykünün ilk cümlesi “Dedim: Kaç dakika var?”
(Abasıyanık, 2006: 67) şeklindedir. Öykünün geneline bakıldığında öyküde “demek ve
söylemek” fiillerine sık rastlanıldığı (yirmi kez) görülür. Demek-söylemek fiilleri, hâkim
anlatıcı bakış açısıyla metnin oluşturulduğunu gösterir. Olayı anlatan bir “ben” vardır. Bu
“ben”, metnin kahramanı olabileceği gibi gözlemci de olabilir. Sözceleme öznesi, burada
anlatıcıyı kahramanın en yakın arkadaşı yani gözlemci olarak belirlemiştir.
Öyküde fiillerin de ağırlıklı olarak yer aldığı görülür: dedim, sordu, baktı, dürtüldüm, sordum…
Öyküdeki kişinin düşüncelerini dile getirirken hangi kipi kullandığı önemlidir. Sözceleme
öznesi, Celil’in bir dönem boyunca sınıfta saatiyle var olma çabasını, arkadaşlarına yardımcı
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ve onları kırmayan halini, arkadaşlarının buna rağmen onun kalbinde nasıl bir yara açtığını
tasvir kipini (-di) kullanarak anlatmaktadır. Eylem ya geçmiş zaman kipiyle ya da geniş
zaman + geçmiş zaman kipi 3. şahıs şeklinde çekimlenmiştir:
Örnek 45: Bu garip ve yorucu vazifeyi, derslerini ve müzakerelerini yaptığı gibi muntazaman
başardı. (Abasıyanık, 2006: 68).
Örnek 46: Onun yalnız uzun teneffüslerde kendisi için saatine baktığını hatırlıyorum. Bazen
de son mütalaada ince ve güzel kafası bulanıp, mahzun gözlerine uyku dolduğu zaman saate
bakardı. (Abasıyanık, 2006: 68).
Örnek 47: Ben ilk günden sonra kendisine saati “kaç dakika var…” diye sormadım, o bana,
kendisi söylerdi. (Abasıyanık, 2006: 68).
Anlatıcı, arkadaşlarının Celil’e lakap takmalarından duyduğu rahatsızlığı ve elinden hiçbir şey
gelemeyişini yetersizlik kipini {-A+[u-]>ø-mA} kullanarak gösterir. Bu, Celil’in yaşamında
özlemini duyduğu şeyleri gerçekleştiremediğine ve bu yetersizliğini kabullendiği için ilerde
de gerçekleştiremeyeceğine işarettir. Anlatıcıda, Celil’in ve öğretmeninin içinde bulundukları
durumu değiştiremeyeceklerine dair huzursuzluk, gücün yetmemesi hali gözlenmektedir.
Anlatıcı, ayrıca öğretmeniyle ilgili yetersizlikleri de bu kiple ifade etmiştir:
Örnek 48: Bu zemberek isminin dersten çıktıktan sonra bu kadar yayılacağını ne ben, ne de
arkadaşım tahmin edememiştik. (Abasıyanık, 2006: 70).
Örnek 49: Bense bu mahzun gözlü arkadaşımı ne Zemberek ne de Celil diye
çağırabiliyordum. Celil diyemiyordum; çünkü bütün sınıf Zemberek diyordu. Gene aynı
sebepten Zemberek diye de çağıramıyordum. (Abasıyanık, 2006: 70).
Örnek 50: Muallim daha fazla dayanamadı. (Abasıyanık, 2006: 69).
Örnek 51: Ruhiyat dersi gibi hakikaten tatlı bir ders, bu monoton ve heyecansız sesten
dinlenemezdi. (Abasıyanık, 2006: 69).
Öyküde olumsuzluk belirten ifadeler göze çarpmaktadır, bunlar beklentilerin
gerçekleşmediğini göstermesi bakımından dikkate değerdir. Celil’in saate bakmak için
“gözlerini tahtadan istemeye istemeye” ayırması, derse ilgisini ve dersinin bölünmemesine
karşı beklentisini dile getirmektedir.
Örnek 52: Gözlerini tahtadan istemeye istemeye ayırarak, sakin fakat korkak baktı.
(Abasıyanık, 2006: 67).
Aşağıdaki örneklerde, yaşanılan düş kırıklıkları göze çarpmaktadır. Saati söyleme vazifesinin
son bulmasına sebep olacak o olayın yaşanması, başkaları onu “Zemberek” diye
çağırdığındaki öfkesiz ve nefretle dolu bakışı ve ona yapışıp kalan bu lakabı unutturamıyor
olması düş kırıklıklarını gösterir.
Örnek 53: “Kurmamışım galiba, dedi, saat işlemiyor.” (Abasıyanık, 2006: 69).
Örnek 54: Başkaları onu bu isimle çağırırken, o, hiç kızmış görünmeden başını eğiyor, birinci
çağrılışta kasten bakmıyor, fakat ikinci ve üçüncü çağrılışında öfkesiz, fakat istikrahla dolu
dönüyor, cevap vermiyordu. (Abasıyanık, 2006: 70).
Celil’in babasına yazdığı mektupta “sizleri çok göreceğim geldi.” cümlesi Celil’in bulunduğu
ortamdan bir an önce kaçıp kurtulmak istemesi, Zemberek değil Celil olabildiği bir ortamda
bulunmak istemesi açısından dikkate değerdir.
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Örnek 55: …sizleri çok göreceğim geldi. (Abasıyanık, 2006: 71).
Öykünün bütüncül düzenini, kendi halinde sıradan bir öğrenci olan Celil’in çevresinde oluşan
farklı bilişsel dünyalar oluşturmaktadır. Bunlar, Celil’in öğrencilik-arkadaşlık dünyaları ile
arkadaşları arasında var olma çabasını içeren dünyasıdır. Sözceleme öznesi, 1. tekil kişi ekini
kullanarak Celil’in sıra arkadaşının ağzından konuşmaktadır. Böylelikle onun beklentilerine,
mahcubiyetine şahit olmakta, Celil ve diğer arkadaşlarına olan eleştirilerine katıldığını
göstermektedir. Celil, kendisine takılan lakabı nasıl değiştireceğini bilmemekle beraber kendi
dünyasında yaşadığı bu isyanı, ancak bozuk saati babasına postalayarak ortaya koymaktadır.
Sözceleme öznesi, öyküde psikolojik, sosyolojik, pedagojik ve ideolojik kimliklere
bürünmüştür. Yazarın seçtiği sözcükler, düşünceler bütünü onun ideolojik kimliğini; ayıp
olduğunu bile bile başkasının mektubunu okuması, her zaman arkadaşlarına saygılı ve
yardımcı olan bir çocuğun istemediği bir lakapla anılması, dalga geçilmesi pedagojik
kimliğini; Celil’in bu ismi ilk duyduğunda garip bir hisle ürpermesi, sıra arkadaşının onu ne
kendi ismi ne de lakabıyla çağıramaması, diğerlerinin zemberek diye çağırışlarında Celil’in
tepkisi, tavrı, bozuk saati babasına göndermek üzere yazdığı mektuptaki duyguları psikolojik
kimliğini; ruhiyat hocası ve gündüzlü öğrencinin tasvirinde, diğer öğrencilerin
davranışlarında sosyolojik kimliğini yansıtır.
4. SONUÇ
Sait Faik, sanatını ve dünya görüşünü insan sevgisi üzerine kuran yazarlardan biridir. İnsan
sevgisinin duyarlık eğitiminde önemli bir yeri vardır. Yazar da günlük hayattan çıkardığı
malzemelerle okuyucuya duyarlık eğitimini kazandırmayı amaçlamıştır. Bu tür yazınsal
metinlerin okuyucu üzerindeki etkisi büyüktür. Okuyucu, bu öyküyle lakap takmanın, var
olma çabası içindeki bir çocukta nasıl derin yaralar oluşturabileceğinin farkına varmaktadır.
Okuldan atılan, liseyi yatılı okuyan ve içe kapanık yapısıyla yazar, Celil’le aynı düzlemde
bulunduğunu okuyucuya hissettirerek kimi öğrencilerin daha hassas olabileceğini ve
kişilerarası (sözlü) iletişimde daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulamaktadır.
Çevresindekilere her zaman yardımcı olan, saygılı, iyi niyetli insanlar, her zaman ve her yerde
kıskançlık oklarına ve alaylara maruz kalabilirler. Öyküde de öğrencilerin kendilerinden daha
üstün olan arkadaşlarına karşı nasıl acımasız olabildikleri gözlemlenmektedir.
Öykünün başlığı ve ilk cümlesi konu ile ilgili ilk ipuçlarını verir. “Zemberek” sözcüğü ve
“Dedim: Kaç dakika var? (Abasıyanık, 2006: 67) cümlesi, konunun zaman kavramını
içerdiğini gösterir. Metinde öğretmen ve öğrenciler zamanı bir an önce geçirme telaşı
içindedirler. Fakat onlar için nasıl geçtiği önemli değildir. Zamanı gösteren zembereğin
kırılmasıyla da büyük bir sorunla karşılaşmış gibi olur, sudan çıkmış balığa dönerler. Sanki
artık onlar için zaman geçmez. Burada sorulması gereken asıl soru şudur: İnsanoğlu zamanı
öylesine mi geçiriyor, yoksa zamanı dolduruyor mu? Zaman geçsin diye uğraşıyorsa sıkılması,
sürekli zamanı merak etmesi doğaldır. Ancak zamanı dolduruyorsa hem kendine hem
insanlığa verimli olabiliyordur. Bu da zamanını dolu dolu geçiren birisinin bir başkasıyla
uğraşmasına ya da sıkıntı yaşamasına çok fazla zamanının kalmayacağı anlamına gelir.
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Ayrıca metinde altı kez “Kaç dakika var?” sorusuyla karşılaşılmaktadır. Bu, insanların, zamanı
merak ettikleri gibi hep bir sonraki zamanla ilgili planlar yaparak “şimdi”yi tam anlamıyla
yaşayamamalarını, bir verimsizlik sürecine itilmeleri ve yaşanılan andan keyif alamamalarını
gösterir.
Bu öykünün, bir eğitim malzemesi olarak günümüzle karşılaştırılmasının yapılması
mümkündür. Bugün herkesin kolunda bir saat görmek sıradan bir şeydir. Saat takmamak
maddi yetersizliğin göstergesi değil, sadece tercih meselesidir. Hatta değil saat, çoğu
ilköğretim ve lise öğrencisi cep telefonu ile okula gidebilmektedir. Bugün bu imkânların
oldukça gelişmiş olması, günümüz insanına bir rahatlık ve kolaylık sağlamıştır. Bu öykü,
geçen yetmiş yılda toplum yapısında, eğitimde ve aile yaşamında nelerin değiştiğini
göstermek açısından dikkate değerdir.
Öyküde ailenin çocuk üzerindeki baskısı, aşırı anne-baba duyarlılığı da söz konusudur. Okula
gelirken babasının vermiş olduğu saat Celil’i, arkadaşlarından ayırmış, diğerlerinden farklı
biri yapmış, bu sebeple onu bir var olma çabası içine sokmuştur. Bu durum günümüze
uyarlandığında da hem anne-baba hem de öğrencilerin marka takıntısı içinde olmamaları ya
da cep telefonu ile gösteriş yapma gibi zavallılıklara düşmemeleri uyarısında bulunulabilir.
Öykünün başkişisinin öğrenci ve mekânın okul olması öykünün eğitimde kullanılabilirliğini
artırmakta, çocuk ve genç okuyucular için dikkat çekici bir etken oluşturmaktadır. Celil’in
kişilik yapısıyla özdeşleşen öğrencilerin günlük hayatta çokluğu, konunun güncelliğini
göstermesi açısından önemlidir.
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Abstract
Semiotics is a text-based analyzing and reading method. The effort to analyze the text by aiming at
making sense of the signs according to the context they form is the basic principle of semiotics. A
method guiding the reader in interpreting and analyzing the text, semiotics is based on the relation
between the signifier and the signified, and helps the reader in analyzing the semantic structure of the
text. Semiotics examines the meaning, the understanding and how the meaning is formed by creating a
meta-language within itself. In this study, the folk tale called "Açıl Sofram Açıl" will be analyzed
through a semantics/semiotics perspective. The study will firstly include basic knowledge of the
sources for folktale analysis. Then, the semantic structure of the text will be attempted to be analyzed
by employing the associations of the notions presented and the interpretations of concrete-abstract
signs.
Key Words: Linguistics, Semiotics, Semantics, Studying Folk Tales, Folk Tale, Açıl Sofram Açıl.

Özet
Göstergebilim metin merkezli bir tahlil ve okuma metodudur. Göstergelerden hareket edip
göstergelerin meydana getirdikleri bağlama göre anlamlandırılmasını hedef alarak metnin
çözümlenmesi çabası göstergebilimin temel ilkesidir. Metni yorumlama ve çözümlemede okuyucuya
yol gösteren bir yöntem olan göstergebilim, gösteren ve gösterilen ilişkisi üzerine kuruludur ve metnin
anlamsal yapısının çözümlenmesinde okuyucuya yardım eder. Göstergebilim anlamı, anlamayı,
anlamın nasıl oluştuğunu kendi içinde bir üst dil yaratarak inceler. Bu çalışmada "Açıl Sofram Açıl" adlı
masal, anlambilimsel/göstergebilimsel bir bakış açısıyla çözümlenecektir. Çalışmada öncelikle masal
çözümlemesine kaynak oluşturacak temel bilgilere yer verilecektir. Daha sonra sunulan kavramların
çağrışımlarından ve soyut-somut göstergelerin anlamlandırılmasında yararlanılarak metnin anlamsal
yapısının çözümlenmesi gösterilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dilbilim, Anlambilim, Göstergebilim, Masal İnceleme, Masal, Açıl Sofram Açıl.
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1. GİRİŞ
Dil, insanlar arasında ‘anlama’ ve ‘anlaşılma’ temelinde bir iletişim kurmayı esas alırken (Erol,
2014; 390), dilbilim dilin bütün genel ve özel niteliklerini, dil olaylarını araştırma konusu
edinen, herhangi bir dilin ortak özelliklerini veya bir yönünü inceleyen geniş çerçeveli bilim
(Erol, 2014; 391), anlambilim ise göstergelerin gösterilen alanlarını inceleyen dilbilim dalı
(Huber, 2008; 141) olarak kabul edilmektedir. Kuramsal olarak da bir dilde temel öge
anlamdır. Anlamsal değer ise biçimbilgisinin, sözdizimin ya da sözcükbilimin ürettiği
çağrışımlardır.
Hangi türden olursa olsun edebî metinlerde dilin pek çok imkânından yararlanmak,
anlambilim açısından kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Manzum metinlerde bu ihtiyacı karşılayacak
imkânların sınırları daha da geniş olduğu düşünülse de mensur eserlerde de bu sınır
azımsanmayacak derecede olduğu söylenebilir. Doğan Aksan, “doğrudan doğruya insana
özgü, çok güçlü, büyülü bir düzen” diye ifade ettiği dilin, birbiriyle sıkı ilişkiler içinde “beş
farklı düzen halinde işleyen bir sistem” olduğundan söz etmektedir. Bunlar “ses düzeni,
bürün düzeni, biçim (yapı) düzeni, sözdizimi düzeni ve anlamsal yapılar düzeni”dir. (Aksan,
1998: 13). Ele alınan bu çalışma daha çok son düzen üzerinde olacaktır.
2. AMAÇ
“Açıl Sofram Açıl” başlıklı masalın dilbilimin sunduğu imkânlardan yararlanılarak metnin bir
bütün hâlinde bilimsel verilerle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Her şeyden önce bir dil
mahsulü olarak teşekkül eden metnin anlambilim/göstergebilim bakımdan analizi, dilbilimin
öngördüğü temel ölçütlerin ışığında yapılmaya çalışılacaktır. Amaç, yazı dilinde, özellikle de
masallarda kullanılan sözcükleri, sözdizimsel unsurları anlambilimin araç ve yöntemleriyle
açıklamaktır.
3. YÖNTEM
İncelemede “Açıl Sofram Açıl” masalının sözvarlığına odaklanılmış; bu temelde metnin
anlambilimsel/göstergebilimsel çözümlenmesi gerçekleştirilmiştir. Metin odaklı bir okuma
yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin metindeki geçiş sıklıkları belirlenmiş, ulaşılan
bulgular tablo hâlinde aktarılmıştır.
4. “Açıl Sofram Açıl” Masalının Alanyazındaki Yeri
Bir metnin alanyazındaki yeri/görünümü konusunda yapılan çözümlemelere ilişkin
çalışmalar, metnin yazıldığı dönemin özelliklerine, yazarın insana, topluma, kültürel
değerlere bakışı gibi metnin dışına göndermelerde bulunduğunu gösterdiğini (Erol, 2014;
3963) söylemek pek de yanlış olmaz.
Masal, kaynağından birçok bilim yararlanabildiği bir millet için zengin hazineler
sayılabilmektedir. Dil içindeki deyimleri, kelimeleri ve ağız özellikleri yönüyle zengin
kaynaklar içeren masallar, sosyolojik açıdan da önemli sayılmaktadır. Halkın kültür ve
uygarlık temellerini araştırmada eşsiz belgeler görevi görmektedirler. Bireylerin ve
toplumların beklentilerini, özlemlerini, korkularını, acılarını yansıtmaktadır. Hikâye, roman,
tiyatro yazarları da masallardan konu yönünden büyük ölçüde yararlandıkları söylenebilir.
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Masallar, eğlendirici ve eğitici olmanın yanı sıra, dinleyicide toplumsal normların
yerleşmesinde de büyük rol oynamaktadırlar. “Açıl Sofram Açıl” masalı da içinde
bulunduğumuz kültürde ortaya çıktığı için büyük önem arz etmektedir. Eflatun Cem Güney’in
dediği gibi “…masal, peri kızını da içine alır; dev anasını da; seni de içine alır; beni de; …”
(Güney, 1990; 5).
5. Metnin Sözcük Türü Bakımından İncelenmesi
“Açıl Sofram Açıl” masalının sözcükbilim kapsamında incelenmesi söz varlığının ve bu söz
varlığının kullanım biçimini tespit etmek önemlidir. Sözcükbilim, dilin sözvarlığını, sözcük
türlerini, türetmede görev alan biçimbirimlerini incelemeye yönelen, biçim ve anlam
açısından gelişmelerini saptamaya çalışan bir bilim dalıdır (Aksan, 2007: 13). Bu bağlamda
incelenecek metnin sözcük türleri ile her bir türdeki sözcüğün diğerlerine oranla daha sık
veya daha seyrek kullanılması anlamına gelen geçiş sıklığının belirlenmesi, metnin anlam
bütünlüğüne ulaşmak bakımından önemli olacaktır.

Tablo 1: “Açıl Sofram Açıl” Masalındaki Sözcüklerin Geçiş Sıklıkları

Sözcüklerin Geçiş Sıklıkları
2000
1500
1000
500
0
Sözcüklerin Geçiş Sıklıkları

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere çalışmada ele alınan masalda geçen toplam sözcük sayısı
1977’dir. Toplam sözcük içinde ise 899 isim, 481 fiil, 176 sıfat, 128 zamir, 83 zarf, 26 edat,
151 bağlaç ve 33 ünlem bulunmaktadır. Sözcük türleri içinde ise 899 sayı ile isim, 481 sayısı
ile de fiil olduğu görülmektedir.
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Tablo 2: “Açıl Sofram Açıl” Masalındaki Toplam Sözcük Türlerinin Oranı %

Toplam Sözcük Türlerinin Oranı %
100
80
60
40
20
0
Toplam Sözcük Türlerinin Oranı %

Oluşturulan ikinci grafikte ise sözcük türlerinin toplam sözcükler içindeki oranları
verilmektedir. Tabloda da anlaşıldığı üzere toplam sözcükler içinde yüzdelik dilim olarak %
46,8 isim, % 33,6 fiil, % 7,4 sıfat, % 2,2 zamir, % 5,0 zarf, % 1,1 edat, % 1,7 bağlaç ve % 1,8 ile
de ünlem oluşturmaktadır.

Tablo 3: “Açıl Sofram Açıl” Masalındaki Sözcük ve Türlerinin Dağılımı

Sözcük ve Türlerinin Sayısı
1200
1000
800
600
400
200
0
İsim

Sıfat

Zamir

Fiil

Zarf

Edat

Bağlaç

Sözcük Sayısı
Ünlem

Toplam
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Metin içinde sözcük tekrarları sonucunda bazı tekrarlanan sözcükler değerlendirilmemiştir.
Bunun sonucunda 1977 sözcüğün 1088 tanesi ele alınmıştır. Ele alınan bu sözcüklerin sözcük
türleri şu şekilde dağılımı olmuştur: 510 isim, 366 fiil, 81 sıfat, 25 zamir, 55 zarf, 12 edat, 19
bağlaç ve 20 ünlem.

Tablo 4: “Açıl Sofram Açıl” Masalındaki Sözcük Türlerinin Toplam Sözcüler İçindeki Oranı

Toplam Sözcükler İçindeki Oranı
100
80
60
40
20
0
Toplam Sözcükler İçindeki Oranı

Ele alınan ve incelemeye tabi tutulan toplam sözcüklerin içinde sözcük türlerinin yüzdelik
oranları görülmüştür. Bu yüzdelik oranlara göre toplam sözcükler içinde sözcük türleri şu
şekilde görülmektedir: % 45,0 isim, %24,3 fiil, % 8,9 sıfat, % 6,4 zamir, % 4,1 zarf, % 1,3 edat,
% 7,6 bağlaç ve % 1,6 ünlem.
5.1. İsimler
Masalda isim görevinde 510 sözcük bulunmakla beraber metindeki geçiş sıklığı 899 olarak
tespit edilmiştir. Bu sayı da isimleri tüm sözcükler içindeki oranını yüzdelik olarak 46,8
olarak ortaya çıkarır. 32 defa ile ana/anne, 20 defa da oğul ve 18 defa da iş kelimeleri en çok
kullanılan kelimeleri olmuştur. Metinde sıkça kullanılan isimler “Hay ana bak hele…”, “anası
ağzını açıp da…”; “… bir gün o Keloğlan…”, “Keloğlan yine başını…” “A kel oğlum, keleş
oğlum…”; “Bu ne cin işi, ne şeytan işi; bu gene onların işi!”… vb. cümle kalıplarının içinde
geçmektedir. Bu da masalın anne ile oğlu arasında cereyan eden olaylardan/işten oluştuğunu
ve bunların olaylara bakışını ve sorunlara çare arama mücadelesini yansıttığını
göstermektedir. Sıkça kullanılan bu isimler, masalın yapısına uygun olarak isimlerin sık
kullanıma yansıdığı görülmüştür. Bu isimlerin çok sık kullanılması masalda cereyan eden
olayların çok sık ve aynı kişiler arasında olduğunun bir kanıtıdır denilebilir.
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5.2. Sıfatlar
Metinde sıfat görevinde kullanılan kelime sayısı 176 olarak tespit edilse de tekrarlar göz
önünde bulundurularak 81 tane sıfat incelenmeye tabi tutulmuştur. Sıfatların bütün
sözcükler içindeki yüzdelik oranı ise 7,6 olarak ortaya çıkmıştır. Tekrarlanan bu kadar sıfatın
içinde özellikle de 35 adet “bir” ve 18 adet de “bu” sıfatları yer almaktadır. Masalda geçen
sıfatlar “bir arpa yol…”, “bir türlü…” bir maşallah, iki maşallah…”, “bir gün…”; “bu söz…”, “bu
işte bir iş…”, “bu akılsız baş…”, “bu sofracık…”, “bu sokak benim…”, vb. cümle kalıplarında
kullanılmıştır. Kullanılan sıfatlar masalın yapısına uygun olarak yapılan işin hareketliliğine ve
yapıca kısa olan cümlelere uygun olarak kullanıldığı görülmektedir. İşlerin hareketli ve cümle
yapılarının kısa olması durum, iş ve isimler sıkça zikredilmektedir. Kullanılan bu isim, durum
ve işi ifade etmek için sıkça “bu” ve “bir” sıfatlarına yer verildiği tespit edilmiştir.
5.3. Zamirler
Zamirler, metinde geçiş sıklığı olarak 128 olarak tespit edilse de sadece 25 zamir incelemeye
alınmıştır. Toplam sözcük içindeki yüzdelik oranı ise 2,2 olarak belirlenmiştir. Zamirler içinde
12 defa ile “bu”, 9 defa “şu”, 14 defa “sen” ve 10 defa da “ben” zamirleri göze çarpmaktadır.
Metindeki kahraman zenginlik ve şöhret peşinde koştuğu için sürekli olarak eşyalar veya
durumların isimlerinin sık sık ifade etmek yerine “bu”, “şu” zamirlerinin kullandığı
görülmüştür. Bununla beraber kahraman sürekli bir güç ile mücadele halinde olduğu için
karşılıklı olarak birbirlerine “sen” ve “ben” olarak hitap etmelerinden dolayı bu zamirlerin
kullanım sıklığı metne yansıdığı gözlemlenmiştir. Bu da metnin hareketli ve karşılıklı
çatışmalarının bir sonucu olarak bu zamirlerin kullanım sıklıklarına yansıdığı söylenebilir.
5.4. Fiiller
Çalışmada ele alınan masal metninde fiillerin geçiş sıklığı 481 olarak belirlenmiştir. Bununla
beraber tekrarlardan dolayı sadece 366 adet fiil soylu sözcük incelenmiştir. Fiiller toplam
sözcükler içinde yüzdelik olarak 33,6 oranını karşılamaktadır. Metinde geçen fiillerden 20
defa ile en çok de- fiili, bununla berber masalın hareketliliğini sağlayan 18 defa ile “git-” fiili
ve 16 defa ile de “gel-” fiili olmuştur. Masalın halk dili yazıldığı görülmekle beraber
hareketliliği de ifade eden ve bir inatlaşma, kazançlı çıkma ve alt etme mücadelesi metnin
fiillere sıkça fiillere/eylemlere yer verilmesine neden olmuştur. Özellikle de kullanılan bazı
cümlelerde sekiz/dokuz fiilin kullanıldığı görülmektedir: “Sağa çeviriyorum, çevrilmem
diyor; sola çeviriyorum, çevrilmem diyor, ya terk ettir bana bu huyu ya da geri ver
leblebimi!, der.” Görüldüğü üzere masalda kahramanın mücadeleci ve kararlılık yönünü
yansıtmakla beraber masalın hareket odaklı bir metin olduğunu da göz önüne sermektedir.
Metinde metnin hareketliliğini ifade eden “gitmek ve gelmek” fiillerine sıkça yer verilmiştir.
Bu da kahramanın sürekli olarak hakkı olan şeyi almak için çabaladığını ve bu çaba
sonucunda köyünden gittiği ve neticesinde geldiğini ifade edilebilir. Yani gitmek ve gelmek
eylemleri durağanı kabul etmeyecek bir şekilde metinde kendine yer bulmuştur.
6. Söz Sanatları
Bir metin, dilbilimsel ve anlambilimsel açıdan benzetme, eğretileme, ad aktarımı, deyim
aktarması, çokanlamlılık, yananlamlılık, eşanlamlılık, eşadlılık, tasarımlar, bağlam ve
sapmalar gibi anlam çerçevesi, göndergesel anlam, duygu değeri ifade eden ses, söz ve sanat
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odaklı geniş bir evrende incelenebilir. Bu yönüyle ele alınan masalda çok sayıda söz sanatına
rastlamak mümkündür.
6.1. Benzetmeler
Benzetme “Bir varlığın özelliğini başka bir varlığın ya da kavramın özelliğiyle anlatma” (Erol,
2014; 401) sanatıdır. Benzeyen ve benzetilen temel unsurların yanında benzetme öğesini ve
benzetme yönünü bildiren yardımcı ögeler açıkça yer alabilir. Aralarında bu türden benzerlik
bulunan iki varlıktan zayıfını güçlüsüne benzetmek suretiyle anlama güç katma amacı
güdülür. İncelenen bu masalda da birçok benzetmeye rastlamak mümkündür. Komşuların
uyanıklığını belirtmek için “cingöz adamlar”, inanamadıkları bir şeyi gördüklerinde “gözleri
fal taşı gibi açıldı”, gidilen yolun az olduğunu veya uzun olduğunu belirtmek için de “bir arpa
boyu yol” gibi ifadeler kullanılmıştır.
6.3. Abartma/Mübalağa
Bir duygu, düşünce veya olguyu olduğundan fazla büyüterek veya küçülterek ifade etmeye,
bir durumu veya niteliği gereğinden fazla üstün ya da aşırı göstermeye dayanan, gösterilenle
ilgili bir dilsel sanattır. Amaç, anlamı daha güçlü kılmak, olayı hissettirmede okuyucu
üzerindeki etki derecesini artırmaktır. Bu çalışmada da şu ifadeler mübalağa sanatına örnek
verilebilir: Altın ve gümüş doldurmak için bulunan torbaların eskiliğini ifade etmek için “İki
torba bulup buluşturur; birinin kırk yerinde kırk deliği, ötekinin kırk yerinde kırk yamalığı var.”,
yere konulan yemeklerin ne kadar yenilmesi durumunda bile tükenmediğini ifade etmek için
“Gelen yiyor, giden yiyor, oğlan yiyip oyuna, çoban yiyip koyuna gidiyor, ne bitiyor, ne
tükeniyor.”, gidilen yolun uzunluğunu ifade etmek için de “Keloğlan az gider, uz gider; dere,
tepe düz gider, bir de bakar dönüp ardına bakar ki bir arpa yol gitmiş.” kullanılmıştır.
6.4. Kişileştirme
Bu söz sanatı, insana ait bir özelliği başka bir varlığa yansıtma sonucunda ortaya çıkar. Ele
alınan masalda da şu ifadeler kişileştirmeye sanatına örnek verilebilir: Suçlunun kim
olduğunu veya işi yapanın nerede olduğunu bilinmediği durumlar için “Kabahati gelin
etmişler de kim oğluna vermişler”, haksız olan birisini ortaya çıkarmak için sopaya insanmış
gibi davranılarak “kudur tokmağım kudur”, şeklinde emir verilmesi, yine yemek yeme
zamanında sofraya “açıl sofram açıl” şeklinde emir verilmesi, emir verilen başka bir nesne
olan tokmağın insan gibi davranıp yerinde durduğunu belirtmek için “tokmak kılını bile
kıpırdatmaz”, ifadeleri kullanılmıştır.
7. Anlamsal İlişkiler
7.1. Eş Anlamlılık
İki ya da daha çok sayıda gösterenin bir tek gösterilene göndermede bulunması anlamına
gelen” (Erol, 2014; 404) eş anlamlılık, sözlü veya yazılı anlatımda birbirinin yerine kolaylıkla
kullanılabilen
kelimelerdir
denilebilir.
Metinde
de
geçen
şu
sözcükler
“göndermek”/“yollamak”, “siyah/“kara, “varmak”/“ulaşmak”, “kafa”/“baş”, “yel”/“rüzgâr”,
“cihan”/“dünya” … vb aynı anlamı veya nesneyi karşılamaktadır.
7.2. Karşıtlam/Karşıt Anlamlılık
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Bir cümlede, mısra, beyit veya paragrafta aralarında anlamca karşıtlık bulunan iki sözcüğün
birlikte kullanılmasıyla oluşan “karşıtlam”, bir zıtlığı gösterir. Bu durum, metnin fikir
dünyasında bir çatışmanın, uzlaşmazlığın veya ikilemin yer aldığını belirtir. “Karşıtlam”, aynı
zamanda “karşıt iki gerçeğin veya karşıt iki tezin birbirini açıklamasıdır” (Erol, 2014; 404).
Masalda bu ses olayına “az-çok”, “almak-vermek”, “yer-gök”, “gece-gündüz”, “gelmek-gitmek”,
açmak-kapamak”, “sağ-sol”, “üst-alt”, … vb. örneklere rastlanmaktadır.
7.3. Eş Seslilik/Sesteşlik
Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir. Bunlar yalın hâlde
olabildikleri gibi ek almış hâlde de olabilirler. Şiirde cinas olarak kullanılır ve cinaslı kafiye
yapılır. Bu ses olayına da masalda şu örneklerde görmekteyiz: hem surat hem de sayısal
değer olarak “yüz”, hem öğütmek fiili hem de olumlu düşünceler söyleme anlamında “öğüt”,
hem sağmak fiili hem de yön olarak “sağ” sözcükleri.
8. Ses Göstergesi
Metinde ünlü ya da ünsüz seslerle işitsel bir uyum söz konusudur. Gerek ünlü ses
yinelenmesinin (asonans), gerekse ünsüz ses yinelenmesinin (aliterasyon), anlamayı estetik
bir haz yaratarak kolaylaştıran, duygu değerinin artmasına katkı sunan bir işlevi vardır.
Çalışmaya konu olan masalında birçok yerinde bu ses olayına rastlanılmakla beraber özellikle
de tekerleme kısımlarında görülmektedir. “Bir varmış, bir yokmuş; Allah’ın kulu çokmuş,
develer tellal iken, pireler berber iken ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir Keloğlan
varmış.” tekerlemesinde 9 tane L ünsüz sesi aliterasyona, 13 tane e ünlü sesi ise asonansa
örnek gösterilebilir.
Ayrıca metnin “Keloğlan iki göz iki pınar bir daha “dur” tokmağım “dur” der; bu defa da tokmak
bu “vay, vuy” arasında “dur” u “vur” anlar; daha daha vurur, vurur da vurur, vurdukça vurur…”
kısmında asonansa örnek teşkil eden ve bu ses tekrarı ile kahramanın ruh halini de yansıttığı
söylenebilir. Kullanılan bu 18 “u” sesi, kahramanın başına inen her tokmaktan dolayı inleme
sesini temsil ettiği söylenebilir.
9. Mesaj Göstergesi
Metnin sonunda kahramanın annesi kahramana bazı nasihatlerde bulunmaktadır. Bu nasihat
gösterge şemasında kendine şu şekilde yer bulmaktadır:
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Tablo 5: Masalın İçinde Kahramana Verilen Mesajın Göstergesi

Gönderici (Anne)

Dönüt (Keloğlan’ın

Bağlam (Ev)

Nasihati Alması)

İleti (Kanaatkâr
Olma)

Alıcı (Keloğlan)

Masalın kendi içindeki mesajının yanı sıra toplumsal normların da iletilmesi görevi
mevcuttur. Masallar sosyal mesajları barındıran türlerin içinde en önemlilerin başında
gelmektedir.

Tablo 6: Masalda Topluma Verilen Mesajın Göstergesi

Gönderici (Metin)

Bağlam
(Metnin Okunduğu/Dinlendiği Yer)

Dönüt (Toplumun

İleti
(Kanaatkâr
Olma)

Nasihati Alması)

Alıcı (Toplum)
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İki tabloda da görüldüğü üzere masalın iletmek istediği toplumsal mesaj, kahraman bir araç
olarak kullanılmaktadır. Yani kahramana söylenen mesaj aynı zamanda topluma da
söylenmek istenmektedir.

10. SONUÇ
Masalların bu ve benzeri yöntemlerle incelenmesi masalların iletmek istediği mesajların
doğru bir şekilde anlaşılmasına ve hayatımızı tatbik etmemize yardımcı olacaktır. Ele alınan
bu masal, hareketliliği yüksek olması neticesinde okuyanda merak ve heyecan duygusunu
yüksek tuttuğu görülmektedir. Bununla birlikte masaldaki cümle yapılarının kısa ve sadece
hareket bildirmesi ile de çocukların okuma alışkanlıklarına yararlı olunacağı
düşünülmektedir. Elde edilen sözcük türlerinin anlatının amacına uygun olarak ve yerinde
kullanıldığı görülmüştür.
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EDUCATION PHENOMENON IN CHILDREN'S BOOKS
ÇOCUK KİTAPLARINDA EĞİTİM OLGUSU 1
Nurullah ULUTAŞ 2 & Rukiye IŞIK 3
ABSTRACT
Children's books have a function to prioritize the training of a child along with to offer a unique world to the child.
Children readers witness ways to express characters' thoughts and feelings and see the mental and emotional
processes of these characters closely. Some authors offer texts which guide the child to find his/her own ideas as
an ideal way. In these texts, the accurate approach should be preferring to teach the art of reaching the ideal
taking stand from universal values rather than having an author identity that dictates his/her own ideas. Many
positive behavior patterns such as industriousness, honesty, helpfulness, to be satisfied, to be unpretentious, to
make friends with the right people, to be respectful, to get along well with people and other creatures, to be
compassionate, to act by thinking and to appreciate the value of their possessions are the main ideas of the texts.
What is natural for a child is to make the child love the nature and humanitarian values and to ensure this taking
stand from the absolute "essence" and pure quintessence instead of in line with an ideology. Author of children's
literature should turn many challenging and problematic realities of the outer world into an easiness that can be
understood by children. A real author of children's literature should aim to reflect the ideal without any need to
force the reader, give advice or warn him/her. This study focuses on the education phenomenon taking place in 4
different children's books of 4 different authors and investigates the cognitive/sensual contribution of this
phenomenon on the development of child.
Key Words: Child, Education, Children's Literature, Book, Tale.

ÖZET
Çocuk kitaplarının, çocuğa has bir dünyayı sunmakla beraber çocuğu eğitmeyi de önceleyen bir işlevi vardır. Çocuk
okuyucular, okudukları kurguya dayalı eserlerde, kahramanların duygu ve düşüncelerini ifade etme biçimlerine,
yaşadıkları zihinsel ve duygusal süreçlere yakından tanık olur. Yazarların bir kısmı, çocuğa ideal olanı kendi
düşünceleriyle bulmasına rehberlik eden metinler sunar. Bu metinlerde doğru yaklaşım, çocuğa kendi
düşüncelerini dikte eden bir yazar kimliğinden ziyade evrensel değerlerden yola çıkarak ideal olana erişme
san’atını öğretmeyi tercih etmedir. Çalışkanlık, dürüstlük, yardımseverlik, kanaat etme, kibirlenmeme, doğru
kişilerle arkadaşlık kurma, saygılı olma, insanlarla ve diğer canlılarla iyi geçinme, merhametli olma, düşünerek
hareket etme, sahip olduklarının değerini bilme gibi birçok olumlu davranış yazılan metinlerin ana fikirlerini
oluşturmaktadır. Çocuğa tabiatı ve insanî değerleri sevdirmeye çalışırken bu anlayışı bir ideolojiden yola çıkarak
değil; çocuğun sahip olduğu mutlak “öz”den ve saf cevherden yola çıkarak vermeye çalışmak onun tabiatına da
uygun olandır. Çocuk edebiyatçısı dış dünyanın anlaşılması zor ve sorunlu birçok gerçekliğini okuyucusu olan
çocukların rahatlıkla anlayabileceği kıvama getirmelidir. Gerçek çocuk edebiyatçısı, okuyucusunu zorlamadan,
nasihat etme ya da uyarma gereği duymadan ideal olanı yansıtmayı amaçlamalıdır. Bu çalışmada 4 farklı yazarın 4
farklı çocuk kitabında yer alan eğitim olgusu üzerinde durulacak ve bu olgunun çocuğun gelişimine bilişsel /
duyuşsal katkısı irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Eğitim, Çocuk Edebiyatı, Kitap, Masal
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1. GİRİŞ
Temel dil becerilerinden biri olan okuma eylemi, ses organları ve göz tarafından algılanan
işaret sembollerin beyin tarafından değerlendirilmesi ve anlamlandırılması olarak
tanımlanmıştır. Okuma eylemiyle, öğrencinin yeni bilgi, olay, durum ve deneyimlerle
karşılaşması sağlanırken öğrenme, yorumlama, araştırma, tartışma, eleştirel düşünme gibi
süreçlerde gerçekleştirilir (MEB,2006). Okuma, bilgi ve beceriyi arttırmanın yanında bireye
bir başkasını anlama imkânı verir ve bu durumun sonucu olarak kişi kendisini de daha iyi
anlama ve tanıma olanağı bulur (Ulutaş, Süphandağı, 2012). Okuma eyleminin temelini
oluşturan anlama/anlamlandırma isteğinin gerçekleşmesi metnin tüm yönleriyle
kavranmasına bağlıdır. Bunun gerçekleşmesi için de okuyucunun o dile ait kelimelere hâkim
olması, okuduklarını değerlendirecek ön bilgilere ve zihinsel yeterliliklere sahip olması
gerekmektedir (Ülper, 2010). Okuma eyleminin istenen sonuçları verebilmesi için nitelikli
kitaplara ve eserlere yönelmek gerekir. Özellikle de söz konusu çocuklar olduğunda okuma
ayrı bir anlam kazanır. Hayat hakkındaki bilgi ve deneyimleri kısıtlı olan çocuklar, kitaplar
sayesinde hem bilgi ve becerilerini arttırır hem de gerçek yaşamda karşılaşacakları birçok
olayı ve durumu kurgusal metinler sayesinde tanırlar. Çeşitli duygu ve düşünceler bu
metinler sayesinde gelişir. “Biz çocuğumuza seçtiğimiz kitaplarla sadece onların okumalarını
geliştirmiş, okuma alışkanlığı kazandırmış, bilgilerini arttırmış, okul derslerine ön hazırlık
yaptırmış olmuyoruz. Bütün bunların yanında onların pek çok insani duyguyu ve erdemi
kazanmasına da yardımcı olmuş oluyoruz” (Usulcan, 2005; 37). Çocuğa sunulacak metinlerin
önemi “çocuk edebiyatı” kavramının da öne çıkmasını sağlamıştır. Çocuk edebiyatı,
edebiyatın imkânlarını kullanarak çocukların zevklerine hitap edecek, dil becerilerini
arttıracak, onlara sosyal ve bireysel değerler kazandırarak başkalarını ve kendilerini
anlamalarını sağlayacak, bütün bunların yanında çocuk duyarlılığına ve algısına hitap edecek
eserleri meydana çıkarmayı amaçlamaktadır. Çocuk edebiyatı ürünlerinin çocukların
eğitimine de katkısı oldukça önemlidir. “Çocuk edebiyatı, edebiyatın taşıdığı hemen her
niteliği taşımakla birlikte eğitici yönüyle de öne çıkan bir sanat dalıdır. Amacı doğrudan
doğruya eğitmek olmasa da çocuğun dil becerisini, hayal gücünü ve yaratıcı düşünme
becerisini geliştirmek, çocuk edebiyatının amaçları arasındadır. Çocuk duyarlılığını
yitirmemiş her yaştan yetişkin yazar, çizer ve şairin kurduğu çocuk edebiyatının temel
kaygısı, kullanılan dil ve seçilen temalar bakımından ‘çocuğa görelik’ ilkesidir” (Şimşek,
2014;15).
Nitelikli çocuk edebiyatı ürünleriyle, eğitim konusundaki önemli eksiklikleri tamamlanabilir
ve ihtiyaçları karşılanabilir. Çocuklar bu kitaplar sayesinde okul dışında da öğrenme ortamı
bulur, bir yandan eğlenirken bir yandan da çeşitli kazanımlar elde ederler (Yalçın, Aytaş,
2008; Erdi, 2008). Kurgusal yapıdaki ürünlerle çocuğun başka dünyaları tanıması, olaylar ve
durumlar hakkında bilgi ve fikir sahibi olması sağlanırken doğru yönlendirmelerle birçok
değerin ve istendik davranışın de çocuk tarafından algılanıp kabul edilmesi sağlanır.
“Edebiyat eseri insanı ve çevresini, insanın kendisiyle ve çevresiyle olan ilişkilerini,
çatışmalarını yansıtır. Aynı zamanda bu çatışmaların iyilik, dostluk, hoşgörü, bağışlama,
dayanışma, çalışkanlık gibi insana özgü tutum ve sosyal becerilerin de temel özelliklerini
oluşturan değerlerle nasıl çözüleceğini gösterir, insanları bu konuda eğitir” (Erdi, 2008; 11).
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Ancak çocuk kitaplarının eğitici boyutu kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.
Salt öğreticilik kaygısıyla yazılmış estetik ve edebi zevkten yoksun, dayatmacı, çocuk
duyarlılığına ve bakış açısına sahip olmayan ürünlerin istenen yönde etki etmesi beklenemez
(Ulutaş, Süphandağı, 2012). Nitelikli çocuk kitaplarında verilmek istenen mesajlar dayatarak
değil, ideal olanın ve olmayanın arasındaki farklılıklar gözetilerek, çocuğun özgür biçimde ve
kendi isteğiyle kabul edip benimseyebileceği bir tarzda sunulmalıdır. Böylece kurgulanmış
gerçeklikten yola çıkan okuyucu, iyi ve doğru olanın ne olabileceği konusunda sorgulamalara
giderek kendi değerlerini toplumla ve kişiliğiyle uyum sağlayıcı bir tarzda üretebilecektir.
“Çocuklar ve gençler, okuyacağı romanlardaki gerçek ve ya gerçeğe uygun yaşamla, kendi
yaşantılarını daha iyi bir şekilde düzenleme imkânına sahip olabilecek, yaşamlarındaki
doğruları ve yanlışları görme şansını yakalayabilecek ve nihayetinde topluma daha yararlı
olabileceklerdir” (Şimşek, 2011; 243).

2. YÖNTEM
Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılarak farklı yazarlara ait çocuk kitaplarında
eğitim olgusunun ve eğitimsel değerlerin nasıl yer aldığı incelenmiştir. Çalışma kapsamında
Aziz Nesin’in “Şimdiki Çocuklar Harika”, Cahit Zarifoğlu’nun “Çocuklarımızla Atlara Biniyoruz”,
Gülten Dayıoğlu’nun “Gagna”, Mevlana İdris Zengin’in “Ütüsüz Ayakkabılar” adlı eserleri
incelenmiş ve bu eserlerde yer alan eğitici değerlere yer verilmiştir. İncelenen eserlerin
okuyuculara toplumsal ve bireysel değerler kazandırma amacıyla hani yöntemleri kullandığı,
seslendikleri yaş gurubunun hangi özelliklerini ön plana aldıkları ve arka planda hangi
değerlere yer verdikleri incelenmiştir.
3. BULGU VE YORUMLAR
İncelenen eserlerde yazarların, vermek istedikleri mesajları dilin olanaklarını kullanarak,
okuyucularına baskı ve dayatma yapmadan verdikleri; iyi ve güzel olanı ideal kişiliklerle,
olumlu benlik algısını geliştirerek sundukları görülmüştür. Yazarlar eserlerinde, günlük
hayattan ya da dünya gündeminden çeşitli konulara çocuk bakış açısına ve düşünce
dünyasına uygun olarak yer vermişlerdir. Kimi kitaplarda fantastik kurgu ön plana çıkarken
kimilerinde gerçekçi olayların aktarıldığı görülür. İncelenen eserlerin arka planında, iyilik,
dürüstlük, çalışkanlık, saygı gibi kazanımların yanında eleştirel düşünme, sorgulama, farklı
bakış açıları kullanma ve farklı düşüncelere saygı gibi insanî değerin varlığı dikkat
çekmektedir. Yazarlar, çocuk duyarlılığına hitap ederken onları hayal gücünün olanaklarını
da kullanarak eğitmektedirler.

3.A) Aziz Nesin: Şimdiki Çocuklar Harika
Çocuğa verdiği önemi eserlerine doğrudan yansıtan ve çocuğun dünyasını kendi zenginlikleri
içinde ele alarak geliştirmeye çalışan yazarlardan biri Aziz Nesin’dir. Aziz Nesin, eserlerinde
hem çocuklara hem de büyüklere seslenerek çocuk eğitiminde dikkat edilmesi gereken
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hususları ortaya koyar. Bu çalışmada, Aziz Nesin’in çocuk kitapları içinden Şimdiki Çocuklar
Harika adlı romanı ele alınmıştır. Bu kitapta sanatçının çocuğa bakış açısını, eğitim anlayışını,
çocuğun dünyasına ve kişiliğine verdiği önemi, çocuk eğitiminde yapılan hatalara ilişkin
görüşlerini açık bir şekilde görmek mümkündür.
Söz konusu çocuklar olduğunda yapılan temel yanlışlardan biri çocuğun duygu ve
düşünce dünyasını hafife almaktır. “Çağımızda toplumun temel ögesi olan çocuk, bütün
dikkatleri üzerine toplamıştır. Çocukları anlamak için onların gelişimleriyle yakından
ilgilenmek, yetişkinlere ait duyguları hissettiklerini kabul etmek gerekir” (Parlakyıldız,2014;
237). Çocukların kendilerine has dünyalarının olduğunu ve bu dünyada var olan değerlerin,
düşüncelerin büyükler tarafından önemsenmesi gerektiğini düşünen Aziz Nesin (Nesin,
1994) çocuğa yapılacak her türlü baskıya karşıdır. Bundan dolayı, çocuğun özgür bir birey
olarak kabul edilmesinden ve dünyayı kendi algılarıyla, keşfederek öğrenmesinden yanadır.
İncelediğimiz Şimdiki Çocuklar Harika adlı çocuk romanında çocuk kahramanların ağzından
büyüklerin dünyasına yapılan eleştiriler vardır. Eleştirel düşünceler ve doğru olanın ne
olabileceği konusundaki sorgulamalar çocukların dünyasına ve bakış açılarına göre yapılır.
Yazar, çocuğa birçok değeri ve hayatın aksayan yönlerini fark etme becerisini kendi zihinsel
süreçlerini ve yorumlama yeteneklerini kullandırarak kazandırır. “Aziz Nesin; çocuklara her
şeyin iyi ve güzel yanlarının anlatılmasını kabul etmeyip, çocukların küçük yaslardan
gerçekleri görmesi gerektiğini savunur. Bu düşünceyle yola çıkan yazar, eserleri aracılığıyla
çocuklara çalışma, üretme, yardımlaşma, paylaşma, emeğe saygı duyma, düşünme, sorgulama,
irdeleme, araştırma, eleştirme vb. değerleri kazandırmaya çalışır”( Geçgel, Ak, 2007; 115).
Çocuklar için hayat karşısındaki en büyük eksiklik, tecrübelerden yoksun olmalarının
yarattığı bilgi eksikliğidir. Bu nedenle çocuk, daima bir merek duygusu ve öğrenme isteği
içine girer “Duymak, görmek, gezmek, okumak, yaşamak, tecrübe etmek gibi bilgi edinme
yolları, yaşlılara göre çocuklarda bir hayli eksiktir. Bu yüzden çocuklar yeni bir şey duymaya,
yeni bir şey görmeye, yeni ve farklı mekânlar gezmeye çok meraklıdırlar. Çocukların bu
durumlarını hep “arayış içinde olmak” sözüyle ifade edebiliriz. Çocuk doğası gereği hep “yeni”
ve “ilk” olana eğilimlidir” (Sağlık, 2005; 237). Büyüklerin dünyasını algılamaya ve çözmeye
çalışan çocuk için en büyük engellerden biri düşünce dünyası önüne büyükler tarafından
kurulan setlerdir. Nesin, çocuğun düşünce dünyasını kısıtlayan bu yaklaşımı eleştirir. Çocuk
algısının ve zekâsının farkına varılması gerektiğini hissettirir:
“Dün öğretmenimiz bizi müzeye götürmüştü. Dönüşte kendisine bu soruyu sordum.
Gülümsedi:
-Nereden aklına geldi böyle bir şey? Dedi.
Ben de, senin mektubunda yazdıklarını kısaca anlattım.
-Böyle şeyler sizin yaşınızın konusu değil, dedi
İşte canımı sıkan cevap da budur. Bizi hiçbir şeyden anlamaz sanıyorlar. Bir gün
kardeşim babama bir şey sormuştu. Babam:
-Sen daha anlamazsın, büyü de öyle, deyince kardeşim:
-Sen anlatmaya çalış, ben anlarım, demişti.
Babam kardeşimin bu cevabını hala gülerek anlatır. Niçin bize anlatmaya çalışmıyorlar
da, anlamazsınız deyip, kestirip atıyorlar?” ( Nesin, 2014;82)
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Eğitimin ilk başladığı ve en geniş olanakları bulduğu yer, aile kurumudur. Anne ve
baba çocukların hem ilk eğitimcileri hem de ilk rol modelleridirler. Çocuk doğduğu andan
itibaren çevresinden gelen olumlu veya olumsuz tepkilere göre çeşitli davranış kalıpları
geliştirir. Bu dönem bireyin hayatında kolayca elde edilecek fakat çok zor değiştirilecek
alışkanlıkların kazanıldığı dönemdir. Aziz Nesin, bu duruma dikkat çekerek, aile içinde
meydana gelen her türlü olayın çocuğu etkileyeceğini ve onun davranışlarına yön vereceğini
hatırlatır. Bu konun çocuklara ait kitaplarda işlenmesi, çocuğun eleştirel düşünme kabiliyetini
geliştirdiği gibi kendi dünyasına yönelik değerlendirmelerin de farkına varmasını sağlar.
“Çocuk, kurmaca metinler yardımıyla aktif eleştiri yapabilme, önyargısız olabilmeyi başarma,
duygu denetimi sağlayabilme, düş kurarak yanıtlara farklı yollardan gitme, esnek
düşünebilme, araştırma sırasında duygularını denetleyerek paylaşabilme gibi pek çok yetisini
de geliştirebilme olanağı bulabilir. Bütün bunları yaparken kendini tanıma sürecinden geçer”
(Yener, 2006;150). Şimdiki Çocuklar Harika adlı eserde bu duruma dikkat çekilmiş ve aile
içinde sergilenen davranışların çocuk üzerindeki etkisi vurgulanmıştır:
“Konuk kadınlardan biri annemi avutmak için:
-Üzülmeyin efendim, dedi, bizimkiler daha neler söylüyorlar. Sizinki yine iyi
maşallah… Daha küçük, aklı ermez…
Annem:
-Hiç de sokağa bırakmayız. Nereden duyar da öğrenir bu lafları! Dedi,
Ben, onların bu soruşlarını gerçek sanıp:
-Evde konuşulurken duyup öğreniyor, dedim.
Babam birden patlar gibi,
-Ulan, bizim evde öyle laflar konuşulur mu be! Diye bağırınca, konuklar gerçekten
kendilerini tutamayıp güldüler.
Babam da gülmek zorunda kaldı.
Konuklar gidince babam beni iyice haşladı. Ben de:
-Ne bileyim, ben gerçekten soruyorsunuz sandım, dedim.” ( Nesin, 2014;123)
Edebiyat eseri, okuyucusuna gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorunları ve
çatışmaları sezdirir ve bu durum karşısında takınacağı tavrın ne olması gerektiğini
düşündürür. Aynı şekilde çocuk kitaplarında yer alan bu tür durumlarla, okurun
benimseyeceği veya karşı çıkacağı durumların neler olabileceğini düşünmesi sağlanır.
“Edebiyat yapıtları yaratıldığı toplumun kültürel ve toplumsal değerlerini de yansıtır. Masal,
öykü, roman gibi yaratılardaki kahramanların kendisiyle, çevresiyle, doğa ve toplumla
yaşadıkları çatışmalar; toplumun benimsenen ya da karşı çıkılması gereken değerlerini,
inançlarını okura sezdirir. Edebiyat yapıtlarıyla kurulan etkileşimde, yazarın biçimlendirdiği
öznelliğin kaynağı, genellikle yaşadığı, var olduğu toplumun değerleriyle beslenir. Bazen
olumlanan bazen de karşı çıkılan bu değerler, okura o toplumun geliştirdiği, önemsediği
davranışlara ilişkin ipuçları sunar” (Sever, 2010; 16). Aziz Nesin’e göre yetişkinlerin
algılarındaki temel sorunlardan biri de çocukların yetenekleri zorlayan üst düzey beklentilere
kapılmalarıdır. Nesin, bu konuda hem yetişkinleri hem de çocukları uyarır. Böylece
okuyucusuna gerçek yaşamın sorunlu yönlerini keşfetme fırsatı verir:
“ Konuklar gitmişti, akşam babama:
- Bir kitapta okuyup defterime yazmıştım baba, bak ne doğru değil mi? Dedikten
sonra, gerçekten bir kitaptan defterime aktardığım satırları okudum: “ Eşeğin
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konuşması, insanın yük taşıması normal değildir. Ama bazı insanlar, eşeğin
konuşmasına had hayranlık duyarlar. Oysa eşeğin yük taşıması, insanın da
konuşması doğru olandır.” Babam:
Yani ne demek bu? Dedi.
Yani, dedim, çocuk, çocuk olursa normaldir, büyük olursa değil…
Babam:
Saçmalama! Dedi
Bizim harikalar yarışması da, sizin okul-aile toplantısından daha az eğlenceli
geçmedi.” (Nesin, 2014;163)

3.B) Cahit Zarifoğlu: Çocuklarımızla Atlara Biniyoruz
Çocuğun dünyasına değer veren, onu hayat karşısındaki arayışını kendi sezgilerine güvenerek
bulabileceğini düşünen yazarlardan biri de Cahit Zarifoğlu’dur. Sanatçı sadece çocuklar için
yazdığı eserlerde değil, diğer eserlerinde de çocuğa büyük öneme vermiş; onu masumiyetin,
umudun ve aşkın simgesi olarak görmüştür (Ulutaş, Süphandağı; 2013). Zarifoğlu’nun çocuk
edebiyatçılığını güçlü kılan temel etken, eserlerinin de odak noktasını oluşturan “çocuk
bakışı”dır. Bu bakışı esas alan sanatçı çocuğun dünyasını önceler ve olayları onların
anlayabileceği açılardan ele alır ( Şirin, 2003).
Zarifoğlu’nun çocuk kitaplarında, çalışkanlık, dürüstlük, yardımseverlik, kanaat etme,
kibirlenmeme, doğru kişilerle arkadaşlık kurma, saygılı olma, insanlarla ve diğer canlılarla iyi
geçinme, merhametli olma, düşünerek hareket etme, sahip olduklarının değerini bilme gibi
birçok olumlu davranışın yer aldığı görülür. Kazandırılmak istenen davranışlar, çocuğa
herhangi bir dayatma olmadan, onun anlayabileceği ve çıkarımlarda bulunabileceği bir
yapıda sunulur. Yer yer yazar ve okuyucunun olayları birlikte tahlil ettiği görülür. Ayrıca
eserlerde olumlu veya olumsuz davranışlarıyla yer alan karakterlerin yaşadıkları süreçler,
doğru davranış kalıplarının çocuğa sezdirilmesinde önemli rol oynar. Sanatçı kimi zaman ise
sembolik karakterler ve durumlar yaratır. Bu sembolik anlatım, çocuğun gerçek hayatta
karşılaşacağı birçok durumun arka planını anlamasını ve soyut kavramları sezmesini sağlar. “
Çocuklar bu zorlu soru veya sorunların üstesinden edebi eserler aracılığıyla geleceklerdir.
Çünkü edebi eserler çocuklara kurgu kararlılığıyla model bir dünya sunmaktadır. Çocuk o
dünya içinde yer alan varlıkları, hayatı, ahlakı, metafizik kavramları tanımaktadır. Gerçek,
doğru, yalan, iyi, kötü, kaide, kural, yasak, hak, adalet, erdem, akıllı, aptal, çalışkan, tembel,
gece, gündüz gibi soyut ve kozmik kavramları edebi eserlerde tanır. Çocuk, somut kavram
edinme döneminde olduğu için soyut ve metafizik kavramları imaj dili sayesinde uzun vadeli
belleğe yerleştirebilmektedir. Burada, çocuklar yaşadıkları dünyada kullanılan sembolleri ve
imajları, onların arka planlarıyla birlikte öğrenirler. İmaj dili çocuğun ruhuna etki ettiğinden
bilincin canlı tutulmasına etkide bulunur” ( Karakaya, 2005; 379).
Zarifoğlu çocuklara olumlu davranışları aktarırken bunu ağırlıklı olarak rol modeller
üzerinden yapar. Çocuklar kitaplarda yer alan karakterlerin davranışlarını değerlendirirken
kendilerine pay çıkarır, kendi davranışları üzerinde de düşünme imkânı bulurlar (Gönen,
2014). “Ağaçkakanlar” adlı öyküde, baba ağaçkakan çocuğuna diğer varlıklara nasıl
davranılması gerektiği konusundaki uyarıları yer alır:
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“ Nimetler sonsuzdur. Fakat onlarda herkesin hakkı var. Bütün diğer kuşların ve
hayvanların ve insanların da hakkı var.
Ye, ama ihtiyacın kadar. Bir lokma badem için bin badem kırma. Ağaçları üzme,
hırpalama. Cevizleri, bademleri hışımla kapıp kaçar gibi, hırsızlık yapar gibi değil,
sevgiyle kopar, öp başına koy, merhametle del, şükürle ye, açgözlü olma. Bahçeleri
talan etme. Yoksa babalık hakkım ve ananın analık hakkı sana haram
olur.”(Zarifoğlu, 2010; 175)
Zarifoğlu’nun üzerinde sıkça durduğu konulardan biri de konukseverlik anlayışıdır. Yazar bu
değerin aktarılmasında yine rol modellerden yararlanır. “Yürek Dede” adlı öyküde Hasan
Dede ve eşinin gelen konukları bir nimet olarak görmeleri ve onları ağırlamaktan duydukları
mutluluk aktarılır:
“ – Her biri başlı başına, bir devletluya benzer. Bunlar ant olsun ki kıymetli misafir.
Sanırım her biri başka ülkenin padişahı. Allah bize acıdı da bunları yolladı.
Bende öyle düşünüyorum ne hikmetse.
Eh, böyle olunca böyle mi ağırlamak gerek onlar?
Ya nasıl ağırlamak gerek? Söyle ne yapabilirim beyim efendim, Başka yenecek
ne var?
Diyorum ki hanım, Allah bize acıdı da yolladı bunları, yüzümüze baktı
hamdolsun, dilim
varmıyor ama, gel şu bizim deveciği kesip bunlara ikram edelim. Ne dersin yastık
yoldaşım, başımın sultanı?” (Zarifoğlu, 2010; 377)
Cahit Zarifoğlu’nun iyilik konusuna eserlerinde geniş yer verdiği görülür. Hemen hemen tüm
olumlu kahramanlar iyilik yapma konusunda hassasiyet sahibidirler. “Küçük Şehzade” adlı
öyküde de, bu temel değerin vurgulandığına şahit oluruz:
“ Öyle Şehzadem öyle. Orası giriş kapısı. Şunu iyi bil ki o bir tek giriş kapısına
mukabil kırk bin tane çıkış kapısı var. Ama hiç biri saray içine açılmaz. Hepsi
dışarıya, kullaradır.
Yaa? Demek böyle
Evet Şehzadem. O kırk bin kapıyı sana bir bir sayayım ister misin?
Her biri başka bir şey için midir?
Elbette
Bir tanesini söyle hele
Ülkenin her neresinde olursa olsun, bir çocuk yetim kalsa, onu anında tespit
edip, maaşa bağlamakla görevli memurlara yolluk kapısı.
Pes, dedi Şehzade. Yüreğimi titrettin! Ötekilerini de bir bir anlattın bil.”
(Zarifoğlu, 2010; 261)
Çocuğun düşünce dünyasına büyük önem veren Cahit Zarifoğlu, hikâyelerinde sık sık
okuyucusunun zihinsel becerilerini kullanmasını sağlar. Bunu sağlamak için kullandığı teknik,
okuyucuyu olayların içine dâhil etmektir. Kimi zaman ise olaylar dinleyicinin/okuyucunun
isteklerine göre yönlendirilir. “Çın Çın Yılan” adlı öyküde uzaklık kavramı anlatılırken,
okuyucunun da bu kavram üzerine düşünmesi ve çıkarımlar yapması sağlanır:
“Uzak deniliyor ama acaba uzaklık neye göre?
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Mesela şöyle: Kalaycının dükkânı bizim eve çok uzak. Uzak olan ne burada?
Kalaycının dükkânı. Peki, neye göre çok uzakta kalaycının dükkânı? Bizim eve göre
uzakta.
Peki, çın çın yılanlar neye göre uzak dağların başındalar? O dağlar neye
göre uzak?
Bir dakika düşünelim, suya göre mi uzaktalar? Olur mu hiç, dağda su yok
mu?
Var ki hem de en alası. Peki ovalara göre uzak mı? Bu olabilir.
Ama yine de değil. Bakarsın dağların başında da vardır ova.
Ne diyoruz böyle ovalara?
Hadi söyleyelim da yorulmasın minik beyinleriniz: Yüksekova.
Demek ki Karayılanlar uzak dağların başında yaşıyorlar, deyince uzaklık
ovalara göre de değil.
Neye göre peki?
İşte cevap: Bize göre.” (Zarifoğlu, 2010; 344)
3.C) Gülten Dayıoğlu; Gagna
Mesleği sayesinde hayatı boyunca çocuklarla içli dışlı olan ve onların dünyalarını yakından
tanıma olanağı bulan Gülten Dayıoğlu, çocuk edebiyatının da üretken yazarlarından biri
olarak karşımıza çıkar. Gerek gerçek hayatı konu edinen gerekse fantastik kurgularıyla dikkat
çeken eserler veren sanatçı, okuyucularına hayatın farklı yönlerini tanıma ve çeşitli
değerlerin farkına varma imkânı sunar. “Dayıoğlu çocuk edebiyatı yazarı kimliğinin hakkını
vererek okuyucusuna okuyarak vakit geçirmek kazancı sağlar. Bunun yanı sıra bu tür
eserlerin ağırlıklı okuyucu kitlesinin on-on beş yaş arası olduğu düşünülürse kimliğin
kazanıldığı dönemde, okuyucusuna iyi bir birey olma özelliği kazandıracak birçok konu da
eserlerin alt yapısına yerleştirilmiştir. Bu da onun yaptığı işin bilincinde bir yazar olduğunun
göstergesidir” ( Tozlu, 2010;83). Gülten Dayıoğlu’nun fantastik unsurlarla meydana getirdiği
eserleri, çocuklara hem masalsı bir dünyanın kapısını açmakta hem de hayal gücünün de
yardımıyla değerlendirmeler ve düşünceler üretebilmesi sağlanarak eğitici bir ortam
sunulmaktadır (Tozlu, 2010).
Bu çalışmada, Gülten Dayıoğlu’nun kitaplarında yer alan eğitim olgusunu incelemek
maksadıyla yazar tarafından kaleme alınan Gagna adlı eser incelenmiştir. Dayıoğlu’nun
fantastik unsurlarla bezenmiş olana Gagna adlı romanında insanların farklı özelliklere ve
ırklara sahip olabileceği ancak bu durumun kimse için bir üstünlük ya da eksiklik sebebi
olamayacağına dikkat çekilmiştir:
“ Demek ki yeryüzüne çıktığınızda kiminiz zenci, kiminiz Arap, kiminiz beyaz,
sarışın, kızıl saçlı ya da esmer, kumral insanlar olarak yeryüzüne dağılacaksınız.
- Evet, geleceğimiz böyle planlandı. Çünkü insanları renklerine, soylarına, dil ve
inançlarına göre ayırmak ilkelerimize ters düşer. Hiçbir soy ötekinden üstün
değildir. Ve hiç kimse başkalarına egemen olma, onları buyrukları altına alma
hakkına sahip değildir. İnsanlar, insan oldukları için sevilip sayılmaya değer. Bu
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yüzden bizler yeryüzüne böyle değişik görünümlerle çıkacağız.” ( Dayıoğlu, 1999;
66)
Çocuk kitaplarının eğitim açısından önemli yönlerinden biri de dil becerilenini geliştirmesi ve
kavramsal zenginlik kazandırmasıdır. “Çocukta, dinleme, okuma, yazma, düşünme ve eleştiri
kültürü edinme süreçlerinde en etkili uyaran dil, edebiyat, sanat ve estetik değeri taşıyan
çocuk kitaplarıdır. Okuma isteğinin okuma ilgisine; okuma davranışının okuma olgunluğuna
dönüşmesinde okuma da bir öğrenme ve eğitim sürecidir” (Şirin, 2007;30). bu durumun
farkında olan Dayıoğlu, okumanın ve kendini geliştirmenin önemini aktarmak için bilginin
değerini ve eğitimin önemini kahramanının ağzından okuyucusuna ulaştırır:
“ Belleğim adeta bomboş. Bilgi birikimim yok. Konuşmak için kullandığım
sözcüklerin sayısı öyle az ki! Üstelik sayılardan ve değişik değerlerden de haberim
yok. Eğer böyle kalırsam, hiç kimseyle zihinsel iletişime giremem. Oysa bu benim
dünyaya geliş nedenim. Daha doğrusu Ganjlılar adına üstlendiğim çok önemli bir
görev. Bu görevi başarırsam, gelecekte insanlar bambaşka bir yaşama kavuşacaklar.
Ben, şu birkaç güzde yaşadığım değişikliklerle ne denli mutlu oldum. İnsanlar kim
bilir, bambaşka bir yaşama kavuşunca, nasıl mutlu olurlar. Beynimi kullanıp
belleğimi, dil dağarcığımı zenginleştirmeliyim. Edindiğim bilgilerle yeni yeni
düşünceler üretmeliyim. Bu düzeye gelebilmek için okula gitmem gerekecek.”
(Dayıoğlu, 1999; 89)
Çocuk kitapları, iç dünyasındaki dinamikleri harekete geçirerek henüz karşılaşmadığı birçok
olumlu ya da olumsuz durum hakkında okuyucusunun bilgi sahibi olmasını sağlar. Hayatta
sadece olumlu şeylerin değil olumsuzlukların da farkına varan çocuk, genişleyen ufkuyla
beraber iyi ve doğru olanı tercih etmeye başlayacaktır. Yazara düşen, çocuğun iyiye ve
doğruya ulaşmasında ona doğru eserleri sunarak rehberlik etmek ve sağlıklı bir kişilik
oluşturmasına yardım etmektir. Tabi bu amaç gerçekleştirilirken edebi eserin estetik değeri
de ihmal edilmemelidir (Nas, 2014). Gülten Dayıoğlu, insanlar tarafından oluşturulan
sorunların yine insan eliyle çözülebileceğini ve ancak bu şekilde dünyanın daha yaşanılası bir
yer haline gelebileceğini okuyucusuna aktarır:
“İnsanlar arasında sorun kalmayınca, dünya bambaşka bir yaşam ortamına
dönüşecek. Dünyayı yamalı bohça gibi bin bir parçaya ayıran sınırlar kalkacak.
Yeryüzü, gökyüzü, denizler, okyanuslar hepimizin olacak. Savaş, mal, para ve güç
tutkusu yok olduğundan, insanlar tüm zamanlarını dünyayı iyileştirmeye,
güzelleştirmeye harcayacaklar. İnsanoğlu, dünyanın ve dünyalı olmanın bilincine ve
onuruna yeniden erişecek. Bu bilinçle dünyayı akıl almaz anıtlarla bezeyecek.
İnsanlar birbirlerini mutlu etme yarışına girişecekler. Şairler, yazarlar,
ressamlar, müzisyenler, heykeltıraşlar, bilginler insanların mutluluğuna katkıda
bulunmak için adeta birbirleriyle yarışacaklar.” (Dayıoğlu, 1999; 176)
3.D) Mevlana İdris Zengin: Ütüsüz Ayakkabılar
Mevlana İdris Zengin, farklı üslubu ve sorun odaklı masallarıyla çocuk edebiyatının dikkat
çeken isimlerden biridir. Masallarında, gerçek dünyaya ait savaş, ölüm, açgözlülük, para hırsı
gibi temel sorunları çocuksu bir saflıkla işleyerek, okuyucularının anlayabileceği bir kıvama
getirdiği görülür. Edebiyat eserleri, okuyucusunun dilsel, zihinsel ve estetik becerilerini
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eşzamanlı olarak arttırabilme özelliğinin yanında kendisini bekleyen sorunlar ve bu
sorunların çözümü konusunda fikirler üretmesini sağlar. Her gün iyi ya da kötü birçok
durumla karşılaşan çocukların iç dünyalarında oluşan çeşitli izlenimler edebiyat eserindeki
benzerleri aracılığıyla daha anlamlı ve somut hale gelir. Doğru olanı bulma, yanlış olana tepki
gösterme, ideal olanı fark etme gibi kazanımlar için iyi kurgulanmış masallar güçlü bir etki
oluşturulabilir.
Mevlana İdris Zengin, “Ütüsüz Ayakkabılar” adlı eserinde yer alan “Sessizlik Torbası”
masalında çocuğun iç dünyasında izler bırakabilecek yanlışları çocuk kahramanların eliyle
düzeltmeye çalışır. Çevresinden duyduğu kötü kelimeleri ayıklayan çocuk sembolüyle,
okuyucularda, gerçek yaşamda karşılaşacakları yanlışları düzeltebilme imkânları olduğu
bilinci de uyandırılır:
“ Ve ertesi akşam çocuk torbaya yeni kelimeler koydu. Koyduğu kelimelerin kötü
kelimeler olmasına özellikle dikkat ediyordu. Çünkü biliyordu ki kötü kelimeleri
dolaşımdan kaldırdığı zaman hiç kimse o kelimeleri kullanmayacaktı. Aslında bu
kötü kelimeleri bir defalığına da olsa kullanmaktan çok utanıyordu; ama o kelimeleri
torbaya koyabilmesi için bu kaçınılmaz bir şeydi. Eline bir maşa almıştı. Kötü
kelimeleri bu maşayla tutuyor, elini değdirmek istemiyordu. Torbaya koyduğu
kelimelerin sayısı üç yüz yetmiş sekize ulaştığı zaman uykusunun geldiğini fark edip
uyudu. Gündüz şehirde dolaşan çocuk, hiç kimsenin birbirine kötü şeyler
söylemediğini gördü.” ( Zengin, 1999; 24)
Çocuklar, yakın ve uzak çevrelerinde meydana gelen olaylardan etkilenerek dış dünyanın
gerçekliğini keşfederken insanlık adına işlenen suçları da hissetmeye başlarlar. Edebiyat
kurgusu ne kadar fantastik olursa olsun hayatın gerçeklerinden kopamaz. Salt iyinin veya salt
kötünün yer aldığı metinler, kişilik gelişimini ve sosyal gelişimi olumsuz yönde etkileyebilir.
Bu durumun farkında olan Mevlana İdris Zengin, masallarında ciddi sorunları çocukların
anlayabileceği ve yorumlayabileceği bir boyuta getirerek anlatır. Masalların temel alt yapısını
oluşturan sorunlar, masumiyetin ve iyi niyetin yarattığı çözümlerle sonlanır.
“Dünyanın En Güzel Bombası” adlı masalda, bir bombanın kendi kendini imha ederek
başkalarına zarar vermekten kaçınması ele alınırken yetişkinlerin dünyasında yer alan
acılara ve kötü niyetli yaklaşımlara çocuk bakış açısıyla yönlendirilen bir karşı çıkış vardır:
“ Gecenin ortasında büyük bir patlama duyulduğunda kimse buna bir anlam
verememişti. Ama sabah herkes, ormandaki gizli bir bombanın kendi kendine
patladığını öğrenince çok şaşırdı. Ama ben şaşırmadım ve kendi kendisini patlatarak
kimseye zarar vermeden bu dünyadan ayrılan dünyanın en güzel bombasının
hikâyesini yeryüzündeki ve gökyüzündeki bütün bombalara, özellikle de bundan
sonra yapılacak olan bombalara anlatmak istedim.”(Zengin,1999; 66)
Zengin, eserlerinde fantastik kurguyu ve gerçekliği birleştirir. Gerçeğin soğuk ve değişmez
yüzünü adeta hayali unsurlarla yumuşatarak anlamlı kılmaya çalışır. Savaş, ölüm, acı gibi
gerçek dünyanın olumsuzluklarını barındıran ve çıplak yüzüle çocuk ruhuna ağır gelebilecek
kavramları, düş gücünün imkânlarını kullanarak yorumlar ve çocuk dünyasına uyumlu hale
getirir. “Behram Geri Dön” adlı metinde Behram, tarihi bir yolculuğa çıkarak bir yandan
insanoğlunun yanlışlarını sorgularken diğer yandan yapılan iyi işlerin sonuçlarına şahit olur.
Yazar böylece yaratıcı düşünceyi, eleştirel bakmayı, olayları sebep ve sonuçlarıyla beraber
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değerlendirme gibi farklı becerilerin kazanılmasını sağlarken, okuyucusuna olumsuz
davranışlardan kaçınılması gerektiğini hatırlatır.
“ Yürümeye devam etti Behram. Yaşadıkları öylesine ilginçti ki durmayı hiç
düşünmüyordu. İkinci Dünya Savaşı’nı gördüğünde savaşan askerlere “ niçin
savaşıyorsunuz?” dedi. “Bizim işimiz savaşmak” dedi askerler. “ Saçmalıyorsunuz”
dedi Behram. “ Şu attığınız atom bombasının savaşmak olduğunu söyleyemezsiniz
herhalde.” “ sen çok konuşuyorsun” dedi askerin birisi. “ Hayır, dedi Behram. Çok
konuşmuyorum. Ben geriye dönüyorum.” “ Bir tane atom bombası da sana
sallamadan uzaklaş buradan.” Dedi başka bir asker. Ve Behram uzaklaştı. Yürümeye
devam ediyordu. Biraz sonra Birinci Dünya Savaşına rastladı. “ Neden?” diye sordu
savaşan askerlere. “Barış için” dedi savaşan askerlerden birisi. Savaşın adını sordu
Behram. Birinci dünya Savaşı olduğu söylenince, biraz önce İkinci Dünya Savaşına
rastladığını ve bu savaşın barış için yapıldığına inanmadığını söyledi. “ Saçmalama,
savaş” dedi, sinirli bir asker. “ Sen dünyayı ekmek arası kaşar mı sanıyorsun?” Soru
ilgisiz bir soruydu. Behram cevap vermeye hazırlanıyordu ki, askerin birden yere
yıkıldığını gördü. Mermiler acımasızdı. Yürüdü Behram.” (Zengin,1999;128)
4. SONUÇ

Çocuk kitapları, okuryazarlık konusundaki ilk becerilerin kazanılmasıyla beraber,
çocukların vaz geçilmez yardımcılarından biri olurlar. Çocuklar, kitaplar sayesinde
zihinsel açıdan gelişir, dil becerilerini ilerletir, hayal gücünün sınırlarını aşar, zengin
yaşantılara ve tecrübelere şahitlik ederler. Çocuk dünyasına gerçek anlamda hitap
edebilen, okuyucusunun gelişimsel özelliklerini ve ihtiyaçlarını doğru şekilde
okuyabilen bir yazarın, yazdığı kitaplarla okuyucusuna kazandırabileceği birçok
eğitimsel değer mevcuttur.
Çalışma kapsamında incelenen çocuk kitaplarında bu durum açıkça belli olmaktadır.
Yazarlar vermek istedikleri mesajları dilin incelikleri ve edebi eserin güçlü yapısı
içinde, okuyucularının zihnine ve duygularına hitap ederek sunayı tercih etmişlerdir.
Böylece dayatmalardan ve kısıtlamalardan uzak biçimde, çocuğun doğru-yanlış
ayrımını kendi değerlerini oluşturarak yapabileceği, eleştirel düşünme ve sorgulama
yapma gibi üst düzey becerileri kullanabileceği bir ortam meydana getirilir. İncelenen
eserlerde yazarların, okuyucularına ders verme kaygısıyla bir takım değerleri kabul
ettirmeye çalışmak yerine, onları değerli bir birey olarak kabul ettikleri ve hem kendi
faydaları için hem de diğer insanların faydaları için doğru ve güzel olanı yapmaya
yönlendirildikleri bir yaklaşım hissedilir. Yazarlar bir yandan çalışkanlık, diğer
varlıklarla ve insanlarla iyi geçinme, misafirperverlik, dürüstlük ve iyilik gibi
toplumsal değerleri örnek kahramanlar üzerinden sunarken diğer yandan
okuyucularının dünyada meydana gelen birçok olumsuzluğun farkına varmalarını
isterler. Ancak bu farkındalık çocuk ruhunun duyarlılığı ve saflığı incitilmeden,
edebiyat alanının olanakları kullanılarak oluşturulmaya çalışılır. İncelenen eserlerde
çocuk okuyucular bir yandan olumlu duygu ve düşüncelerin farkına varırken diğer
yandan çevrelerinde meydana gelen olumsuzluklardan haberdar olup bu durumu
sorgulayabilmektedirler.
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VOCABULARY COMPONENTS BASED ON CHILD LANGUAGE IN TURKISH DIALECTS
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA ÇOCUK DİLİ KAYNAKLI SÖZ VARLIĞI ÖGELERİ1
Oğuz ERGENE 2

ABSTRACT
Reasons such as supplying various needs, expressing themselves, socializing and increasing knowledge and skills into some
degree make obligatory for human to communicate with other members in society that they live in. A human being begins to
produce these structures from birth by giving some sounds, syllable or sound repetitions, simple words and short sentences in
this progressive process within infant and childhood development throughout the cognitive and linguistic development. The
formation, content and kind of vocabulary components that provide children’s to communicate especially with family members,
other people or with each other vary in some ways. Accordingly, children drive benefits from the various words and word
groups such as body parts, animate and inanimate entities, nature events, some incidents, to meet basic needs related to some
concepts. The content of the child language consists of the structures composed of sound or syllable repetition, the samples
sourced by onomatopoeia words or exclamations, the formations differ from certain sounds, the expressions copied by children
words and wide range of creations like meaningful speeches. In this article, it is attempted to specify vocabulary components
based on child language that used in Turkish dialects, classify these in various ways, indicate characteristics concreting in
examples. Samples evaluated in this study consist of lexemes signified in Compiled Dictionary (TDK 1993) as originating directly
or indirectly from child language.
Key Words: Turkish dialects, child language, language acquisition, conceptualization, vocabulary.

ÖZET
Türlü gereksinimlerini karşılamak, kendilerini ifade etmek, sosyalleşmek, bilgi ve becerilerini belli bir yetkinliğe eriştirmek gibi
gerekçeler; insanların, içinde yaşadığı toplumun üyeleriyle iletişimini zorunlu kılar. İnsan; doğumundan itibaren bilişsel ve dilsel
gelişimine koşut olarak aşamalı bir seyir izleyen bu sürecin ön ürünlerini, bebeklik ve çocukluk dönemlerinde, kimi sesler, ses ya
da hece tekrarları, basit sözcükler ve kısa cümlelerle vermeye başlar. Çocukların başta aile bireyleri olmak üzere çevrelerindeki
kişilerle ya da birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan söz varlığı ögelerinin oluşum biçimi, kapsamı ve türü çeşitlilik
göstermektedir. Bu doğrultuda çocuklar; organlarını ya da vücut bölümlerini, canlı ve cansız varlıkları, doğa olaylarını, kimi
durumları, belli eylemleri, temel ihtiyaçlarına ilişkin kavramları karşılamak üzere türlü sözcüklerden ve sözcük gruplarından
yararlanmaktadır. Ses ya da hece yinelenmesiyle oluşan yapılar, yansıma sözcüklerin ya da ünlemlerin kaynaklık ettiği örnekler,
ölçünlü dilde var olan kullanımlardan kimi ses değişiklikleriyle ayrılan biçimler, çevrenin çocuklara yönelik söylemlerinden
kopyalamalar ve anlamlı konuşma ürünleri gibi geniş bir yelpazedeki yaratımlar, çocuk dilinin içeriğini oluşturmaktadır. Bu
çalışmada; Türkiye Türkçesi ağızlarında kullanılan çocuk dili kaynaklı söz varlığı ögelerinin belirlenmesine, bunların türlü
yönlerden sınıflandırılmasına, örneklerde somutlaşan özelliklerin belirtilmesine çalışılmıştır. Çalışmada değerlendirilen
örnekler, Derleme Sözlüğü (TDK 1993)’nde doğrudan ya da dolaylı olarak çocuk dilinden alındığı belirtilen sözlük birimlerden
oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi ağızları, çocuk dili, dil gelişimi, kavramlaştırma, söz varlığı.
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1. GİRİŞ
Sosyal bir canlı olan insanın doğasından ya da toplumsal konumundan kaynaklanan kimi
zorunlulukları bulunmaktadır. Türlü gereksinimlerini karşılamak, kendisini ifade etmek,
sosyalleşmek, haberleşmek, bilgi ve becerilerini belli bir yetkinliğe eriştirmek gibi güdüler ya
da amaçlar doğrultusunda insanlar, içinde yaşadığı toplumun üyeleriyle iletişim kurmak
durumundadır. Bu iletişim; insana ya da topluma özgü istekler, ihtiyaçlar, gereklilikler,
değişiklikler vb. çevresinde biçimlenir ve türlü yollarla gerçekleşir.
Dil, bireylerin iletişimini sağlayan bir araç olması yanında ulusal kimliği özünde barındırır;
ulusların yapılarına, yaşayış biçimlerine, geçim kaynaklarına, geleneklerine, inançlarına,
başka toplumlarla ilişkilerine yönelik aydınlatıcı bilgiler sunar; sözlü ya da yazılı ürünleri
aracılığıyla bunlara özgü verilerin, dönemsel değişikliklerin tanıklanmasına ve izlenmesine
olanak tanır. İnsan olmanın temel göstergelerinden biri dile sahip olmaktır. Köksal, bu
nedenle dili, kültürün bütününü oluşturan kurumlar içinde önemli bir yere koymaktadır
(Köksal 2003, 25). Chomsky’e göre de “dile sahip olma”, insanı hayvandan ayıran özelliklerin
en önemlisi sayılabilir. Dil, insanı “insan kılan” bir niteliktir ve insan olmayı anlamak, “dilin
doğasını anlamak” ile mümkündür. Türlü toplumların mitolojilerinde, “dilin, insan yaşamının
ve gücünün kaynağı olduğu” biçiminde felfefi bir yorum bulunmaktadır. Örneğin kimi
Afrika’nın toplumlarında, dünyaya yeni gelen çocuk, “kuntu” (“şey”) olarak değerlendirilir;
çocuğun “muntu” (“kişi”) olması için öğrenmesi gerekmektedir. Yani, “Çocuk, ancak
öğrenerek ‘insan’ olacaktır, çünkü hepimiz en az bir dil öğreniriz.” (akt. Erkman-Akerson
2000, 16).
Her yaştan insan; dilin sağladığı bildirişim ortamında, üstlendiği roller ve sahip olduğu dilsel
yeterlilikler doğrultusunda başka bir insanla ya da insan topluluğuyla paylaşımda bulunur.
Doğumdan itibaren bilişsel ve dilsel gelişime koşut olarak aşamalı bir seyir izleyen bu sürecin
ön ürünleri, bebeklik ve çocukluk dönemlerinde, kimi sesler, ses ya da hece tekrarları, basit
sözcükler ve kısa cümlelerle verilmeye başlanır. Uygun dil ve iletişim ortamlarında bulunan
bireylerin deneyimleri, başkalarıyla etkileşimleri, zenginleşen sözcük dağarcıkları, dilsel
gelişimlerinin evrilerek hızlanmasına ortam hazırlar. Çocuğun zihinsel gelişiminde izlenen
süreci altı evreye ayıran Piaget; 1,5-2 yaşına kadar süren ve “süt çağı dönemini” içeren ilk üç
evreyi, “gerçek anlamda dil ve düşünce gelişiminin ön evresi” (Piaget 1999, 15, 16) olarak
değerlendirir.
Çocuklarda dil gelişimi ve dili işleme, doğumdan önce başlar. DeCasper ve Spence’in
deneyinde3 elde edilen kanıtlar, çocuklar daha anne karnında iken (gebeliğin son altı
haftasında) işitme duyusuyla etkinleşen bir dil gelişiminin var olduğunu göstermiştir
(http://en.wikipedia.org). Dil gelişimi, doğumdan itibaren de yaş ve beden gelişimine koşut
olarak türlü aşamalar izleyen ve evrilerek ilerleyen bir süreçtir. Bu süreçte örneğin 4. aydan
A. J. DeCasper, M. J. Spence, “Prenatal Maternal Speech Influences Newborns’ Perception Of Speech Sounds”,
Infant Behavior und Development, 9, s. 133-150, 1986.
3

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

2126

Oğuz ERGENE

sonra bebeğin çıkardığı ilk seslerin yerini “konuşma sesleri” almaya başlar ve “p, b, m” gibi
seslerin kullanımı görülür. Ortalama 5. ayda, sessizlerin ve “o”, “u” gibi kimi kalın ünlülerin
kullanımı ile “ses taklidi”; 11. ayda ise sözcüklerin taklit edilmesi söz konusudur. Altıncı
aydan sonra gelişen ve “tekrarlayan (redublicated) babbling” olarak adlandırılan konuşma
türünde, “bababa, mamama” örneklerinde görüldüğü üzere “sesli ve sessiz harfler içeren aynı
hece” yinelenmektedir ve bu tür konuşmalarda “b, p, t, d, m ve n” seslerinin de “en sık
kullanılan sessizler” olduğu belirlenmiştir. Yaklaşık 8. ayda bebeklerin dili, gerçekten anlaşılır
hale gelirken bu dönemden itibaren 8-18 ay aralığında-“ortalama 12. ayda”- ilk sözcük
çıkarılır. Bu dönem içinde 10. ayda “uf-uf” gibi kimi ünlemler; 14-16 ayda, “7 ya da daha fazla
(20’ye kadar) gerçek tek kelimeler” söylenmekte, bu aralıkta “t, d, n, h” gibi sessizler, “daha
sık” kullanılmaktadır. İkinci yaşta, çocuğun sözcük dağarcığı 200 sözcüğe ulaşır. Çocuğun bu
kapsamdaki ilk sözcükleri kısadır ve çok heceli sözcüklerin büyük bölümü de 18. aya kadar
tek hece ya da tek heceli sözcükler biçiminde çıkarılır (örnek olarak “piyano” sözcüğünün
“po” olarak söylenmesi). Çocuğun “iki yaşına kadar kullandığı” sözcüklerin %70 kadarı tek
hecelidir (akt. Karacan 2000, 265-267). 12-18 ay aralığındaki konuşmayı, çocuğun ailesi
dışındakiler anlamaz; telaffuz ise 18 aydan 3 yaşa kadar -pek çok sözcük söylenmesine
karşın- “çok az” ilerler. Çocukların en erken söyleyebileceği sessizler “t, p, b, m, n” olup
söylemekte zorlandığı sessizlerin başında “z, v, d, s, g” gelmektedir. Çocuklar için telaffuzu
kolay sesliler ise “i, a, e, u” sesleridir (Yavuzer 1999, 93). Çocukta kavramların öğrenilmesi ise
onda gelişen “algısal uyarıcıları düzenleme yeteneği” ile ilintilidir. Somut ya da soyut
kavramları öğrenen çocukta kavramların kazanımı, “1-2 yaşlarında” başlamakta; kavram
gelişiminin yönü ise “somuttan soyuta doğru” olmaktadır. 4. yaşla birlikte de çocukların
“kavram oluşturma yeteneğinde bir ilerleme” kaydedilmektedir (Üstün ve Akman 2003, 137).
Çocuklar, çok sayıda sözcüğü “isimlendirme işlemiyle” öğrenir. Türlü nesnelerin adlarını anne
ya da babadan duyan çocuk, söz konusu nesneleri çevresinde gördüğünde adlarını söylemeye
çalışır (Palmer 2001, 30). Çocuğun sözlü iletişimini, “diğerlerinin dilini anlamak, kelimeleri
telaffuz etmek, sözcük dağarcığı inşa etmek, sözcükleri cümle içine yerleştirebilmek” gibi dört
ilkeye dayandıran Yavuzer’e göre de çocuğun zamanla biçimlenen sözcük dağarcığı,
“doğrudan doğruya ya da başkalarına sorarak öğrendiği sözcüklerden” oluşmaktadır.
Çocuğun ilk kullandığı sözcükler, onun çevresindeki kişi ya da nesneleri karşılayan adlardır.
Adların ardından basit eylemler görülür. Sıfat ve zarfların çocuk dilindeki varlığı, 1,5 yaşından
sonra gerçekleşir. Zamirlerin kullanımı ise daha sonraki dönemlerdedir (Yavuzer 1999, 94).
Cümle düzeyinde ise yaklaşık 18. aydan itibaren -önceleri taklit yoluyla- iki ya da üç
sözcükten oluşan cümleler kurulmaya başlar. 3-4,5 yaş aralığında ise çocuğun “konuşmasının
% 90’ı anlaşılır” hale gelmiştir (akt. Karacan 2000, 265-267). Çocuğun karmaşık cümleleri
kurması da 4-4,5 yaşlarında gerçekleşen bir gelişim düzeyi olarak gösterilmektedir (Genishi,
www.readingrockets.org). Miller ve Ervin de çocukların ikinci yaşını bitirmeden önce iki ya
da daha çok sözcüklük basit cümleler kurmaya başladığını ve bu cümlelerin gramerinin de
kesin olarak yetişkinlerin modelleriyle aynı olmadığını belirtmiştir. Araştırmacılara göre
çekim eklerinin ve işlevsel sözcüklerin eklenmesiyle çocukların ifadelerinin büyüklerin
ifadelerine çevrilebilmesi dikkat çekicidir. Bu, çocukların genellikle daha fazla bilgi taşıyan
vurgulanmış konuşma parçalarını seçtiğini ortaya çıkarır. Nitekim Brown ve Fraser, buna
“İngilizcenin telgraf nitelikli biçimi” demektedir (Miller ve Ervin 1964, 13). Önceleri tek
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sözcükten oluşan cümlelere mimiklerin eşlik etmesiyle başlayan süreçte cümlelerin daha
uzun duruma gelmesi, “çocuk 9,5 yaşına gelene kadar” sürer (Yavuzer 1999, 95).
Hemen hemen bütün çocuklar, dilin kurallarını erken yaşta kullanım yoluyla ve zamanla da
resmi bir eğitim olmadan öğrenir. Nitekim genetik, öğrenme için bir kaynak olmalıdır.
İnsanlar, konuşmak için doğar; onlar, çevrelerinde kullanılan dilin kurallarını çözmek için
doğuştan gelen bir hediyeye sahiptir. Yürümeyi öğrenme gibi, konuşma öğrenme de günlük
yaşamda gelişim ve uygulama için zaman gerektirir. Bir çocuğun konuşmasını sürekli
düzeltme, genellikle kâr etmez. Çocukların dil öğreniminde çevre de önemli bir etkendir.
Çocuklar; dilin özel biçimini (ağız), çevrelerinde bulunan, kendileri için önemli insanların
konuşmasından öğrenir. Çocuklar yapmazlar; bununla birlikte sadece çevrelerinde olanları
taklit ederek öğrenirler. Çocukların kendi dilsel kuralları ile çalıştığı bilinmektedir çünkü
onlar, yetişkinlerin asla kullanmadığı biçimleri kullanırlar (Genishi, www.readingrockets.
org).
Zülfikar, çocuk dilinin önemli bir bölümünü oluşturan ses yansımalarında kaynak olarak
çocuğun çevresine öncelik verir. Bu tür yansımalar, “muhtemelen çocuğun yaratmaları değil,
ona belirli kavramlar verilirken çevresinin sık sık kullandığı sözlerdir.” başka bir ifadeyle
“çocuğun çevresi”, bu tür ürünlerin kaynağını oluşturmaktadır. Bununla birlikte bu sözlerin
de çocuğun söyleyebileceği nitelikte oluşu ve ses organlarındaki gelişime koşut
çeşitlenebilirliği dikkat çekicidir. Çocuk diline özgü kimi söz varlığı ürünlerinin çocuğun
bedensel gelişimiyle koşutluk taşıması, özellikle ses yansımalarında kullanılan ünsüzlerin
çıkak noktalarıyla birleştirilmektedir. Bu doğrultuda örneğin çocuk dilinde görülen ses
yansımalarının genellikle dudak sesleriyle oluşması dikkat çekicidir ve bu durum, “süt emme
dolayısıyla dudak kaslarının gelişmeye başlaması ve seslerin dudak bölgesinde
boğumlanması” ile açıklanabilir. Çocuk diline özgü kimi ses yansımalarında ise damak
ünsüzlerinin kullanıldığı görülür. Dudak ve damak ünsüzlerinin egemen olduğu yansımaların
dışındakiler de “çocuğun başlangıçta kolayca söyleyebileceği sözler” yerine onun “zamanla
söylemeye çalıştığı, çevresinin çocuğa mal ettiği tabiî seslerin doğrudan dildeki karşılıkları”
olarak değerlendirilmektedir (Zülfikar 1995, 18).
Çocuk dili, kaynaklarda türlü biçimlerde tanımlanmaktadır. Bu tanımlarda, üzerinde
ortaklaşılan ve karakteristik özellik olarak vurgulanan iki önemli nokta, çocuğun kendine
özgü anlatımlara başvurması ve sözcükleri bozarak söylemesidir. Örneğin Vardar, çocuk
dilini “Küçük yaştaki çocukların kimi sözcükleri bozarak ya da kendilerine özgü kullanımlara
başvurarak oluşturdukları anlatım.” (Vardar 2007, 61, 62); Korkmaz, “Konuşmaya ve ana
dilini öğrenmeye başlayan küçük yaştaki çocukların söyleme güçlüğünü yenmek üzere bazı
kelimeleri ses yapıları bakımından bozarak veya bazı nesneleri kendilerine has
adlandırmalara başvurarak yaptıkları anlatım.” (Korkmaz 2010, 61) biçiminde açıklar. Türkçe
Sözlük’te ise çocuk dili, “Çocukların belli birtakım seslerden, basitleştirilmiş kurallardan,
örneklemelerden yararlanarak kullandıkları dil.” (TDK 2011, 557) karşılığı ile verilmektedir.
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Türkiye Türkçesi ağızlarından derlenmiş metinleri örnekleyen ve bu alana özgü söz varlığını
işleyen az sayıda çalışmanın dizin ya da sözlük bölümünde, kimi sözlük birimlerinin çocuk
diline özgü olduğu belirtilmiştir. Yaptığımız incelemede, Derleme Sözlüğü (TDK 1993)
dışında, söz konusu ögeler, yalnızca Caferoğlu’nun “Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme
II” adlı eserinde belirlenmiştir. Caferoğlu da derlediği metinlerde geçen “andala, bilor, combu,
dümür, harru, laga, naldır naç, öpelek, tömtömēlaki, ümbüs, zıvara...” gibi 194 örneği, genel
sözlükten ayrı bir bölümde ve “Manaları Anlaşılmayan Çocuk Ağızına Ait Kelimeler İndeksi”
(Caferoğlu 1994, 165-171) başlığı altında, alfabetik olarak sıralamıştır. Bununla birlikte
ağızlarda, çocukların kimi duyguları yansıtmak amacıyla çıkardığı sesleri, ağlama ya da belli
dönemlere özgü konuşma biçimlerini karşılayan sözcükler de bulunmaktadır:
ağıñhu “Yeni doğan çocukların konuşma öğrenirken çıkardıkları ses.” (TDK 1993, 76), cıd
cıdı [cıdıl cıdıl] “Küçük çocukların tatlı tatlı konuşmalarını anlatır; yetişkin çocukların
arsızca karşılık vermelerini anlatır.” (TDK 1993, 896), cığıldamak (II)-1 [cığıldaşmak]
“Çocuklar yüksek sesle hep bir ağızdan konuşmak.” (TDK 1993, 901), cıldır cıldır (II)
“Çocuğun şen şakrak konuşması (hk.).” (TDK 1993, 909), cıngıldamak (I)-2 “Çocuk, yavaş
sesle ağlamak.” (TDK 1993, 922), cırıl cırıl (I) “Çocuğun bağırarak ağlamasını anlatır.” (TDK
1993, 930), dıvıldanmak “Küçük çocuk konuşmak.” (TDK 1993, 1474), fıngıldamak “Çocuk
kendi kendine, için için ağlamak.” (TDK 1993, 1853), güğüldemek [guguldanmak,
güvüldemek, güvürdemek] “Çocuk konuşmaya başlamak, konuşur gibi yapmak.” (TDK
1993, 2216), güğül güğül “Bebeklerin sevinerek ses çıkarmaları (için).” (TDK 1993, 2216),
gümrenmek-2 “Çocuk konuşma taklidi yapmak.” (TDK 1993, 2223)...
Bu çalışmada; Türkiye Türkçesi ağızlarında kullanılan çocuk dili kaynaklı söz varlığı
ögelerinin belirlenmesine, bunların türlü yönlerden sınıflandırılmasına, örneklerde
somutlaşan özelliklerin belirtilmesine çalışılmıştır. Konuya ilişkin örneklerin irdelenmesiyle
çocukların yaşamla ilgili önceliklerinin, kendilerini ya da çevreyi algılama ve dile getirme
biçimlerinin, dilin sağladığı olanaklardan yararlanma yollarının, söz varlığı ögelerine yönelik
seçimlerinin ve kavramlaştırma becerilerinin görünür kılınması amaçlanmıştır.

2. YÖNTEM
Bu çalışma, içerik analizi yönteminin kullanıldığı bir nitel araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek
2013, 259). Çalışmada içerik analizi, dört aşamada yapılmıştır: verilerin kodlanması,
temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve
yorumlanması.
İşlem
Çalışmada, Derleme Sözlüğü (TDK 1993) taranarak çocuk dilinden alındığı kaydedilen sözlük
birimler belirlenmiş; bu sözlük birimler, türleri, karşıladığı kavramlar, anlam özellikleri,
oluşum biçimleri, söz varlığına ilişkin kapsamları, yapıları ve ses özellikleri yönünden
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incelenerek sınıflandırılmıştır. Örneklerde belirginleşen özellikler, değerlendirilmiş ve
yorumlanmıştır.

3. BULGULAR VE YORUMLAR
Türkiye Türkçesi ağızlarında kullanılan ve Derleme Sözlüğü (TDK 1993)’nde doğrudan ya da
dolaylı olarak çocuk dilinden alındığı belirtilen söz varlığı ögeleri, türlü yönlerden
sınıflandırılarak incelenmiş, karşıladığı kavramlarla birlikte aşağıda sıralanmıştır:
3.1. Adlar ve Ad Soylu Sözcükler
3.1.1. Karşıladığı Kavramlara Göre Adlar
3.1.1.1. Cansız Varlıklar
3.1.1.1.1. Giyim Eşyaları, Giysi Malzemeleri
bapba (II) “Patik (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4443), bec “Cep (çocuk dilinde).” (TDK 1993,
4450), bobu “Çocuk dilinde ayakkabı.” (TDK 1993, 715), buppu “Elbise (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 794), papı (II) [papo-2, papuk (I)] “Ayakkabı (çocuk dilinde).” (TDK 1993,
3393), tata (II) “Çocuk dilinde şapka.” (TDK 1993, 3842); çiçi (VIII) “Renkli olan pamuklu ve
ipekli kumaş parçaları (çocuk dili[n]de)” (TDK 1993, 1204).
3.1.1.1.2. Ev Eşyaları
tata (III)-1 “Çocuk dilinde iskemle.” (TDK 1993, 3842), tıktık (III) “Saat (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 3912).
3.1.1.1.3. Bakım Malzemeleri
çiçci “Çocuk dilinde makyaj malzemesine verilen ad.” (TDK 1993, 1203).
3.1.1.1.4. Müzik Aletleri
dıñdıñ (II)-1 “Çocuk dilinde saz vb. müzik aletlerine verilen ad.” (TDK 1993, 1463).
3.1.1.1.5. Belirsiz Nesneler
hıcı “Çocuk dilinde pis, kirli şey.” (TDK 1993, 2356).
3.1.1.2. Doğa Olayları
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güldürbaba [güldürek (III), güldürgoca, gümbürdeve] “Gök gürültüsü (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 2217).
3.1.1.3. Eğitim
mezar yazısı “Arap harfleri (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3175).
3.1.1.4. Hayali Varlıklar
ecü “Çocuk dilinde umacı.” (TDK 1993, 1662), havveli “Umacı (çocuk dilinde).” (TDK 1993,
2314), hohucuk [hoho, hohuç (I), hokucu, hokucuk, hokuç] “Çocuk dilinde umacı.” (TDK
1993, 2395), òortdaò [òortdanboz] “Hayalet (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2413), karakul
“Umacı, öcü (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2647).
3.1.1.5. Hayvanlar
bav (II) “Çocuk dilinde korkunç hayvan.” (TDK 1993, 573), bılıò-2 “Dana (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 665), bodi bodi-2 “Çocuk dilinde manda.” (TDK 1993, 4461), buçu “Sığır (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 777), cücü (I)-2 [cucu (II)] “Çocuk dilinde kuş.” (TDK 1993, 1021),
çüşük (I) “Çocuk dili ile merkep.” (TDK 1993, 1309), dadak (IX) “Çocuk dilinde at, eşek gibi
hayvanlar.” (TDK 1993, 1318), dÀhdÀh (I)-1 “Çocuk dilinde at, eşek gibi binek hayvanları.”
(TDK 1993, 1328), heyhey (III) “Davar (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2353), ma (V) “Çocuk
dilinde sığır.” (TDK 1993, 3097), maacik [mÀcik] “Çocuk dilinde koyun ve keçi yavrusu.” (TDK
1993, 3097), momo-2 [momoç (I)] “Çocuk dilinde kurt vb. hayvanlar.” (TDK 1993, 3209).
3.1.1.6. İç Dünya
3.1.1.6.1. Duygular
abacan “Çocuk dilinde bir korku ünlemi.” (TDK 1993, 5), absÿ Çocukların aşık, kaydırak
oyununda başarı göstermeleri üzerine söyledikleri söz (TDK, 1993, 31), ciiaa [ciit]
“Çocukların bir sürpriz karşısında sevinçlerini belirtmek için kullandıkları ünlem.” (TDK
1993, 963), ohcuk [ohucuk] “Çocuklar arasında oh olsun anlamında kullanılır.” (TDK 1993,
3272), ökte “Çocuk dilinde öfke.” (TDK 1993, 4623).
3.1.1.6.2. İstek ya da Niyetler
cıcı (III) “Emmek isteyen çocuğun söylediği sözcük.” (TDK 1993, 894), guk (II) “İnsanı
kızdırmak için söylenir (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2190), özencik “Küçük çocukların
arkadaşlarını kıskandırmak amacıyla ellerindeki şeyi göstererek söyledikleri sözcük.” (TDK
1993, 3371).
3.1.1.7. İletişim
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huku “Seslenme ünlemi (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2442).
3.1.1.8. İnsan Vücudu
3.1.1.8.1. Organlar ya da Vücut Bölümleri
bibi (III) [bibiş] “Çocuk dilinde cinsiyet organı.” (TDK 1993, 678), bülük “Erkeklik organı
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4467), çeç (IV) [çeçik (III)] “El (Çocuk dilinde).” (TDK 1993,
1104), lolo “Erkek üreme organı (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4580), papo-1 [papuk (II)]
“Ayak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3394), tita (III) “El (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3941).
3.1.1.8.2. Vücut Sağlığı
fufu “Çocuk dilinde yara, bere.” (TDK 1993, 1879), pupu “Yara (çocuk dilinde).” (TDK 1993,
3486), uf (I) [ufu] “Yara (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4024).
3.1.1.9. Nitelik
3.1.1.9.1. Belli Niteliklerin Karşılanması
be “Dokunulmaması gereken, pis anlamında kullanılır (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4450),
çiçi (V) [çiççi] “Çocuk dilinde yeni ve güzel.” (TDK 1993, 1204), kakaç (III) “Kötü, fena
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2600), kakaş (I) “Pis, yenmez (çocuk dilinde).” (TDK 1993,
2601), tatı “Çocuk dilinde yavaş.” (TDK 1993, 3843).
3.1.1.9.2. Kimi Niteliklerin Benzeşmesi
bobbak “Çocuk dilinde meyve, yuvarlak oyuncak.” (TDK 1993, 715).
3.1.1.10. Sosyal Yaşam
3.1.1.10.1. Akrabalık
papiş “Büyük anne (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3393).
3.1.1.10.2. İnsan İlişkileri
halli “Çocuk dilinde yakın arkadaşlık.” (TDK 1993, 2261); hevis (II) “Herif (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 2351).
3.1.1.10.3. Sosyal Etkinlikler
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attÀ “Gezme, gidilecek yer (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4429), dadak (VIII) [dadah (III)]
“Çocuk dilinde gezmeye gitme, gezme.” (TDK 1993, 1318), dÀh (II) “Çocuk dilinde gezme.”
(TDK 1993, 1326), dÀhdÀh (II)-2 “Çocuk dilinde gezme.” (TDK 1993, 1328); aksu (II) “Olmadı,
kabul etmem anlamına gelen bir çocuk oyunu deyimi.” (TDK 1993, 161), aktar gülder-1
“Çocukların, hotik oyununda kullandıkları bir deyim.” (TDK 1993, 162).
3.1.1.11. Var Olma, Bulunma
bav (VI) “Yok (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 573).
3.1.1.12. Yaşamsal Etkinlikler
3.1.1.12.1. Beslenme
3.1.1.12.1.1. Yeme, İçme Kavramları
apo (III) “Yemek, mama (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 289), habba (II) “Çocuk dilinde
yemek.” (TDK 1993, 2246), hamm “Çocuk dilinde ısırma.” (TDK 1993, 2268), hapıcık “Çocuk
dilinde bir lokma, bir yudum.” (TDK 1993, 2280), ınnak (II) “Çocuk dilinde mama.” (TDK
1993, 2479), namna “Yemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3238), uf (II) [ufo] “Yemek (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 4024).
3.1.1.12.1.2. Yiyecek, İçecek Maddeleri
apu (III) “Ekmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 291), babak (I)-1 “Çocuk dilinde kabak,
kavun, karbuz v.b.ne verilen ad.” (TDK 1993, 450), bebe (I)-1 “Taneli yiyecek maddeleri
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 590), bum [bumbu] “Çocuk dilinde su.” (TDK 1993, 791), buva
(I)-2 [büve (II)] “Çocuk dilinde su.” (TDK 1993, 807), bübü “Yumurta (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 4467), çiçi (VII) [cece (IV), cici (III), cicik (V), çeçe (III)] “Et (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 1204), çöç [çöççü] “Çocuk dilinde ekmek.” (TDK 1993, 1276), dadak “Şeker, tatlı
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4482), depte (II) “Çocuk dilinde leblebi.” (TDK 1993, 1431),
dudu (II) “Çocuk dilinde su.” (TDK 1993, 1595), düm (III) “Çocuk dilinde su.” (TDK 1993,
1628), ebici [ebice] “Çocuk dilinde ekmek.” (TDK 1993, 1657), gaga (III) [gağa (II), gak (I)4, gokko (I)] “Meyve ve kuru yemiş (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 1892), gakkı [gaga (II),
gagak (I), gagga (III), gaka (I), gakga, gakgı, gakka, gakkak, gıdak (III), gıgık (II), gıka
(II), gıkga, gıkı, gıkkı, guggu (II)] “Yumurta (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 1896), habbak (I)
[habbuk] “Süt, yoğurt, ayran (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2246), kaka (II) “Yemiş (çocuk
dilinde); yumurta (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2599), kuku (I) “Çocuk dilinde yemiş.” (TDK
1993, 2992), moma (I) “Çocuk dilinde ekmek.” (TDK 1993, 3209), papa (II)-1 “Ekmek (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 3392), pepe (III) [pepeka] “Ekmek (çocuk dilinde); süt, yoğurt vb.
yiyecekler (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3426), pıtpıt (II) “Patates (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 3450), vovola “Çocuk dilinde yumurta.” (TDK 1993, 4107).
3.1.1.12.2. Bedensel İhtiyaçlar
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aa (III) “Çocuk dilinde büyük abdest.” (TDK 1993, 1), biş (II) [bişşa] “Çiş (Çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 704); çipi çipi (II) “Çocuk dilinde yıkanma (hk.).” (TDK 1993, 1232), pıçı pıçı (II)
“Yıkanma (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3439).
3.1.2. Anlam Özelliklerine Göre Adlar
3.1.2.1. Eş Anlamlı Ögeler
Türkiye Türkçesi ağızlarında kimi özdeş kavramlar, farklı sözcüklerle karşılanmaktadır. Eş
anlamlılık kapsamında değerlendirilebilecek bu örnekler arasında, çocuk diline ilişkin ögeler
de bulunmaktadır. Bu ögeler, yörelere göre biçimlenen türlü değişkeleri de içerir:
apu (III) “Ekmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 291), çöç [çöççü] “Çocuk dilinde ekmek.”
(TDK 1993, 1276), ebici [ebice] “Çocuk dilinde ekmek.” (TDK 1993, 1657), moma (I) “Çocuk
dilinde ekmek.” (TDK 1993, 3209), papa (II)-1 “Ekmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3392);
bübü “Yumurta (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4467), gakkı [gaga (II), gagak (I), gagga (III),
gaka (I), gakga, gakgı, gakka, gakkak, gıdak (III), gıgık (II), gıka (II), gıkga, gıkı, gıkkı,
guggu (II)] “Yumurta (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 1896), vovola “Çocuk dilinde yumurta.”
(TDK 1993, 4107); ecü “Çocuk dilinde umacı.” (TDK 1993, 1662), havveli “Umacı (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 2314), hohucuk [hoho, hohuç (I), hokucu, hokucuk, hokuç] “Çocuk
dilinde umacı.” (TDK 1993, 2395), karakul “Umacı, öcü (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2647);
buçu “Sığır (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 777), ma (V) “Çocuk dilinde sığır.” (TDK 1993,
3097)...
3.1.2.2. Eş Adlı Ögeler
Türkiye Türkçesi ağızlarında, eş yazımlı ancak farklı anlamlı ögeler sıkça görülmektedir.
Yöresel kullanım çeşitliliğiyle açıklanabilecek bu durum, çocuk diline ilişkin örneklere de
yansımıştır. Bu noktada belirlediğimiz bir örnekte, ağızlarda geçen eş adlı sözcüklerin üçü; iki
örnekte, ikisi çocuk dili kapsamındadır. Çocuk dili kaynaklı ögelerin önemli bir bölümü ise
ağızlardaki eş adlı kavramların bir tanesini örneklemektedir. Eş adlılık, kimi durumlarda
yörelere özgü değişkelerde de görülmektedir:
çiçi (V) [çiççi] “Çocuk dilinde yeni ve güzel.” (TDK 1993, 1204), çiçi (VII) [cece (IV), cici
(III), cicik (V), çeçe (III)] “Et (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 1204), çiçi (VIII) “Renkli olan
pamuklu ve ipekli kumaş parçaları (çocuk dili[n]de)” (TDK 1993, 1204); bav (II) “Çocuk
dilinde korkunç hayvan.” (TDK 1993, 573), bav (VI) “Yok (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 573);
uf (I) [ufu] “Yara (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4024), uf (II) [ufo] “Yemek (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 4024); aa (III) “Çocuk dilinde büyük abdest.” (TDK 1993, 1), dadak (IX) “Çocuk
dilinde at, eşek gibi hayvanlar.” (TDK 1993, 1318), ma (V) “Çocuk dilinde sığır.” (TDK 1993,
3097) krş. çeç (IV) [çeçik (III)] “El (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 1104), gaga (III) [gağa (II),
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gak (I)-4, gokko (I)] “Meyve ve kuru yemiş (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 1892), hohucuk
[hoho, hohuç (I), hokucu, hokucuk, hokuç] “Çocuk dilinde umacı.” (TDK 1993, 2395)...
3.1.2.3. Alt Anlamlı Ögeler
Türkiye Türkçesi ağızlarında yer alan çocuk dili kaynaklı kimi söz varlığı ürünlerinde,
Palmer’ın “sınıf üyeliği” kapsamında değindiği anlamsal ilişkiler örneklenmiştir. Palmer,
Lyons’un bu tür ilişkileri “altanlamlılık (hyponymy)” terimiyle karşıladığını belirtir (Palmer
2001, 94):
buçu “Sığır (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 777), ma (V) “Çocuk dilinde sığır.” (TDK 1993,
3097) → bılıò-2 “Dana (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 665), bodi bodi-2 “Çocuk dilinde manda.”
(TDK 1993, 4461); heyhey (III) “Davar (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2353) → maacik
[mÀcik] “Çocuk dilinde koyun ve keçi yavrusu.” (TDK 1993, 3097)4; gaga (III) [gağa (II), gak
(I)-4, gokko (I)] “Meyve ve kuru yemiş (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 1892) → depte (II)
“Çocuk dilinde leblebi.” (TDK 1993, 1431)...
3.1.2.4. Tek ya da Çok Anlamlı Ögeler
Türkiye Türkçesi ağızlarında çocuk dili kapsamında yer alan ad ya da ad soylu söz varlığı
ürünleri arasında tüm anlamları çocuk diliyle ilintili iki örnek belirlenmiştir:
kaka (II) “Yemiş (çocuk dilinde); yumurta (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2599), pepe (III)
[pepeka] “Ekmek (çocuk dilinde); süt, yoğurt vb. yiyecekler (çocuk dilinde).” (TDK 1993,
3426).
Ağızlarda geçen çok anlamlı kimi ögelerin yan anlamlarından biri, çocuk diliyle ilgilidir; aynı
durum, eş adlı örneklerde ya da değişkelerde de türlü biçimlerde görülmektedir:
aktar gülder-1 “Çocukların, hotik oyununda kullandıkları bir deyim.” (TDK 1993, 162), bılıò2 “Dana (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 665); momo-2 [momoç (I)] “Çocuk dilinde kurt vb.
hayvanlar.” (TDK 1993, 3209), papo-1 [papuk (II)] “Ayak (çocuk dilinde).” (TDK 1993,
3394) krş. bebe (I)-1 “Taneli yiyecek maddeleri (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 590), dÀhdÀh
(II)-2 “Çocuk dilinde gezme.” (TDK 1993, 1328), dıñdıñ (II)-1 “Çocuk dilinde saz vb. müzik
aletlerine verilen ad.” (TDK 1993, 1463), tata (III)-1 “Çocuk dilinde iskemle.” (TDK 1993,
3842); buva (I)-2 [büve (II)] “Çocuk dilinde su.” (TDK 1993, 807), cücü (I)-2 [cucu (II)]
“Çocuk dilinde kuş.” (TDK 1993, 1021); papı (II) [papo-2, papuk (I)] “Ayakkabı (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 3393)...
3.1.2.5. Aktarmalar
sığır “Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı.” (TDK 2011, 2090) → dana “İneğin,
sütten kesildikten sonra bir yaşına kadar olan yavrusu.” (TDK 2011, 592), manda (I) “Geviş getirenlerden,
derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı, camız, kömüş (Buffelus) (TDK 2011, 1619);
davar “Koyun ve keçiye verilen ortak ad; koyun veya keçi sürüsü.” (TDK 2011, 598)...
4
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kakaç (III) “Kötü, fena (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2600) ~ kakaş (I)5 “Pis, yenmez (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 2601), karakul “Umacı, öcü (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2647), mezar
yazısı “Arap harfleri (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3175).
3.1.3. Oluşum Biçimlerine Göre Adlar
3.1.3.1. Ölçünlü Dildeki ya da Ağızlardaki Biçimlerden Değiştirilmiş Adlar
3.1.3.1.1. Doğrudan Doğruya Ad Olarak Kullanılan Sözcükler
bapba (II) “Patik (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4443) ~ papı (II) [papo-2, papuk (I)]
“Ayakkabı (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3393) ~ papo-1 [papuk (II)]6 “Ayak (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 3394), bebe (I)-17 “Taneli yiyecek maddeleri (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 590),
bec “Cep (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4450), bibi (III) [bibiş]8 “Çocuk dilinde cinsiyet
organı.” (TDK 1993, 678), biş (II) [bişşa] “Çiş (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 704), bum
[bumbu] “Çocuk dilinde su.” (TDK 1993, 791) ~ buva (I)-2 [büve (II)] “Çocuk dilinde su.”
(TDK 1993, 807) ~ dudu (II) “Çocuk dilinde su.” (TDK 1993, 1595) ~ düm (III)9 “Çocuk
dilinde su.” (TDK 1993, 1628), cıcı (III)10 “Emmek isteyen çocuğun söylediği sözcük.” (TDK
1993, 894), çiçi (V) [çiççi] “Çocuk dilinde yeni ve güzel.” (TDK 1993, 1204) ~ çiçci “Çocuk
dilinde makyaj malzemesine verilen ad.” (TDK 1993, 1203) ~ çiçi (VIII)11 “Renkli olan
pamuklu ve ipekli kumaş parçaları (çocuk dili[n]de)” (TDK 1993, 1204), dadak (IX)12 “Çocuk
dilinde at, eşek gibi hayvanlar.” (TDK 1993, 1318), depte (II) “Çocuk dilinde leblebi.” (TDK
1993, 1431), ecü “Çocuk dilinde umacı.” (TDK 1993, 1662) ~ hohucuk [hoho, hohuç (I),
hokucu, hokucuk, hokuç]13 “Çocuk dilinde umacı.” (TDK 1993, 2395), moma (I) “Çocuk
dilinde ekmek.” (TDK 1993, 3209) ~ namna “Yemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3238) ~
papa (II)-114 “Ekmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3392), hevis (II) “Herif (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 2351), òortdaò [òortdanboz]15 “Hayalet (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2413), huku16
Örnekler, kaka ile ilişkilendirilmiştir. Bu sözcüğün ölçünlü dildeki kullanımında da benzer bir aktarma söz
konusudur: kaka “Çocuk dilinde dışkı; çocuk dilinde kötü, çirkin.” (TDK 2011, 1270).
6 Örnekler, patik-1 “Altı yumuşak veya ince deriden, genellikle üstten bağlı küçük çocuk ayakkabısı.” (TDK 2011,
1899) ya da pabuç-1 “Ayakkabı.” (TDK 2011, 1873) gibi sözcüklerle ilişkilendirilmiştir.
7 Sözcük, dene [den (I)-1, 2, 3; dendün] “Tane; tahıl; kabuğu dövülerek soyulmuş buğday, aşlık.” (TDK 1993, 1420,
1421) ile ilişkilendirilmiştir.
8 Sözcük, pipi “Çocuk dilinde erkeklik organı.” (TDK 2011, 1925) ve pipili “Çocuğun erkeklik organı.” (TDK 1993,
3457) gibi örneklerle ilişkilendirilmiştir.
9 Örneklerde, su > bu ~ du ~ bü ~ dü gelişiminin olduğu düşünülmüştür.
10 Sözcük, cicik (I) [cicig, cicin, cijik, çicik (III), çiçik, çüçük (II)] “Meme” (TDK 1993, 958, 959) ile ilişkilendirilmiştir.
11 Sözcükler, cici “Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden.” (TDK 2011, 463) ile ilişkilendirilmiştir.
12 Sözcük, deh “Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz, dah.” (TDK 2011, 612) ve dah, dÀh
(I)-1 [dÀha (I), dÀhdÀh (I)-2, dahey] “At, eşek ve başka hayvanları yürütme, kovalama ünlemi.” (TDK 1993, 1326)
gibi örneklerle ilişkilendirilmiştir.
13 Sözcükler, öcü “Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık, umacı.” (TDK 2011, 1835) ile
ilişkilendirilmiştir.
14 Sözcükler, mama (I) “Bebek için hazırlanan yiyeceklerin genel adı.” (TDK 2011, 1617) ile ilişkilendirilmiştir.
15 Sözcük, hortlak-1 “Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık.” (TDK 2011, 1111) ile
ilişkilendirilmiştir.
5
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“Seslenme ünlemi (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2442), kakaç (III) “Kötü, fena (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 2600) ~ kakaş (I) “Pis, yenmez (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2601),
ökte “Çocuk dilinde öfke.” (TDK 1993, 4623), tata (II) “Çocuk dilinde şapka.” (TDK 1993,
3842), vovola “Çocuk dilinde yumurta.” (TDK 1993, 4107)...
3.1.3.1.2. Birleşik Eylemlerde Ad Ögesi Olarak Kullanılan Sözcükler
lol17 etmek “İşemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3085).
3.1.3.2. Yansımalar ya da Yansıma Kaynaklı Adlar
3.1.3.2.1. Doğrudan Doğruya Ad Olarak Kullanılan Sözcükler
bav (II)18 “Çocuk dilinde korkunç hayvan.” (TDK 1993, 573), cücü (I)-2 [cucu (II)]19 “Çocuk
dilinde kuş.” (TDK 1993, 1021), çipi çipi (II) “Çocuk dilinde yıkanma (hk.).” (TDK 1993,
1232) ~ pıçı pıçı (II)20 “Yıkanma (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3439), çüşük (I)21 “Çocuk dili
ile merkep.” (TDK 1993, 1309), dıñdıñ (II)-122 “Çocuk dilinde saz vb. müzik aletlerine verilen
ad.” (TDK 1993, 1463), gakkı [gaga (II), gagak (I), gagga (III), gaka (I), gakga, gakgı,
gakka, gakkak, gıdak (III), gıgık (II), gıka (II), gıkga, gıkı, gıkkı, guggu (II)]23 “Yumurta
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 1896), hamm “Çocuk dilinde ısırma.” (TDK 1993, 2268) ~
habba (II) “Çocuk dilinde yemek.” (TDK 1993, 2246) ~ habbak (I) [habbuk] “Süt, yoğurt,

Sözcük, hu-1 “‘Neredesin, bana bak’ anlamlarında, genellikle kadınlar tarafından kullanılan bir seslenme sözü.”
(TDK 2011, 1114) ile ilişkilendirilmiştir.
17 Sözcük, lolo “Erkek üreme organı (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4580) ile ilişkilendirilmiştir.
18 Sözcük, belirtilen niteliklere sahip bir hayvanın sesi ile ilişkilendirilmiştir. Türkiye Türkçesinin ölçünlü dilinde
ve ağızlarında geçen bağırmak-1 “İnsan yüksek ve gür ses çıkarmak.” (TDK 2011, 228), banban “Yüksek sesle
konuşan, gürültücü (kimse).” (TDK 1993, 517), bankırmak “Böğürmek; bağırmak, bağrışmak.” (TDK 1993, 521)
gibi örneklerin de bu nitelikteki sesleri karşılayan yansıma köklerden türediği bilinmektedir. Zülfikar’a göre de
ban, baŋ, bay, bang, banğ, bank, ben, beng gibi birincil biçimler, “İnsanın ya da hayvanın yüksek sesle veya kabaca
bağırmasını; horoz, tavuk ve kuşların ötmesini anlatır.” (Zülfikar 1995, 176).
19 Sözcük, birincil biçim olarak değerlendirilen ve “Kümes hayvanları vb. kuşları çağırma ünlemi.” (Zülfikar 1995,
192) olarak tanımlanan cu, cü, cül örnekleriyle ilişkilendirilmiştir. Türkiye Türkçesi ağızlarında da cücük (I)-1, 2, 3
[cakcan (I), cavcuk ... cucuk (I), cüce (I), cüllü (II), cülü (II)...] “Kümes hayvanlarının yavrusu, civciv; kuş yavrusu;
serçe.” (TDK 1993, 1021-1023) gibi türevler bulunmaktadır.
20 Türkiye Türkçesinde örneklenen çab, çap, çalp, çıb, çıp, çip, çulp gibi birincil biçimler, “sıvı vb. maddeler içinde
kendi kendine ya da elle ayakla oluşturulan hareketleri, bu tarzda çabalamayı” karşılamaktadır; “yıkanmayı”
anlatan pıç birincil biçimiyle kurulmuş pıçı pıçı örneği ise “ikilemeli ikincil” olarak değerlendirilmiştir (Zülfikar
1995, 193, 256).
21 Sözcük, ço, çu, çuş, çüş “Eşek vb. hayvanları durdurma, kovalama ünlemi.” gibi birincil biçimlerin türevidir
(Zülfikar 1995, 204). Türkiye Türkçesinin ölçünlü dilinde ve ağızlarında da çüş-1 “Yürüyen eşeği durdurmak için
söylenen söz.” (TDK 2011, 573) ve çüşay “At ve merkebi durdurmak için kullanılır.” (TDK 1993, 1309) gibi
örnekler yer almaktadır.
22 Sözcüğe kaynaklık ettiği düşünülen dan, dın, düŋ, dang, dank, dıng, dınk, ding, dink ya da tan, tang, tank, teng, tın,
tıng, ting, tink gibi birincil biçimler, “çarpma, vurma, düşme vb.” yanında “çalgı çalmayı” anlatmakta, “çan ya da
çalgı çalma” için kullanılmaktadır (Zülfikar 1995, 207-209, 268, 269).
23 Sözcük, hayvanın çıkardığı sesle ilişkilendirilmiştir. Nitekim Türkiye Türkçesi ağızlarında, gaggılamak,
gakgılamak, gakkalamak, gakkıramak, gıkgılamak... “Tavuk ses çıkarmak.” (TDK 1993, 1969) gibi türevler
bulunmaktadır. Zülfikar da gag, gağ, gak, geg, geğ, gey, gıg, gığ, gık, gog, gug, guk, güg... gibi birincil biçimlerin
“tavuk vb. hayvanların seslenişini, bu tarzda sinirli konuşma, bağrışma ve seslenmeleri” anlattığını belirtir
(Zülfikar 1995, 217, 218).
16
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ayran (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2246) ~ hapıcık24 “Çocuk dilinde bir lokma, bir yudum.”
(TDK 1993, 2280), güldürbaba [güldürek (III), güldürgoca, gümbürdeve]25 “Gök
gürültüsü (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2217), guk (II)26 “İnsanı kızdırmak için söylenir
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2190), ma (V)27 “Çocuk dilinde sığır.” (TDK 1993, 3097),
maacik [mÀcik]28 “Çocuk dilinde koyun ve keçi yavrusu.” (TDK 1993, 3097), tıktık (III)29
“Saat (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3912), uf (I) [ufu] “Yara (çocuk dilinde).” (TDK 1993,
4024) ~ fufu “Çocuk dilinde yara, bere.” (TDK 1993, 1879) ~ pupu30 “Yara (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 3486)...
3.1.3.2.2. Birleşik Eylemlerde Ad Ögesi Olarak Kullanılan Sözcükler
bıh etmek [bıò itmek, bıhlamak, bık etmek] “Kesmek (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 663) ~
gığh etmek “Hayvan kesmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2036) ~ pıò etmek [pıò pıò
etmek]31 “Kesmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3439), cıs etmek “Çocuk dilinde yakmak.”
(TDK 1993, 941) ~ cıs olmak32 “Yanmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 941), çip çip etmek33
“Çocuk dilinde yıkanmak.” (TDK 1993, 1231), hab etmek (III) [habık etmek, habiç etmek,
hap itmek, hapuş etmek (I)] “Çocuk dilinde yemek, yutmak.” (TDK 1993, 2246) ~ ham
etmek [ham itmek, hammetmek] “Çocuk dilinde mama yemek.” (TDK 1993, 2266) ~ hap
etmek (I) [hap demek, hap hap etmek] “Çocuk dilinde yemek.” (TDK 1993, 2279) ~ hıpış

Sözcüklerin “ısırma, yeme, içme” gibi kavramlarla ilgili ses yansıması olduğu düşünülmüştür. Türkiye Tükçesi
ağızlarında geçen hapık (II) “Küçük çocukların yemeği.” (TDK 1993, 2280) örneği, “birincil ad köklerinden ad
yapma ekleriyle türetilmiş yansımalı adlar” kapsamında değerlendirilmektedir. Birincil biçim olarak verilen ham
sözcüğü, “yeme ya da konuşma amacıyla ağzın her açılış ve kapanışında çıkan sesleri”; ham, höm, hüm sözcükleri
“görgüsüzce ve iştahla yerken boğazdan gelen sesleri”; hab ve hap ise “yeme ya da konuşma amacıyla ağzı birden
açıp kapamayı” anlatmaktadır (Zülfikar 1995, 143, 144, 225, 226).
25 Örnekler, “gök gürlemesini, bu tarzda yıkılma seslerini” anlatan gum, güm, güld ya da “katı ve ağır nesnelerin
yere düşmesini, çarpmasını, patlayıp dağılmasını bu tarzda, suların dökülüşünü, göğün gürlemesini” anlatan gomb,
gümb, gümm, gümp gibi birincil biçimlerle birleştirilmiştir. Bu biçimlerle kurulan “gümbür deve; güldür baba,
güldür koca” gibi örnekler de birincil biçimlerin türevi olarak değerlendirilmektedir (Zülfikar 1995, 223, 224).
26 Sözcükle birlikte tümü birincil biçim olarak değerlendirilen gag, gağ, gak, geg, geğ, gey, gıg, gığ, gık, gog, gug,
güg... gibi değişkeler, “Tavuk vb. hayvanların seslenişini, bu tarzda sinirli konuşma, bağrışma ve seslenmeleri”
anlatmaktadır (Zülfikar 1995, 217, 218).
27 Sözcük, hayvanın çıkardığı sesle ilişkilendirilmiştir. Zülfikar’a göre de tümü birincil biçim olan ma, mağ, me, mığ
“hayvanların bağırmasını, böğürmesini”; ba, bag, bağ, be, bı, bo, bö, bü ise “(insan ya da hayvan) bağırmayı,
seslenmeyi, böğürmeyi...” anlatmaktadır (Zülfikar 1995, 175, 176, 247).
28 Türkiye Türkçesinde “hayvanların bağırmasını, böğürmesini” anlatan ma, mağ, me, mığ ya da “(insan ya da
hayvan) bağırmayı, seslenmeyi, böğürmeyi...” anlatan ba, bag, bağ, be, bı, bo, bö, bü (Zülfikar 1995, 175, 176, 247)
birincil biçimleriyle birleştirilen sözcüğün me(e) + cik > maacik, mÀcik biçiminde oluştuğu düşünülmüştür.
29 Sözcük, “çarpmayı, vurmayı, kakmayı, çalmayı, kendi kendine çarparak vurarak işlemeyi, çalışmayı” anlatan tag,
tah, tak, tıg, tıh, tık, toh, tok birincil biçimleriyle birleştirilmiştir. Bu yansımalarla kurulan tık tık örneği de
“ikilemeli birincil” olarak değerlendirilmiştir (Zülfikar 1995, 266, 267).
30 Örneklerin ilişkilendirildiği uf, “acı duymayı, rahatsız olmayı” anlatan bir birincil biçim olarak gösterilmiştir
(Zülfikar 1995, 272). Türkiye Türkçesinin ölçünlü dilinde ve ağızlarında, uf “Acı, sızı duyulduğunda veya sıkıntılı
bir durumda söylenen bir söz.” (TDK 2011, 2409), uf (I) [ufu] “Yara (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4024) ve uf olmak
“Çocuk dilinde acımak; çocuk dilinde yaralanmak.” (TDK 2011, 2409) gibi örnekler de bulunmaktadır.
31 Örnekler, “çocuk dilinde kesmeyi, koparmayı” anlatan bıh ve bık birincil biçimleriyle ilişkilendirilmiştir (Zülfikar
1995, 178).
32 Cıs birincil biçimi, “pişirme, kızartma, yakma” bildirmektedir (Zülfikar 1995, 191).
33 Sözcük, çipi çipi (II) “Çocuk dilinde yıkanma (hk.).” (TDK 1993, 1232) ~ pıçı pıçı (II) “Yıkanma (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 3439) gibi örneklerle özdeş sayılmıştır.
24
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hıpış etmek34 “Bir şey yemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2367), hap etmek (II) “Çocuk
dilinde sırta almak.” (TDK 1993, 2279) ~ hop etmek-2, 3 “Atlamak, düşmek (çocuk dilinde);
ağıza bir şey almak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2405) ~ hobba gitmek [habba gitmek,
happa gitmek]35 “Gezmeye gitmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2390), şi etmek36
“Hapşırmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4726).
3.1.3.3. İkilemeler
3.1.3.3.1. Doğrudan Doğruya Ad Olarak Kullanılan İkilemeler
aktar gülder-1 “Çocukların, hotik oyununda kullandıkları bir deyim.” (TDK 1993, 162), bodi
bodi-2 “Çocuk dilinde manda.” (TDK 1993, 4461), çipi çipi (II) “Çocuk dilinde yıkanma
(hk.).” (TDK 1993, 1232), pıçı pıçı (II) “Yıkanma (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3439).
3.1.3.3.2. Birleşik Eylemlerde Ad Ögesi Olarak Kullanılan İkilemeler
a) Tek biçimli örnekler
çip çip etmek “Çocuk dilinde yıkanmak.” (TDK 1993, 1231), hıpış hıpış etmek “Bir şey
yemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2367).
b) Madde başı biçimden farklılaşan örnekler
pıò etmek [pıò pıò etmek] “Kesmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3439).
3.1.3.4. Tamlamalar
mezar yazısı “Arap harfleri (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3175).
3.1.4. Söz Varlığı Ögesi Olarak Adlar37
3.1.4.1. Temel Söz Varlığı
cücü (I)-2 [cucu (II)] “Çocuk dilinde kuş.” (TDK 1993, 1021), momo-2 [momoç (I)] “Çocuk
dilinde kurt vb. hayvanlar.” (TDK 1993, 3209); ınnak (II) “Çocuk dilinde mama.” (TDK 1993,
2479), pepe (III) [pepeka] “Ekmek (çocuk dilinde); süt, yoğurt vb. yiyecekler (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 3426); çeç (IV) [çeçik (III)] “El (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 1104),
Örnekler, hamm “Çocuk dilinde ısırma.” (TDK 1993, 2268) ~ habba (II) “Çocuk dilinde yemek.” (TDK 1993,
2246) ~ habbak (I) [habbuk] “Süt, yoğurt, ayran (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2246) ~ hapıcık “Çocuk dilinde bir
lokma, bir yudum.” (TDK 1993, 2280) sözcükleriyle özdeş sayılmıştır.
35 Örneklerin ilişkilendirildiği hap, hob, hop birincil biçimleri, “sıçrama, zıplama, titreme, sağa sola koşma” gibi
kavramları karşılar (Zülfikar 1995, 227).
36 Sözcük, eylemin gerçekleşme anındaki sesle ilişkilendirilmiştir. Söz konusu yansıma, “çınlamayı, bu tarzda ses
vermeyi” anlatan siğ, sing, siŋ gibi birincil biçimlerle (Zülfikar 1995, 259) birleştirilebilir.
37 Söz varlığı ögeleri, Aksan’ın sınıflandırması (Aksan 1996, 26-42) temel alınarak incelenmiş ve örneklenmiştir.
34
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papo-1 [papuk (II)] “Ayak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3394); papiş “Büyük anne (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 3393); buppu “Elbise (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 794), papı (II)
[papo-2, papuk (I)] “Ayakkabı (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3393); tata (III)-1 “Çocuk
dilinde iskemle.” (TDK 1993, 3842), tıktık (III) “Saat (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3912); aa
(III) “Çocuk dilinde büyük abdest.” (TDK 1993, 1), pıçı pıçı (II) “Yıkanma (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 3439); attÀ “Gezme, gidilecek yer (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4429), halli “Çocuk
dilinde yakın arkadaşlık.” (TDK 1993, 2261)...
3.1.4.2. Deyimler ve Kalıp Sözler
aksu (II) “Olmadı, kabul etmem anlamına gelen bir çocuk oyunu deyimi.” (TDK 1993, 161),
aktar gülder-1 “Çocukların, hotik oyununda kullandıkları bir deyim.” (TDK 1993, 162); absÿ
Çocukların aşık, kaydırak oyununda başarı göstermeleri üzerine söyledikleri söz (TDK, 1993,
31), cıcı (III) “Emmek isteyen çocuğun söylediği sözcük.” (TDK 1993, 894), guk (II) “İnsanı
kızdırmak için söylenir (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2190), ohcuk [ohucuk] “Çocuklar
arasında oh olsun anlamında kullanılır.” (TDK 1993, 3272) özencik “Küçük çocukların
arkadaşlarını kıskandırmak amacıyla ellerindeki şeyi göstererek söyledikleri sözcük.” (TDK
1993, 3371).

3.1.5. Yapılarına Göre Adlar
3.1.5.1. Basit Adlar
3.1.5.1.1. Doğrudan Doğruya Ad Olarak Kullanılan Sözcükler
3.1.5.1.1.1 Tek Heceli Basit Adlar
a) Tek biçimli örnekler
bav (II) “Çocuk dilinde korkunç hayvan.” (TDK 1993, 573), bav (VI) “Yok (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 573), be “Dokunulmaması gereken, pis anlamında kullanılır (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 4450), bec “Cep (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4450), dÀh (II) “Çocuk dilinde
gezme.” (TDK 1993, 1326), düm (III) “Çocuk dilinde su.” (TDK 1993, 1628), guk (II) “İnsanı
kızdırmak için söylenir (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2190), hamm “Çocuk dilinde ısırma.”
(TDK 1993, 2268), ma (V) “Çocuk dilinde sığır.” (TDK 1993, 3097).
b) Madde başı biçimden farklılaşan örnekler
biş (II) [bişşa] “Çiş (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 704), bum [bumbu] “Çocuk dilinde su.”
(TDK 1993, 791), çeç (IV) [çeçik (III)] “El (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 1104), çöç [çöççü]
“Çocuk dilinde ekmek.” (TDK 1993, 1276), uf (I) [ufu] “Yara (çocuk dilinde).” (TDK 1993,
4024), uf (II) [ufo] “Yemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4024).
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3.1.5.1.1.2. Birden Çok Heceli Basit Adlar
3.1.5.1.1.2.1. Aynı Sesin Yinelenmesi ile Oluşan Örnekler
aa (III) “Çocuk dilinde büyük abdest.” (TDK 1993, 1).
3.1.5.1.1.2.2. Aynı Hecenin Yinelenmesi ile Oluşan Örnekler
a) Tek biçimli ya da tüm biçimleri özdeş nitelikli örnekler
bebe (I)-1 “Taneli yiyecek maddeleri (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 590), bübü “Yumurta
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4467), cıcı (III) “Emmek isteyen çocuğun söylediği sözcük.”
(TDK 1993, 894), cücü (I)-2 [cucu (II)] “Çocuk dilinde kuş.” (TDK 1993, 1021), çiçi (VIII)
“Renkli olan pamuklu ve ipekli kumaş parçaları (çocuk dili[n]de)” (TDK 1993, 1204), dudu
(II) “Çocuk dilinde su.” (TDK 1993, 1595), fufu “Çocuk dilinde yara, bere.” (TDK 1993, 1879),
kaka (II) “Yemiş (çocuk dilinde); yumurta (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2599), kuku (I)
“Çocuk dilinde yemiş.” (TDK 1993, 2992), lolo “Erkek üreme organı (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 4580), papa (II)-1 “Ekmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3392), pıtpıt (II) “Patates
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3450), pupu “Yara (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3486), tata (II)
“Çocuk dilinde şapka.” (TDK 1993, 3842)...
b) Madde başı biçimden farklılaşan örnekler
bibi (III) [bibiş] “Çocuk dilinde cinsiyet organı.” (TDK 1993, 678), çiçi (V) [çiççi] “Çocuk
dilinde yeni ve güzel.” (TDK 1993, 1204), gaga (III) [gağa (II), gak (I)-4, gokko (I)] “Meyve
ve kuru yemiş (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 1892), momo-2 [momoç (I)] “Çocuk dilinde kurt
vb. hayvanlar.” (TDK 1993, 3209), pepe (III) [pepeka] “Ekmek (çocuk dilinde); süt, yoğurt
vb. yiyecekler (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3426); çiçi (VII) [cece (IV), cici (III), cicik (V),
çeçe (III)] “Et (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 1204).
3.1.5.1.1.2.3. Benzer Hecelerin Yinelenmesi ile Oluşan Örnekler
a) Tek biçimli ya da tüm biçimleri özdeş nitelikli örnekler
attÀ “Gezme, gidilecek yer (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4429), babak (I)-1 “Çocuk dilinde
kabak, kavun, karbuz v.b.ne verilen ad.” (TDK 1993, 450), bapba (II) “Patik (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 4443), bobu “Çocuk dilinde ayakkabı.” (TDK 1993, 715), bobbak “Çocuk dilinde
meyve, yuvarlak oyuncak.” (TDK 1993, 715), buçu “Sığır (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 777),
buppu “Elbise (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 794), çiçci “Çocuk dilinde makyaj malzemesine
verilen ad.” (TDK 1993, 1203), çipi çipi (II) “Çocuk dilinde yıkanma (hk.).” (TDK 1993, 1232),
pıçı pıçı (II) “Yıkanma (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3439), dadak (VIII) [dadah (III)]
“Çocuk dilinde gezmeye gitme, gezme.” (TDK 1993, 1318), habba (II) “Çocuk dilinde yemek.”
(TDK 1993, 2246), hıcı “Çocuk dilinde pis, kirli şey.” (TDK 1993, 2356), huku “Seslenme
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ünlemi (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2442), kakaç (III) “Kötü, fena (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 2600), kakaş (I) “Pis, yenmez (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2601), moma (I) “Çocuk
dilinde ekmek.” (TDK 1993, 3209), namna “Yemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3238), papı
(II) [papo-2, papuk (I)] “Ayakkabı (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3393), tatı “Çocuk dilinde
yavaş.” (TDK 1993, 3843), tita (III) “El (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3941)...
b) Madde başı biçimden farklılaşan örnekler
hohucuk [hoho, hohuç (I), hokucu, hokucuk, hokuç] “Çocuk dilinde umacı.” (TDK 1993,
2395); gakkı [gaga (II), gagak (I), gagga (III), gaka (I), gakga, gakgı, gakka, gakkak, gıdak
(III), gıgık (II), gıka (II), gıkga, gıkı, gıkkı, guggu (II)] “Yumurta (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 1896).
3.1.5.1.2. Birleşik Eylemlerde Ad Ögesi Olarak Kullanılan Sözcükler
3.1.5.1.2.1. Tek Heceli Basit Adlar
a) Tek biçimli ya da tüm biçimleri özdeş nitelikli örnekler
cıs etmek “Çocuk dilinde yakmak.” (TDK 1993, 941), cıs olmak “Yanmak (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 941), çüç etmek “Çocuk dilinde oturmak.” (TDK 1993, 1306), eh etmek “Çocuk
dilinde dövmek.” (TDK 1993, 1689), gığh etmek “Hayvan kesmek (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 2036), giç etmek “Hafifçe ısırmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2073), ham etmek
[ham itmek, hammetmek] “Çocuk dilinde mama yemek.” (TDK 1993, 2266), hap etmek (II)
“Çocuk dilinde sırta almak.” (TDK 1993, 2279), hop etmek-2, 3 “Atlamak, düşmek (çocuk
dilinde); ağıza bir şey almak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2405), lol etmek “İşemek (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 3085), şi etmek “Hapşırmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4726), tıs
etmek “Oyundan çıkarmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3925); çip çip etmek “Çocuk dilinde
yıkanmak.” (TDK 1993, 1231).
b) Madde başı biçimden farklılaşan örnekler
bıh etmek [bıò itmek, bıhlamak, bık etmek] “Kesmek (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 663),
hab etmek (III) [habık etmek, habiç etmek, hap itmek, hapuş etmek (I)] “Çocuk dilinde
yemek, yutmak.” (TDK 1993, 2246), hap etmek (I) [hap demek, hap hap etmek] “Çocuk
dilinde yemek.” (TDK 1993, 2279), pıò etmek [pıò pıò etmek] “Kesmek (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 3439).
3.1.5.1.2.2. Birden Çok Heceli Basit Adlar
abba gitmek “Çocuk dilinde gezmeğe gitmek.” (TDK 1993, 14), aççi etmek “Vurmak,
döğmek, dayak atmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 58), hobba gitmek [habba gitmek,
happa gitmek] “Gezmeye gitmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2390).
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3.1.5.2. Türemiş Adlar
3.1.5.2.1. Doğrudan Doğruya Ad Olarak Kullanılan Sözcükler
halli38 “Çocuk dilinde yakın arkadaşlık.” (TDK 1993, 2261), hapıcık “Çocuk dilinde bir lokma,
bir yudum.” (TDK 1993, 2280), maacik [mÀcik] “Çocuk dilinde koyun ve keçi yavrusu.” (TDK
1993, 3097), ohcuk [ohucuk] “Çocuklar arasında oh olsun anlamında kullanılır.” (TDK 1993,
3272), özencik “Küçük çocukların arkadaşlarını kıskandırmak amacıyla ellerindeki şeyi
göstererek söyledikleri sözcük.” (TDK 1993, 3371).
3.1.5.2.2. Birleşik Eylemlerde Ad Ögesi Olarak Kullanılan Sözcükler
hıpış hıpış etmek “Bir şey yemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2367).
3.1.5.3. Birleşik Adlar
a) Tek biçimli ya da tüm biçimleri özdeş nitelikli örnekler
dÀhdÀh (I)-139 “Çocuk dilinde at, eşek gibi binek hayvanları.” (TDK 1993, 1328), dÀhdÀh (II)-240
“Çocuk dilinde gezme.” (TDK 1993, 1328), dıñdıñ (II)-1 “Çocuk dilinde saz vb. müzik
aletlerine verilen ad.” (TDK 1993, 1463), heyhey (III)41 “Davar (çocuk dilinde).” (TDK 1993,
2353), tıktık (III) “Saat (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3912); karakul “Umacı, öcü (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 2647).
b) Madde başı biçimden farklılaşan örnekler
güldürbaba [güldürek (III), güldürgoca, gümbürdeve] “Gök gürültüsü (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 2217).

3.1.6. Ses Özelliklerine Göre Adlar
3.1.6.1. Ünlülerin Kullanımı
3.1.6.1.1. Doğrudan Doğruya Ad Olarak Kullanılan Sözcükler

Sözcük, hâl “Tutum, tavır.” (TDK, 2011, 1030) ile ilişkilendirilmiştir.
Sözcük, deh “Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz, dah.” (TDK 2011, 612) ve dah, dÀh
(I)-1 [dÀha (I), dÀhdÀh (I)-2, dahey] “At, eşek ve başka hayvanları yürütme, kovalama ünlemi.” (TDK 1993, 1326)
gibi örneklerle ilişkilendirilmiştir.
40 Sözcük, Türkiye Türkçesi ağızlarında kullanılan dÀh (II) “Çocuk dilinde gezme.” (TDK 1993, 1326) örneği ile
ilişkilendirilmiştir.
41 Sözcük, Türkiye Türkçesi ağızlarında kullanılan heğ (II)-1 “Davar çağırma ünlemi.”, hey (III)-1 “Keçi çağırma
ünlemi.” (TDK 1993, 2329, 2352) örnekleriyle ilişkilendirilmiştir.
38
39
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Belirlediğimiz örnekler çerçevesinde tek heceli adların düz-geniş ya da dar-yuvarlak ünlü
taşıdığı gözlenmiştir. Birden fazla heceli değişkeye sahip aynı özellikteki örneklerin asıl
biçimlerinde ya da değişkelerinde ise dar-düz /i/ ve geniş-yuvarlak /o/ ünlüsü de yer
alabilmiştir:
bav (VI) “Yok (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 573), be “Dokunulmaması gereken, pis anlamında
kullanılır (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4450), bec “Cep (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4450),
dÀh (II) “Çocuk dilinde gezme.” (TDK 1993, 1326), düm (III) “Çocuk dilinde su.” (TDK 1993,
1628), guk (II) “İnsanı kızdırmak için söylenir (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2190), hamm
“Çocuk dilinde ısırma.” (TDK 1993, 2268), ma (V) “Çocuk dilinde sığır.” (TDK 1993, 3097) krş.
bum [bumbu] “Çocuk dilinde su.” (TDK 1993, 791), uf (I) [ufu] “Yara (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 4024); biş (II) [bişşa] “Çiş (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 704), çeç (IV) [çeçik (III)] “El
(Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 1104), uf (II) [ufo] “Yemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993,
4024)...
Sözcük kuruluşlarında aynı ya da benzer hecelerin sıkça yinelenmesi, birden fazla heceli
örneklerin ilk hecelerindeki ünlülerin sonraki hecelerde de yer almasını sağlamış; kimi
sözcüklerde ise ilk hecedeki ünlü ile benzer niteliğe sahip farklı bir ünlü kullanılmıştır. Bu
kapsamda ilk hecedeki ünlülerin özelliğine göre biçimlenen diğer hecelerde, türlü ünlü
dizilişleri belirlenmiştir. Bu dizilişlerin gruplandırılması ile söz konusu hecelerde belirli bir
dizilimin kurallaşmadığı ve çok farklı ünlü sıralanışları olduğu görülmektedir:
a) Düz-geniş → düz-geniş ~ düz-dar ~ dar-yuvarlak ~ geniş-yuvarlak
aa (III) “Çocuk dilinde büyük abdest.” (TDK 1993, 1), attÀ “Gezme, gidilecek yer (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 4429), bapba (II) “Patik (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4443), bebe (I)-1
“Taneli yiyecek maddeleri (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 590), dadak (VIII) [dadah (III)]
“Çocuk dilinde gezmeye gitme, gezme.” (TDK 1993, 1318), namna “Yemek (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 3238), pepe (III) [pepeka] “Ekmek (çocuk dilinde); süt, yoğurt vb. yiyecekler
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3426), tata (II) “Çocuk dilinde şapka.” (TDK 1993, 3842); ebici
[ebice] “Çocuk dilinde ekmek.” (TDK 1993, 1657), hapıcık “Çocuk dilinde bir lokma, bir
yudum.” (TDK 1993, 2280), havveli “Umacı (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2314), maacik
[mÀcik] “Çocuk dilinde koyun ve keçi yavrusu.” (TDK 1993, 3097); aksu (II) “Olmadı, kabul
etmem anlamına gelen bir çocuk oyunu deyimi.” (TDK 1993, 161), apu (III) “Ekmek (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 291), ecü “Çocuk dilinde umacı.” (TDK 1993, 1662); apo (III) “Yemek,
mama (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 289), papo-1 [papuk (II)] “Ayak (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 3394)...
b) Dar-yuvarlak → dar-yuvarlak ~ düz-geniş
buçu “Sığır (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 777), buppu “Elbise (çocuk dilinde).” (TDK 1993,
794), bübü “Yumurta (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4467), bülük “Erkeklik organı (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 4467), cücü (I)-2 [cucu (II)] “Çocuk dilinde kuş.” (TDK 1993, 1021),
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çüşük (I) “Çocuk dili ile merkep.” (TDK 1993, 1309), dudu (II) “Çocuk dilinde su.” (TDK
1993, 1595), fufu “Çocuk dilinde yara, bere.” (TDK 1993, 1879), pupu “Yara (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 3486); buva (I)-2 [büve (II)] “Çocuk dilinde su.” (TDK 1993, 807)…
c) Geniş-yuvarlak → geniş-yuvarlak ~ düz-geniş ~ düz-dar
bobu “Çocuk dilinde ayakkabı.” (TDK 1993, 715), hohucuk [hoho, hohuç (I), hokucu,
hokucuk, hokuç] “Çocuk dilinde umacı.” (TDK 1993, 2395), lolo “Erkek üreme organı (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 4580), momo-2 [momoç (I)] “Çocuk dilinde kurt vb. hayvanlar.” (TDK
1993, 3209); bobbak “Çocuk dilinde meyve, yuvarlak oyuncak.” (TDK 1993, 715), òortdaò
[òortdanboz] “Hayalet (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2413), moma (I) “Çocuk dilinde ekmek.”
(TDK 1993, 3209), ökte “Çocuk dilinde öfke.” (TDK 1993, 4623), vovola “Çocuk dilinde
yumurta.” (TDK 1993, 4107); bodi bodi “Çocuk dilinde manda.” (TDK 1993, 4461)...
ç) Düz-dar → düz-dar ~ düz-geniş
bılıò-2 “Dana (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 665), bibi (III) [bibiş] “Çocuk dilinde cinsiyet
organı.” (TDK 1993, 678), cıcı (III) “Emmek isteyen çocuğun söylediği sözcük.” (TDK 1993,
894), çiçci “Çocuk dilinde makyaj malzemesine verilen ad.” (TDK 1993, 1203), çipi çipi (II)
“Çocuk dilinde yıkanma (hk.).” (TDK 1993, 1232), hıcı “Çocuk dilinde pis, kirli şey.” (TDK
1993, 2356); [bişşa] “Çiş (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 704), ciiaa [ciit] “Çocukların bir
sürpriz karşısında sevinçlerini belirtmek için kullandıkları ünlem.” (TDK 1993, 963), ınnak
(II) “Çocuk dilinde mama.” (TDK 1993, 2479), tita (III) “El (çocuk dilinde).” (TDK 1993,
3941)...
Örneklenen adlarda yer alan seslerin ön ya da art ünlü olma açısından genellikle ilk hecedeki
ünlüden ayrılmadığı belirlenmiştir:
abacan “Çocuk dilinde bir korku ünlemi.” (TDK 1993, 5), aktar gülder-1 “Çocukların, hotik
oyununda kullandıkları bir deyim.” (TDK 1993, 162), bılıò-2 “Dana (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 665), buva (I)-2 [büve (II)] “Çocuk dilinde su.” (TDK 1993, 807), gakkı [gaga (II),
gagak (I), gagga (III), gaka (I), gakga, gakgı, gakka, gakkak, gıdak (III), gıgık (II), gıka
(II), gıkga, gıkı, gıkkı, guggu (II)], hapıcık “Çocuk dilinde bir lokma, bir yudum.” (TDK 1993,
2280), òortdaò [òortdanboz] “Hayalet (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2413), ınnak (II) “Çocuk
dilinde mama.” (TDK 1993, 2479), moma (I) “Çocuk dilinde ekmek.” (TDK 1993, 3209),
vovola “Çocuk dilinde yumurta.” (TDK 1993, 4107); ökte “Çocuk dilinde öfke.” (TDK 1993,
4623), bülük “Erkeklik organı (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4467), çiçi (VII) [cece (IV), cici
(III), cicik (V), çeçe (III)] “Et (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 1204) ~ bodi bodi “Çocuk dilinde
manda.” (TDK 1993, 4461), havveli “Umacı (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2314), maacik
[mÀcik] “Çocuk dilinde koyun ve keçi yavrusu.” (TDK 1993, 3097), papiş “Büyük anne (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 3393), tita (III) “El (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3941)...
3.1.6.1.2. Birleşik Eylemlerde Ad Ögesi Olarak Kullanılan Sözcükler
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Birleşik eylemlerde ad ögesi olarak kullanılan tek heceli sözcüklerin geniş-yuvarlak /ö/ ve
dar-yuvarlak /u/ dışındaki ünlülerle oluştuğu görülmektedir:
hap etmek (I) [hap demek, hap hap etmek] “Çocuk dilinde yemek.” (TDK 1993, 2279); eh
etmek “Çocuk dilinde dövmek.” (TDK 1993, 1689); cıs etmek “Çocuk dilinde yakmak.” (TDK
1993, 941), gığh etmek “Hayvan kesmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2036); giç etmek
“Hafifçe ısırmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2073), şi etmek “Hapşırmak (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 4726); hop etmek-2, 3 “Atlamak, düşmek (çocuk dilinde); ağıza bir şey almak
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2405), lol etmek “İşemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3085);
çüç etmek “Çocuk dilinde oturmak.” (TDK 1993, 1306)…
Birden fazla heceli adlardaki ünlü dizilişi, kesin bir eğilim göstermemektedir. Bu tür
sözcüklerde, aynı ya da benzer hecelerin yinelenmesi sonucu genelde ilk hecedeki düz,
yuvarlak, dar ya da geniş ünlülerin aynısı ya da bu ünlülerle türlü yönlerden ortaklık gösteren
bir başkası, daha sonraki hecelerde yer almaktadır. Bu seslerin ön ya da art ünlü olma
açısından da genellikle ilk hecedeki ünlüden ayrılmadığı belirlenmiştir:
abba gitmek “Çocuk dilinde gezmeğe gitmek.” (TDK 1993, 14), hıpış hıpış etmek “Bir şey
yemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2367); aççi etmek “Vurmak, döğmek, dayak atmak
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 58), hobba gitmek [habba gitmek, happa gitmek] “Gezmeye
gitmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2390).
3.1.6.2. Ünsüzlerin Kullanımı
3.1.6.2.1. Ağız Ünsüzleri
3.1.6.2.1.1. Doğrudan Doğruya Ad Olarak Kullanılan Sözcükler
3.1.6.2.1.1.1. Dudak Ünsüzleri: /b/, /f/, /m/, /p/, /v/
a) Tek biçimli ya da tüm biçimleri özdeş nitelikli örnekler
Ön ses:
be “Dokunulmaması gereken, pis anlamında kullanılır (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4450),
bec “Cep (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4450), bılıò-2 “Dana (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 665),
biş (II) [bişşa] “Çiş (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 704), buçu “Sığır (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 777); ma (V) “Çocuk dilinde sığır.” (TDK 1993, 3097), maacik [mÀcik] “Çocuk dilinde
koyun ve keçi yavrusu.” (TDK 1993, 3097)...
Ön ses ve iç ses:
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bapba (II) “Patik (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4443), bebe (I)-1 “Taneli yiyecek maddeleri
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 590), bobbak “Çocuk dilinde meyve, yuvarlak oyuncak.” (TDK
1993, 715), buppu “Elbise (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 794), buva (I)-2 [büve (II)] “Çocuk
dilinde su.” (TDK 1993, 807), bübü “Yumurta (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4467); fufu
“Çocuk dilinde yara, bere.” (TDK 1993, 1879); moma (I) “Çocuk dilinde ekmek.” (TDK 1993,
3209), momo-2 [momoç (I)] “Çocuk dilinde kurt vb. hayvanlar.” (TDK 1993, 3209); papa
(II)-1 “Ekmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3392), papı (II) [papo-2, papuk (I)] “Ayakkabı
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3393), papiş “Büyük anne (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3393),
pepe (III) [pepeka] “Ekmek (çocuk dilinde); süt, yoğurt vb. yiyecekler (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 3426), pupu “Yara (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3486); vovola “Çocuk dilinde
yumurta.” (TDK 1993, 4107)...
Ön ses ve son ses:
bav (II) “Çocuk dilinde korkunç hayvan.” (TDK 1993, 573), bav (VI) “Yok (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 573).
İç ses:
abacan “Çocuk dilinde bir korku ünlemi.” (TDK 1993, 5), ebici [ebice] “Çocuk dilinde
ekmek.” (TDK 1993, 1657), habbak (I) [habbuk] “Süt, yoğurt, ayran (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 2246); namna “Yemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3238); apo (III) “Yemek, mama
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 289), apu (III) “Ekmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 291), çipi
çipi (II) “Çocuk dilinde yıkanma (hk.).” (TDK 1993, 1232), hapıcık “Çocuk dilinde bir lokma,
bir yudum.” (TDK 1993, 2280); havveli “Umacı (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2314), hevis (II)
“Herif (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2351)...
Son ses:
düm (III) “Çocuk dilinde su.” (TDK 1993, 1628), hamm “Çocuk dilinde ısırma.” (TDK 1993,
2268).
b) Madde başı biçimden farklılaşan örnekler
bum [bumbu] “Çocuk dilinde su.” (TDK 1993, 791); uf (I) [ufu] “Yara (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 4024), uf (II) [ufo] “Yemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4024).
3.1.6.2.1.1.2. Damak Ünsüzleri: /g/, /ğ/, /ò/, /k/, /ñ/, /y/
a) Tek biçimli ya da tüm biçimleri özdeş nitelikli örnekler
Ön ses:
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güldürbaba [güldürek (III), güldürgoca, gümbürdeve] “Gök gürültüsü (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 2217).
Ön ses ve iç ses:
gaga (III) [gağa (II), gak (I)-4, gokko (I)] “Meyve ve kuru yemiş (Çocuk dilinde).” (TDK
1993, 1892), gakkı [gaga (II), gagak (I), gagga (III), gaka (I), gakga, gakgı, gakka, gakkak,
gıdak (III), gıgık (II), gıka (II), gıkga, gıkı, gıkkı, guggu (II)] “Yumurta (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 1896), kaka (II) “Yemiş (çocuk dilinde); yumurta (çocuk dilinde).” (TDK 1993,
2599), kakaç (III) “Kötü, fena (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2600), kakaş (I) “Pis, yenmez
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2601), kuku (I) “Çocuk dilinde yemiş.” (TDK 1993, 2992).
Ön ses ve son ses:
guk (II) “İnsanı kızdırmak için söylenir (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2190).
İç ses:
aksu (II) “Olmadı, kabul etmem anlamına gelen bir çocuk oyunu deyimi.” (TDK 1993, 161),
huku “Seslenme ünlemi (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2442), ökte “Çocuk dilinde öfke.” (TDK
1993, 4623).
Son ses:
bılıò-2 “Dana (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 665); babak (I)-1 “Çocuk dilinde kabak, kavun,
karbuz v.b.ne verilen ad.” (TDK 1993, 450), çüşük (I) “Çocuk dili ile merkep.” (TDK 1993,
1309), habbak (I) [habbuk] “Süt, yoğurt, ayran (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2246), ınnak
(II) “Çocuk dilinde mama.” (TDK 1993, 2479), maacik [mÀcik] “Çocuk dilinde koyun ve keçi
yavrusu.” (TDK 1993, 3097); heyhey (III) “Davar (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2353)...
b) Madde başı biçimden farklılaşmalar
dadak (VIII) [dadah (III)] “Çocuk dilinde gezmeye gitme, gezme.” (TDK 1993, 1318), òortdaò
[òortdanboz] “Hayalet (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2413).
3.1.6.2.1.1.3. Diş Ünsüzleri: /c/, /ç/, /d/, /j/, /l/, /n/, /r/, /s/, /ş,/ /t/, /z/
a) Tek biçimli ya da tüm biçimleri özdeş nitelikli örnekler
Ön ses:
ciiaa [ciit] “Çocukların bir sürpriz karşısında sevinçlerini belirtmek için kullandıkları ünlem.”
(TDK 1993, 963); çipi çipi (II) “Çocuk dilinde yıkanma (hk.).” (TDK 1993, 1232); dÀh (II)
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“Çocuk dilinde gezme.” (TDK 1993, 1326), düm (III) “Çocuk dilinde su.” (TDK 1993, 1628);
tıktık (III) “Saat (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3912)...
Ön ses ve iç ses:
cıcı (III) “Emmek isteyen çocuğun söylediği sözcük.” (TDK 1993, 894), cücü (I)-2 [cucu (II)]
“Çocuk dilinde kuş.” (TDK 1993, 1021); çiçci “Çocuk dilinde makyaj malzemesine verilen ad.”
(TDK 1993, 1203), çiçi (VII) [cece (IV), cici (III), cicik (V), çeçe (III)] “Et (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 1204), çüşük (I) “Çocuk dili ile merkep.” (TDK 1993, 1309); dadak (IX) “Çocuk
dilinde at, eşek gibi hayvanlar.” (TDK 1993, 1318), dudu (II) “Çocuk dilinde su.” (TDK 1993,
1595); namna “Yemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3238); tata (II) “Çocuk dilinde şapka.”
(TDK 1993, 3842), tita (III) “El (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3941)...
İç ses:
ebici [ebice] “Çocuk dilinde ekmek.” (TDK 1993, 1657), ecü “Çocuk dilinde umacı.” (TDK
1993, 1662), hıcı “Çocuk dilinde pis, kirli şey.” (TDK 1993, 2356); buçu “Sığır (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 777), pıçı pıçı (II) “Yıkanma (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3439); bodi
bodi “Çocuk dilinde manda.” (TDK 1993, 4461); ınnak (II) “Çocuk dilinde mama.” (TDK
1993, 2479); vovola “Çocuk dilinde yumurta.” (TDK 1993, 4107); absÿ Çocukların aşık,
kaydırak oyununda başarı göstermeleri üzerine söyledikleri söz (TDK, 1993, 31); attÀ “Gezme,
gidilecek yer (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4429), ökte “Çocuk dilinde öfke.” (TDK 1993,
4623)...
İç ses ve son ses:
abacan “Çocuk dilinde bir korku ünlemi.” (TDK 1993, 5); aktar gülder-1 “Çocukların, hotik
oyununda kullandıkları bir deyim.” (TDK 1993, 162), pıtpıt (II) “Patates (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 3450).
Son ses:
bec “Cep (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4450); kakaç (III) “Kötü, fena (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 2600); hevis (II) “Herif (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2351); kakaş (I) “Pis, yenmez
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2601), papiş “Büyük anne (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3393);
güldürbaba [güldürek (III), güldürgoca, gümbürdeve] “Gök gürültüsü (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 2217).
b) Madde başı biçimden farklılaşmalar
biş (II) [bişşa] “Çiş (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 704); çeç (IV) [çeçik (III)] “El (Çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 1104), çöç [çöççü] “Çocuk dilinde ekmek.” (TDK 1993, 1276); òortdaò
[òortdanboz] “Hayalet (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2413) krş. bibi (III) [bibiş] “Çocuk dilinde
cinsiyet organı.” (TDK 1993, 678).
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3.1.6.2.1.1.4. Gırtlak Ünsüzü: /h/
a) Tek biçimli ya da tüm biçimleri özdeş nitelikli örnekler
Ön ses:
habba (II) “Çocuk dilinde yemek.” (TDK 1993, 2246), habbak (I) [habbuk] “Süt, yoğurt,
ayran (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2246), halli “Çocuk dilinde yakın arkadaşlık.” (TDK 1993,
2261), hamm “Çocuk dilinde ısırma.” (TDK 1993, 2268), hapıcık “Çocuk dilinde bir lokma,
bir yudum.” (TDK 1993, 2280), havveli “Umacı (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2314), hıcı
“Çocuk dilinde pis, kirli şey.” (TDK 1993, 2356), huku “Seslenme ünlemi (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 2442)...
Son ses:
dÀh (II) “Çocuk dilinde gezme.” (TDK 1993, 1326).
b) Madde başı biçimden farklılaşmalar
hohucuk42 [hoho, hohuç (I), hokucu, hokucuk, hokuç] “Çocuk dilinde umacı.” (TDK 1993,
2395); dadak (VIII) [dadah (III)] “Çocuk dilinde gezmeye gitme, gezme.” (TDK 1993, 1318).
3.1.6.2.1.2. Birleşik Eylemlerde Ad Ögesi Olarak Kullanılan Sözcükler
3.1.5.2.1.2.1. Dudak Ünsüzleri: /b/, /f/, /m/, /p/, /v/
a) Tek biçimli ya da tüm biçimleri özdeş nitelikli örnekler
Ön ses:
bıh etmek [bıò itmek, bıhlamak, bık etmek] “Kesmek (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 663);
pıò etmek [pıò pıò etmek] “Kesmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3439).
İç ses:
abba gitmek “Çocuk dilinde gezmeğe gitmek.” (TDK 1993, 14), hıpış hıpış etmek “Bir şey
yemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2367), hobba gitmek [habba gitmek, happa gitmek]
“Gezmeye gitmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2390).
Bayat, benzer anlamda kullanılan ve bir türev olduğu anlaşılan “hommu/hommucuk” örneklerindeki /h-/ sesini
“yerel ağız özelliği” olarak değerlendirir. Araştırmacı; Kayseri’den örneklediği bu sözcükleri, “ağlayan çocukları
korkutmak için” anne ve babaların kullandığını ve hommu’nun da “umacı’nın bir varyantı” olduğunu
belirtmektedir (Bayat 2012, 310).
42
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Son ses:
ham etmek [ham itmek, hammetmek] “Çocuk dilinde mama yemek.” (TDK 1993, 2266);
çip çip etmek “Çocuk dilinde yıkanmak.” (TDK 1993, 1231), hap etmek (I) [hap demek,
hap hap etmek] “Çocuk dilinde yemek.” (TDK 1993, 2279), hop etmek-2, 3 “Atlamak,
düşmek (çocuk dilinde); ağıza bir şey almak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2405)...
b) Madde başı biçimden farklılaşmalar
hab etmek (III) [habık etmek, habiç etmek, hap itmek, hapuş etmek (I)] “Çocuk dilinde
yemek, yutmak.” (TDK 1993, 2246).
3.1.6.2.1.2.2. Damak Ünsüzleri: /g/, /ğ/, /ò/, /k/, /ñ/, /y/
Ön ses:
giç etmek “Hafifçe ısırmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2073).
Ön ses ve iç ses:
gığh etmek “Hayvan kesmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2036).
Son ses:
pıò etmek [pıò pıò etmek] “Kesmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3439).
3.1.6.2.1.2.3. Diş Ünsüzleri: /c/, /ç/, /d/, /j/, /l/, /n/, /r/, /s/, /ş,/ /t/, /z/
Ön ses:
çip çip etmek “Çocuk dilinde yıkanmak.” (TDK 1993, 1231); şi etmek “Hapşırmak (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 4726).
Ön ses ve son ses:
cıs etmek “Çocuk dilinde yakmak.” (TDK 1993, 941), cıs olmak “Yanmak (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 941); çüç etmek “Çocuk dilinde oturmak.” (TDK 1993, 1306); lol etmek “İşemek
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3085); tıs etmek “Oyundan çıkarmak (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 3925).
İç ses:
aççi etmek “Vurmak, döğmek, dayak atmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 58).
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA ÇOCUK DİLİ KAYNAKLI SÖZ VARLIĞI ÖGELERİ

2151

Son ses:
giç etmek “Hafifçe ısırmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2073); hıpış hıpış etmek “Bir şey
yemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2367).
3.1.6.2.1.2.4. Gırtlak Ünsüzü: /h/
a) Tek biçimli ya da tüm biçimleri özdeş nitelikli örnekler
Ön ses:
hab etmek (III) [habık etmek, habiç etmek, hap itmek, hapuş etmek (I)] “Çocuk dilinde
yemek, yutmak.” (TDK 1993, 2246), ham etmek [ham itmek, hammetmek] “Çocuk dilinde
mama yemek.” (TDK 1993, 2266), hap etmek (I) [hap demek, hap hap etmek] “Çocuk
dilinde yemek.” (TDK 1993, 2279), hıpış hıpış etmek “Bir şey yemek (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 2367), hobba gitmek [habba gitmek, happa gitmek] “Gezmeye gitmek (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 2390), hop etmek-2, 3 “Atlamak, düşmek (çocuk dilinde); ağıza bir şey
almak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2405)...
Son ses:
eh etmek “Çocuk dilinde dövmek.” (TDK 1993, 1689), gığh etmek “Hayvan kesmek (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 2036).
b) Madde başı biçimden farklılaşmalar
bıh etmek [bıò itmek, bıhlamak, bık etmek] “Kesmek (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 663).
3.1.6.2.2. Geniz Ünsüzleri: /m/, /n/, /ñ/
3.1.6.2.2.1. Doğrudan Doğruya Ad Olarak Kullanılan Sözcükler
a) Tek biçimli ya da tüm biçimleri özdeş nitelikli örnekler
Ön ses:
ma (V) “Çocuk dilinde sığır.” (TDK 1993, 3097), maacik [mÀcik] “Çocuk dilinde koyun ve keçi
yavrusu.” (TDK 1993, 3097).
Ön ses ve iç ses:
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moma (I) “Çocuk dilinde ekmek.” (TDK 1993, 3209), momo-2 [momoç (I)] “Çocuk dilinde
kurt vb. hayvanlar.” (TDK 1993, 3209); namna “Yemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3238).
İç ses:
ınnak (II) “Çocuk dilinde mama.” (TDK 1993, 2479).
Son ses:
düm (III) “Çocuk dilinde su.” (TDK 1993, 1628), hamm “Çocuk dilinde ısırma.” (TDK 1993,
2268); abacan “Çocuk dilinde bir korku ünlemi.” (TDK 1993, 5); dıñdıñ (II)-1 “Çocuk dilinde
saz vb. müzik aletlerine verilen ad.” (TDK 1993, 1463).
b) Madde başı biçimden farklılaşmalar
bum [bumbu] “Çocuk dilinde su.” (TDK 1993, 791).
3.1.6.2.2.2. Birleşik Eylemlerde Ad Ögesi Olarak Kullanılan Sözcükler
ham etmek [ham itmek, hammetmek] “Çocuk dilinde mama yemek.” (TDK 1993, 2266).
3.2. Eylemler
3.2.1. Karşıladığı Kavramlara Göre Eylemler
Türkiye Türkçesi ağızlarında -ad ögesi ile birleşik eylem oluşturan örnekler dışında- çocuk
diline ilişkin üç eylem belirlenmiştir. Bu üç eylemden ikisi, aynı anlamda kullanılan ve bir
duygu durumunu ya da buna ilişkin bir tavrı ifade eden örneklerdir. Diğer sözcük ise daha
önce bedensel ihtiyaçlar kapsamında ele aldığımız bir kavramı karşılamaktadır:
guçmak [goçmak, guçmak] “Kucaklamak, sevmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2187),
haputlamak “Kucaklamak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2281); cörletmek “İşemek (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 4473).
3.2.2. Anlam Özelliklerine Göre Eylemler
3.2.2.1. Eş Anlamlı Ögeler
Aynı kavramı karşılamak üzere farklı yörelerde kullanılan ve eş anlamlı sayılabilecek
eylemler -biri dışında- birleşik eylem yapısındadır. Örnekler arasında, yörelere göre
biçimlenen türlü değişkeler de bulunmaktadır:
abba gitmek “Çocuk dilinde gezmeğe gitmek.” (TDK 1993, 14), hobba gitmek [habba
gitmek, happa gitmek] “Gezmeye gitmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2390); guçmak
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[goçmak, guçmak] “Kucaklamak, sevmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2187), haputlamak
“Kucaklamak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2281); aççi etmek “Vurmak, döğmek, dayak
atmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 58), eh etmek “Çocuk dilinde dövmek.” (TDK 1993,
1689)...
3.2.2.2. Eş Adlı Ögeler
Birleşik eylem kuruluşundaki bir örnekte, ağızlardaki eş adlı sözcüklerin ikisi çocuk dili
kapsamındadır. Eş adlılık, değişke niteliğindeki bir birleşik eylemde de görülmektedir:
hap etmek (I) [hap demek, hap hap etmek] “Çocuk dilinde yemek.” (TDK 1993, 2279), hap
etmek (II) “Çocuk dilinde sırta almak.” (TDK 1993, 2279) krş. hab etmek (III) [habık
etmek, habiç etmek, hap itmek, hapuş etmek (I)] “Çocuk dilinde yemek, yutmak.” (TDK
1993, 2246).
3.2.2.3. Tek ya da Çok Anlamlı Ögeler
Belirlediğimiz örnekler arasında yalnızca bir birleşik eylem, çok anlamlıdır ve çocuk dili için
yan anlam boyutunda veri oluşturmaktadır. Söz konusu örneğin iki yan anlamı, çocuk diliyle
ilintilidir:
hop etmek-2, 3 “Atlamak, düşmek (çocuk dilinde); ağıza bir şey almak (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 2405).
3.2.3. Edim ya da İçerik Açısından Eylemler43
3.2.3.1. Kılış Eylemleri
cörletmek “İşemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4473), guçmak [goçmak, guçmak]
“Kucaklamak, sevmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2187), haputlamak “Kucaklamak (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 2281); aççi etmek “Vurmak, döğmek, dayak atmak (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 58), bıh etmek [bıò itmek, bıhlamak, bık etmek] “Kesmek (Çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 663), cıs etmek “Çocuk dilinde yakmak.” (TDK 1993, 941), çip çip etmek “Çocuk
dilinde yıkanmak.” (TDK 1993, 1231), çüç etmek “Çocuk dilinde oturmak.” (TDK 1993,
1306), eh etmek “Çocuk dilinde dövmek.” (TDK 1993, 1689), gığh etmek “Hayvan kesmek
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2036), giç etmek “Hafifçe ısırmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993,
2073), hab etmek (III) [habık etmek, habiç etmek, hap itmek, hapuş etmek (I)] “Çocuk
dilinde yemek, yutmak.” (TDK 1993, 2246), ham etmek [ham itmek, hammetmek] “Çocuk
Gencan; “eylemlerin iş, devim, oluş, kılış ve yargı olan temel anlamlarını”, edim başlığı altında incelemiştir. Edim,
Gencan’a göre “eylemlerin, kök ya da gövde anlamıdır”, bu açıdan örneğin “okumak, iş; esmek, devim; kızarmak,
oluş; sarsmak, kılıştır” (Gencan 2001, 301). Korkmaz ise eylemlerin bu yönünü “içeriklerine göre eylemler”
kapsamında değerlendirmekte; “oluş bildiren fiiller, bir kılış ve kılınış bildiren fiiller, durum ve tasvir bildiren
fiiller” olmak üzere üç ana başlığa yer vermektedir (Korkmaz 2003, 530-533).
43
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dilinde mama yemek.” (TDK 1993, 2266), hap etmek (I) [hap demek, hap hap etmek]
“Çocuk dilinde yemek.” (TDK 1993, 2279), hap etmek (II) “Çocuk dilinde sırta almak.” (TDK
1993, 2279), hıpış hıpış etmek “Bir şey yemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2367), hop
etmek-2, 3 “Atlamak, düşmek (çocuk dilinde); ağıza bir şey almak (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 2405), lol etmek “İşemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3085), pıò etmek [pıò pıò
etmek] “Kesmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3439), şi etmek “Hapşırmak (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 4726), tıs etmek “Oyundan çıkarmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3925); abba
gitmek “Çocuk dilinde gezmeğe gitmek.” (TDK 1993, 14), hobba gitmek [habba gitmek,
happa gitmek] “Gezmeye gitmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2390).
3.2.3.2. Oluş Eylemleri
cıs olmak “Yanmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 941).
3.2.4. Söz Varlığı Ögesi Olarak Eylemler
Çocuk dili kaynaklı eylemler, bireye ya da topluma özgü temel gereksinimleri karşılamakta;
gündelik yaşamda sıkça başvurulan eylemlerden oluşmaktadır. Bu nedenle söz konusu
ögeler, “temel söz varlığı” (Aksan 1996, 26-28) kapsamında değerlendirilebilir:
abba gitmek “Çocuk dilinde gezmeğe gitmek.” (TDK 1993, 14), bıh etmek [bıò itmek,
bıhlamak, bık etmek] “Kesmek (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 663), cörletmek “İşemek
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4473), çip çip etmek “Çocuk dilinde yıkanmak.” (TDK 1993,
1231), çüç etmek “Çocuk dilinde oturmak.” (TDK 1993, 1306), ham etmek [ham itmek,
hammetmek] “Çocuk dilinde mama yemek.” (TDK 1993, 2266), hap etmek (II) “Çocuk
dilinde sırta almak.” (TDK 1993, 2279), haputlamak “Kucaklamak (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 2281), hop etmek-2, 3 “Atlamak, düşmek (çocuk dilinde); ağıza bir şey almak (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 2405), şi etmek “Hapşırmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4726), tıs
etmek “Oyundan çıkarmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3925)...
3.2.5. Yapılarına Göre Eylemler
Belirlediğimiz eylemlerin [guçmak (goçmak, guçmak); haputlamak, cörletmek] iki tanesinin
ses yansımalı köklerden türediği ve cörletmek44 (< *cör+le-t-) “İşemek (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 4473) ve haputlamak45 (< *hap+u+t+la-) “Kucaklamak (çocuk dilinde).” (TDK 1993,
2281) biçimlerinde oluştuğu düşünülmüştür. Diğer örnek guçmak [goçmak, guçmak]
“Kucaklamak, sevmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2187) ise tarihi Türk yazı dillerinde de

Kök olarak düşünülen cör sözcüğü, tümü birincil biçim olan cır, cir, cor, cur, cür “Sıvı maddelerin akışı,
dökülüşü, ishal olma” (Zülfikar 1995, 190) gibi örneklerle birleştirilmiştir.
45 Haputla- sözcüğünün yansıma olduğunu düşündüğümüz kökü, “patırtılı hareketler” anlattığı belirtilen ve yine
birincil biçim olarak gösterilen ab, ap (Zülfikar 1995, 173) örnekleriyle birleştirilebilir.
44
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örneklenen eskicil bir öge46 olarak kabul edilebilir. Sözcük, EDPT’de kuç- “kucaklamak”
(Clauson 1972, 590) biçiminde geçmektedir.
3.2.5.1. Basit Eylemler
guçmak [goçmak, guçmak] “Kucaklamak, sevmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2187).
3.2.5.2. Türemiş Eylemler
cörletmek “İşemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4473), haputlamak “Kucaklamak (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 2281).
3.2.5.3. Birleşik Eylemler
3.2.5.3.1. Yardımcı Eylemlerle Kurulan Birleşik Eylemler
3.2.5.3.1.1. “Et-” Yardımcı Eyleminin Kullanıldığı Örnekler
aççi etmek “Vurmak, döğmek, dayak atmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 58), bıh etmek [bıò
itmek, bıhlamak, bık etmek] “Kesmek (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 663), cıs etmek “Çocuk
dilinde yakmak.” (TDK 1993, 941), çip çip etmek “Çocuk dilinde yıkanmak.” (TDK 1993,
1231), çüç etmek “Çocuk dilinde oturmak.” (TDK 1993, 1306), eh etmek “Çocuk dilinde
dövmek.” (TDK 1993, 1689), gığh etmek “Hayvan kesmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993,
2036), giç etmek “Hafifçe ısırmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2073), hab etmek (III)
[habık etmek, habiç etmek, hap itmek, hapuş etmek (I)] “Çocuk dilinde yemek, yutmak.”
(TDK 1993, 2246), ham etmek [ham itmek, hammetmek] “Çocuk dilinde mama yemek.”
(TDK 1993, 2266), hap etmek (I) [hap demek, hap hap etmek] “Çocuk dilinde yemek.”
(TDK 1993, 2279), hap etmek (II) “Çocuk dilinde sırta almak.” (TDK 1993, 2279), hıpış hıpış
etmek “Bir şey yemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2367), hop etmek-2, 3 “Atlamak,
düşmek (çocuk dilinde); ağıza bir şey almak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2405), lol etmek
“İşemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3085), pıò etmek [pıò pıò etmek] “Kesmek (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 3439), şi etmek “Hapşırmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4726), tıs
etmek “Oyundan çıkarmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3925).
3.2.5.3.1.2. “Ol-” Yardımcı Eyleminin Kullanıldığı Örnekler
cıs olmak “Yanmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 941).
3.2.5.3.2. Anlamca Kaynaşmış, Deyimleşmiş Birleşik Eylemler
Türkiye Türkçesi ağızlarında kullanılan kimi eskicil ögeler için Doç. Dr. Aysu Ata’nın “Derleme Sözlüğü’nde Geçen
En Eski Türkçe Kelimeler I”, Türkoloji Dergisi, 13 (I), s. 67-97 (http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/848/
10730.pdf) ve “Derleme Sözlüğü’nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler II”, Türkoloji Dergisi, 15 (1), s. 5-17 (http://
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/843/10661.pdf) adlı çalışmalarına bakılabilir.
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abba gitmek “Çocuk dilinde gezmeğe gitmek.” (TDK 1993, 14), hobba gitmek [habba
gitmek, happa gitmek] “Gezmeye gitmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2390).
3.2.5.3.3. Yardımcı Eylemlerin Adlarla Birlikte Kullanımı
3.2.5.3.3.1. Ulama ile Bağlanan Örnekler
a) Tek biçimli ya da tüm biçimleri özdeş nitelikli örnekler
cıs etmek “Çocuk dilinde yakmak.” (TDK 1993, 941), cıs olmak “Yanmak (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 941), çip çip etmek “Çocuk dilinde yıkanmak.” (TDK 1993, 1231), çüç etmek
“Çocuk dilinde oturmak.” (TDK 1993, 1306), giç etmek “Hafifçe ısırmak (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 2073), eh etmek “Çocuk dilinde dövmek.” (TDK 1993, 1689), gığh etmek
“Hayvan kesmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2036), hab etmek (III) [habık etmek, habiç
etmek, hap itmek, hapuş etmek (I)] “Çocuk dilinde yemek, yutmak.” (TDK 1993, 2246), hap
etmek (II) “Çocuk dilinde sırta almak.” (TDK 1993, 2279), hıpış hıpış etmek “Bir şey yemek
(çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2367), hop etmek-2, 3 “Atlamak, düşmek (çocuk dilinde); ağıza
bir şey almak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2405), lol etmek “İşemek (çocuk dilinde).” (TDK
1993, 3085), pıò etmek [pıò pıò etmek] “Kesmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3439), tıs
etmek “Oyundan çıkarmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3925).
b) Madde başı biçimden farklılaşmalar
bıh etmek [bıò itmek, bıhlamak, bık etmek] “Kesmek (Çocuk dilinde).” (TDK 1993, 663),
ham etmek [ham itmek, hammetmek] “Çocuk dilinde mama yemek.” (TDK 1993, 2266),
hap etmek (I) [hap demek, hap hap etmek] “Çocuk dilinde yemek.” (TDK 1993, 2279).
3.2.5.3.3.2. Ulamanın Görülmediği Örnekler
aççi etmek “Vurmak, döğmek, dayak atmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 58), şi etmek
“Hapşırmak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4726); hobba gitmek [habba gitmek, happa
gitmek] “Gezmeye gitmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2390), abba gitmek “Çocuk dilinde
gezmeğe gitmek.” (TDK 1993, 14).
3.2.6. Ses Özelliklerine Göre Eylemler
3.2.6.1. Ünlülerin Kullanımı
Türkiye Türkçesi ağızlarında belirlediğimiz çocuk diline ait eylemlerin köklerinde, düz-geniş
/a/ [haputlamak “Kucaklamak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2281)], dar-yuvarlak /u/
[guçmak (goçmak, guçmak) “Kucaklamak, sevmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2187)] ve
geniş-yuvarlak /ö/ [cörletmek “İşemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4473)] ünlüleri
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kullanılmıştır. Türemiş sözcük niteliğindeki iki örnekte, önlük-artlık uyumu doğrultusunda
ekleşmeler görülmektedir.
3.2.6.2. Ünsüzlerin Kullanımı
Türkiye Türkçesi ağızlarında belirlediğimiz çocuk diline ait eylemlerin köklerinde, ön ses
olarak ağız ünsüzleri arasında yer alan damak ünsüzü /g/ [guçmak (goçmak, guçmak)
“Kucaklamak, sevmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2187)], diş ünsüzü /c/ [cörletmek
“İşemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 4473)] ve gırtlak ünsüzü /h/ [haputlamak
“Kucaklamak (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2281)] kullanılmıştır. Üçü de tek heceli olan bu
köklerin son seslerinde ise diş ünsüzleri /ç/ ve /r/ [guçmak (goçmak, guçmak)
“Kucaklamak, sevmek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2187), cörletmek “İşemek (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 4473)] ile dudak ünsüzü /p/ [haputlamak “Kucaklamak (çocuk
dilinde).” (TDK 1993, 2281)] bulunmaktadır.

4. SONUÇ
Türkiye Türkçesi ağızlarının çocuk diline özgü söz varlığını ortaya koymaya yönelik bu
çalışmaya veri sağlamak amacıyla taranan Derleme Sözlüğü (TDK 1993)’nde, doğrudan ya da
dolaylı olarak çocuk dilinde geçtiği belirtilen 123 örnek saptanmıştır. Bu örneklerin türlü
açılardan değerlendirilmesi ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
a) Örneklerin sözcük türü açısından durumu
Belirlenen örneklerin tamamına yakını, ad çevresinde oluşmuştur. Nitekim söz konusu 123
örneğin 99 tanesi ad ya da ad soylu iken 24 tanesi eylem türündedir ve eylemlerin de büyük
çoğunluğu (21 örnek), ad ile yardımcı eylemden oluşan birleşik eylemlerdir. Yalnızca üç
örnek, basit ya da türemiş eylem yapısındadır.
b) Örneklerin belirlendiği yaş aralığı
Türkiye Türkçesi ağızlarında yer alan çocuk dili kaynaklı ögelerin dil gelişimi basamaklarıyla
karşılaştırılması, derlenen örneklerin geniş bir yaş aralığındaki çocuklara ait olduğunu
göstermektedir. Bu kapsamdaki örneklerin bir bölümü; ses ya da hece tekrarlarına, ölçünlü
dildeki ya da ağızlardaki biçimlerden dönüştürmelere dayalı görece daha erken yaş ürünleri
iken söz konusu ögeler arasında, anlamlı konuşma ürünleri olarak değerlendirilebilecek
sözcüklere ya da bu sözcüklerle oluşturulmuş türemiş ya da birleşik yapılara, tamlamalara da
rastlanmaktadır.
aa (III) “Çocuk dilinde büyük abdest.” (TDK 1993, 1), çiçi (V) [çiççi] “Çocuk dilinde yeni ve
güzel.” (TDK 1993, 1204), dıñdıñ (II)-1 “Çocuk dilinde saz vb. müzik aletlerine verilen ad.”
(TDK 1993, 1463), òortdaò [òortdanboz] “Hayalet (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 2413), namna
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“Yemek (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3238), uf (I) [ufu] “Yara (çocuk dilinde).” (TDK 1993,
4024), krş. özencik “Küçük çocukların arkadaşlarını kıskandırmak amacıyla ellerindeki şeyi
göstererek söyledikleri sözcük.” (TDK 1993, 3371), karakul “Umacı, öcü (çocuk dilinde).”
(TDK 1993, 2647), mezar yazısı “Arap harfleri (çocuk dilinde).” (TDK 1993, 3175)...
c) Örneklerin kavramsal boyutu
Belirlenen söz varlığı ögelerinin karşıladığı kavramlar, çocuğun önceliklerini ve dış dünyayla
ilişkisini göstermesi açısından önem taşımaktadır. Yaptığımız taramada, belirlenen
örneklerin önemli bir bölümünün yaşamsal gereksinimler çevresinde yoğunlaştığı
gözlenmiştir. Örneğin bu kapsamdaki ad ve ad soylu sözcükler arasında en büyük grubu;
“beslenme” başlığı altında yer alan yeme, içme eylemlerine, yiyecek ve içeceklere ilişkin
kavramlar oluşturmuştur. Birleşik eylemler dışında çocuk dilinden alındığı belirlenen üç
eylem, kavramsal olarak incelendiğinde aynı anlamda kullanılan iki örneğin bir duygu
durumunu ya da buna ilişkin bir tavrı ifade ettiği; diğer eylemin ise bedensel ihtiyaçlar
kapsamında değerlendirilecek bir kavramı karşıladığı görülmüştür.
ç) Örneklerin anlamsal boyutu
Türkiye Türkçesi ağızlarının çocuk dili kapsamındaki ad ya da ad soylu söz varlığı ürünleri
arasında, farklı sözcüklerle karşılanan kimi özdeş kavramlar bulunmaktadır. Eş anlamlılık
doğrultusunda değerlendirilebilecek bu örneklerin bir bölümü, yörelere göre biçimlenen
türlü değişkeleri de içermektedir. Ağızlarda belirlediğimiz bir örnekte, eş adlı sözcüklerin
üçü; iki örnekte, ikisi çocuk dili kapsamındadır. Ad ya da ad soylu ögelerin önemli bir bölümü
ise ağızlardaki eş adlı kavramların bir tanesini örneklemektedir. Eş adlılık, kimi durumlarda
yörelere özgü değişkelerde de görülmektedir. Çocuk dili kaynaklı kimi söz varlığı ürünleri ise
alt anlamlılığa ilişkin örneklerdir. Örneklediğimiz ad ve ad soylu sözcükler arasında tüm
anlamları çocuk diliyle ilintili iki örnek belirlenmiştir. Ağızlarda geçen çok anlamlı kimi
ögelerin yan anlamlarından biri, çocuk diliyle ilgilidir; aynı durum, eş adlı örneklerde ya da
değişkelerde de türlü biçimlerde görülmektedir. Çocuk diline özgü dört örnekte, deyim
aktarması yapılmıştır. Bu örneklerin iki tanesi, ölçünlü dilden ya da ağızlardan değiştirilmiş
adlar; diğerleri ise anlamlı konuşma ürünleri arasındadır.
Aynı kavramı karşılamak üzere farklı yörelerde kullanılan ve eş anlamlı sayılabilecek
eylemler -biri dışında- birleşik eylem yapısındadır. Örnekler arasında, yörelere özgü
değişkeler de bulunmaktadır. Birleşik eylem kuruluşundaki bir örnekte, eş adlı sözcüklerin
ikisi çocuk dili kapsamındadır. Eş adlılık, değişke niteliğindeki bir birleşik eylemde de
görülmektedir. Belirlediğimiz örnekler arasında yalnızca bir birleşik eylem, çok anlamlıdır ve
çocuk dili için yan anlam boyutunda veri oluşturmaktadır.
d) Örneklerin oluşum biçimi
Çocuk dili ögeleri, oluşum biçimi açısından farklı kaynaklardan beslenmektedir. Bu ögeler
arasında yaşa ve dolayısıyla fiziksel gelişime koşut olarak çevreden duyulan kimi sözcüklerin
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değiştirilmiş biçimleri ya da bunlara öykünerek oluşturulan yeni yapılara sıkça rastlanır.
Belirlediğimiz ad ve ad soylu sözcükler arasında da ölçünlü dildeki ya da ağızlardaki
biçimlerden değiştirilmiş örnekler çoğunluktadır. Bununla birlikte bu kapsamdaki örneklerin
bir bölümünü, yansımalar ve yansıma kaynaklı adlar oluşturmaktadır. Birleşik eylemlerde
kullanılan adlar -bir örnek dışında- yansıma kökenlidir. Çocuk dili kaynaklı kimi örneklerde,
karşılanan kavramla, ölçünlü dilde ya da ağızlarda var olan biçimlerle kapsam, nitelik ve ses
yapısı bakımından herhangi bir ilişki kurulamamıştır.
Türkiye Türkçesi ağızlarında, çocuk diline özgü ikilemeler bulunmaktadır. Bu ikilemeler, hem
doğrudan doğruya ad olarak kullanılmış hem de birleşik eylemlerde yer almıştır. Doğrudan
doğruya ad olarak kullanılan başka bir örnek ise isim tamlaması kuruluşundadır.
e) Örneklerin söz varlığı kapsamındaki yeri
Çocuk diline özgü adların önemli bir bölümünü “temel söz varlığı” (Aksan 1996, 26-28) içinde
değerlendirilen hayvan adları, organ ya da vücut bölümlerine ilişkin adlar, akrabalık adları,
yiyecek, giyecek ve eşya adları, temel ihtiyaçlarla ilgili adlar vb. oluşturmaktadır. Örnekler
arasında deyim ya da ilişki sözleri niteliğindeki ürünler de bulunmaktadır. Çocuk dili kaynaklı
eylemler de bireye ya da topluma özgü temel gereksinimleri karşılamakta; gündelik yaşamda
sıkça başvurulan eylemlerden oluşmaktadır. Bu nedenle söz konusu ögeler de “temel söz
varlığı” içinde yer alabilir.
f) Örneklerin yapısal özellikleri
Çocuk dilinde kullanılan ad ve ad soylu sözcükler, genellikle basit adlardan oluşmuştur. Tek
heceden oluşanlarla birlikte örneklenen birden çok heceli basit adlarda; aynı sesin, aynı
hecenin ya da benzer hecelerin yinelendiği görülür. Söyleyiş kolaylığı ile açıklayabileceğimiz
bu kullanımlar arasında eğilim, birden çok heceli örnekler yönündedir. Birleşik eylemlerdeki
ad ögeleri ise genellikle tek heceli basit adlardır. Bununla birlikte türemiş adlar, hem
doğrudan doğruya hem de birleşik eylemlerde kullanılmış; birleşik adlar ise herhangi bir
birleşik eylemde yer almamıştır.
Yapıları açısından çocuk dili kaynaklı eylemlerin tamamına yakını, birleşik eylemlerden
oluşmaktadır. Belirlenen 24 eylem arasında bir örnek basit, iki örnek türemiş eylemdir.
Toplam 21 birleşik eylemin iki tanesini anlamca kaynaşmış, deyimleşmiş; 19 tanesini ise
yardımcı eylemlerle kurulan örnekler oluşturmuştur. Bu örneklerin de yalnızca birinde “ol-”,
diğerlerinde ise “et-” kullanılmıştır. Birleşik eylemlerde, adla yardımcı eylem arasında ulama
ses olayının görülmesi de genel bir eğilimdir. Ağızlarda belirlediğimiz basit yapılı tek eylemin
eskicil bir sözcük olduğu; türemiş eylemlerin her ikisinin de yansıma köklerden türediği
düşünülmüştür.
Edim ya da içerik açısından eylemlerin tamamına yakını, kılış eylemidir. Bir örnek ise oluş
bildirmektedir.
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g) Örneklerin ses özellikleri
Hem doğrudan doğruya ad olarak kullanılan hem de yardımcı eylemlerle birleşen birden fazla
heceli adlarda, aynı ya da benzer hecelerin sıkça yinelenmesi nedeniyle ilk hecelerdeki
ünlüler, izleyen hecelerde de yer almış; kimi örneklerde ise ilk hecedeki ünlü ile benzer
niteliğe sahip farklı bir ünlü kullanılmıştır. Bu kapsamdaki örneklerde, belli bir dizilim
kurallaşmamış; çok farklı ünlü sıralanışları belirlenmiştir. Yine her iki grupta yer alan sesler,
ön ya da art ünlü olma açısından genellikle ilk hecedeki ünlüden ayrılmamıştır. Türemiş
sözcük niteliğindeki iki örnekte, önlük-artlık uyumu doğrultusunda ekleşmeler
görülmektedir.
Dudak ünsüzleri (b, f, m, p, v) ve damak ünsüzleri (g, ğ, ò, k, ñ, y); çocuk dili kaynaklı ad ve ad
soylu ögelerde, görece olarak diğer ünsüz gruplarından daha sıktır. Bu nitelikteki örneklerin
genellikle ön ve iç seslerinde ise patlayıcı çift dudak ve art damak ünsüzleri (b, m, p; g, k),
çokça ve kimi zaman da yinelenerek kullanılmıştır. Diş ünsüzleri (c, ç, d, j, l, n, r, s, ş, t, z),
belirlenen ögelerin ön, iç ve son seslerinde sıkça görülmekle birlikte bu sınıflamada yer alan
diş eti ünsüzlerinden patlayıcı /c/ ve /ç/, diğerlerine göre daha yoğundur. Başka bir diş eti
ünsüzü olan sızıcı /j/ ise herhangi bir örnekte yer almamıştır. Gırtlak ünsüzü /h/, hem
doğrudan doğruya ad olarak kullanılan ögelerin hem de yardımcı eylemlerle birleşen adların
genellikle ön sesinde kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesi ağızlarında belirlediğimiz çocuk
diline ait üç eylemin köklerinde, ön ses olarak -ad ve ad soylu sözcüklerde olduğu gibi- ağız
ünsüzlerinden patlayıcı art damak ünsüzü /g/ ve diş eti ünsüzü /c/ ile gırtlak ünsüzü /h/
kullanılmıştır. Bu gruptaki örneklerde, geniz ünsüzleri (m, n, ñ) yoktur.
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TURKISH AS THE LANGUAGE OF SCIENCE
BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE 1
Onur DÖLEK 2

ABSTRACT
Language is a means of communication between people. It not only provides communication, but is
also a national value which holds nations together. In this regard, every country conductsits studies
meticulously to develop its own mother tongue. There quired studies are alsoconducted in our country
forTurkish to develop, enrich, andhold a place among the world languages; and, problems on this issue
are tried to be detected and solutions are in tended to be produced. In this study, with thetechnique
known as “literature”, the problems which handicap Turkish to develop as a scientific language were
identified and the suggested solutions to the problems were evaluated. Furthermore the problem with
teaching in foreign language and the relationship between the culture language and scientific language
were tried to be explained.
Key Words: Turkish, Language, Science, Scientific Language.
ÖZET
Dil insanlar arası iletişimi sağlayan bir araçtır. Sadece anlaşma aracı değil aynı zamanda ulusu bir
arada tutan milli bir değerdir. Bu bakımdan her ülke, ana dillerinin gelişmesi için yaptığı çalışmaları
titizlikle yürütür. Ülkemizde de Türkçenin gelişip zenginleşmesi ve dünya dilleri arasında yer alması
için gerekli çalışmalar yapılmakta, bu konuda sorunlar belirlenip çözüm yolları üretmeye
çalışılmaktadır. Bu çalışmada literatür tarama tekniği kullanılarak Türkçenin bilim dili olarak
gelişmesini engelleyen sorunlar belirlenmiş ve bu sorunların çözümüne yönelik ortaya konan öneriler
değerlendirilmiştir. Ayrıca yabancı dille eğitim-öğretim sorunu ve kültür dilinin bilim dili ile ilişkisi
açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe, Dil, Bilim, Bilim dili.
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1. GİRİŞ
Dil; hayatın her alanında kendini gösteren,
duygu ve düşüncelerin başkalarına
aktarılmasında kullanılan bir iletişim aracıdır. Dilin; insanlar arası iletişim aracı olmasının
yanında ulusu bir kılan, ulus tarihini nesilden nesile aktaran bir görevi de vardır. Bu yüzden
dil, devlet geleceğinin teminatıdır. Dilin herhangi bir alanındaki eksiklik ya da bozulma
ulusun ayrışmasına sebebiyet verebilir. Araştırmacılar bu bilinçle Türk dili üzerindeki
çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Bu çalışmalar arasında Türkçenin Güncel Sorunları her
zaman önemini korumaktadır. Kavcar ve Akalın’ın (? , 2003) çalışmalarından hareketle
Türkçenin güncel sorunları şu şekilde sıralanabilir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Özensizlik ve Yanlış Kullanım
Yabancı Sözcük Tutkusu
Yabancı Dil Düşkünlüğü
Türkçenin Bilim Dili Olmadığı Görüşü
Türkçe Öğretimindeki Yetersizlik
Sözcük ve Terim Üretimindeki Yetersizlik
Öğretmen Faktörü
Türkçeyi doğru ve güzel kullanmama
Yabancı dillerin dilimize etkisi
Yabancı sözcük özentisi
Yabancı eklerin dile girmesi
Bilimde yaşanan gelişmelerin dile olumsuz yansıması
Söyleyiş Bozukluğu

Tarihî ve coğrafî bakımdan geniş bir alana yayılan Türkçe, zaman zaman kendisini olumsuz
etkileyen çok çeşitli kültürlerle ve dillerle ilişki içerisinde olmasına rağmen, yapısındaki
sağlamlık sayesinde günümüze kadar ulaşmıştır. Bugün de Türkçe bazı sorunlarla mücadele
etmektedir. Prof. Dr. Gürer Gülsevin ve Doç. Dr. Erdoğan Boz’ un editörlüğünde basımı
yapılan Türkçenin Çağdaş Sorunları adlı kitapta on beş konu başlığı altında Türkçenin
karşılaştığı çağdaş sorunlar, alanının uzmanı dilciler tarafından bilimsel yaklaşımlarla ele
alınıp değerlendirilmiştir (Demirtaş, 2007). Bu sorunlar şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sözlük ve Sözlükçülük Sorunu
Yabancı Dille Öğretim Sorunu
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sesletim Sorunu
Okuma öğretimi sorunu
Dil Kirliliği Sorunu
Yerel konuşma biçimlerinin yaygınlaşması
Ana Dili Bilinci Sorunu
Türk Dünyası ve Ortak İletişim Sorunu
Türkçe ve Bilim Dili Sorunu
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Medya Dili Sorunu
Yabancı Kelimelere Türkçe Karşılıklar Bulma Sorunu
Dil Politikası Sorunu
Türkiye Türkçesinde Güncel Yazım Sorunları
İnternette Türkçe Kullanımı Sorunları
Terim çalışmaları

Yukarıdaki maddelerde Türkçenin güncel sorunları ana başlıklar altında verilmiştir. Bu
araştırmada ise Türkçenin bilim dili olarak gelişmesi üzerinde durulacaktır. Bu konu uzun
zamandır zihinleri meşgul eden bir sorundur. Farklı dönemlerde bazı araştırmacılar, bu konu
hakkında çalışmalar yaparak birtakım sonuçlar elde etmişler ve Türkçenin bilim dili olarak
gelişmesi hususunda görüşlerini belirtmişlerdir.
Batının teknolojik alanda hızla ilerlemesi beraberinde çok fazla bilimsel terimin ortaya
çıkmasını sağlamıştır. Doğal olarak dilsel etkileşimin kaçınılmaz olduğu bir evrende Türkçe
de yabancı kaynaklı birçok sözcüğü bünyesine almıştır. Bu sözcükler, dilimize ya olduğu gibi
ya Türkçeleşerek ya da yabancı kaynaklı sözcüğün yerine yeni bir Türkçe sözcük türetilerek
geçmiştir.
Bu çalışmada, literatür tarama yöntemi kullanılıp Türkçenin bilim dili olarak gelişmesinde
nelerin üzerinde durulması gerektiği ortaya koyulmuştur. Aynı zamanda Türkçenin bir dünya
dili olması için nelerin yapılması gerektiği, kültür dilinin bilim diline olan etkisi, yabancı dille
eğitim-öğretim sorunu üzerinde de durulmuştur.
Bilim dilinin ne olduğunu anlamak için öncelikle bilim ve dil kavramlarının tanımlarına
bakmak yerinde olacaktır:
TDK (2005) bilimi “Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan
yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim” olarak
tanımlamaktadır. Russell’a göre bilim ise; “gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yolu ile
önce dünyaya ait olguları; ardından da bu olguları birbirine bağlayan yasaları bulma
uğraşıdır.”(Russell, 2004, akt. Kara, 2010). Son olarak Türkmen ve Yalçın (2001), bilim
kavramı hakkında son yıllardaki ortak görüşün, bilimin insanoğlu tarafından evreni
açıklamaya çalışan bir aktivite olduğunu belirtir (akt. Çınar, 2011).
Bilimle ilgili bazı tanım ve değerlendirmeler bu şekildedir. Şimdi de dilin ne olduğu ile ilgili
tanım ve değerlendirmelere bakalım:
Geleneksel bir tanımla dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan canlı ve tabii bir
varlıktır.(Ergin, 1993:3). Bir başka tanımda Aksan (1998:55) dil için, Düşünce, duygu ve
isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öge ve kurallardan yararlanılarak
aktarılmasını sağlayan, çok yönlü, çok gelişmiş bir dizge ifadesini kullanır (akt. Yıldız, 2013: 9).
TDK (2005) dili, bizi ilgilendiren kısmıyla, “İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını
bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban.” şeklinde
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tanımlamaktadır. Son olarak Özbay (2013:1) dilin, genel anlamıyla insanlar arasında
anlaşmayı sağlayan en yaygın ve en güçlü araç olduğunu ifade eder.
Bilim Dili Nedir?
Dil hayatın her alanında kendini gösteren bir varlıktır. Bir bakıma insanın varoluşunun
göstergesidir. İnsan duygu ve düşüncelerini dil ile ifade eder. Dil için; yazı dili, konuşma dili,
şiir dili, müzik dili, resim dili, mesleki dil ve bilim dili olarak genel bir tasnif yapılabilir ve bu
tasnife başka alanlar da eklenebilir.
Dilin ve bilimin tanımsal çerçevesini gördükten sonra bilim dili teriminin tanımı yapılacak
olursa, bilim dili; akıl yürütme yolu ile evrene bağlı olguları ve bu olguları birbirine bağlayan
yasaları açıklayan, bilimsel gelişmeleri insanlara aktaran sistemdir.
Bilim sahasındaki gelişmelerin, bulguların açıklanmasında ve yeni üretimlerin
adlandırılmasında devreye giren bilim dilini Sarıtosun (1995:16), “Bilim dili, en basit tanımı
ile bilimi oluşturan veri ve bilgileri sözlü ve yazılı olarak başkalarına aktaran, bilim dalları ile
ilgili özel kavramları taşıyan sözcük ve terimlerden oluşan dildir. “ biçiminde
tanımlamaktadır.
Genel anlamda Sosyal bilimler, Fen bilimleri ve Sağlık Bilimleri olarak üç ana başlık altında
bilim dilinin kullanım alanlarını tasnif edebiliriz. Bu alanlarda yapılan araştırmaların ve
yaşanan gelişmelerin açıklanmasında Türkçenin kendi içinde yeterli bir dil olup olmadığı
tartışılmaktadır.
Bilim Dili Olarak Türkçe
Prof. Dr. Süreyya ÜLKER bir yazısında, her dilin bilim dili olamayacağı yolunda yanlış bir kanı
olduğunu, bunun eski uygarlıkların genellikle tek bir bilim dilini benimseme geleneğinden
kaynaklandığını belirtir.
Ülker’in görüşlerinden hareketle bazı dillerin belirli dönemlere damga vurduğunu ve diğer
ülke dillerinin kendilerinden esinlendiğini söyleyebiliriz. Bu durum diğer dillerin bilim dili
olarak gelişmesini sekteye uğratmıştır. Lakin günümüzde Türkçe için böyle bir durum söz
konusu değildir. Ülkemizde yapılan bilimsel araştırmalar sonucu elde edilen olguların
açıklanmasında Türkçe kendi içinde bir yeterliliğe sahiptir. Burada önemli olan ülkemizdeki
bilimsel çalışmaların varlığıdır. Bilimsel araştırmalar ve çalışmalar ivme kazanırsa onların
açıklanmasında kullanılacak dil Türkçenin bilim dili olması yönündeki gelişimini
hızlandıracaktır.
Gündoğan (1997), Türkçenin bilim dili olup olmayacağı konusundaki tartışmanın “bir dilin
bilim dili olabilmesindeki ölçütlerin ne olabileceği” sorusu ile ilgili olduğunu ifade eder. Bu
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konuda Gündoğan (1997), bir dilin bilim dili olabilmesi için hangi vasıflara sahip olması
gerektiğini beş maddede açıklar:
1 - Bir dilin (söz konusu olan sembolik ya da bir üst dil değil, doğal dildir)
bilim dili olabilmesi için öncelikle o dilin eğitim-öğretim dili olması gerekir.
2- Dil, soyut düşünüşe yatkın olmalı ve varlığa nüfuz etmede zengin
çağrışımlar uyandıran kelimelere sahip olmalıdır.
3- İnsan zihninin düşünmesine elverişli olmalı ve düşünceyi ifade edişte
zorlanmamalıdır.
4- Gelişmeye, zenginleşmeye uygun olmalı ve bilim ve teknoloji alanındaki
yeniliklere karşılıklar üretebilmelidir.
5- Bilim ve tefekkür yapabilecek bir terminolojiye sahip olmalı ve bu
terminoloji kendini yenileyebilmelidir.
Gündoğan’ın da belirttiği gibi bir dilin bilim dili olabilmesi için o dilin eğitim-öğretim dili
olması gerekir. Bu, dilin kendi içinde bir yeterliliğe sahip olduğunu gösterir. Günümüzde
birçok üniversitenin bazı bölümlerinde yabancı dille eğitim- öğretim gerçekleştirilmektedir.
Bu konuya ilerde ayrıca değinilecektir.
Gündoğan’ın belirttiği diğer maddelere bakıldığında birçoğu Türkçede var olan niteliklerdir.
Türkçe, zengin çağrışımlar uyandıran, gelişmeye uygun, teknolojik yeniliklere karşılık
üretebilen ve kendi içinde bilim yapmaya ve yepyeni fikirler üretmeye elverişli bir dildir.
Dolayısıyla yukarıda sayılan niteliklere Türkçe sahiptir ve Türkçenin bilim dili olmasında bir
engel değildir.
Aynı konuda Ergenç (2001), hiçbir dil dizgesinin, doğasından bilim dili olmadığını ve bir dilin
bilim dili olabilmesi için o dilin konuşulduğu toplumda bilim üretiminin var olması
gerektiğini belirtir. Vargelen (2012) de eğer bir ülkenin bilim üretemediği takdirde,
üretenlerden alacağını ve üretenlerin adlandırdığı şekilde kullanmak durumunda
kalabileceğini ifade eder. Nitekim Türkçe, bazı sözcüklere Türkçe karşılık bulsa da (selfieözçekim gibi) batıda geliştirilmiş birçok bilimsel üretimlerin adını olduğu gibi bünyesine
almak zorunda kalıyor. Eğer Türkçe dünya dilleri arasında saygın bir yere getirilmek
isteniyorsa öncelikle ülkede bilim diline malzeme olarak bilimsel üretimler yapılmalıdır.
Öte yandan Korkmaz (2001), bir dilin dünya dili olabilmesi için üç temel ayraç olduğunu
belirtir:
1. Tarihi eskilik ve derinlik
2. Coğrafi kapsam ve genişlik
3. Yapı ve işleyiş özellikleri açısından gelişmeye elverişli, üretken bir dil niteliği
taşıyıp taşımaması.
Korkmaz’ın sıraladığı ölçütler çerçevesinde Türkçeyi değerlendirecek olursak; Türkçe, 5. yy’a
kadar uzanan bir geçmişe sahip dildir ve Türklerin göçebe yaşam kültürünün de etkisiyle
kendisine farklı coğrafyalarda yaşam alanı bulmuştur. “Türkçe, gerek kuralları gerek
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sözcüklerin kök, gövde ve özellikle de ek yapısı açısından varsıl diye bilinen dillerin çoğundan
çok daha kıvrak bir dildir.” (Acar, 2004). Dolayısıyla Türkçenin işlevsel eklere ve geniş sözcük
hazinesine sahip olduğu düşünülürse bilimsel üretimlere karşılık sözcük türetmekte zorla
madığı/zorlanmayacağı ortadadır.
Kavcar (2004), Türkçenin gelişip zenginleşmesi için üç yol olduğunu ifade eder:
1. Derleme
2. Tarama
3. Yeni sözcük yapma
Türkçenin gelişip zenginleşmesine katkıda bulunacak bu yollardan özellikle üçüncüsü,
yabancı sözcüklerin dilimizi yozlaştırmasını engelleme noktasında oldukça önemlidir.
Yukarıda sayılanların yanı sıra bir dilin bilim dili olmasında, içinden geçtiği tarihi süreçlerin
ve bu süreçlerde kazanılan kültürel özelliklerin dile aktarılmasının büyük önemi vardır.
Çünkü bilim dili olmanın koşullarından biri, öncelikle kültür dili olabilmektir.
Kültür ve Bilim Dili İlişkisi
“Kültür ile ilgili bir tanımın yapılması, kavramın içerdiği yapıya bir kısıtlama getirmektedir.
Soyutluluk içeren bir kavram olan kültür ile ilgili bir resim, şekil oluşturmak zor olmakla
birlikte bazı sınırlamaları da beraberinde getirecektir.” (Bingöl, 2010). Buna rağmen kültüre
bir çerçeve çizmek amacıyla kültür ile ilgili bazı tanım ve değerlendirmeleri vermekte yarar
vardır.
TDK (2005) kültürü “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi
değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal
çevresine egemenliğin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.” olarak tanımlamaktadır.
Tylor’a göre kültür ise; bilgileri, inançları, sanatı, hukuku, morali, töreleri, kişinin toplumdan
edindiği bütün istidat ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütündür (Soysal, 1985:236 akt.
Bingöl:2010).
Bir toplumda, tabiatın dışında, insan elinden ve dilinden çıkma her şeyin kültür kavramı
içerisine girebilir (Kaplan,2013). Bu noktada insan elinden ve dilinden çıkma olan bilimsel
çalışmalar da kültürün bir parçası olur. Bu çalışmaların halka açıklanmasında kültür dili ile
bilim dili kesişir.
Türkçenin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılıp bir kültür dili olarak gelişip serpilmesi;
ulusal ve evrensel nitelikli düşünce ve kültür birikiminin toplumda anlaşılıp yaygınlaşmasına
katkı sağladı. Hızla yalınlaşan ve gelişen ulusal dil; Türk toplumunun bilim, sanat ve felsefe
yaşamına yeni ivmeler kazandırmaya başladı (Sever, 2008). Bu ifadelerden hareketle bir dilin
kültür dili olarak gelişmesinin bilime ve bilim diline katkı sağlayacağı ortadadır.
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Kaplan (2013), kültür dili kavramını günlük konuşma ve bilim dili dışında geniş manada
yazılı ve sözlü edebiyat dili karşılığı olarak kullandığını belirtir. Bu durumda bir topluma ait
kültürün aktarımında, yaşatılmasında kültür dili büyük bir öneme sahiptir. Aynı şekilde bilim,
kültür sahibi bir toplumun doğayı açıklama ve yasalar bulma çabasıdır. İhtiyaçlar
doğrultusunda ortaya konulan toplumsal çalışmalar ve bilim, kültürün bir ögesi olarak
gelişimini sürdürür. Kültür dili, bilimsel çalışmaların yanı sıra edebi ve sanatsal çalışmaların
da temelini oluşturur.
Güvenç (1997); dilde ne varsa, toplum ve kültürde de asılları veya yankılarının olduğunu,
böylelikle kültürün gelişmesiyle dil, dilin gelişmesiyle de kültürün gelişip zenginleştiğine
dikkat çekmektedir (akt. Kartal, 2010).
Bilim dili ile kültür dili arasındaki ilişkiyi Korkmaz (2001), şöyle açıklıyor: “ Bilim dili, en basit
tanımı ile bir dilin genel kültür dilinden az çok ayrılan, çeşitli bilim dallarının, teknik ve sanat
alanlarının gerekli kıldığı söz varlığını, üslup ve anlatım özelliklerini ve terim ihtiyacını
karşılayabilen bir dil demektir. Her bilim dalının dildeki genel kavramlar dışında özel
kavramların karşılığı olan bir hayli terime de ihtiyacı olduğu için bilim dili, bir bakıma genel
kültür dili + terimlerin oluşturduğu özel bir dil olarak da tanımlanabilir.” Korkmaz’ın bu
düşüncesinden hareketle kültür dilinin bilim dilini içine alan bir yapı olduğunu söyleyebiliriz.
Aynı yazısında Korkmaz (2001), ayrıca yabancı dille eğitim-öğretim meselesine de değinerek
bu konuda, ülkemizdeki yanlış değerlendirme politikası sonucunda, yabancı dille eğitim ve
öğretim isteğinin yıldan yıla hızla arttığı, bu durumun kültür ve bilim dilinin geleceği
hususunda problemler yaratacağını ifade eder.
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Sorunu
Yabancı dilde eğitim, ana dil dışında herhangi bir dille belirli bir alanda ihtisas yapan kitleye
verilen eğitim öğretim çalışmalarıdır. Konuyla ilgili Sarıtosun (1994), “Bilim dili ulusal dilin
bir parçası olarak görülmeyip yabancı dillere dayandırılmışsa, bilim adamı ile öğrencisi ve halk
arasında iletişim kurmak çok zorlaşacaktır.” diyerek konunun bilim dili kapsamında
sakıncalarına vurgu yapar. Aynı yazısında Sarıtosun yabancı dilde eğitim vererek uygarlığa
bir an önce ulaşılabileceğini düşünenlerin yanılgı içinde olduğunu söyler.
Sarıtosun (1994)’ un bilim dilinin ulusal dilin bir parçası olarak görülmeyip yabancı dillere
dayandırılmasında gördüğü sakınca ile ilgili Kaplan (2013), “Türkiye'nin bugün en çok muhtaç
olduğu şeylerden biri, herkesin aynı mânâda kullanacağı, üzerinde anlaşmaya varılmış bir îlmî
terimler lügatine sahip olmaktır. Bu mesele çok kolay olan yeni kelimeler uydurma yolu ile
halledilemez. Aynı sahada çalışan ilim adamlarının bir araya gelerek kelime kelime tartışma ve
anlaşmaları ile belki bir çözüme ulaşılabilir.” şeklinde görüş bildirir.
Yabancı dille eğitim-öğretim eğilimine değinen Korkmaz (2001), bu eğilimi, günümüz bilgi
dünyasındaki gelişmelere ayak uydurabilme gereğinden kaynaklı toplumsal bir talep olarak
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açıklar. İş ve meslek hayatına atılan gençlerin, kendilerine iyi bir iş ortamı ayarlayabilmenin
yolunun yabancı dille eğitimden geçtiği inancına sahip olduklarını söyler. Ayrıca Korkmaz,
yabancı dil öğrenimi ile yabancı dilde eğitim ve öğretimin birbirine karıştırılmasını da büyük
bir yanılgı olarak görür.
Aksan (2003:143-152) bilim, teknik ve sanatın bazı alanlarında genç uzmanların çabaları ile
önemli ölçüde Türkçeleşmeye gidildiğini ve bu alanlarda pek çok terimin Türkçe karşılığı ile
kullanıldığını belirtir. Buna karşılık yabancı dille verilen eğitimin bilim, teknik, sanat gibi
alanlarda Türkçeleri var olan ya da türetilebilecek kavramların yabancı karşılıklarıyla
öğrenilmesine ve yerleşmesine yol açtığı üzerinde durur.
Kavcar (1999), yabancı dille eğitimin çıkmazlığından, ulusal kültür ve ulusal bağımsızlık
açısından tehlikeli olduğundan bahseder.
2. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Aksan (2004:401), Türkçenin; en eski dönemlerinde bile zengin söz varlığı, çeşitli kavramları
ve sınırsız türetme gücünün olması sebebiyle bir kültür ve bilim dili için gerekli nitelikleri
taşıdığını söyler.
Batıda ortaya çıkan bir sözcüğü Türkçeleştirmek; sadece dilimizi yabancı sözcüklerden
koruma aşamasında değil, Türkçenin bilim dili olarak gelişmesinde de önemli bir yer
tutmaktadır. Aksan (2004: 401-402), anadili bilincinden uzak tutumlara, yabancı dil eğilimi
ve tutkusuna karşın bugün birçok alanda terimlerin Türkçe karşılığı ile kullanıldığını, bu
kullanımların Türkçeyi bir bilim ve kültür dili haline getirdiğini belirtir.
Kavcar (1999), her dilin olduğu gibi Türkçenin de eksik yanlarının olduğunu, böyle bir
durumda yapılması gereken şeyin, dilimizi tamamen bir kenara atmak yerine onu kendi
olanaklarıyla geliştirip zenginleştirmeye çalışmak olduğunu, yetersiz ve eksik diye dilimizi
kendi yazgısına bırakmamak gerektiğini belirtir.
Eğer çağdaş dünyada yaşamak, çağdaşlaşmak istiyorsak, anadilimizi yabancı dillerin
baskısından kurtararak onu bilim dili olarak geliştirip zenginleştirmek, çağdaş bir konuma
getirmek zorundayız. (Kavcar, 1999)
Türkçeyi bilim dili haline getirme konusunda, Kaplan’ın “herkesin aynı mânâda kullanacağı,
üzerinde anlaşmaya varılmış bir îlmî terimler lügatine sahip olma” fikri üzerinde durulmuş ve
TDK resmi sitesinde, Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü adında 185.332 terimden oluşan
web tabanlı bir sözlük oluşturmuştur.
Sonuç olarak Türkçenin bilim dili olması için, bilimi oluşturan verileri, bilgileri, evrene bağlı
olguları ve bu olguları birbirine bağlayan yasaları başkalarına aktarırken, başka dillerin
literatürüne girmeden açıklaması ve kendi kendine yeter bir terim ve kavram havuzuna sahip
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olması gerekir. Bunu gerçekleştirmek için öncelikle ülkemizde bilimsel çalışmaların ivme
kazanması gerektiği söylenebilir. Kula ( ? ) da bilimcilerin neyi düşünebiliyorlar ve
düşüncelerini
dile
dökebiliyorlarsa,
bilim
dili
olarak
Türkçenin
onu
anlatabileceğini/adlandırabileceğini belirtir.
Ortaokul Türkçe ders kitaplarında gerek metinler gerekse etkinlikler aracılığıyla bilim dili
üzerinde durulabilir. Bunun için ülkemizde Türkçe terimlerle yapılmış bir bilimsel araştırma
sonucu, sadeleştirip metin şeklinde ders kitaplarına konulabilir. Böylelikle öğrenciler küçük
yaşta Türkçe bilimsel terimleri sözcük dağarcığına ekleyebilir.
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ABSTRACT
The novels of different periods focus on common issues. English literature has unique works of
literature which refer to common issues even though the works were written in different periods.
Among such literary works, Charlotte Bronte’s Jane Eyre (1847), and Jean Rhys’s Wide Sargossa Sea
(1966) are crucial to be analyzed in order to understand their approaches to feminism and the
intertextuality set between two texts by the means of feminist issues. It is necessary to focus on the
feminist approach, intertextuality and postcolonialism as Wide Sargossa Sea was written in the post
colonial approach. The feminist approach, and the intertextuality set between the works by the help of
the feminist approaches of the two works will be emphasized. The post colonial approach will be
emphasized. Thus, feminism in the works, the situation of the women in England in 19th century, the
postcolonial situation of women and the connection of all these issues set between two works by the
means of the intertextuality of the texts will be emphasized. Finally, the analysis of Jane Eyre and Wide
Sargossa Sea novels will reveal the two works’s similar and different approaches to feminist issues in
their ages and the intertextuality set between to texts by the help of these issues existing in both
works.
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1. INTRODUCTION
English literature which provides different type of texts by different authors also puts forth
certain examples which are interconnected. Even among the far distances, there could be
examples of such works which are strongly interconnected to each other. Besides, these
interconnected texts could be written in very different centuries but still have many common
qualities and points. In this perspective, two texts which are Jane Eyre by Charlotte Bronte
and Wide Sargossa Sea by Jean Rhys have such qualities.
At first, Jane Eyre which was written in 19th century may seem very old when compared to
Wide Sargossa Sea which was written in the 20th century. Beside this publication date
differences, the settings of the novels are quite different as one’s setting is England and
other’s is Jamaica. Still, inspite of such time and location differences, two texts with their main
characters and the events these characters are in have strong connections which make both
text a good example of intertextuality. In this perspective, the intertextuality which is set by
these main characters who are women and represents the feminist aspects of the two works
should be revealed by the analysis of this connection which will provide the feminist and
intertextual qualities of the texts.

2. METHOD
Feminism
Firstly, about women’s raising their voices to tell their concerns, their gender is an important
issue. Therefore, the feminist approach is important for the analysis of the work. In this
perspective in order to understand the feminist perpective it is important to emphasize
Christy Rishoi’s definition. According to him feminist perspective is “to recover and honor the
the specifity of women experience, and cultural significance by making women’s voices and
stories heard” (Rishoi:2003, 23). Rishoi states that it is necessary to display the significance
of the women, their importance in the society and make them visible and effective in the
society. Therefore, as it is understood from the words of Rishoi, femininist discourse aims to
narrate the functions of the patriarchal society, the condition of the women in this male
controlled world. Moreover, feminist perspective focuses on gender issue. In this perspective
Judith Butler emphasisez that “gender is culturally constructed” (Butler, 2002, 9). As Butler
states gender is not something physical but something cultural. Because women are coded in
certain cultural norms such as the ideology of the patriarchy which wants to control women,
keep them at home doing houseworks but not interfering the men’s life and business.
This oppression on women which is applied is also related to their past as some of these
women are women of the postcolonial countries or, so called “third world” countries which is
a term of the first world powers. Those women are the postcolonial women so their requests
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and voices parallels with postcolonial feminist approach. Rosemary Marangoly George
emphasizes that “from the early 1980s onward, postcolonial feminism in the West has been
centrally concerned with the terms in which knowledge about non-Western women was
produced, circulated, and utilized” (Rooney: 2006, 211). As it is stated, women of the third
world were tried to be shaped, controlled and oppressed by the first world of men who did
the same on all over the third world human beings until that time and there had been a
resistance to this suppression by the authors. In this perspective, this suppression becomes
the issue of postcolonial femist perspective and the authors who come from so called third
world and they embrace this point of view.
Postcolonialism
Firstly, due to the postcolonial background of the character, as the theoretical background of
the novel, postcolonialism and its literary qualities will be emphasized.There had been many
literary approaches for the analysis of the literary texts. But these literary approaches were
mostly dominated by western critics and according to critics such as Toni Morrison, Edward
Said and Judith Butler, these approaches and critics were Euro-American centered and didn’t
meet the necessities for the analysis of different kinds of texts from different parts of the
world. They wanted to provide a different perspective, view to look the world, not from the
window of the dominant idea. They provide speech for different cultures and provide
different interpretations. These voices are grouped together under the umbrella of cultural
studies and include an analysis of gender studies, African – American studies, and especially
postcolonial studies.
In this perspective postcolonialism “in English studies is an investigation of the literature
written by authors other than those who represent mainstream British or American
perspective. In America, these writers are African Americans, Jews, Chinese Americans,
Japanese Americans or Chicanos, for example” (Cowles: 1994, 272). As is it understood from
these lines, the immigrant authors of America became the pioneers of the postcolonial
writing. Because many countries exist in postcolonial state such as Sri Lanka, Fiji, Malaysia,
Pakistan and many more.
Although each member of these countries, has personal concerns, all want to be heard and
understood as valuable and contributing members of their society. Their individual and
public histories matters. They believe that their past and their present are connected. They
state that by denying and suppressing their past, they would be denying or forgetting who
they are. They want to tell their feelings, concerns according to their cultures without being
considered as marginal or insignificant voices. These critics provide new ways to see and
understand the cultural forces in society and literature.
Intertextuality
In order to determine the relation between two texts, it is necessary to emphasize the
intertextuality concept of Genette. Genette defines intertextuality as textual transcendency.
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The aim is to determine the relation between two texts. In his textual transcendency theory
five types come into prominence. Among them, first one is intertextuality. He defines
intertextuality “as the mutual association relation, namely, the concrete existence of a text in
another text” (Aktulum: 1999, 83). From this point, certain events occurring in Jane Eyre and
some other characters in the center of these events also exist in Wide Sargossa Sea with same
names and by such intersections, two texts are in mutual association. As Genette explains, by
means of adumbrations which are done with the help of the words that will provide
reminiscence in the mind of the reader, Jean Rhys makes reference to Jane Eyre novel and
provide intertextuality.

3. DISCUSSION
In the light of all these theoretical information, it is possible to reveal the intertextuality and
feminism connection between two novels. From this point it could be said that
“hypertextuality” which is among the types of Genette’s “transtextuality” is a concept that is
important for the analysis of both works. (Aktulum: 1999, 84). Hypertextuality is the relation
that connects a main text, deriving also from another text, to the text that derived from the
hypertext by a transformation or pastiche. In this perspective, even though the setting of
Wide Sargossa Sea is quite different than the setting of Jane Eyre novel, Wide Sargossa Sea
sets the story arc bond and provides a pastiche to Jane Eyre novel. Because in both novels the
life stories of the characters intersect. At the same time, Genette suggests a categorization
according to nature of relation which is hypertext’s being imitated or transformation of the
main text, and order which comes into existence according to hyper text’s being dramatic,
critical or serious. In this occasion, about hyper text’s being imitated, Wide Sargossa Sea novel
presents a very serious approach and focuses on the problems women have.
One of the transtextuality types is “paratextuality” (Aktulum: 1999, 85). It covers a text’s
relation to secondary textual elements which are left out of the same text namely before text
elements which are composed of headlines, intertitles, forewords, epilogues, warnings, notes,
scribbles and drafts. In paratextuality, it is focused on the function of paratextuality on
defining the text originally which is effective on the formation of the relation between reader
and text and of secondary importance compared to hypertext. These elements condition the
reaction of the reader to the text and the reader adheres to paratext. From this point, in the
foreword of Wide Sargossa Sea novel, which is an element of paratext, Jean Rhys says that
“Not, of course, literary so: it is in no sense a pastiche of Charlotte Bronte and exists in its own
right, quite independent of Jane Eyre. But the Bronte Book provided the initial inspiration for
an imaginative feat almost uncanny in its vivid intensity.” (Rhys: 1982, 11). Writer conditions
the reader in the foreword, by referring to the text that her text is connected, she doesn’t
deny the relation of two texts but praises her novel which was published in 1966 after more
than 100 years of the publication of Jane Eyre which was published in 1846 .
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Another transtextuality type is “architextuality” (Aktulum: 1999, 86). It is possible to
determine to what category a text belongs to in the context of genre. Even though the genre of
the text is stated certain times, it becomes the duty of the reader to name it. In this situation,
architextuality is a relation that determines what genre the text belongs to by looking at the
statements, elements in the text. When Jane Eyre is a novel which tells about a women and
her personal development in a society dominated by Creole class, Wide Sargossa Sea novel
also focuses on the personal development of a women in a similar type of society, therefore,
in the context of genre relation, it could be said that both novels are bildungsroman.
Another transtextuality type is “metatextuality” (Aktulum: 1999, 88). This type of relation is
interpretation relation which bonds a text to other text it makes reference without quoting
and naming. The relation here is criticism relation that bonds architext to hypertext. It is seen
commonly in the novels and autobiographies. In the context of this relation, for her work
Rhys says “the present novel – completed at last after much revision and agonized rejection
of earlier versions” (Rhys: 1982, 11). Jane Eyre novel also focuses on women and their
problems but not the problems of the women of the third world but the Anglo Saxon women
by forgetting the problems of the third world women. In this perspective, as author states,
Wide Sargossa Sea novel rejects the previous versions and writes the contemporary story of
the woman. In this perspective, its critical relation with the previous text is in this direction.
Jane Eyre novel which was written by Charlotte Bronte focuses on the woman character
called Jane Eyre. Jane Eyre is an orphan who was grown up by her cruel aunt Mrs. Reed. Later,
she was sent to boarding school and suffers from the tyranny of the principal Mr.
Brocklehurst there. After her years at the school, she works as a teacher for two years. After
that, she becomes the teacher of a French girl called Adela who lives in the manison of a man
called Mr. Rochester. She also rescues Mr. Rochester from the fire which was started by the
maid called Grace Poole. However, Grace Pool keeps staying at the mansion after this event.
When Mr. Rochester and Jane Eyre were on their wedding ceremony, Mr. Mason comes and
states that Mr. Rochester was married to Bertha who was Mr Mason’s sister as stated by Mr.
Mason in the story.
I affirm and can prove that on the 20th of October A.D.—(a date of fifteen
years back), Edward Fairfax Rochester, of Thornfield Hall, in the county of -,
and of Ferndean Manor, in -shire, England, was married to mysister, Bertha
Antoinetta Mason, daughter of Jonas Mason, merchant, and of Antoinetta his
wife, a Creole, at— church, Spanish Town, Jamaica (Bronte: 2012, 436).
Mr. Rochester doesn’t deny these words of Mr. Mason and and affirms this situation but
states that this was in his youth and Martha went mad and in that very moment Martha
comes out running on her both legs and arms touching ground. Grace Poole is responsible for
keeping her under control and as she couldn’t manage, Martha started the fire at home and
her coming out at that moment reveals that mystic fire event. Mary can’t accept this situation
and when she wanders around in poverty, she takes shelter in the house where Mary, Diana
and St. John live. Jon tells her that her uncle John Eyre died and left her an inheretence and
they were also cousins. Jane Eyre shares the inheretence with her couisins and keep living
with them. But she can’t banish Mr. Rochester from his mind and hears his voice at one of the
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nights. She immediately goes to his house and notices that this house was burnt down by
Bertha and Bertha was dead. Mr. Rochester moves to a new place with his two maids and has
visual impairment. Jane Eyre goes for help, marries to him, Mr. Rochester gains his sight again
and they have a kid.
From these events, Wide Sargossa Sea novel, published in 1966, has a strong connection with
Jane Eyre novel in the context of intertextuality. As Jane Eyre is an orphan, the hero of the
Wide Sargossa Sea novel, Antoinette is a woman who is fatherless and whose life is spend on
fighting against the men and the inequalities they bring out. Jane Rhys who states that she
rejected the previous versions, made changes and annexes in her work, and all of these made
the work more important about analysing it in the context of intertextuality.
Firstly, even though the period the works focus on are 19th century, the locations that events
take place are different. When Jane Eyre mentions about a life in England and the women
there, Wide Sargossa Sea novel focuses on the women in Jamaica. When Jane Eyre focuses on
men – women relations and class difference with a romantic approach, by making no
references to the postcolonial period and racial difference which is much more ahead of the
class difference, Wide Sargossa Sea portrays the situation the women of Jamaica which was a
colony of England. Therefore, the portrait of the women in the society where hegemon
colonizing power is dominant and the portrait of the women in the society where colonizer’s
power is applied are presented. Besides, when Jane Eyre novel mentions about a woman who
is a member of an oppressed and poor class, Wide Sargossa Sea mentions about a woman in
an elite, upper class. Therefore, class differences step into intertextual relations. Moreover,
when some characters’ lives intersect directly or indirectly some characters are completely in
opposite situations or directions. In this perspective, when Antoinette exists in Jane Eyre
novel as a Jamaican woman who is called Bertha, insane wife of Mr. Rochester, in Wide
Sargossa Sea novel, she exists as Antoinette, wife of Mr. Mason who claims that Bertha is her
sister in Jane Eyre novel. Furthermore, Mr. Mason who claims that he is Bertha’s sister who is
a Jamaican person in Jane Eyre novel, is presented as an English man in Wide Sargossa Sea
novel. Such complicated relations and characters empowers intertextual bonds. These
become the concrete elements of intertextuality.
Similiarly, in Jane Eyre novel, when the house is burned down by the white woman called
Bertha who is Antoinette in Wide Sargossa Sea novel, the house mentioned in the Wide
Sargossa Sea is burned down by black men. Therefore, in the context of intertextuality, the
relation between two texts is set by the principle of contrast. A text changes the other one
seriously. When in one society the women is seemed as the threat, in the other society it is
stated that the threat is men. When in Jane Eyre novel, Bertha is secluded into the house
under the cover of her being insane, the same character’s having all freedoms, benefiting
from every opportunity of life, going to school are provided in Wide Sargossa Sea novel.
Therefore, the different statue of women between socities and representation of this between
two novels are put forth. In the context of intertextual transion, Antoinette’s English husband
tells the story but his name is not provided in Jane Eyre novel. Therefore, the reader can’t
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understand whether this husband is Mr. Rochester or Mr. Mason. Thus, the text’s correlation
and intertextuality with Jane Eyre novel are put forth. In this perspective, when Mr. Rochester
is loyal to Jane Eyre, the woman he loves in the novel, Mr Mason cheats Antoinette in Wide
Sargossa Sea novel. Thus, criticizing the men again, the work makes a reference to Jane Eyre
novel again and sets the intertextual bond again.
Moreover, the maids call Antoinette as Bertha in Wide Sargossa Sea novel. Therefore, the
novel shows that it is a part of Jane Eyre text in the context of intertextuality. In this
perspective, in the third part of Wide Sargossa Sea novel, Arnette tells the events in the
eyesight of mad woman called Grace Poole who is tied onto the bed in a house in England.
Repeating the name of the maid in Jane Eyre again in Wide Sargossa Sea novel and providing
similarities and unity among the events, the unity with that text is set again. This unity
continues by the arrival of the Mr. Mason who is called as Antoinette’s husband previously
and whom Antoinette called him as her half sibling, and intertextual intersections are
completed by Antoinette’s dream in which she burns the house as the Bertha character does
in Jane Eyre novel.

4. CONCLUSION
Finally, the two texts which were written in different time periods and by the authors of
different nationalities point out common problems of the women. When they narrate those
problems and concerns of the women, their styles provide a connection. This connection
contains many intersection betwen to texts and shows how one text effects the other. In this
perspective, the concepts of intertextuality provide the ascertainment of two texts’
representation of the feminist perspective and their intersecting qualities.
From this point, in the concept of intertextuality and especially the transtextuality concept of
Genette, it has been obvious that two texts are parts of each other, they repeat each other and
they are correlative. Therefore, as Genette states, it is seen that Jane Eyre and Wide Sargossa
Sea Sea texts have five typical transtextuality types. Furthermore, by the theory of
intertextuality, it has been explicit that two texts refer to each other to reveal the problems of
the women in England or outside somewhere else like Jamaica and the oppresion of the male
dominated society.
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ABSTRACT
Pre-schools can only achieve their goals through functional and effective pre-school education programs. Therefore, effective implementation of
activities in pre-school education programs is of crucial. One of the main attainments of pre-school education programs is using Turkish
effectively. Effective use of Turkish has an important place in social lives and development of communicative skills of children. For this reason, in
accordance with pre-school education programs, pre-school teachers are expected to implement activities that support linguistic development of
children. Pre-school teachers’ implementing Turkish language activities effectively depends on their competencies related to implementing
Turkish language activities. The purpose of the present research is determining pre-school teachers’ remarks on the implementation of Turkish
language activities. The present research adopted survey model, and was conducted with the remarks of 9 pre-school teachers serving in preschools in the body of primary schools centre of the province of Nevsehir in 2014-2015 school year. Data of the research were collected through
semi-structured interview method, which is a qualitative research method. Descriptive analysis technique was used for data analysis, and the
obtained findings were presented qualitatively. Direct quotations of participants were included in the analysis in order to reflect their remarks
more distinctively. Since pre-school period is a critical period for linguistic development of children, Turkish language activities should be
included in the education with a student-centred implementation, and rich stimulants. The present research investigates whether pre-school
teacher include Turkish language activities in the daily education adequately. It was observed that planned activities were inadequate in quality
and quantity; and the related problems encountered by the teachers were stated clearly. The present research aims at providing pre-school
teachers with information about Turkish language activities and practices they can use.

Key Words: Pre-School Education, Turkish Activities, Turkish.

ÖZET
Okul öncesi eğitim kurumlarının amaçlarını gerçekleştirmesi okul öncesi eğitim programlarının işlevsel ve etkili olmasıyla mümkün olabilir.
Dolayısıyla okul öncesi eğitim programlarındaki etkinliklerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Okul öncesi eğitim
programlarının ana kazanımlarından biri Türkçeyi etkin ve güzel bir şekilde kullanabilmektir. Türkçeyi etkin bir şekilde kullanma çocukların
sosyal yaşantılarının ve iletişim becerilerinin gelişmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple okul öncesi eğitim programıyla paralel
bir şekilde okul öncesi öğretmenlerinin çocukların dilsel gelişimlerini destekleyecek etkinlikleri gerçekleştirmeleri beklenir. Okul öncesi
öğretmenlerinin Türkçe dil etkinliklerini etkili bir biçimde gerçekleştirebilmeleri öğretmenlerin Türkçe dil etkinliklerini gerçekleştirebilmelerine
yönelik yeterliklerine bağlıdır. Bu araştırmada, okulöncesi öğretmenlerinin Türkçe dil etkinliklerini gerçekleştirmelerine yönelik görüşleri
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma tarama modelinde olup 2014-2015 öğretim yılında Nevşehir il merkezinde ilkokul bünyesindeki
anaokullarında görevli 9 okul öncesi öğretmenin görüşü alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler, nitel araştırma yöntemlerinden yarı
yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel çözümleme tekniği kullanılmış ve elde edilen bulgular nicel olarak
sunulmuştur. Çözümleme sürecinde, görüşülen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara da yer
verilmiştir. Okul öncesi dönemin çocuğun dil gelişimi açısından kritik bir zaman dilimi olması nedeniyle Türkçe dil etkinliklerine gün içerisinde
öğrenci merkezli uygulama ve zengin uyarıcılarla yer verilmesi gerekmektedir. Yaptığımız araştırma ile okul öncesi öğretmenlerinin günlük
eğitim akışı içerisinde Türkçe dil etkinliklerine yeterince yer vermedikleri belirlenmiştir. Planlanan etkinliklerin ise nitelik ve nicelik yönünden
yetersiz olduğu görülmüş, öğretmenlerin uygulama sırasında karşılaştıkları benzer sorunlar açıkca ifade edilmiştir. Bu araştırma, okul öncesi
öğretmenlerine Türkçe dil etkinlikleri ve yapılabilecek uygulamalar hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Okulöncesi eğitim, Türkçe Etkinlikleri, Türkçe.
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1. GİRİŞ
Çocuk gelişimi ve eğitiminde, erken çocukluk eğitiminin önemi büyüktür. Erken çocukluk eğitimi çocuğun
ileriki yaşlardaki yaşantısını büyük ölçüde etkileyecek bir süreçtir. Erken çocukluk dönemi yaşamın
temelidir. Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişiminin en hızlı olduğu yıllardır. Erken çocukluk dönemi
çocuğun bedensel ve zihinsel gelişiminde olduğu kadar duygusal ve sosyal gelişimi ile kişiliğinin oluşumu
üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir.
Bu dönemde temeli atılan gelişim alanlarından biri de dil gelişimidir. Çocuğun, gelişiminin en önemli
göstergelerinden biri dili kullanabilmesidir. Dil gelişimi doğumla başlar ve bireyin yaşamı boyunca
devam eden bir süreçtir. Dil gelişimi; seslerin, kelimelerin kazanılmasını ve dil bilgisi kurallarına uygun
olarak kullanılmasını içerir. Bebek dünyaya geldiği andan itibaren çevresindeki sesleri algılamaya, tepki
vermeye ve ana dilinin temel öğelerini kazanmaya başlar. Erken çocukluk döneminden itibaren
konuşmanın desteklenmesi ve uygun ortam ve uyarıcıların sunulması dil gelişimini önemli ölçüde etkiler.
Erken çocukluk dönemi ana dilin kazanılmasında önemli ve kritik bir süreçtir. Bu dönemde dil ve iletişimi
destekleyici; etkinliklerin oluşturulmasında ve uygulanmasında okul öncesi eğitimin önemi
büyüktür(Özer, 2013). Çocukta dil kazanımı, sosyal çevreden etkilenir. Zira okul öncesi eğitim
kurumlarında uygulanan okul öncesi eğitim programının temel amaçlarından biri çocukların Türkçeyi
doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır (MEB,2013) Çocukların ana dilini kazanması, onların dil
becerilerinin yanında, zihinsel becerilerinin gelişmesini destekleyerek, dili işlevsel ve amaçlarına uygun
olarak kullanmalarını sağlayacaktır (Cummins, 2000). Bu nedenle öğretmenler okul öncesi dönemde
öğrencilerine; birbirleriyle etkileşime girebilecekleri zengin uyarıcı ortamlar sunarak, doğal ortamlarda
daha rahat iletişim kurmalarını ve sözel dil becerilerini kullanmalarını desteklemelidirler (Bunce, 1995).
Çocuğun aktif bir şekilde sözel etkileşimlere girebilmesini kolaylaştırmak için etkinliklerin çocuk
merkezli olması gerekir. Özellikle çocukların günlük deneyimlerini aktarmalarına fırsat veren etkinlikler
düzenlenmelidir. Çocukların malzeme seçmesine ve yapacağı işe karar vermesine olanak verilmelidir.
Çocukların deneyimlerini ve yaratıcı düşüncelerini sözel olarak ifade etmeleri için fırsatlar yaratılmalıdır.
Çocukların kullandıkları anlamlı sözel ifadelerine ve isteklerine değer verilmelidir (Wishon, Brazee ve
Eller, 1986).
Bu etkinlikler çocukların yeni sözcükler öğrenerek sözcük dağarcıklarını geliştirmelerine, sözcükleri
doğru ve yerinde kullanabilmelerine, dil aracılığıyla düşüncelerini ifade edebilmelerine ve kitap sevgisi ve
kitap okuma alışkanlığı kazanabilmelerine yardımcı olmaktadır (Zembat ve Yurtsever, 2002).
Okul öncesi eğitim programlarında okuma yazma öğretimi yoktur. Ancak okuma yazmaya hazırlık için
gerekli olan tüm becerilerin geliştirileceği etkinlikler yer almaktadır. Okuma yazmaya hazırlık
etkinliklerinde ise dil gelişiminin önemli bir yeri vardır (Albayrak, 2000; Girgin, 2002).
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Okul öncesi “Türkçe dil etkinlikleri”, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamasını
amaçlar ve kelime dağarcıklarının geliştirilmesini destekler. Kelime dağarcığı gelişen çocuk zamanla
kelime tanımlama becerisini geliştirir böylece dile hâkimiyeti artar.
Çocuğun dile olan hâkimiyetinin artması paralel olarak zihinsel gelişimde de önemli rol oynar. Nedensonuç ilişkisi kurma, kavramları kullanabilme ve problem çözebilme becerileri de zihinsel gelişimiyle
birlikte gelişir. Türkçe dil etkinliklerinde çocuklar belli durumlarla ilgili duygularını sadece sözel
ifadelerle değil vücut hareketlerini, jest ve mimiklerini kullanarak da ifade ederler. Yaratıcılıklarını ortaya
koyma fırsatı bulurlar, böylece psiko-motor becerileri de desteklenir. (Megep,2007).
Çocuklar, dil etkinlikleri uygulamalarında vücut hareketleri, jest ve mimikleri kullanabilme fırsatını bulur.
Türkçe dil etkinlikleri uygulamalarında sırasını bekleme, başkalarının haklarına, duygu ve düşüncelerine
saygı duyma, kendi duygu ve düşüncelerini sosyal kurallar çerçevesinde açıklama, farklılıkları kabul
edebilmeyi öğrenir. Sosyal çevre tarafından kabul edilebilen davranışlar sergileyen çocuk sosyal kabul
görür, özgüveni gelişir (Megep,2007).
Sosyal kabul gören çocuğun öğrenmeye yönelik etkinliklere olan ilgisi artar. Zira okul öncesi etkinliklerin
amaçlarından birisi de öğrenmeyi sevdirebilmek ve öğrenmeyi öğretebilmek olmalıdır. Zira çocuğun
öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirebilmesi nitelikli bilişsel uyarıcılara, zengin dil etkileşimlerine
bağlıdır. Öğrenme ise aktif bir oluşumdur, yaşantılar sonucu meydana gelir (Köksal, Yağışan ve
Aksoy,2013; Beyhan ve Köksal, 2013). Aynı zamanda görsel-işitsel hafızanın gelişmesi, benzerlik ve
farklılıkları ayırt edebilmesi, görsel olgunluğun gelişmesi gibi becerilerin gelişimi desteklenir. Gözlem
yapma ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Çocuğun gelişim alanlarındaki gelişmenin bir uzantısı
olarak sonuçta okul başarısı da desteklenir.
Okul öncesi Türkçe dil etkinlikleri iyi planlanmış bir süreçle başlamalı ve çocuğun tüm gelişim alanlarını
desteklemelidir. Öğretmen grubundaki çocukların gelişim özelliklerine, yaş ve dikkat sürelerine ilgi ve
ihtiyaçlarına dikkat ederek okul öncesi eğitim programında yer alan kazanım, gösterge ve kavramları
kullanarak çocuğun yaparak ve yaşayarak öğrenmesini destekleyici aktif etkinlikler planlanmalıdır
(Megep, 2007). Bu durumda farklı yöntem ve teknikleri kullanılmasına özen gösterilmeli, sosyal ve
kültürel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Türkçe dil etkinliklerinin planlanmasında
etkinliklerin çocukta zihinsel yetenekleri ve problem çözme geliştirmesine önem verilmelidir.
Etkinliklerin planlanmasında aylık plan ve günlük eğitim akışlarının değerlendirmeleri, çocukların gelişim
gözlem formları göz önünde bulundurulmalıdır. Planlanan etkinlikler gün içindeki diğer etkinliklerle
birbirini tamamlayacak pekiştirecek kazanımları içermelidir.
Türkçe dil etkinlikleri çocuk-çocuk ve çocuk-yetişkin iletişimini destekleyecek etkinliklerle
zenginleştirilmelidir. Etkinlikler sözel ve sözel olmayan dil becerilerini kapsamalıdır. Okuma yazmaya
hazırlık becerileri planlana etkinlikler içerisinde mutlaka yer almalıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarında
Türkçe dil etkinlikleri bireysel ve grup etkinlikleri şeklinde planlanmalıdır.
Türkçe dil etkinliklerinin uygulanmasında zaman sınırlayıcı olmamalı ve gün içerisinde çocukların hazır
bulundukları, ilgilerinin yoğun olduğu her zaman dilimi kullanılan esnek programlara ya da etkinlik
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düzenlerine yer verilmelidir. Etkinliklerin uygulanmasında kullanılacak ortam düzenli olmalı, zengin
uyarıcılarla ortam desteklenmelidir.
Eğitim ortamı çocukları eğlendirecek ve öğrenmeyi sağlayacak bir düzene sahip olmalıdır. Etkinlik ortamı
dış seslerden etkilenmemeli, izole bir ortam olmalıdır. Etkinlik ortamı düzenlenirken sınıftaki öğrenci
sayısı dikkate alınmalıdır.
Etkinliklerin uygulanmasında tekerleme, şiir, bilmece, parmak oyunu, kitap okuma, kitabı sağdan sola
çevirme gibi etkinlikler, öykü anlatma, öykü tamamlama, öykü oluşturma, öyküyü resimlendirme,
etkileşimli ve paylaşımlı kitap okuma etkinlikleri, dramatizasyon, Taklit oyunları, kelime oyunları, aynı
sesle başlayan ve biten kelime oyunları, duyduğu sesi resimleme çalışmaları, basit deyimleri resimleme
çalışmaları, beden dilini kullandığı pandomim, sohbet, beyin fırtınası ve aile katılım çalışmaları
etkinlikleri kullanılabilir. Belirtilen bu etkinlilerden bir ya da birkaç tanesi seçilerek günlük eğitim
planına düzenli olarak alınmalıdır.
Bu etkinlikler için albümler, resimli kartlar, hikaye kartları, teki kaybolmuş nesneler,gerçek nesneler,
oyuncaklar, farklı objeler, kuklalar, kostümler, müzik aletleri, koleksiyonlar, slayt, CD, interaktif videolar
kullanılabilir.Uygulama esnasında farklı ve bol araç gereç kullanılmalıdır.
Etkinlik öncesi yapılacak etkinlikle ilgili kısa ve net bilgi verilmelidir.Olumlu pekiştireçler kullanılarak
çocuklar öğrenmeye ve dili kullanmaya cesaretlendirilmelidir. Açık uçlu sorularla etkinlikler
pekiştirilmelidir. Öğretmen etkinliklerin uygulanması esnasında yapıcı bir dil kullanmalı ve iyi bir
dinleyici olmalıdır.
Ses tonunu etkinliklerde dikkat çekmek, model olmak ve duyguları ifade edecek şekilde
ayarlayabilmelidir. Sevilen etkinlikler ilerleyen günlerde tekrar edilerek birikim sağlanmalıdır.
Sistemli bir şekilde planlanan ve uygulanan Türkçe dil etkinliklerinin mutlaka değerlendirilmesi
yapılmalıdır. Okul öncesi eğitimde Türkçe dil etkinliklerinin önemi nedeniyle uygulanan sürecin planlı ve
programlı olup mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Zira okul öncesi eğitim programında yer alan
kazanımlar göz önünde bulundurularak hazırlanan Türkçe dil etkinliklerinin beklenilen öğrenme
çıktılarına ne kadar ulaşıldığının izlenmesi gerekmektedir. Yapılacak değerlendirme bir sonraki
uygulamaların planlanmasında öğretmene rehberlik edecektir. Günlük Türkçe dil etkinliklerin
değerlendirilmesi amacıyla çocuklarla sohbet yapılarak, açık uçlu sorular sorulabilir. Çocuklar
birbirlerine sunum yapabilirler; etkinlik sonunda resim yapabilirler. Etkinliklerle ilgili çekilen fotoğraflar
çocuklarla incelenebilir veya sergiler düzenlenebilir. Etkinliklerin değerlendirilmesinde betimleyici
sorular, duyuşsal sorular, kazanımlara yönelik sorular, etkinliği gerçek yaşamla ilişkilendiren sorular
sorularak değerlendirme yapılabilir. Ayrıca her öğrenci için bir gözlem formu tutulmalı, gözlem sonuçları
dil gelişim alanında belirtilmelidir. Ayrıca her çocuk için gelişim-portfolyo dosyaları tutularak öğrenciye
ait öğrenme ürünleri kayıt altına alınmalıdır. Öğretmen değerlendirme sürecinde bir öz değerlendirme
yaparak yeterliliklerini belirlemelidir.
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Öğretmenlerin değerlendirme sonuçları ile ilgili bilgileri günlük eğitim akışında ve aylık planda bulunan
yer alan değerlendirme bölümüne kaydetmeleri uygulanan Türkçe dil etkinlikleri ile ilgili süreçlerin
tutarlılığını ölçmede ve diğer etkinliklerin hazırlanmasında önleyici ve geliştirici önemli ipuçları
sağlayacaktır.
Ana dili eğitimi ve öğretiminde kullanılan en önemli materyal yazılı metinlerdir. Baş (2006) bu metin
türlerinden söz varlığı ögesi bakımından en verimli olanlardan birinin “masal” türü olduğunu belirtir.
Masal gerek atasözü, gerek deyim, gerek ikileme ve gerekse de diğer söz varlığı ögeleri bakımından
zengin bir türdür. Masal, ana dili eğitiminde yararlanılması gereken önemli bir türdür. Karatay’a
(2007)göre Okul öncesi dönemde masallar aracılığıyla çocuk, dinleme- anlama, konuşma ve anlatma
becerileri edinir; çocuğun olayları, çevreyi algılama ve kendini ifade etmede sözcük hazinesi gelişir.
Görgü’ye (2007) göre “Çocuğun gelişiminde“masal çağı” döneminde dil gelişimini destekleyici masal
okuma etkinliği gerçekleştirilebilir. Sözgelimi bir masal okunduktan sonra; masal hakkında konuşma,
masal ile ilgili soruları yanıtlama, masalı dramatize etme, çocuğun dinleme ve anlatma becerisinin
gelişmesini sağlayacaktır.
Okul öncesi eğitimde çocuk, gerçekleştirilen rutin etkinliklerde örneğin öğrenme merkezlerinden kitap
merkezi, sanat merkezi, fen merkezi vb. alanlarda hem konuşur hem de karşılarındakini dinlemeye çalışır.
Çocuk bu etkinlikler dille ilgili deneyimler gerçekleştirir, anlaşıldığını hissederse güvende olur ve dolaylı
yoldan dil kazanımını gerçekleştirmiş olur. Evcilik merkezi gibi alanlarda oynarken bildikleri ya da
öğrendikleri rolleri taklit eder ve birbirleriyle iletişime girerler.
Kavram eğitimi; film, slayt, video, tiyatro, şiir-tekerleme-parmak oyunları, şarkı söyleme, müzik dinleme,
drama; hikaye öncesi ve sonrası etkinliklerden hikaye anlatma, dinleme yarım bırakılan hikayeyi
tamamlama gibi etkinlikler çocuğun yeni sözcükler kazanımını, bağımsız düşünebilme ve sonuç çıkarma
gibi becerilerini geliştirerek dil gelişimini desteklemektedir.
Erken çocukluk döneminde, uygulanan etkinlikler kadar bu etkinliklerin yöntemi de önemlidir. Bu
dönemde benzetim yöntemi, beyin fırtınası, demonstrasyon(gösteri), düz anlatım yöntemi, araştırma ve
inceleme gezileri, drama, proje çalışmaları, rol oynama, soru cevap yöntemi, kavram haritaları, orff gibi
yöntem ve teknikler etkili olacaktır.
Erken çocukluk döneminde; zıtlıklar içeren oyunlar oynamak, zamana ilişkin kavramlar kullanmak, dil
ötesi becerilere ilişkin oyunlar oynamak, çocukla konuşmak için zaman ayırmak, çocuğa model olmak,
çeşitli fiillerin ifade edilmesini içeren resimli kartlar hazırlamak ve bunları çocuğa anlattırmak, çocuğa
günlük deneyimlerini mutlaka anlattırmak dil eğitiminde önemlidir. Zira Türkçe öğretimi bilgi değil bir
beceridir. Bu nedenle dinleme, konuşma, okuma ve yazmaya hazırlık etkinlikleri etkin olarak
kullanılmalıdır. Ayrıca düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, analizsentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerinin geliştirilmesi Türkçe dil öğretiminde
önemlidir. Türkçe öğretiminde dil becerileriyle birlikte zihinsel becerileri geliştirme de önemli
olmaktadır.
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Erken çocukluk döneminde; okul öncesi eğitimi, çocukların dil gelişimi kadar zihinsel, duygusal, sosyal
gelişim üzerinde de çok olumlu etkileri olan önemli bir eğitim sürecidir. Bu nedenle okul öncesi eğitimi
yaygınlaştırılmalıdır. Bu nedenle, ev merkezli okulöncesi eğitimi programları, ana-baba okulları, radyo ve
televizyon programları, panel, seminer gibi çeşitli programlar hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.
Okul öncesi eğitimi almanın dil gelişimi üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna göre; okul öncesi eğitimi
programlarının içeriği dil gelişimine yönelik çeşitli etkinliklerle daha da zenginleştirilmelidir.
Okul öncesi eğitimi öğretmeni yetiştiren eğitim fakülteleri lisans programlarında; okulöncesi eğitimi
öğretmeni olacak öğretmen adaylarının kendi diline hakim olan ve doğru konuşan öğretmenler olarak
yetişmelerine daha çok önem verilmelidir. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki genel sınıf ortamının,
öğrenme merkezlerinin ve kullanılan materyallerin, çocukların dil gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek
şekilde düzenlenmelidir.
Okul öncesi eğitim kurumlarında verilen eğitimin daha etkin olabilmesi için, aile ile işbirliği yapılmalı,
aileler çocuk için nasıl daha iyi bir model olunabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Televizyonun
çocuklar üzerindeki etkisi olduğu bir gerçektir. Bundan yola çıkarak, çocuklara evde ve okul öncesi eğitim
kurumlarında çocukların kelime dağarcıklarını geliştirebilecek, dil ve kavram gelişimini sağlayabilecek
eğitsel programların hazırlanması ve izlettirilmesine özen gösterilmelidir.
Bu nedenle yapılan bu çalışmada okul öncesinde görev yapan öğretmenlerin Türkçe dil etkinliklerinin
uygulanışına yönelik görüşleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Bu Amaç Doğrultusunda Araştırmanın Alt Problemleri:
-

Okul öncesi öğretmenleri, Türkçe dil etkinlikleri saatinde hangi uygulamalara yer vermektedirler?
Okul öncesi öğretmenleri, Türkçe Dil Etkinliklerini haftada ne kadar sıklıkla programlarına
almaktadırlar?
Okul öncesi öğretmenleri, Türkçe Dil Etkinliklerini gerçekleştirirken hangi sorunlarla
karşılaşmaktadırlar?
Okul öncesi öğretmenleri Türkçe Dil etkinliklerini gerçekleştirirken karşılaştıkları sorunları
giderebilmek için hangi yöntemleri kullanmaktadırlar?

2. YÖNTEM
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Durum çalışması, araştırılan olguyu kendi yaşam çerçevesi içinde inceleyen, olgu ve içinde bulunduğu
ortam arasındaki sınırların kesin hatlarla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri kaynağının
mevcut olduğu durumlarda kullanılan bir araştırma desenidir (Yin, 1984; Yıldırım ve Şimşek,2006).
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Araştırma desenini oluşturan durum çalışmasında da geniş örneklemler kullanılarak sınırlı sayıdaki
değişkeni katı kurallar doğrultusunda ele almak yerine, bir olay ya da durum üzerinde boylamsal ve
derinlemesine inceleme yapılmaktadır (Flyvbjerg, 2006, Akt; Çiftçi, Sünbül ve Köksal,2013). Araştırmanın
çalışma grubunu 2014 yılında Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapmakta olan okul öncesi
öğretmenlerinden ulaşılabilinen 9 tanesi oluşturmaktadır.
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinden 8’i bayan 1 tanesi de erkektir. Araştırmanın çalışma
grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilirlik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir
durum örneklemesi yöntemi araştırmaya hız ve pratiklik kazandırır (Çiftçi, Sünbül ve Köksal,2013).
Genellikle, kolay ulaşılabilen örneklemler göreli olarak daha az maliyetlidirler. Ayrıca, tanıdık bir
örneklem üzerinde çalışma, bazı araştırmacılar için daha pratik ve kolay algılanabilir (Çiftçi, Sünbül ve
Köksal,2013).
Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Araştırma öncesinde konu ile ilgili literatür taraması yapılarak bu alanda yapılmış olan çalışmalar
incelenmiş ve araştırmacılar tarafından uzman görüşleri de alınarak 4 sorudan oluşan bir görüşme formu
hazırlanmıştır. Görüşme formu nitel alanda veri toplama amacıyla kullanılan tekniklerden birisidir.
Bu yöntemde katılımcıların sorulara yanıtlar vermesi istenir.
Araştırmanın güvenirliliğinin
gerçekleştirilmesi amacıyla görüşme kodlama anahtarı hazırlanmış ve 15 öğretmen için boş olarak
çoğaltılmıştır. Araştırmacı ve alandan bir uzman, birbirlerinden bağımsız olarak görüşme döküm
formlarını okumuşlar ve ilgili görüşme kodlama anahtarındaki her sorunun yanıtını içeren uygun
seçeneği işaretlemiştir. Görüşme kodlama anahtarına işaretlemeler yapılırken, uzman katılımcıların
yanıtlarını kodlama anahtarında bulamamışsa, araştırmacı ve uzman kendi anladıkları biçimde yeni bir
tema/ seçenek oluşturmuşlardır.
Daha sonra, uzmanın değerlendirmesi ile araştırmacının değerlendirmesi ilgili soruya verilen cevap
seçeneği kontrol edilmiş ve “Görüş Birliği” ve “Görüş Ayrılığı” biçiminde işaretlenmiştir. Araştırmacı ile
uzman ilgili sorunun aynı cevap seçeneğini işaretlemişlerse görüş birliği, farklı seçenekleri
işaretlemişlerse görüş ayrılığı olarak kabul edilmiştir.
Araştırmanın güvenirlik hesaplamasında, Miles ve Huberman’ın (1994) aşağıdaki formülleri
kullanılmıştır.
P (Güvenirlik)= Na ( Görüş Birliği)
Na (Görüş Birliği)+ Nd ( Görüş Ayrılığı)
Tablo 1’de görüşme kodlama anahtarlarında yer alan soruların güvenirlilik yüzdeleri, güvenirliliği yüksek
olan sorudan en düşük olan soruya doğru sıralı olarak verilmiştir.
Tablo 1. Öğretmen Görüşme Kodlama Anahtarında Yer Alan Soruların Güvenirlik Yüzdeleri
Sorular
Güvenirlik Yüzdeleri (%)
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Soru 3
Soru 2
Soru 4
Soru 1

96
93
86
81

Öğretmen görüşme kodlama anahtarının güvenirlik çalışmasında, 1. soruda en düşük%81 ve 3. soruda
%96 en yüksek olarak hesaplanmıştır. Öğretmen görüşmekodlama anahtarının güvenirlik ortalaması %
89 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz yönteminde,
katılımcılardan elde edilen veriler okuyucuların anlayabileceği ve kullanabilecekleri bir biçime sokulur
(Çiftçi, Sünbül ve Köksal,2013). Betimsel analiz yönteminde elde edilen veriler daha önceden belirlenen
temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Görüşleri daha net bir şekilde aktarabilmek amacıyla zaman
zaman doğrudan alıntılara da yer verilebilir. Katılımcılardan alınan formlar bir sıraya konmuş ve sırasına
göre bir numara (Ö:1, Ö:2, Ö:3…) verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda elde edilen veriler daha önceden
belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular kategorilere ayrılmış, frekans ve
yüzdeleri hesaplanmıştır. Araştırmada temaların oluşturulmasında; Temaların
- Kapsamlı olmasına
- Birbirini etkilemeyecek bir şekilde bağımsız olmasına
- Her bir temanın belli bir düşünceyi ifade edebilmesi için eşsiz olmasına
Araştırmanın amacına uygun olmasına dikkat edilmiştir.
Katılımcıların Özellikleri
Araştırmaya katılan öğretmenlerin özellikleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2 Öğretmenlerin Eğitim Durumları, Okul Türleri ve Hizmet Sürelerine İlişkin Özellikleri
Özellik

f

%

Eğitim Fakültesi
5
AÖF Okul Öncesi 4
Öğretmenliği
Programı
9

56
44

Okul Türü
Toplam

İlkokul Ana Sınıfı

9
9

100
100

Hizmet Süresi

2 yıl

1

11,1

Eğitim Durumu

Toplam

100
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6 yıl
7 yıl
13 yıl
14 yıl
18 yıl

1
2
2
1
2
9

Toplam

11,1
22,2
22,2
11,1
22,2
100

Tablo 2’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan 9
öğretmenden 5’i Okul öncesi öğretmenliği, 3’ü
Çocuk Gelişimi,
1 öğretmen ise Sınıf
Öğretmenliği bölümü mezunudur.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin 8’i bayan 1’i
ise erkektir. Öğretmenlerin hizmet süreleri 2 yıl ile 18 yıl arasında değişmektedir.
Öğretmenlerin tamamı ilkokul bünyesinde bulunan anasınıflarında çalışmaktadır.

3. BULGULAR VE YORUMLAR
Araştırmanın birinci alt problemine ilişkin olarak “Okul öncesi öğretmenleri, Türkçe dil etkinlikleri
saatinde hangi uygulamalara yer vermektedirler? sorusuna cevaplar aranmıştır.
Tablo 3. Öğretmenlerin “Türkçe dil etkinlikleri saatinde hangi uygulamalara yer vermektedirler?”
Sorusuna Verdikleri Yanıtlar ve Frekans Dağılımları
Türkçe Dil Etkinlikleri Uygulamaları
Grup Sohbeti
Beyin Fırtınası
Drama
Seemper Çalışması
Kavram Haritaları
Öykü Tamamlama
Öykü Resimleme
Resimlerden Öykü Oluşturma
Şiir Okuma
Hikâyeye Uygun Şiir Oluşturma
Ritim Çalışmaları
Bilmece
İnteraktif Hikayeler
Sesler ile Şarkılar
Tekerlemeler
Parmak Oyunları
Kukla Oyunları

f
9
9
9
9
8
8
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3

%
8,5
8,5
8,5
8,5
7.5
7.5
5.7
5.7
5.7
5.7
4.7
4.7
4.7
3.8
3.8
3.8
2.8
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Görüşler Toplamı

106 100

Tablo 3’te görüldüğü gibi, bu soruya, öğretmenlerin 9’u
“grup sohbeti”, 9’u “beyin fırtınası”, 9’u “drama”, 9’u
“Seemper Çalışması”, 8’i “Kavram haritaları”, 8’i ’Öykü tamamlama“6’sı “Öykü resimleme”, 6’sı
“Resimlerden Öykü oluşturma”, 6’sı “Şiir okuma”, 6sı “Hikâyeye Uygun Şiir Oluşturma”, 5’i “Ritim
Çalışmaları”, 5’i “Bilmece”, 5’i “ İnteraktif Hikayeler”, 4’ ü “Sesler ile Şarkılar”, 4’ü “Tekerlemeler”, 4’ü
“Parmak Oyunları” ve 3’ü de “Kukla Oyunları” biçiminde yanıtlamıştır. Ö3, “Türkçe dil etkinliklerinde
daha çok beyin fırtınasını kullanıyorum. Çünkü çocuklar daha serbest bir şekilde konuşup görüşlerini
ifade edebiliyorlar” şeklinde görüş bildirmiştir. Ö2 de “ Türkçe dil etkinliklerinde Grup sohbetleri
yaptırayım. Böylece çocuklar hem sosyalleşmekte hem de görüşlerini nerde nasıl ifade edebileceklerini
öğrenmektedirler” şeklinde görüşünü ifade etmiştir.

Araştırmanın ikinci alt problemine ilişkin olarak “ Okul öncesi öğretmenleri, Türkçe Dil Etkinliklerini
haftada ne kadar sıklıkla programlarına almaktadırlar?”sorusuna cevaplar aranmıştır.
Tablo 4. Öğretmenlerin “Türkçe Dil Etkinliklerini haftada ne kadar sıklıkla programlarına
almaktadırlar?” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar ve Frekans Dağılımları

Programda yer alan Türkçe Dil f
Etkinliği Uygulama Sıklığı
Her gün
6
Haftada 3 gün
3
Görüşler Toplamı
9

%
67
33
100

Tablo 4’de görüldüğü gibi, bu soruya, öğretmenlerin 6’sı “her gün” ve 3’ü de “haftada 3 gün” şeklinde
ifade etmişlerdir. Ö6, “Her gün yer vermeye çalışıyorum. Çocuklara sınıf içi günlük sorumluluklar
veriyorum ve bu sorumluluklar içerisinde Türkçe dil etkinliğine de yer veriyorum” şeklinde görüşünü
ifade etmiştir. Yine Ö9, “ Türkçe dil etkinliğine her gün yer vermeye çalışıyorum” şeklinde görüşünü
ifade etmiştir. Araştırmanın üçüncü alt problemine ilişkin olarak “Okul öncesi öğretmenleri, Türkçe Dil
Etkinliklerini gerçekleştirirken hangi sorunlarla karşılaşmaktadırlar?” sorusuna cevaplar aranmıştır.
Tablo 5. Öğretmenlerin “Türkçe Dil Etkinliklerini gerçekleştirirken
karşılaşmaktadırlar?” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar ve Frekans Dağılımları
Karşılaşılan Sorunlar
Öğrencilerdeki dikkat eksikliği
Öğrencilerdeki kelime hazinelerinin
yetersizliği
Öğrencilerin isteksizliği

f
9
6

%
35
23

5

19

hangi
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Ses Bilgisi bozuklukları
Artikülasyon bozuklukları
Hikayelerdeki devrik cümleler ve
hikayeyle uygun olmayan resimler
Görüşler Toplamı

4
1
1

15
4
4

Tablo 5’de görüldüğü gibi, bu soruya,
öğretmenlerin 9’u “öğrencilerdeki dikkat
eksikliği”,
6’sı“öğrencilerdeki
kelime
hazinelerinin yetersizliği”, 5’i “öğrencilerin
isteksizliği”, 4’ü “ses bilgisi bozuklukları”, 1’i
26
100
“artikülasyon bozuklukları” ve 1’i de
“hikayelerdeki devrik cümleler ve hikayeyle uygun olmayan resimler” şeklinde ifade etmiştir.”
Ö2, “ Bazı öğrencilerin dikkat eksikliklerinden dolayı etkinlikleri gerçekleştirmekte zorlanıyorum”
şeklinde süreç içerisinde yaşamış olduğu sıkıntıyı dile getirmiştir. Ö3, “Çocukların dikkatini çekmek için
ses tonumu ayarlamaya çalışıyorum. Bilmeceleri ödülle soruyorum. Hikâyelerde devrik cümleler
bulunuyor, resimler her zaman uygun olmuyor” şeklinde görüşünü ifade etmiştir. Araştırmanın dördüncü
alt problemine ilişkin olarak “Okul öncesi öğretmenleri Türkçe Dil etkinliklerini gerçekleştirirken
karşılaştıkları sorunları giderebilmek için hangi yöntemleri kullanmaktadırlar?” sorusuna cevaplar
aranmıştır.
Tablo 6. Öğretmenlerin “Türkçe Dil etkinliklerini gerçekleştirirken karşılaştıkları sorunları
giderebilmek için hangi yöntemleri kullanmaktadırlar?” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar ve Frekans
Dağılımları
Karşılaştıkları Sorunları Giderme Yöntemleri
Her gün hikaye kitabı okutmak
Okul-Aile işbirliğini sağlayarak
Pekiştireçler kullanarak
Farklı Materyaller kullanarak
Ses oyunları gerçekleştirerek
Resimler çizdirip yorumlatarak
Sınıfın hep birlikte katılımını sağlayacak etkinlikler yaptırarak
Ses tonunu değiştirip farklı jest ve mimikleri kullanarak
Öğrencilere sorumluluklar vererek
Zaman zaman uyararak
Görüşler Toplamı

f
9
8
6
5
5
4
3
2
2
1
45

%
20
18
14
11
11
9
7
4
4
2
100

Tablo 6’da görüldüğü gibi, bu soruya, öğretmenlerin 9’u “ her gün hikaye kitabı okutarak”, 8’i “ Okul aile
işbirliğini sağlayarak”, 6’sı “Pekiştireçler kullanarak”, 5’i “Farklı materyaller kullanarak”, 5’i “ Ses oyunları
gerçekleştirerek”, 4’ü “Resimler çizdirip yorumlatarak”, 3’ü “Sınıfın hep birlikte katılımın sağlayacak
etkinlikler yaptırarak”, 2’si “Ses tonunu değiştirip farklı jest ve mimikler kullanarak”, 2’si “Öğrencilere
sorumluluklar vererek” ve 1’i de “Zaman zaman uyararak” şeklinde ifade etmiştir.”
Ö3, “Ses tonları jest mimiklerimi kullanarak dikkatlerini toplamaya çalışıyorum” şeklinde görüşünü ifade
etmiştir.
Ö9, “Sorular sorarak sorumluluk vererek ilgi çekecek ve anlatımlara heyecan katarak çocukların ilgisini
çekiyorum. Ödül yöntemine de başvuruyorum” şeklinde görüşünü belirtmiştir.
4. SONUÇ
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Okul öncesi dönem çocukta dil gelişiminin desteklendiği kritik dönemlerden biridir. Demir, Yapıcı ( 2007)
“Dilimizi insanımıza öğretme konusunda başarılı olamazsak hiçbir alanda başarılı olamayız. Gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kalmamızın önemli nedenlerinden biri de ana dili eğitiminde yapılan
yanlışlıklar ve buna bağlı başarısızlıklardır” ifadesini kullanmışlardır. Dolayısıyla geleceğimizi çocuklarla
imar ettiğimize göre okul öncesi alanda görev yapan öğretmenlerimize bu konuda ciddi görev
düşmektedir. Dil gelişimini sağlayan en aktif etkinlikse önemseyerek uygulanan Türkçe Etkinlikleridir.
Okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin Türkçe etkinliklerini gerçekleştirme
süresi, sıklığı, karşılaşılan problemler ve çözüm süreçleri ile ilgili öğretmen görüşlerini belirlemek
amacıyla yapılan bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Yaptığımız araştırmada Türkçe dil etkinlikleri saatinde grup sohbeti, beyin fırtınası, drama ve scamper
çalışmasına yer verilmekle birlikte kukla oyunlarına çok az yer verildiği görülmüştür. MEB (2013)
Okulöncesi Eğitim Programına göre “Çocukların öğrenme gereksinimleri ve öğrenme stillerine uygun
ortamlarda kendilerini farklı yollarla ve özgün bir biçimde ifade etmeleri için gerekli olan fırsatlar
yaratılmalıdır. Bu amaçla öğrenme sürecinde farklı materyaller, farklı yöntem ve tekniklerle çocukların
bireysel farklılıkları desteklenmelidir” ifadesiyle etkinliği yöntem ve materyal açısından çeşitlendirmenin
önemi vurgulanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre en az kukla oyunlarına yer verilmiştir.
Bunun nedeni bu çalışmanın ön hazırlık gerektirmesi ve her hikayede farklı karakterler olacağı için
materyal yetersizliği olabilir. Gönen ve Ünüvar ‘ın (2010), Öğretmenlerin dil etkinlikleri için çok fazla
hazırlık yapmadıklarını ve genellikle sınıf ortamında rahatlıkla bulunabilen araçların hazırlık
gerektirmeyen etkinliklerin tercih edildiğini belirtmeleri bu araştırmayı destekler niteliktedir.
Türkçenin öğrenimi ve dilin gelişimi açısından okulöncesi eğitim kurumlarında bu etkinliklere her gün
farklı eğitim araçları ve metotlarıyla yer vermek gerekir. Yelken vd.(2013) yapmış oldukları araştırmada
“Öğretmenlerin günlük planlarında dil alanına yönelik etkinliklere otuz dakika ve altında bir süre
ayırdıklarını oysa bu sürenin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.

Araştırmaya katılan öğretmenlerimiz Türkçe etkinliklerini gerçekleştirirken karşılaştıkları sorunların
başında öğrencilerdeki dikkat eksikliği olduğunu ifade etmişlerdir. Bu sorunu çözmek için hikâye ve
masalları anlatırken her seferinde anlatma tekniklerini değiştirmeli öğrenciyi konuya ipuçları vererek
çocukları konuya önceden hazırlamalı ve dikkatlerini etkinliğe çekmeli, öğrencinin isteklerini göz önünde
bulundurmalıdır. Öğrencilerdeki kelime hazinesinin yetersizliği diğer bir sorun olarak görülmektedir. Bu
sorunu çözmek için aynı sesle başlayan kelimeleri bulma gibi farklı kelime oyunları oynamanın yanı sıra
(Anılan,Genç’in, (2012), yapmış oldukları çalışmada anahtar sözcüklerle çalışmanın öğrencilerin sözcük
dağarcığı gelişimine katkı sağlayacağı ortaya konmuştur.
Öğretmen görüşlerinden elde edilen sonuçlara göre Türkçe etkinliğinde karşılaşılan diğer bir sorun
öğrencilerin kelime hazinesinin yetersizliğidir. Öğrencilere Türkçe etkinliğinde yeni kelimeler
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kazandırılmasına rağmen bu kelimelerin sosyal çevrede ve evde sık sık tekrarlanmaması nedeniyle
öğrenim kalıcı olmamaktadır. Nitekim Anılan, Genç (2014)
Öğrencilerin yeni sözcükler öğrenmelerinde çevrelerindeki milli, manevi ve kültürel değerlerin de etkili
olduğunu ifade eden öğretmenler, öğrencilerin okul yaşantısında öğrendikleri kimi sözcükleri ise günlük
yaşantıya geçirmede sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel
faktörlerin öğrencilerin çevrelerini şekillendirdiğini, söz konusu faktörlere dayalı olarak da öğrencilerin
yaşantılarının ve yaşam biçimlerinin çeşitlendiğini ifade etmişlerdir. Bu bağlamda sözü geçen faktörlerin
sözcük öğrenmede etkili olduğunu vurgulayan öğretmenler, aile katılımının önemli olduğu
görüşündedirler.
Öğretmenler Türkçe dil etkinliğini gerçekleştirirken karşılaştıkları sorunları gidermek için ailelerle
işbirliği yaptıklarını, pekiştireçler kullandıklarını, konuya uygun jest ve mimik kullanarak ve tonlama
yaparak öğrencilerin dikkatini çekmeye çalıştıklarını da ifade etmişlerdir. MEB Okulöncesi Eğitim
Programına göre “Aile eğitimi ve katılımı, okul ve ev arasındaki devamlılığı destekleyerek kazanılan bilgi,
beceri ve tutumların kalıcılığını sağlar.”ifadesi bulguları destekler niteliktedir.(MEB 2013,sy:17)
Sonuç olarak Okul öncesi eğitim de Türkçe Etkinliği ile ilgili araştırmaların az olduğu yapılan bu
araştırmanın yapılabilecek diğer araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.
Öneriler
- Okul öncesi Eğitim Kurumlarında günlük programda Türkçe etkinliğine her gün yer verilmeli,
öğrencinin ilgisi devam ediyorsa süresi uzatılmalıdır.
- Türkçe dil etkinlikleri uygulamasında farklı yöntemlere (benzetim yöntemi, beyin fırtınası,
demonstrasyon (gösteri), düz anlatım yöntemi, araştırma ve inceleme gezileri, drama, proje çalışmaları,
rol oynama, soru cevap yöntemi, kavram haritaları, orff ) yer verilmelidir.
- Hikâye anlatma teknikleri çeşitlendirilebilir. Düz anlatma, Kitaptan anlatma, Pazen tahta ile anlatma,
Şimşek kart ile anlatma, Kuklalar ile anlatma, Hikâye kartları ile anlatma, Televizyon şeridi ile anlatma,
Projeksiyon ile anlatma, Slâyt, tepegöz, TV, CD ile anlatma vb.
- Drama etkinliği Türkçe etkinliği ile bütünleştirilerek programda sıklıkla yer verilmelidir.
Türkçe etkinliği ile ilgili Nevşehir ilinde yapılan bu çalışma diğer illerde de daha kapsamı genişletilerek
yapılabilir.
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TÜRKİYE'DE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE LEHÇENİN YERİ 1
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ABSTRACT
Although there are different forms of classification, in general, Arabic is classified in five main groups. These are in order Ancient
Arabic, Classical Arabic, Medieval Arabic, Modern Arabic and local dialects which are constantly evolving alongside with the
standard language, especially in the last two stages.
In the Arabic-speaking regions, the 23 Arab countries, 10 African countries, the non-Arab countries such as Niger and Chad are
also included. In this wide geographical area, it is inevitable to be different characteristics in the terms of standard language. This
environment has formed a variety of fields of Arabic. Each language has generated the colloquial languages which of the masses
of public communicate easier and faster with each other with them depending on a number factors. The diversity of language
fields and having difficulty in speaking the literary language due to be more regular and more complexity of standard Arabic for
masses of public and similar reasons have led to the emergence of Arabic dialects.
In this paper, dialects courses of the students who study Standard (fasih) Arabic in Turkey will be discussed. It will be given
information about the textbooks and audiovisual additional resources which are studied in the courses. In this paper will also be
given the views of the students about studying Syrian and Egyptian dialects.
Key Words: Standart Arabic, Arabic Dialects, Dialectology, Education of the Dialect

ÖZET
Arapça, farklı sınıflandırma şekilleri olmakla birlikte genel olarak beş temel grupta değerlendirilmektedir. Bunlar sırasıyla Eski
Arapça, Klasik Arapça, Orta Arapça, Modern Arapça ve özellikle son iki aşamada standart dilin yanında sürekli gelişen yerel
lehçelerdir.
Arapçanın konuşulma alanları içerisinde, 23 Arap ülkesi, 10 Afrika ülkesi, Nijer ve Çad gibi Arap olmayan ülkeler de yer
almaktadır. Bu geniş coğrafyada standart dile göre farklı hususiyetlerin olması kaçınılmazdır. Bu ortam, Arapçanın çeşitli dil
sahalarını oluşturmuştur. Her dil, birtakım faktörlere bağlı olarak geniş halk kitlelerinin daha kolay ve hızlı anlaşabildikleri halk
dillerini doğurmaktadır. Dil sahalarının çeşitliliği, edebî dilin daha kurallı ve karmaşık olması nedeniyle halk kitlelerinin fasih dili
konuşurken zorlanmaları vb. hususlar Arapçanın lehçelerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Bu tebliğde, Türkiye'de fasih Arapça öğrenimi gören öğrencilerin lehçe dersleri ele alınacaktır. Bu derslerde okutulan ders
kitapları ve görsel-işitsel ek kaynaklar hakkında bilgi verilecektir. Tebliğde ayrıca, özellikle Suriye ve Mısır lehçelerinin
öğretimine ilişkin öğrencilerin görüşlerine de yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Fasih Arapça, Arapçanın Lehçeleri, Lehçebilim, Lehçe Eğitimi

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1.Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi
Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Yrd. Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim
Dalı, e-posta: duzgunosman@gmail.com.
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1. GİRİŞ

Dilbilim, dili statik bir olgu ve toplumun bütün fertlerinin zihinlerinde kayıtlı sesli simgesel
bir sistem olarak değerlendirmektedir3. Lehçe (dialect) kavramı ise; “Kişinin toplumsal
konumuna göre esnek biçimde kullandığı dinamik bir yapıdır.”4. Lehçe, bir dilin değişik
ülkelerde ve bölgelerde, yine aynı dil birliğinden kimselerce konuşulan biçimidir. Ağız
(parler, mundart) ise, aynı lehçe içinde daha küçük yerleşim bölgelerine özgü olan ve daha
küçük ayrımlara dayanan konuşma biçimidir5.
Lehçe farklılıklarında coğrafya, iklim ve fiziki etkenlerin yanı sıra siyasi unsurlar, göç, savaş
gibi toplumsal olaylar da etkili olabilmektedir. Arapların bulundukları, geniş coğrafya ve
kalabalık nüfusa sahip dil havzasında standart dile göre farklı hususiyetlerin olması
kaçınılmazdır. Bu geniş coğrafyada Arapçanın çeşitli dil sahaları oluşmuştur. Dil sahalarının
çeşitliliği, edebî dilin daha kurallı ve zor olması nedeniyle halk kitlelerinin bu dil karşısında
aciz kalmaları gibi hususlar Arapçanın ağız ve şive üstü bir yapı olan lehçelerinin ortaya
çıkmasına yol açmıştır. Bu lehçeler, bazen standart dilden o kadar uzaklaşmaktadırlar ki,
orada uzun süre bulunmamış insanlar yöresel bazı kelimeleri anlayamamaktadırlar. Öte
yandan pek çok insan standart dili iyi konuşmakla beraber, kendi yöresine gittiğinde
yöresinin lehçesini hiç zorluk çekmeden konuşabilmektedir. Bu duruma dilbilimde ‘iki dillilik’
(diaglossia-izdivâciyyetü’l-luga) adı verilmektedir6.
Bu olgu; siyasi, kültürel, bilimsel ve toplumsal pek çok tezahürü olan bir sorundur. Araplar
resmî olmayan ortamlarda kendi coğrafyalarında konuşulan halk dilini kullanırlarken gazete,
dergi ve kitaplarda, televizyonlardaki kültürel programlar ve haber yayınları ile diplomaside
standart Arapçayı tercih etmektedirler.
Bununla birlikte, fasih Arapçayı iyi şekilde öğrenmiş bir yabancı, bir Arap ülkesine gittiğinde eğer lehçe eğitimi almamışsa- otobüs durağında, lokantada, çarşı-pazarda ve hatta devlet
dairelerinde daha önce hiç duymadığı ve anlayamadığı karma bir dille karşılaşmaktadır. Bu
da, lehçe eğitiminin ne denli önemli olduğunu vurgulamaktadır.
2. Arap Dili ve Lehçelerinin Tasnifi
Arapça, bir takım bilim adamlarınca bölümlemeye tâbi tutulmuştur. Bu bölümleme; 1- Eski
Arapça, 2- Klâsik Arapça, 3- Orta Arapça, 4- Yeni (Modern) Arapça. 5- Bu son iki aşamada
edebî yazı diline paralel olarak devamlı gelişen mahalli lehçeler şeklindedir7.
Klasik Arapça tabiriyle bugün mevcut en eski edebî metinlerde, Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadiste
gördüğümüz, daha sonraları da Arapça’nın yayıldığı yerlerde din, şiir, edebiyat ve ilim dili
olarak ana çatısı değişmeden devam eden, lehçeler üstü Arapça kastedilir. Bu dil muhtelif
bölgelerde, daha İslâmiyet öncesinden bugüne kadar mevcut farklı lehçelerin yanında
kendisine mahsus bir gelişme seyri çizmiştir. Arapça’dan bahseden eski müellifler klasik

S., Ullmann, Devru’l-Kelime fî’l-Luga, çev. Kemal Bişr, Mektebetü’ş-Şebâb, Kahire, 1975, s. 23
Temmâm Hassân, el-Luga Beyne’l-Mi‘yâriyye ve’l-Vasfiyye, Mektebetu el-Angelo el-Mısriyye, Kahire, 1958, s. 184.
5 Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim), Ankara, 2003, I, 141, 142.
6 el-Bedrâvî Zehrân, “İzdivâciyyetü’l-luga ve darûretü resmi siyâsetin lugaviyye”, MMLA, Kahire, 1989, c. LXV, s. 89
7Bu dönemler için bkz. H. Wehr-J. W. Fück, “Arabiyya Arabic Language And Literatüre”, The Encylopedia of Islam
(New Edition), E. J. Brill, Leiden, 1979, s.561-573.
3
4
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lehçeyi el-Arabiyye, eski büyük lehçeleri luga (meselâ lugatu Kureyş), konuşma dilini avam
dili (lugatu’l-âmme, lugatü’l-avâm) diye adlandırmışlardır8.
Orta ve Modern Arapça döneminde gelişme gösteren lehçeler (lugatu’l-âmme, lugatü’l-avâm)
ise, farklı sınıflandırmaları bulunmakla birlikte, genellikle şu şekilde tasnif edilmiştir9.

Arap Lehçelerinin Tasnifi (Versteegh'e göre10)
Yukarıda gösterilen bölgelere göre farklılık gösteren Arap Lehçeleri altı gruba
ayrılmaktadır11:
1) Arap Yarımadası Grubu:
Bu grupta Necdi Lehçesi, Umman Lehçesi, Hicaz Lehçesi, Yemen Lehçesi gibi diyalektler yer
almaktadır.
2) Mezopotamya Grubu:
Irak Lehçesi, Kuzey Mezopotamya Lehçesi
3) Yakındoğu Grubu:
Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün Lehçesi
4) Mısır Grubu:
Kahire Lehçesi, Saidi Lehçesi, Sudan Lehçesi, Çad Lehçesi, Darfuj Lehçesi
5) Kuzey Afrika Grubu (Mağrib):
Fas Lehçesi, Tunus Lehçesi, Cezayir Lehçesi, Libya Lehçesi
6) Diğer Bölge Lehçeleri (Nüfusu az olup Arapça konuşulan yerler):
Mardin, Siirt, Hatay, Şanlıurfa Lehçesi, İran’ın Huzistan bölgesinde kullanılan lehçe, Nijerya
Lehçesi, Kıbrıs Lehçesi, Malta Lehçesi. Maltaca Avrupa Birliği’ndeki tek Semitik dildir.
Çetin, Nihad M., “Arap Maddesi”, TDVİA, c. III, s. 282.
Geniş bilgi için bkz: Haeri, Niloofar, Sacred Language, Ordinary People: Dilemmas of Culture and Politics in Egypt,
Palgrave Macmillan, New York 2003; Bassiouney, Reem, Arabic Sociolinguistics, Edinburgh University Press 2009;
Mitchell, Terence Frederick, Pronouncing Arabic, Clarendon Press 1990; Mohand, Tilmatine, "Substrat et
convergences: Le berbére et l’arabe nord-africain", Estudios de Dialectologia Norteaafricana y Andalusi, 1999,
4:99–119.
10 Kees Versteegh, The Arabic Language, Edinburg University Press, 2001, s. 134.
11 Doç. Dr. Mehmet Hakkı Suçin ile Arapça Lehçeler Hakkında Söyleşi, Geniş bilgi için bkz:
http://www.academia.edu/3987931/Arap%C3%A7a_Leh%C3%A7elere_Dair_Haz%C4%B1rl%C4%B1k_%C3%9
6%C4%9Frencilerinin_R%C3%B6portaj%C4%B1
8
9
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Bu lehçelerin birbirinden ne denli farklı olduğunu görmek için aşağıdaki tabloda yer alan
örneği inceleyelim.

Lehçe

Okumayı çok severim.

Fasih Arapça

Ene uhibbu'l-kirâ'e kesîran.

Mısır Lehçesi

Ene bahibb el-irâya awi.

Suriye Lehçesi

Kitîr bhibi'l-ireye

Irak Lehçesi

Ânî ahibb el-grâya kulli.

3. Türkiye’de Lehçe Eğitimi Veren Lisans Programları
Yukarıda bahsedilen 6 farklı lehçenin her biri, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça MütercimTercümanlık, Arap Dili ve Eğitimi lisans programlarında okutulmamaktadır. Bu
programlarda, Arap dünyasında kullanımı fazla olan Mısır ve Suriye lehçelerine ağırlık
verilmektedir. Programlar ve lehçe dersleri, aşağıdaki tabloda görülmektedir.
3.1. Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları
Üniversite

Ders
durumu

Kontenjan

Lehçe dersi

İSTANBUL

67

Suriye (5.-6.)/
Mısır (7.-8.)

Seçmeli

ANKARA

31

Mısır

Zorunlu

SELÇUK (KONYA)

57

Arap Ülkeleri ve
Diyalektleri I
Irak-Mısır

Zorunlu

ATATÜRK
(ERZURUM)

62

-

Okutulmuyor

47

Arap Lehçeleri I-II

Seçmeli
(Hoca
olmadığından
seçilemiyor)

62

-

Okutulmuyor

41

Arapçanın
Lehçeleri

Zorunlu

KİLİS 7 ARALIK
DİCLE
(DİYARBAKIR)
MARDİN
ARTUKLU

Ders
saati
2

2

Kitap adı
Syrin Collaquial
Arabic
Kallimni ‘Arabi
Bishweesh
Arapça Lehçeler/
Derleme
Mısır Arapçası
Konuşma
Kılavuzu ve Gezi
Rehberi
(Hamdi Yıldız)
-

2

3
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3.2. Arap Dili ve Eğitimi Anabilim Dalları
Üniversite

Programın
Adı

GAZİ
(ANKARA)
ADIYAMAN

İSTANBUL
AYDIN

Kontenjan

Lehçe
Dersi

Arapça
Öğretmenliği

47

Arapçanın
Lehçeleri
(Mısır)

Arapça
Öğretmenliği

41

Arapça
Öğretmenliği

25

Ders
Saati

Kitap

Zorunlu

3

Arapça
Lehçeler
/
Derleme

Zorunlu (Hoca
olmadığından
okutulamıyor)

3

-

Zorunlu

5

-

Ders Durumu

Arapçanın
Lehçeleri
Arapçanın
Lehçeleri
(SuriyeMısırÜrdün)

3.3. Arapça Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalları
Üniversite
İstanbul
29 Mayıs

Programın
Adı
MütercimTercümanlık
(Arapça)

Kontenjan

Lehçe
Dersi

Ders
Durumu

Ders
Saati

Kitap

20

Arapçanın
Lehçeleri

Zorunlu

3

-

Zorunlu

2

Syrain
Collaquial
Arabic
/
Derleme

Zorunlu (Hoca
olmadığından
okutulamıyor)

3

-

Kırıkkale

MütercimTercümanlık
(Arapça)

36

Okan

MütercimTercümanlık
(Arapça)

18

Arapçanın
Lehçeleri
I-II-III-IV
SuriyeFilistin
Arapçanın
Lehçeleri
I-II

Not: Tablolardaki "–" işareti, öğrencilerin ilgili dersin dönemine gelmediklerini ya da lehçe
dersinin öğreticisi bulunmadığından dolayı okutulmadığını ifade etmektedir.
4. Lehçe Dersinde Kullanılan Temel Kaynaklar
4.1. Suriye Lehçesi
Syrian Colloguial Arabic, A Functional Course, Mary-JaneLiddicoat, Richard Lennane,
İman Abdul Rahim, Australia 1999, 436 s.
Bu kitap, Suriye lehçesi okutulan üniversitelerde ders kitabı olarak kullanılan kitaplardandır.
Kitap, sınıf içinde kullanılan temel yapı ve kalıplardan oluşan bölüm ile başlamakta, bunu,
Arapça ve lehçelerine dair bilgilerin bulunduğu kısım takip etmektedir. Kitap ve kullanımı
hakkında kısa bilgilerden sonra, Arap harfleri üzerinde durulmaktadır. 20 sayfadan oluşan bu
bölümde, harflerin çıkaklarına, başta, ortada ve sonda yazımlarına temel düzeyde
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değinilmiştir. Bu bölümdeki, yazma ve okumaya yönelik alıştırmalar ses dosyalarıyla
desteklenmiştir. Kitapta, 8 ünite bulunmaktadır ve her ünite 5 dersten oluşmaktadır. Kitapta
Arapça ve transliterasyon harfleri birlikte kullanılmıştır. Kitaptaki alıştırmaların cevapları,
kitabın sonuna eklenmiş, bunu indeks ve yazı alıştırmalarını içeren 50 sayfalık bölüm takip
etmiştir.
Ders müfredatı şu şekildedir:
Diyalog-Metin
Kelimeler
İngilizce çevirisi
Konu anlatımı
Alıştırmalar
Konu Anlatımı
Alıştırmalar
4.2. Mısır Lehçesi
Arapça Lehçeler ()اللهجات, Prof. Dr. Azmi Yüksel, 87 s.
Uzun yıllar, Ankara ve Gazi Üniversitesinde ders kitabı olarak okutulan bu kıymetli kitap,
rahmetli Prof. Dr. Azmi Yüksel tarafından hazırlanmıştır. Prof. Dr. Azmi Yüksel, Fasih
Arapçanın yanında, Arap Lehçelerinden en azından birinin öğretilmesi gerektiğini ve lehçe
eğitiminin bir ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. Bu dersin, Türkiye'de, lisans düzeyinde
okutulmasına, telif ettiği ders kitabıyla ve yetiştirdiği öğrencileriyle zemin hazırlayan Prof.
Dr. Yüksel, bu alanın akademik bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlamıştır.
Kitap, "Konuşma dillerindeki ortak özellikler" başlığı altında, Arap lehçelerindeki ortak
özelliklerden 12 madde zikrederek başlamaktadır. Bunu takip eden bölüm, "Konuşma Dilinin
Ülkelere Göre Birtakım Özellikleri"dir. 5 sayfadan oluşan bu bölümde, Mısır, Irak ve Körfez
lehçelerinin, fonetik özelliklerinden, gramer yapılarından ve yörelere özgü kelimelerden
bahsedilmektedir.
Kitap, 47 dersten oluşmakta ve 20 sayfadan oluşan bir sözlükçe ile son bulmaktadır. Kitap,
Transkripsiyon alfabesiyle daktilo ile telif edilmiş, bazı Arapça ibareler ise, el yazısı ile
yazılmıştır.
Ders müfredatı:
Diyalog
Kelime ve Kalıplar
Açıklamalar
Alıştırmalar (bazı derslerde)
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5. Lehçe Dersinde Kullanılabilecek Diğer Kaynaklar
1) Suriye Lehçesi
1.1. Pimsleur Language Programs Arabic (Eastern) I, 2005.
İki kitap kitaptan oluşan bu setin I. kitabı, Bir giriş, Arapça ve lehçelerinden bahsedilen
bölüm ve 18 dersten oluşmaktadır. Bu derslerin akabinde Arap Alfabesindeki harflerin başta,
ortada, sonda ve yalın halde yazımları ele alınmıştır.
Doğu Lehçesi adı altında Suriye Lehçesini ele alan kitapta, dersler, günlük konuşma dilinde
kullanılan kelimeler ve bunların İngilizce karşılıklarından oluşmaktadır. Derslerde
öğretilmesi hedeflenen kelimeler Arap harfleriyle yazılmış ve İngilizce karşılıkları verilmiştir.
Ses dosyalarında bu kelimelerin telaffuzu üzerinde detaylı durulmuştur.
Setin ikinci kitabı ise, 30 üniteden oluşmaktadır ve her ünitede farklı bir konu işlenmiştir.
Üniteler ses dosyalarıyla desteklenmiştir.

1.2. Arabic Syrian Course, Defense Language Institute Foreing Language Center, 1983,
12 Modül (200 s.) + 136 sayfalık alıştırma kitabı
12 Modülden oluşan kitapta,48 dersten bulunmaktadır ve bütün derslerin-alıştırmaların
sesleri mevcuttur.
Konuşma alıştırmalarının yer aldığı alıştırma kitabı, birçok aktiviteden oluşmaktadır.
Her modülün yaklaşık 150-200 sayfadan oluştuğu bu set, alanında en kapsamlı çalışmalardan
biri olarak kabul edilmektedir. Ancak ses kayıtları eskidir.

Ders müfredatı şu şekildedir:
Konu Anlatımı
Fiiller + kalıp ifadeler
Alıştırmalar (2 grup)
Sınıf için alıştırmalar
Ev ödevi
Özet
Gramer
Değerlendirme
Konuyla ilgili ek bilgiler
Ünitenin kelimeleri
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1.3. Arabic On The Move( 3CDs + Guide) (Language on the Move), Jane Wightwick,
2005, 32 s.
Konuşulan Arapçayı (Suriye Lehçesi) öğretmeyi hedefleyen bu set, 32 sayfalık bir kitaptan ve
3 ses cd'sinden oluşmaktadır.
Dersler günlük kullanım, temel kalıplar ve çeşitli diyaloglar içermektedir.
1.4. Arabic Manual, A Collaqual Handbook in the Syrian Dialect, F. E. Crow, Cornell
University Library, 1901, 333 s.

2) Filistin Lehçesi
2.1. Speaking Arabic, J. Elihay, Minerva Publishing House, 2013, IV c.
Set, Arap alfabesine dair bir girişle başlamakta ve 50 dersten oluşmaktadır. Derslerde Arap
alfabesi yerine transliterasyon kullanılmıştır. Kitaplarla birlikte, içlerinde ses dosyalarının
bulunduğu 5 cd de verilmektedir. 50. Derste, komşu lehçeler adı altında, Lübnan, Suriye ve
Mısır lehçelerinden temel düzeyde bahsedilmekte ve Filistin lehçesiyle karşılaştırılmalı
olarak yüzeysel ele alınmaktadır.
Ders müfredatı şu şekildedir:
Kelimeler
Diyalog-Metin
Açıklamalar
Gramer
Alıştırmalar (İngilizce Çeviri, boşluk doldurma, Arapça çeviri)
Alıştırmaların cevapları, her kitabın sonuna eklenmiştir.
2.2. Yalla Nihki Arabic, A Course in Collaquial Jerusalem Arabic, Ömer Osman (II cilt)
İlk baskısı 1986, ikinci baskısı 2009'da yapılan set 2 ciltten ve 7 ses cd'sinden oluşmaktadır.
Birinci cilt 24 üniteden, ikinci cilt ise, 3 bölümden oluşmaktadır. Bunlar, sırasıyla, 45 adet kısa
hikayeden, kısa haberlerden ve gazete haberlerinden oluşmaktadır. I. Ciltte, Arap alfabesi
yerine transliterasyon kullanılmıştır. Diğer ciltteki metinler hem Arap alfabesiyle hem de
Transliterasyonla birlikte verilmiştir.
Ders müfredatı şu şekildedir:
Diyalog – Metin
Alıştırma
Gramer
Kalıp ifadeler
Arapça İngilizce Çeviri Alıştırmaları
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3) Mısır Lehçesi
3.1. Kalaam Gamiil, An Intensive Course in Egyptian Colloquial Arabic, Abbas Al-Tonsi,
Laila Al-Sawi, Suzanne Massoud, 2013, II c.
Kelime ve gramer bilgilerinin derslerde yoğun bir şekilde ele alındığı set, orta düzey Arapça
bilgisine sahip yabancılar için hazırlanmıştır. Dersler, günlük konuşmada kullanılabilecek
temel kalıplar üzerine yoğunlaşmıştır.
Setin ikinci kitabında, farklı konulardan oluşan birçok metin yer almaktadır. Bu ciltte ayrıca,
nahiv ve sarfa yönelik bilgiler bulunmaktadır. Set, 2 kitap ve 2 cd'den oluşmaktadır.
Ders müfredatı şu şekildedir:
Yeni kelimeler
Konuyla ilgili kalıp ifadeler
Gramer
Kültürel notlar
Alıştırmalar
3.2. Kallimni ‘Arabi, An Intermediate Course in Spoken Egyptian Arabic, Samia Louis,
Iman A. Soliman
5 kitaptan oluşan set, Mısır lehçesi öğretiminde kullanılan temel kaynaklar arasındadır.
Her kitabın yanında, kitapta yer alan diyalog, metin ve alıştırmaların seslendirildiği cd
bulunmaktadır.
1.
2.
3.
4.
5.

Bishweesh, 2008, 268 s.
Kallimni ‘Arabi, 2007, 432 s.
Kallimni ‘ArabiAktar, 2008, 336 s.
Kallimni ‘ArabiMazboot, 2009, 232 s.
Kallimni ‘Arabi fi Kull Haaga, 2009, 304 s.

3.3. Kilma Hilwa, Egyptian Arabic Through Popular Songs: Intermediate Level, Bahaa EdDin Ossama, 2015, 185 s.
Ümmü Gülsüm, Ferîd el-Atraş vb. şarkıcıların şarkılarıyla Mısır Arapçası öğretmeyi
hedefleyen bu set, bir dili öğrenmenin en iyi yollarından birinin, o dilde söylenmiş şarkıları
dinlemek olduğunu ileri sürmektedir. Bu sayede, Arap dünyasının büyük kültür
merkezlerinden biri olan Mısır'ın, gelenekleri ve kültür hayatının öğrenilebileceğini
öngörülmektedir.
Kitaptaki derslerde, kelime bilgisi, gramer yapısı, kullanım ve dinleme, yazma ve konuşmaya
yönelik iletişimsel alıştırmaların yanı sıra, Mısırlı sanatçılara ait, 20 meşhur şarkı ele
alınmıştır. Kitap Mısır lehçesini, orta seviyede bilen kimselere hitap etmektedir.
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3.4.
Kullutamam!,
An
Introduction
to
Manfred Woidich, Rabha Heinen-Nasr, 2004, 352 s.

Egyptian

Colloquial

Arabic,

Hem fasih Arapçanın hem de Mısır lehçesinin birlikte öğretilmesi gerektiğini öngören kitap,
Hollanda'da birçok üniversitede Mısır Lehçesi öğretiminde kullanılmaktadır. Arapça
transkripsiyon sisteminin kullanıldığı kitapta, Arap alfabesi ele alınmış, dilbilgisi kuralları
verilmiş ve son kısma da İngilizce-Arapça, Arapça-İngilizce sözlük eklenmiştir.
Günlük hayatta kullanımı muhtemel olan diyalog – metinler ve basın diline ait parçalar
kitapla birlikte verilen cd'de seslendirilmiştir.
3.5. ‘Arabi Liblib, Egyptian Colloquial Arabic for the Advanced Learner, Kamal Al
Ekhnawy, Jamal Ali, 2010.
Set, üç ciltten oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla:
1. Adjectives and Descriptions, 192 s.
Günlük yaşamda kullanılan dili öğretmeyi hedefleyen kitapta, Sıfatlar ve betimlemeler ele
alınmakta, temel düzeyde nahiv, sarf ve kelime bilgisi üzerinde durulmaktadır.
2. Proverbs, 190 s.
İlgili setin bu kitabı, atasözleri ve kullanımları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Burada ele alınan
atasözleri tamamiyle harekeli olarak verilmiştir.
3. Idioms and Other Expressions, 316 s.
İlgili setin bu kitabı, deyimler ve kalıp ifadeler üzerinde yoğunlaşmaktadır.

3.6. Umm al-Dunya, Advanced Egyptian Colloquial Arabic, Abbas Al-Tonsi, Heba Salem,
Nevenka Korica Sullivan, 2013, 426 s.
Daha önce Fasih Arapça eğitimi alan öğrencilere yönelik olan bu set, içinde video ve ses
dosyalarının bulunduğu bir dvd ile birlikte satılmaktadır.
Dilin yanında kültürünü de öğretmeyi hedeflen bu çalışmada, 10 video ile desteklenen dersler
bulunmaktadır. Bu kitapta, Fasih ve lehçe formlarının fonetik ve sentaks farklılıkları üzerinde
de durulmaktadır.
3.7. BBC Get By In Arabic, A Quick Beginners` Course For Holidaymakers And
Businesspeople, Salah el-Ghobasy, Hilary Wise, 1988, 94 s.
Adından da anlaşılacağı gibi bu set, Tatil ya da iş için Mısır'a gidenlere yönelik hazırlanmış
başlangıç düzeyine hitap eden bir çalışmadır. Kitapla birlikte, basıldığı yıllarda 2 kaset
verilmiştir. Bu kasetlerin ses dosyalarına web üzerinden ulaşılabilmektedir.
6 Bölümden oluşan kitap, telaffuza dair bilgilerden, derslerden, cevap anahtarlarından,
kelime listesinden ve Arapça okuma alıştırmalarından oluşmaktadır. Kitapta transliterasyon
kullanılmıştır.
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Ders müfredatı şu şekildedir:
Temel kelime ve kalıp ifadeler
Diyaloglar
Kelimeler
Açıklamalar, Gramer
Ek kelimeler
Alıştırmalar
3.8. Collaquial Arabic of Egypt, The Complete Course For Beginners, Jane Wightwick,
Mahmoud Gaafar, 2004, 303 s.
Başlangıç düzeyine hitap eden ve 2 cd ile birlikte satılan kitap, Arap fonetiği ve alfabesiyle
başlamakta ve 14 dersten oluşmaktadır. Kitaptaki metinler ve diyaloglar transliterasyon
kullanılarak yazılmıştır. Derslerden sonra kitapta, gramer özeti, diyalogların arapçaları,
Alıştırmaların cevapları, İngilizce-Arapça ve Arapça-İngilizce sözlük yer almaktadır.
Ders müfredatı şu şekildedir:
Giriş
Diyalog-Metin
Kelimeler
Kalıp İfadeler
Alıştırmalar

3.9. Pimsleur Language Programs Arabic (Egyptian), 2005.
İki kitap kitaptan oluşan bu setin I. kitabı, Bir giriş, Arapça ve lehçelerinden bahsedilen bölüm
ve Arap Alfabesindeki harflerin başta, ortada, sonda ve yalın halde yazımlarından
oluşmaktadır. Bu bölümü, 18 dersten oluşan bölüm takip etmektedir.
Mısır Lehçesini ele alan bu kitapta, dersler, günlük konuşma dilinde kullanılan kelimeler ve
bunların İngilizce karşılıklarından oluşmaktadır. Derslerde öğretilmesi hedeflenen kelimeler
Arap harfleriyle yazılmış, ancak İngilizce karşılıkları, Suriye Lehçesindekinin aksine,
verilmemiştir. Ses dosyalarında bu kelimelerin telaffuzu üzerinde detaylı durulmuştur.
Setin ikinci kitabı ise, 30 üniteden oluşmaktadır ve her ünitede farklı bir konu işlenmiştir.
Üniteler ses dosyalarıyla desteklenmiştir.

3.10. Conversational Arabic in 7 Days (Master Language Survival Skills in Just One
Week!), Sâmi Ebû Tâlib, Amerika, 2004, 96 s.
Bu çalışma, Seyahat esnasında kullanılabilecek 750 temel kalıbı, ve 7 günde gündelik hayatta
kullanılan Mısır lehçesini öğretmeyi hedeflemektedir.
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Kitap, Giriş, Hangi Arapça? (Arap Lehçeleri) ve Telaffuz konularını ele alarak başlamakta ve 7
üniteden oluşmaktadır.
Üniteleri takiben, Cevap anahtarları, İngilizce-Arapça Tematik sözlük, Arap Ülkeleri, Arapça
yazı yazma vb. konuları içeren bölümler yer almaktadır. Kitapta transliterasyon
kullanılmıştır.
Ders müfredatı şu şekildedir:
Diyalog
Kelime ve kalıplar
Giriş
Gramer
Alıştırmalar
Kültürel not
Diyalog
Kelime ve kalıplar
Giriş
Gramer
Alıştırmalar

3.11. A Pocket Dictionary of the Spoken Arabic of Cairo, English–Arabic, Virginia Stevens,
Maurice Salib, 2004, 176 s.
Kısa süreliğine de olsa Kahire'de kalmak isteyen kimseler için hazırlanan bu çalışmada, 6500
kelime transkripsiyon sistemiyle yazılmıştır. İsimler çoğul ve dişil formlarıyla birlikte verilen
bu sözlükte, fiil ve sayıların öğretimine yönelik tablolar da bulunmaktadır.

3.12. Mısır Lehçesi Öğretiminde Kullanılabilecek Diğer Eserler:
1. The Spoken Arabic of Egypt, J. Selden Willmore, London 1901.
2. Egyptian Self-Taught, C. A. Thimm, London, 1898.
3. Egyptian Colloquial Arabic, A Conversation Grammar and Reader, WHT. Gairdner,
Cambridge, 1917, 300 s.
4. Dirr`s Colloquial Egyptian Arabic Grammar for the Use of Tourists, Henry Frowde, Çev.
W. H. Lyall, 1904, 165 s.
5. Arabic Basic Course, Egyptian Dialect, Defense Language Institute Foreing Language
Center, 1981, America, 12 Modul..
6. PDQ Arabic Quick Language Course, Linguaphone, Jane Wightwick, Mahmoud Gaafar,
London, 2005, 73 s.
7. Beginning Cairo Arabic, Walter Lehn, Peter Abbod, The University of Texas, 1965, 298
s.
8. An Arabist`s Guide to Egyptian Colloquial, Daniel Pipes, 1983, 61 s.
9. Rough Guides Dictionary Egyptian Arabic
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10. El-Kitâb fi Te'allumi'l-Arabiyye with DVDs, Kristen Brustad, Mahmoud al-Batal, Abbas
al-Tonsi, Georgetown University Press, Washington, 2004. (Bu setin video
dosyalarında önce fasih sonra mısır lehçesinin kullanımı bulunmaktadır.)
11. Arabic-English Vocabulary, For the Use of English Students of Modern Egyptian Arabic,
D. A. Cameron, London, 1892, 322 s.
4) Irak Lehçesi
4.1. Pimsleur Language Programs Arabic(Eastern) II (Körfez ve IrakLehçesi), 2005.
İki kitap kitaptan oluşan bu setin I. kitabı, Bir giriş, Arapça ve lehçelerinden bahsedilen bölüm
ve 18 dersten oluşmaktadır. Bu derslerin akabinde Arap Alfabesindeki harflerin başta, ortada,
sonda ve yalın halde yazımları ele alınmıştır.
Doğu Lehçesi adı altında Körfez ve Irak Lehçesini ele alan kitapta, dersler, günlük konuşma
dilinde kullanılan kelimeler ve bunların İngilizce karşılıklarından oluşmaktadır. Derslerde
öğretilmesi hedeflenen kelimeler Arap harfleriyle yazılmış ve İngilizce karşılıkları verilmiştir.
Ses dosyalarında bu kelimelerin telaffuzu üzerinde detaylı durulmuştur.
Setin ikinci kitabı ise, 30 üniteden oluşmaktadır ve her ünitede farklı bir konu işlenmiştir.
Üniteler ses dosyalarıyla desteklenmiştir.

4.2. Arabic Iraqi Course, Defense Language IstituteForeing Language Center, 1983.
Bu set, 12 modülden ve 48 dersten oluşmaktadır. Her modül yaklaşık olarak 150-200
sayfadan oluşmaktadır.
Bütün derslerin ve alıştırmaların sesleri mevcuttur. Alanında en kapsamlı kitaplardan biridir.
Ders müfredatı şu şekildedir:
Konu Anlatımı
Fiiller + kalıp ifadeler
Alıştırmalar (2 grup)
Sınıf için alıştırmalar
Ev ödevi
Özet
Gramer
Değerlendirme
Konuyla ilgili ek bilgiler
Ünitenin kelimeleri

5) Fas, Tunus, Cezayir Lehçesi
5.1. From Eastern to Western Arabic, Margaret Omar, Foreign Service Institute, 1974,
47 s.
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Daha çok gramere dayalı bir öğretim sistemi takip eden kitapta, Giriş, transkripsiyon sistemi,
Telaffuz, Kelimeler ve Ekleri, cümleler, Kelimeler ve Sosyal Durumlar gibi konular ele
alınmıştır. Ekler kısmında, Fiil çekim tabloları, Suriye Lehçesi ve Fas Lehçesindeki ortak
kelimeler, Sözlükçe ve kaynakça bulunmaktadır.
Kitabın tümünde transkripsiyon alfabesi kullanılmıştır.

5.2. Moroccan Arabic ()الدارجة الـمغربية, Peace Corps Morocco, 2011, 194 s.
18 Dersten oluşan kitapta, dersler, Arap Alfabesi, Transkripsiyon ve İngilizce çevirileri ele
alınarak oluşturulmuştur. Ekler kısmında, Fas Arapçası fonetiği, Ek gramer bilgileri, ek kalıp
ifadeler, Fas dini ve resmi bayramları, Fiil sözlükçesi, Gramer ve kelime indeksleri
bulunmaktadır. Kitapla birlikte bir cd ya da dvd bulunmamaktadır.
Ders müfredatı şu şekildedir:
Giriş
Kelime ve Kalıplar
Diyalog-Metin
Alıştırmalar
Gramer
Alıştırmalar

6) Ürdün Lehçesi
Peace Corps Jordan, Pre-Departure Arabic Language Materials, 21 s.
10 dersten oluşan kitapta, gramer notları, kültürel notlar ve yabancı dil öğrenim teknikleri ele
alınmıştır. Kitabın yanında bir adet cd de bulunmaktadır.
Ders müfredatı şu şekildedir:
Tablo halinde temel Kelime ve kalıp ifadeler (İngilizce, Arapça ve Transliterasyon)
Alıştırmalar
(Eşleştirme, boşluk doldurma, tekrar etme vb.)

7) Yemen Lehçesi
Kitâbu'l-Lehceti's-San‘âniyye, Abdurrahman Mutahhar, b.y.y., b.t.y., 55 s.
20 Dersten oluşan kitap, Arap alfabesiyle telif edilmiştir.
Ders müfredatı şu şekildedir:
Kelimeler
Diyalog-Metin
Alıştırmalar
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8) Lübnan Lehçesi
Pimsleur Language Programs Arabic (Lebanese)
9) Suudi Arabistan Lehçesi
9.1. Saudi Arabic Basic Course, Foreign Service Institute, Margaret Ömer, 1975, 305 s.
9.2. Pimsleur Language Programs Arabic (Eastern)
10) Libya Lehçesi
Spoken Libyan Arabic, Eerik Dickinson, 2004, USA, 399 s.
11) Körfez Lehçeleri
Teach Yourself Gulf Arabic, Jack Smart, Frances Altorfer, 1999, 320 s.
14 dersten oluşan kitap, giriş, kullanım şekli, Fonetik ve transliterasyon, Arap alfabesi
konularıyla başlamaktadır. Kitapta transliterasyon kullanılmıştır.
Ders müfredatı şu şekildedir:
Hedefler
Diyalog-Metin
Notlar
Diyalog-Metin
Notlar
Diyalog-Metin
Notlar
Diyalog-Metin
Notlar
Önemli kelime ve kalıplar
Gramer
Alıştırmalar
Kültürel Notlar
Pratik kullanımlar

12) Diğer Çalışmalar
12.1. Lonely Planet Middle East Phrase Books & Dictionaries, 2013.
İlgili yayınevi tarafından, Fasih Arapça ve Mısır, Körfez, Suriye, Tunus Lehçelerini içeren 5
farklı kitap yayımlanmıştır.
Kitaplar, Giriş, fonetik, dil zorlukları, zaman, sınır geçme, bilet, ulaşım, yönler, konaklama,
banka ve iletişim, gezip görme, alışveriş, fotoğraf çekme, iletişime geçme, dışarıda yemek
yemek, içecekler, özel diyetler/alerjiler, acil durumlar, sağlık ve sözlük gibi bölümlerden
oluşmaktadır.
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Genellikle 65 sayfadan oluşan kitaplarda ayrıca, Arap yemekleri, kısa tarihçe, bayramlar vb.
kültürel notlar da verilmektedir.
12.2. Ultimate Arabic Beginner-Intermediate: Modern Standard, Egyptian, Iraqi,
Lebanses, Saudi, Zvjezdana Vrzić, Rana G. Hejazeen, Living Language, 2006, 536 s.
Bu sette, Modern Standart Arapçanın yanı sıra, 4 farklı lehçenin de eğitimi verilmektedir. Bu
Lehçeler, kitabın adından da anlaşılacağı gibi, Mısır, Irak, Lübnan ve Suudi Arabistan
lehçeleridir. 35 dersten oluşan öğretim setinde 8 de ses cd’si bulunmaktadır. İlk cd'de Fasih
arapça, sonraki 4 cd'de ise sırasıyla, Mısır, Irak, Lübnan ve Suudi Arabistan lehçeleri ele
alınmaktadır.

12. 3. Instant Immersion Arabic (Arabic Edition): Eastern Colloquial, 8 CDs Set 2004,
123 s.
Beraberinde 8 cd verilen bu çalışma, Diplomatik-askeri görev ya da kısa süreli gezi için Suriye
bölgesine giden kişilere yönelik, kullanılan konuşma dilini öğretmeyi hedeflemektedir.
Web üzerinde setin kitabına ulaşılamamıştır. Kitapla verilen cd’lerin içerikleri şu şekildedir.
1. cd: Giriş, gramer, soru sorma
2. cd: İnsanlarla buluşma, tanışma
3. cd: Şehirde gezinti, yol sorma
4. cd: Konaklama, dışarıda yemek yemek
5. cd: Kıyafet, Vücudun azaları, Alışveriş
6. cd: Doktora gitme, Hava durumu, seyahat etme
7. cd: Turizm, aile, okula gitme
8. cd: Lisans ve üstü eğitim, işe girme

6. Öğrencilerin Lehçe Dersine Yönelik Değerlendirmeleri
Kırıkkale Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Arapça
Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden 40 kişi
ile yapılan anketin soruları ve değerlendirmeleri şu şekildedir:
1. Daha önce bir Arap ülkesine gittiniz mi?
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Evet; 10
Hayır;
30

Grafikten anlaşılacağı gibi, öğrencilerin sadece 1/4'ü Arap ülkelerine gidebilmiştir. Lehçe
öğretimi ve kazanımı, pratik ile gelişeceğinden bu oran oldukça düşüktür.

2. Hangi Arap ülkesine gittiniz ve burada ne kadar kaldınız?

0%
Suriye
17%
Ürdün
25%
Suudi
Arabistan
17%

Mısır
25%
Sudan
16%

Arap ülkesinde ne kadar kaldınız?
12 Hafta
13%
8 Hafta
25%
6 hafta
13%

2 hafta
25%

4 hafta
12%
5 hafta
12%
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İlk grafikten, Arap ülkelerine giden öğrencilerin genellikle Ürdün ve Mısır'ı tercih ettiğini,
bunu sırasıyla, Suriye, Suudi Arabistan ve Sudan'ın takip ettiğini görmek mümkündür.
İkinci grafiğe baktığımızda, öğrencilerin, Arap ülkelerine gittiklerinde genellikle, 2 ya da 8
hafta kalmayı tercih ettiklerini görmekteyiz. Lehçe pratiği için kalınan bu sürenin azlığı göze
çarpmaktadır.
3. Lehçe dersi almadan önce hangi lehçeyi biliyor ve konuşabiliyordunuz?
Mısır
7%

Suriye
5%

Bilmiyordum
88%

Bu grafikte, Lehçe dersin göremeden önce öğrencilerin % 88'inin her hangi bir lehçeyi
bilmediği, sadece %7 ve %5'lik kısmın Mısır ya da Suriye lehçelerini bildikleri ortaya
çıkmaktadır.
4. Sizce, Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Eğitimi, Arapça Mütercim-Tercümanlık
Anabilim Dalları’nda lehçe dersi okutulmalı mı?
Kararsızım
5%

Hayır
10%

Kesinlikle
Evet
45%
Evet
40%

Bu grafikte, Lehçe dersinin Edebiyat, Eğitim ve Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dallarında
okutulmalımı sorusuna, % 45 Kesinlikle Evet, % 40 Evet, % 10 Hayır ve % 5 Kararsızım
cevabını vermiştir. Görüldüğü üzere, Lehçe eğitimine öğrencilerin bakışı %85'le okutulmalı
yönündedir.
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5. Üniversitede lehçe dersi aldıysanız, hangi lehçeyi öğrendiniz?

Filistin
25%

Mısır
37%

Suriye
38%

Bu grafikte ise, öğrencilerin, Suriye, Mısır ve Filistin lehçelerini öğrendiğini görmek
mümkündür.
7. Öğrencilerin, Lehçe Dersine İlişkin Değerlendirmeleri:
1. Lehçe öğrenmek çok avantaj sağlamaktadır.
2. Lehçe dersi 4 yıla yayılarak okutulmalıdır.
3. Lehçe dersinin materyal ve öğretim teknikleri zenginleştirilmelidir.
4. Lehçe dersinde pratiğe ağırlık verilmelidir.
5. Farklı lehçe öğretimi için öğrenciye yeterli süre verilmelidir.
6. Lehçe dersi, öğrencilere seçmeli olarak sunulmalı ve 4 dönem okutulmalıdır.
7. Lehçe dersi Fasih Arapçaya göre daha zordur.
8. Lehçe dersinin ders saati arttırılmalıdır.
9. Fasih Arapça eğitimi verildikten sonra lehçe dersi okutulmalıdır.
10. Fasih Arapça ve lehçe eğitimi aynı anda verilmelidir.
11. Ders olarak iyi bir şekilde okutulmalıdır.
12. Suriye ve Mısır Lehçesi dışında diğer lehçeler de okutulmalıdır.
13. Lehçe hocası, alanında uzman olmalı ve derse hazırlanarak gelmelidir.
14. Yurtdışına çıkılarak bu ders pekiştirilmelidir.
8. SONUÇ
Yukarıda ele aldığımız, Lehçe öğretimine yönelik hazırlanan, ulaşabildiğimiz 44 kaynak
incelendiğinde, sömürü amacıyla daha 18. yy'da başlatılan Batı menşeli çalışmaların bu
alanda oldukça önde olduğu göze çarpmaktadır. Lehçe öğretimine yönelik Türkiye'de yapılan
akademik çalışmalar göz önüne alındığında ise Prof. Dr. Azmi Yüksel'in ders notu olarak
hazırladığı çalışmadan başka bir kaynağa rastlanılamamıştır.
Bu çalışma sonucunda, Lehçe öğretimine yönelik Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Eğitimi
ve Arapça Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dallarında ihtilaf söz konusu olduğu ortaya
çıkmıştır. Bazı Anabilim Dalları, Lehçe öğretimini bir gereksinim olarak görmüş ve Lehçe
dersini, ders müfredatına zorunlu olarak bazıları da seçmeli ders olarak eklemiştir. Sayısı az
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olan bazı Anabilim Dalları da, bu dersi, müfredatlarına malesef hiç koymamıştır. Ancak,
"Kervan yolda düzülür (ya da düzelir)" mantığı ile hareket edip, gerekli altyapı
tamamlanmadan, ilgili ders müfredat programına girse bile, bu dersi okutacak hoca
bulunamadığı da bir gerçektir.
Öğrencilerin Lehçe dersine yönelik yapılan ankette, sadece 1/4'ünün Arap ülkelerine
gidebildiği, bu ülkere gidebilen öğrencilerin de, buralarda genellikle, 2 ya da 8 hafta
kalabildiklerini, %85 oranında da Lehçe dersinin, Lisans programlarında okutulması
gerektiği sonuçları ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, Lisans programları bazında, Arap
Ülkelerindeki Üniversite ve ilgili anabilim dallarıyla irtibata geçilmeli ve daha çok öğrenciye,
burslu olarak yurtdışında pratik yapma imkanının sağlanması gerekmektedir. Kendi
imkanlarıya yurtdışına çıkan öğrenciler genelde 2 aydan fazla kalamamaktadır. Bu süreç, hem
pratik yapma hem de öğrendiği dilin (fasih-lehçe) kültürünü yakından tanıma adına oldukça
azdır.
Bu anket bağlamında, öğrenciler, Lehçe öğreniminin kendilerine avantaj sağladığını, bu
dersin 4 yıla yayılarak okutulması gerektiğini, bu derste kullanılan materyal ve öğretim
tekniklerinin zenginleştirilmesi gerektiğini ve ders saatinin arttırılmasının gerektiğini
vurgulamışlardır.
Sonuç olarak, genelde Lehçe bilimi ve özelde ise Suriye ya da Mısır lehçesi konusunda Batı
menşeli pek çok çalışma yapılmış olmakla beraber bu alanın ülkemizde yeterli bir şekilde ele
alındığını söylemek oldukça zordur. Bu alan, Türkiye'deki akademisyenlerin ele alması
gereken son derece önemli ancak bir o kadar da ihmal edilmiş bir alandır. Özellikle Arapça
öğrenen kişilerin karşılaştıkları Arap dünyasındaki iki dillilik problemi söz konusu olduğunda
konunun üstüne hiç değilse pedagojik olarak daha fazla yaklaşılması gerektiği ifade edilebilir.
Arap dilinin geniş havzası içinde yaşayan bu lehçelere kayıtsız kalmak çok da gerçekçi bir
durum olmasa gerektir.
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Lehçe Dersi İle İlgili Öğrenci Anketi
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Aşağıdaki anket, şuan kullanmakta olduğunuz Arapça Lehçeler dersinde okutulan ders
kitabına yönelik düşüncelerinizi ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Aşağıdaki soruları
dikkatlice okuyunuz ve cevaplayınız. Cevaplarınız akademik bir araştırma için
kullanılacaktır.
Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim
Yrd. Doç. Dr. Osman Düzgün

1. Daha önce bir Arap ülkesine gittiniz mi? Cevabınız evet ise ülke ismini yazınız. ______________
2. Bu ülkede ne kadar kaldınız? _______________________________________________________________________
3. Hangi lehçeyi biliyor ve konuşabiliyorsunuz? _____________________________________________________
4. Sizce, Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Eğitimi, Arapça Mütercim-Tercümanlık Anabilim
Dallarında Lehçe dersi okutulmalı mı?________________________________________________________________
5. Üniversitede Lehçe dersi aldıysanız, hangi lehçeyi öğrendiniz?_________________________________
6. Lehçe Dersine yönelik değerlendirmeleriniz.__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

International Journal of Languages’ Education and Teaching
ISSN: 2198 – 4999, Mannheim– GERMANY

UDES 2015 p. 2218-2229

THE IRONİC LANGUAGE IN "BİR BİLİM ADAMININ ROMANI" AND "TEHLİKELİ
OYUNLAR" BY OĞUZ ATAY
OĞUZ ATAY'IN "BİR BİLİM ADAMININ ROMANI" VE "TEHLİKELİ OYUNLAR" ADLI
ROMANLARINDA İRONİK DİL1

Osman Oruç 2
ABSTRACT
Oğuz Atay is one of the leading actors of the metamorphosis of Turkish novel in terms of form and content. Having stayed within
the traditional patterns before him, Turkish novel found a new path for itself with Oğuz Atay. He introduces a new perspective to
Turkish novel, not only in the sense of technique, but also with regards to language. In his works, Atay regards language not only
as a tool, but also an objective to be achieved as well as a problem to be solved. In this sense, his novels can be read as an
intellectual’s evaluation on language. In Oğuz Atay’s novels, there is a huge gap between the outer world and the virtues and
values of the heroes. His heroes are disconnected from the outer world; they are alone and are at odds with their surroundings.
Their pasts are full of failures and they have become alienated to our world. They still possess certain moral features, and today’s
material world does not offer a place for such characters. They can never attribute any meaning to life. Therefore, they consider
it as a game and start playing in it. They live as if they were playing and build a new living space for themselves by playing. Such
a game is a way of evading the monotony and irresistibility for Oğuz Atay’s heroes, a way of evading a world from which they are
disconnected. They balance the irresistibility and pain of discomfort with irony. In their subconscious, Atay’s heroes are in a
ceaseless and relentless struggle with themselves, the society they live in, the educational system and the culture that shape
their lives. Atay seeks to establish the justice he cannot find in real life through the games in his novels. In other words, he
facilitates justice through his games. The game, which serves as a sanctuary for Atay’s heroes, ridicules pain and gives birth to
irony. Pain, pessimism and humor are the main elements in Atay’s novels. His novels serve as a stage for the irony between the
human being wishing to become a free individual and the social/political power seeking to hinder this ambition.
Keywords: Irony, Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Romanı.

ÖZET
Oğuz Atay, Türk romanında hem biçim hem içerik anlamında dönüşümün baş aktörlerinden biridir. Kendisinden önce geleneksel
kalıpların dışına çıkamamış olan romanımız, Atay’la birlikte yeni bir çizgide yol almaya başlar. Sadece roman tekniği açısından
değil, roman dili açısından da yeni bir perspektif getirir. Eserlerinde dili salt araç olarak değil, aynı zamanda amaç ve bir problem
olarak ele alır. Bu bakımdan onun romanlarını, dil üzerinde düşünen bir aydının değerlendirmeleri biçiminde okuyabiliriz. Oğuz
Atay’ın romanlarında dış dünya ile kahramanların erdemleri, değerleri arasında büyük bir uçurum söz konusudur. Oğuz Atay’ın
kahramanları tutunamazlar dış dünyada. Yalnızdırlar ve çevreyle uyumsuzluk içindedirler. Geçmişleri başarısızlıklarla doludur
ve bu dünyaya yabancılaşmışlardır. Onlar hala birtakım tinsel özellikler taşımaktadırlar ve tamamen maddesel bir kimlik almış
olan günümüz dünyasında böylelerine yer yoktur. Hayatı bir türlü anlamlandıramazlar. Böyle olunca onu bir oyun olarak
düşünürler ve oyunlar oynamaya başlarlar. Oynar gibi yaşarlar. Oyun oynayarak yeni bir yaşam alanı inşa ederler. Günlük
yaşamın tekdüzeliğinden ve katlanılmazlığından bir kaçıştır oyun Atay’ın kahramanları için. Tutunamadıkları dünyadan bir
kaçış. Huzursuzluğun katlanılmazlığını, acısını ironi ile dengelerler. Atay'ın kahramanları bilinçaltlarında kendileriyle ve içinde
yaşadıkları toplumla, hayatlarına şekil veren eğitim sistemiyle, kültürle biteviye ve acımasızca hesaplaşırlar. Atay dünyada
bulamadığı adaleti romanlarındaki oyunlarında tesis etmeye çalışır. Böylece oyunlarıyla adaleti yerine getirmiş olur. Atay’ın
kahramanları için bir sığınak olan oyun acıyı gülünçleştirir ve ironiyi doğurur. Acı, karamsarlık ve güldürü Atay’ın romanlarına
hakim olan ana başlıklardır. Oğuz Atay’ın romanlarında özgür birey olmak isteyen insan tekiyle, bu amacı engelleyen
toplumsal/siyasal erk arasındaki karşıtlığın yarattığı ironi vardır.
Anahtar Kelimeler: İroni, Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Romanı.
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GİRİŞ
Postmodern roman, klasik gerçekçi roman anlayışının öncüllerini görmezden gelen, klasik
roman okuyucusunu sarsan ve şaşırtan, onu ilk etapta farklı türlerin iç içe geçtiği çok sesli bir
estetik bütünle, tanıdık olmayan bir metinle baş başa bırakan bir yapı gösterir. Bu anlamda
Atay'ın romanları, Tutunamayanlar başta olmak üzere "Türk roman tarihinde anlatım ve
biçim bakımından önemli bir yenilik denemesidir, cesur bir atılımdır." (Aytaç, 2012: 177)
Postmodern bir romancı olan Oğuz Atay da Türk edebiyatında, 1970'li yılların toplumcu
gerçekçi ortamında roman okurunu alışık olmadığı metinlerle tanıştırır. "Oğuz Atay,
yaratıcılığı ve romanlarında uyguladığı teknikler bakımından geleneksel kalıpların dışına
çıkmış, postmodernist ve postmodern roman yazan ilk romancılarımızdan biridir." (Şahin,
2010: 24) Romancının bu pervasız tavrı, hakim edebiyat kanonu tarafından senelerce
görmezlikten gelmeyle cezalandırılır. Roman okurunun kitleler halinde Oğuz Atay'ı tanıması,
ölümünden sonra gerçekleşir.
Gerçeği çarpıtarak onu işlevsiz/geçersiz kılmayı amaçlayan ironi ötekinin, büyük yığına dahil
olmayanın, dışarıda kalanın tavrıdır. Kendini koruma, sesini duyurma adına geliştirdiği bir
tutum, bir tepki biçimidir. "Postmodern yazının en önemli özelliği kural tanımazlığı ve bütün
itibariyle anarşik bir söylem içermesidir. Belirsizlik, bütün verileri parçalayarak ayrıntıya
odaklanma, ironik bir tavır geliştirme, türleri parodileştirme, soyutlama, bilinçaltı yansıması,
metinlerarasılık, üst-kurmaca, sıradanlaştırma bu edebiyatın en belirgin bileşenleridir."
(Eliuz-Türkdoğan, 2012: 1015)
Oğuz Atay'ın romanlarında ironi bastırılan, görmezlikten gelinen, bir kalıba sokulmaya
zorlanan, makbul yurttaş olması dayatılan ötekinin dili olarak karşımıza çıkar. Otoritenin
bireyi biçimlendirme hamlelerine boyun eğmeyip, ısrarla 'Ben buradayım.' diyen insanın
dilidir Atay'ın dili. Oğuz Atay için ironi bir varolma biçimidir. İroni onun için kaçınılmaz bir
tercihtir. Büyük kitlenin dışında düşünen, meselelere kafa yoran bireyin tek başına hayatta
kalma mücadelesidir.
Atay, insani olmayan bütün tavırların karşısında bir duruş sergiler. Otorite tarafından
üretilen, onaylanan ve dolaşıma sokulan ve büyük yığınlarca benimsenmesi beklenen
düşünce kalıplarının, resmi tarih anlayışının, hantal bürokrasinin, Tanzimat'tan Cumhuriyete
kadar hüküm süren edebiyatın altını oyar, bütün bunları ironik tutumuyla geçersiz kılar.
Otoritenin duruşu olan ciddiliğe karşın ötekinin, sesi bastırılanın/duyulmayanın duruşunu
imleyen ironi Atay'ın, büyük yığından farklı düşünen bir birey olarak yaşadığı kıstırılmışlık
halinden kurtulup konuşma zemini temin etmek, nefes alabileceği bir yaşam alanı inşa etmek
için başvurduğu bir çaredir. Onun romanları ötelenen, yok sayılan bireylerin konuşma zemini
bulabildikleri bir mecradır. Romanların ana karakterleri durmadan konuşurlar. Zira gerçeklik
zemininde hep susan bu bireyler kurgusal zeminde diğerleriyle hesaplaşırlar.
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Oğuz Atay "parodi, pastiş, gönderme, grotesk gibi komiği sağlayan teknikler" (Apaydın, 2007:
48) aracılığıyla hesaplaşmasını yürütür. İronik üslup "kafası karışık, doğu ile batının arasında
kalmış, doğulu yanından kopamamış, sosyo-ekonomik yapıya, siyasi erke muhalefet
edemeyen, muhalefet edemediği topluma yabancılaşarak var olmayı tercih eden" ( Apaydın,
2007: 55) iğdiş edilmiş bir aydının feryadıdır. İçinde yaşadığı dönem ve toplum sürekli bir
biçimde ironiyle ele alınabilecek eylemler içindeyken Oğuz Atay'ın meselelere ironik bir
pencereden bakması anlaşılır bir tavırdır.
Oğuz Atay'ın ironisi büyük ölçüde kendisinden önce geçerli olan edebiyat anlayışlarını
sarsma, geçersiz kılma düşüncesinden yola çıkar. Tutunamayanlar kitabının yüzeysel
anlamından başlayarak metnin derin yapısına kadar romanın bütünü bu düşünceyi kanıtlar
niteliktedir. Eğitim sistemi, edebiyat dili, bilim dünyası, modernleşme projeleri, modernizm,
Türk tarih tezi, şiir dili, güneş dil teorisi, dil devrimi(alfabe-elifba), bürokrasi (on emir
parodisi-bürokrasinin kendini kutsamasına atfen), tarih çalışmaları, metin şerhleri,
ansiklopediler, Türkoloji çalışmaları, Marksist anlayış/sol düşünce, Türk aydını (disconnectus
erectus), Öztürkçe, küçük burjuva düzeni gibi meseleler Oğuz Atay ironisinin hedefi olur.
Atay'ın üç romanında da ironik bir tavır söz konusudur. Bununla birlikte bu romanlara sinen
ironi, Oğuz Atay'ın kişisel hayatına paralel bir biçimde birbirinden farklılık arz eder. İlk
romanı Tutunamayanlar'ı ressam ve ciddi bir entelektüel birikim sahibi Sevin Seydi ile olan
coşkulu birliktelikleri sırasında, İkinci romanı Tehlikeli Oyunlar'ı Sevin Seydi ile
ayrılmalarının ertesinde içine düştüğü bunalımlı dönemde yazmıştır. Son romanı Bir Bilim
Adamının Romanını ise yapısı itibariyle daha ciddi bir ortamda kaleme almıştır.

Bir Bilim Adamının Romanı
Bir Bilim Adamının Romanı, İstanbul Teknik Üniversitesi profesörlerinden Mustafa İnan’ın
hayatının anlatıldığı, Türk edebiyatında daha önce denenmemiş, kurmaca yönü az olan
biyografik/belgesel ve bunun yanında ısmarlama (roman Tübitak'ın yönlendirmesiyle
yazılmıştır) bir romandır. Ama Oğuz Atay bu biyografik karakterdeki romanına da, yer yer,
diğer romanlarına oranla daha sınırlı olmakla beraber ironik öğeleri yerleştirmesini bilmiştir.
“Oğuz Atay’ın diğer romanlarıyla, yalnızca içerik değil, kurgu ve anlatım özellikleri açısından
da taban tabana çelişen bir metindir bu.” (Ecevit, 2005: 411-412) Atay bu romanında diğer iki
romanının aksine geleneksel roman kalıbını kullanmıştır. Oğuz Atay, Mustafa İnan’ın eşi
arkeoloji profesörü Jale İnan’dan aldığı malzemeyle yazar romanı.
Oğuz Atay'ın, sanatçı kişiliğiyle hiç de uyuşmayan didaktik, ısmarlama, bir komitenin
yönlendirdiği bir roman yazmasının nedenleri arasında hocasına vefa, akademik camianın
içinde bulunduğu kısır döngü durumu göz önüne serme fırsatı ve bunların yanında bir türlü
yakasını bırakmayan ekonomik sıkıntıları sayabiliriz. Bununla birlikte “projenin
güdümlü/didaktik amacı, yazım süreci boyunca Oğuz Atay’ın romanının üstünde Demokles’in
kılıcı gibi asılı durur.” (Ecevit, 2005: 399) Atay, Tübitak üyeleri ve özellikle de Jale İnan
tarafından yönlendirilmek istenir.
Bir Bilim Adamının Romanı yazım sürecinde deyiş yerindeyse yazarın yaratıcı duyarlılığıyla,
"yaşamda en önem verdiği kişinin oluşturulmakta olan edebi portresinin, eksiksiz ve ideal
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özelliklerle donatılmasını sağlamak için sıradışı bir çaba içine giren" (Ecevit, 2005: 399) Jale
İnan'ın bir eş olarak gösterdiği duyarlılık ve tepki arasında kalır. Oğuz Atay roman basıldıktan
sonra beğenmediğini belirtir. Önceleri kafasında bir şeyler tasarlamıştır ama Jale İnan’ın
müdahaleleri sebebiyle bir yerden sonra bu romana bir iş olarak bakmıştır. Güdümlü bir
edebiyat atmosferinin içinde roman yazıyor olmak Atay’ı rahatsız eder. Paraya ihtiyacı vardır.
Zaman zaman bu işi bırakmayı düşünür ama bu yüzden bırakamaz.
Atay’a göre Mustafa İnan iyi bir öğretmendir. Ama iyi bir bilim adamı olduğu konusunda aynı
kanaate sahip değildir. Roman boyunca Mustafa İnan’ın zaaflarına çeşitli kılıflar uydurur:
Mustafa İnan’ın, yurtdışında yayımlanmış bir makalesi olmamasını onun vatanseverliğine;
bilimsel performansının düşük olmasını parasızlık çekmesine, başkalarının sorunlarıyla
ilgilenmesine ve bu yüzden bilimle istediği gibi uğraşamamasına; masonluğunu engin
merakına; şiirdeki zevksizliğini, Behçet Kemal Çağlar ve Ümit Yaşar Oğuzcan şiirlerini
defterine geçirmesini artık karışık metinler okuyamayacak kadar kafasının yorgun olmasına
bağlar.
Her şeye rağmen Atay, romanına, zaman zaman Selim’i, Turgut’u, Hikmet’i ve kendisini de
katmasını bilmiştir. O, aslında Mustafa İnan’ı da bir ‘tutunamayan’ olarak görme
eğilimindedir. Mustafa İnan’ın, küçüklüğünde damdan düştüğünü, yaşamı boyunca
hastalıklarla boğuştuğunu, ölürken bile borçlu olduğunu yazar.
Biyografik bir roman olan Bir Bilim Adamının Romanı'nda bile, kitapta yaşam öyküsü
anlatılan Mustafa İnan'ın karısı Jale İnan'ın müdahalelerine rağmen Atay ironiyi, ironik dili
metne yerleştirmekten geri durmaz. Söz konusu romanda hayatı hikaye edilen Mustafa
İnan'ın çocukluğunda damdan düşmesi hadisesi, romanın bütününe yayılan bir metafor
biçiminde bir anlam yüklenir. Mustafa İnan'ın hayatı 'damdan düşme' deyimi ile, ironik bir
tutum eşliğinde romanlaştırılır. Türkiye'de üniversitelerde hepsi birbirinin benzeri olan
akademik figürlerin arasına, bu camianın hiç de alışık olmadığı bir şekilde taşradan gelip
'damdan düşer gibi' giren ve onlar arasında nevi şahsına münhasır bir hoca portresi çizen
Mustafa İnan, roman boyunca ironiyi tesis eden bu metafor eşliğinde anlatılır.
Yukarıda da belirtildiği üzere bu roman biyografik ve güdümlü bir romandır. Bu açıdan
romanda ironik öğelerin kullanımı son derece sınırlıdır. Çünkü roman bir ciddiyet atmosferi
altında yazılmıştır. Ama yine de Oğuz Atay’ın o alaycı üslubu, açık olmamakla birlikte, yer yer
kendini hissettirir. Bu ironik öğeler şu başlıklar altında gruplandırılabilir.
Abartılı övgü cümleleri:
Mustafa İnan, abartılı övgü cümleleriyle adeta bir destan kahramanına benzetilir. Mit
üretmeye meraklı bir kültürün alaya alındığını sezdiren bu cümlelerde Oğuz Atay'ın 'bıyık
altından güldüğü' hissedilir. Atay böylelikle hem kendisinden beklenen makbul, "ideal" bir
biyografi metni ortaya koyarken, diğer taraftan kendisine bunu reva görenlerle ironi yoluyla
ödeşmiş olur. Aşağıya alınan cümlelerde yazınsal geleneğimizde çokça örneği bulunan bir
üslupla Mustafa İnan'ı gerçeküstü bir boyuta taşıyarak adeta mitolojik bir kahraman yapma
temayülünü açık eder.
“Her sabah karanlığı ortaokul öğrencisi Mustafa İnan, çamurlu
yollardan geçerek Seyhan Irmağı’nın kıyısındaki okuluna gidiyordu.
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Bileklerine kadar çamura batarak geçtiği sokaklarda ‘Adliye Sarayı’ndan başka
doğru dürüst bir bina yoktu.” (s.39-40)
“(…) Almanya’nın Freiburg şehrindeki hastanede ölümle savaşırken
bile hocalığını unutamamıştı. Artık serumla yaşıyordu; doktor, hemşireye
talimat vermişti: Serumu hiç kesmeyeceksiniz. Mustafa İnan bir süre dalgın
gözlerle onları seyretti, sonra kendini kaybetti. Gece uyandığı zaman odada
yalnızdı, serum şişesine takıldı gözü: düzenli damlalarla akıyordu sıvı. Sonra
da saatine baktı bir süre. Sonra gene sıvı damlalarını izledi ve telaşlı bir
hareketle zile basarak hemşireyi çağırdı. ‘Bu serum yetişmeyecek sabaha
kadar’, dedi uykulu gözlerle kendine bakan kadına. ‘Dakikada kırk damla
akıyor; yirmi beş damla bir santimetre küp ettiğine göre, bu gidişle gece
yarısından önce taktığınız şişe biter. Nöbetçi hemşireye talimat vermezseniz,
yarın doktordan iyi bir azar işitirsiniz.’ Hemşire hayretle bu soluk yüzlü adama
bakıyordu. Mustafa İnan gülümsedi: ‘Merak etmeyin, hesap tamamdır.
Çocukluğumda bir eczanede çıraklık yapmıştım da, oradan kalmış aklımda.”
(s.45-46)
“Bahçedeki dut ağacının altında bir açık hava okulu açmıştı
arkadaşlarına. Eski Yunan’da olduğu gibi, çevresinde hayranları, yürüyerek
anlatıyordu.” ( s.52).
Divan şiiri:
Atay, Mustafa İnan'ı överken işi biraz da alaya alarak ve bu alayı divan şiirine de teşmil
ederek yapar. Oğuz Atay'ın dönüp dönüp başvurduğu Divan şiiri, onun romanlarında ironiyi
tesis eden temel kaynaklardan biridir. Bu tercihte Divan şiirinin karakterinde olan methiye
geleneğinin yanında, söz konusu şiir geleneğinin oyuna (söz oyunu) dayanması ve Oğuz Atay
romancılığında oyunun (kelime oyunu da dahil) başlıca izleklerden biri olmasının payı vardır.
Oğuz Atay, diğer eserlerini de baz alarak söylersek ironiye olanak sağlayan, bir zemin
oluşturan Divan şiirinin yanında Tanzimat şiiri, Nazım Hikmet şiiri ve hececi şiirden de
istifade eder.
“Mustafa’nın eski edebiyata meraklı bir arkadaşı olan Füzuni (Ertegi)
de aynı yıl, Nedim’in İstanbul kasidesine bir nazire yazmıştı ve bu şiirinde
Mustafa İnan’ın riyaziyeciliğini şöyle övüyordu Füzuni:
Salih Zeki’nin eşidir Mustafa bişek
‘Kamus’u Riyazi’ ile tartılsa sezadır
‘Nazire ne demek?’ diye sordu genç adam. ‘Anlaşılan size edebiyat da
öğretmemişler lisede,’ diye homurdandı orta yaşlı profesör. ‘Kaside diye bir
şey duymuştum ama…’ ‘Nazire ile tanışmadın, değil mi? Bu yaşlı kadının bana
ne yararı dokunur giriş imtihanlarında? diye düşündün herhalde. Efendim…
yani Nedim’in yazdığı kasideye benzer bir şey yapmış bu Füzuni amca.
Nedim’in bu çok ünlü kasidesi –herhalde sen adını bile duymadın- şöyle
başlar.
Bu şehr-i Stambul ki bi mislü bahadır
Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır
Füzuni de kendi sınıfındaki arkadaşlarını övmek amacıyla yazdığı
kasidesine şöyle başlıyor:
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Bu sınıf-ı kemalat ki bi mislü bahadır
Bir ferdine yekpare hukuk mülkü fedadır” (s.71-72).

Öztürkçecilik:
Diğer iki romanına nispeten son derece sınırlı düzeyde olmakla birlikte Oğuz Atay'ın
Öztürkçecilerle meselesi bu romanına da yansır. Dilin tabii mecrasının dışında dışarıdan
müdahalelerle şekillendirilmeye çalışılmasını Oğuz Atay otoritenin hayatın bütün alanlarına
müdahil olmak istemesi biçiminde okur.
“Büyük Millet Meclisi’ne ‘Kamutay’ deniliyordu. ‘Türk Urayları
toplandı’ gibi başlıklar çıkıyordu gazetelerde. Gazetenin bir köşesinde de
Ulusal Sü Bakanının (milli savunma bakanı) resmi vardı.” (s.74)
“Çocuklar, bence ‘yum-yom’ yuvarlaklık belirtiyor. Yum-ruk, yumurta,
yum-uk, yummak, yum-ru, yum-ak gibi.” (s.149).
Akademi:
Asık suratlı, kendini beğenmiş ve öğrencilerle arasına büyük bir mesafe koyan, adeta
kendilerine bir 'erişilmezlik' addeden, 'kerameti kendinden menkul' üniversite hocaları da
Atay'ın ironisinden nasibini alır. Akademik klana dahil olduktan sonra zamanla insani
tarafları aşınan ve en nihayetinde düzenin birer oyuncağı haline gelen akademikler bu defa
romanlarda Oğuz Atay'ın oyuncağı olurlar.
"Allah Allah dedim, kendi kendime: bir hoca, bir rektör de güler mi? Yarıtanrılar genellikle asık suratlı olurdu; hele o tanrılar mekanik matematik gibi
zor şeyleri de bilirlerse, 'Rektör güler mi diye düşünüyordum. Dekan bile
gülmezdi. Değil kürsü başkanları, doçentler bile gülmezdi.' Eren Omay
haklıydı; belki asistanlar, ilk acemilik yıllarında biraz gülümserlerdi. Gülmek,
doktorayı verdikten sonra unutulan bir eylemdi. Belki eylemsiz doçentler,
kadro buluncaya kadar biraz dişlerini gösteriyorlardı (gülümsemek için)."
(s.171.)
Ölünün arkasından söylenen abartılı ifadeler:
Her üç romanda da karşımıza çıkan bu durum toplumun değerlerine karşı kayıtsızlığını işaret
ettiği gibi onun aynı zamanda ikiyüzlülüğüne de göndermede bulunur. Hayattayken, düşünen
bireyi ezen, görmezlikten gelen, ona hayatı zehir eden büyük kitlenin 'büyük yalanı' açık
edilir. Burada Oğuz Atay, değeri yaşarken bilinmeyen kıymetlerin öldükten sonra kıymete
binmesini toplumun ikiyüzlülüğünü eleştirerek verir.
“Biz vakit kaybetmemek için, efsaneleşen kişileri ‘minnetle’ anarız,
onun ‘mümtaz’ kişiliği önünde ‘hürmetle’ eğiliriz. Bu kahraman muhakkak
‘yeri doldurulamayacak bir kayıp’tır ve bu nedenle, yani yerini
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dolduramayacağımızı bildiğimizden, onunla ilgili bir araştırma yapmak bizim
gibi ciddi kimseler için söz konusu olamaz. Bu arada onun ‘üstün gayretlerini’,
‘hasletlerini’ anarız; ‘senin yerine ben gitseydim’ diyerek, hiçbir zaman niyetli
olmadığımız davranışlardan söz ederiz.” (s.203-204)
“ ‘Kendisi, rahmetli hocalarımızdan ve Yüksek Mühendis Mektebi’nin
temel direklerinden biri olan merhum Fikri Santur Bey’den devir aldığı
emaneti, genç yaşına rağmen fevkalade bir şekilde yürütmüş, Fakültemizde
profesör olarak çalıştığı 22 yıl boyunca , Teknik Mekanik ve Genel Mukavemet
Kürsüsü’nün, yalnız Fakültemizin değil, üniversitemizin en gelişmiş bir
kürsüsü haline gelmesi için üstün gayretler sarfetmiştir.’ Böyle konuştu İnşaat
Fakültesi Dekanı Profesör Cemil Ilgaz ve ‘Fakültemiz Mustafa İnan ile daima
iftihar edecektir,’ dedi ve ‘Kendisi edebiyattan matematiğe kadar,’ dedi ve
‘Geniş bir sahaya yayılan genel kültürünü,’ dedi. ‘Genç yaşta aramızdan ani
ayrılmış olmasına rağmen,’ dedi. ‘Kendisinden çok daha büyük ve önemli
hizmetler ve eserler beklediğimiz sırada,’ dedi.” (s.252-253).
Hece vezni:
Kafiyenin sağladığı görece bir ritmin dışında herhangi bir hususiyeti olmayan sahih şiirden,
estetik zevkten uzak hece vezniyle yazılmış manzumeler parodi yoluyla alaya alınır.
“Şair olduğu anlaşılan bir arkadaşı da, ‘Sana bir destan yazsam bana
darılır mısın / Mütevazi ruhunla yoksa kırılır mısın?’ dedikten sonra tam otuz
kıta yazmış. Bu bozuk vezni görünce Mustafa, herhalde çok kırıldı bu
arkadaşına. Fakat şairimizin niyeti iyi: ‘Hiçbir maksat gütmeden, her şey içten
gelirdi / bu yüzden gönüllerde daima yükselirdi.’ Bu duygulu arkadaş
sonunda, bir Mustafa İnan Enstitüsü kurulmasını ve orada toplananların ‘onun
büyük adını’ durmadan anmasını teklif ediyor.” (s.205-206)
“Seni tasvir elzemdir, bir parça dahi olsa
İçimiz çok yansa da, gözlerimiz de dolsa
Biraz metin olarak, seni anlatacağız
O çok büyük ruhundan ruhlara katacağız.” ( s.206).
Tehlikeli Oyunlar
Tehlikeli Oyunlar'da, tıpkı Tutunamayanlar’da olduğu gibi, insanın kendi ben’ine yaptığı
yolculuğu anlatılır. “Tehlikeli oyunlar romanı, gerçek Benini bulmak ve kendisiyle
hesaplaşmak amacıyla, yaşadığı küçük burjuva ortamını bırakıp gecekonduya çekilen ve
orada oyunlar/düşler kurgulayan Hikmet’in varoluşsal ve kurgusal edimlerini odağa alır.
Yaşama ve yazma edimlerinin eşzamanlılığı üzerine kurulmuş olan bu metin, Türk
romanındaki en geniş kapsamlı ilk üst kurmaca örneklerinden biridir.” (Ecevit, 2004: 101)
Romanda her şey oyundur. Hikmet Benol gerçek anlamda yaşayamadığı toplumdan kaçarak
sığındığı gecekonduda oyunlar oynayarak yaşamayı seçer. “Tehlikeli Oyunlar romanının
anlatım tutumundaki ana renklerden biri de ironidir. Toplumla uyuşmazlığı dorukta yaşayan,
sonunda kendini öldürdüğü kuşkusu uyandıran bir ana kişinin çevresinde örülmüş olan
romanın; doakusu içindeki gülmece/ironi tonlamasıyla oluşturduğu karşıtlığı göz önüne
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alarak, onun da ‘Tutunamayanlar’ gibi bir acıklı güldürü olduğunu söyleyebiliriz.” (Ecevit,
2005: 362)
Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar romanında ironinin süzgecinden geçirerek gülünçleştirdiği,
geçersiz kıldığı, altını oyduğu belli başlı meseleler aşağıya alınan başlıklar altında yoğunlaşır.

Gerçekçi Edebiyat:
Tehlikeli Oyunlar romanı bir edebiyat anlayışının manifestosu olarak da ele alınabilir.
Romana kuvvetli bir biçimde ‘yazma edimi’, ‘nasıl yazmalı’ sorusu hakimdir. Albay, romanda
gerçekçi edebiyatı savunur ve onu temsil eder. Hikmet ise kurmaca gerçeklikle yapılan bir
edebiyat arayışı içindedir. Romanda Albay’ın, Hikmet’i, yazma konusunda eleştirirken,
“Nerede kaldı senin gerçekliğin?” sorusuna Hikmet, “Çok gerilerde kaldı Albayım” biçiminde
cevap vererek geleneksel/gerçekçi roman anlayışıyla alay eder.
Şiir Dili:
Tehlikeli Oyunlar’da da “Tutunamayanlar’da olduğu gibi yaşayan dili kullanır Atay. Tüm
metni saran Osmanlıca parodileri ise, dönemin Öztürkçeci aydın dilinin dışında olan bir dil
anlayışının metindeki yansımalarıdır. Sıra dışı bir dil kullanımıdır bu; ele avuca sığmayan,
daldan dala atlayan, son derece devingen, coşku/tutku dolu –ve her şeyden önce de- oyunbaz
bir dildir; soluk alıp veren canlı bir organizma gibidir; yazarının iç dünyasındaki dirimselliğin
tüm elektriğini içinde taşır. Kısaltmalı resmi yazışma dilinden arkaik çeviri diline, ansiklopedi
dilinden gazete ilanlarında kullanılan dile değin çeşitli parodilerle örülmüş olan roman
dilindeki en çarpıcı kullanımlar Tutunamayanlar’da olduğu gibi, Atay’ın Osmanlıca ile parodi
düzleminde oynadığı bölümlerde ortaya çıkar.” (Ecevit, 2005: 361) Şey Galip, Namık Kemal ve
Yahya Kemal Beyatlı gibi dönemlerinin önde gelen şairlerinin üslubunu ironi öğesini
sağlamak için kullanan Atay böylelikle Tutunamayanlar'da olduğu gibi bu romanında da
edebiyat dünyasındaki otoritelerle alay eder. İnsanların zihninde yer etmiş, dogma halini
almış kabulleri sarsar.
“Darüttalimi musikinin ahşap tavanlı köhne odalarında
geçerken çocukluğum
Münasebetsiz sözler ve muaşeretsiz gürültülerdi duyduğum
Müderrislerin tedrisinde mülayim ve mutantan bir mezahat
vardı.
Müteselsel muakırıplar vücudumu muttasıl mükerrem
sıkardı.
(...)
Mücadele-yi nizam-ı içtimaiyeden izzeti ikbal ile sarfı nazar
ettim
Aşka gömüldüm gittim
Zira tarz-ı selefe tekaddüm ettim, bir başka lisan tekellüm
ettim.” (s.370-371).
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Birleşik yapılar:
Gündelik hayatın monotonluğuna, renksizliğine, bir örnekliğine atfen sözcükler yan yana
getirilir ve böylece esasen her biri farklı bir anlam içeren kelimeler birleştirilmek suretiyle
içleri boşaltılmış ve anlamları daraltılmış olur ki, bu tasarruf romancının niyetini açıklar.
Atay, birtakım kalıp davranışlar ve bir örnek tepki biçimleriyle yaşamın zenginliğini daraltan
toplumu, kendi hayatlarını fakirleştirmekle itham eder.
“Hikmet, süet ayakkabılarını giymişti; ona da, tozunualalımmıabilik
tasladılar.” (s.94)
“Biliyor musunuz albayım, Nurhayat Hanımın evi de yağsabuntozter
kokuyor. (s.103)
“Bir şey yapalım ki albayım, sonu gelmesin. Mesela, bu parktan hiç
çıkmayalım. Havuzkenarıdevamlıheykeli olalım mesela.” (s.104)
“Nekadaryakışmış dedik.” (s.106)
“Kendilerinefransızcaisimtakılanlar için ne söylense yeriydi.” (s.226)
“…Muhsin Beyin getirmiş olduğu çanta-radyoyu açtı.” (s.443)
“Hiçöyleşeyolurmucanım oyunu” (s.451).
Toplumun Renksiz, Klişe, Bir Örnek Hayatını İşaret Eden Klişe Cümleler:
“İlk tanıdığım gün, kürkümü çıkardığım gün bilseydim ayrılacaklarını…
kalbimden ona da bir yaprak açardım.” (s.100)
“Bir-dakika-yemek-yanıyor, şu-pencereyi-açar-mısın, kibriti-versene,
kapı-çalınıyor, beni seviyormusun, çöpü-kapıya-bırak, bir-yere-kadar-gitmekzorundayım, geldin-mi, dün-öyle-demiştin-bugün-böyle-dedin, vaktim-olmadı,
dikkat-et-vazoya-çarpacaksın, beni-sevmiyorsun, ben-sadece-hatırlıyorum,
kaç-gündür-iyi-değilim-onun-için-mektup-yazamadım,
onu-elinden-bırak,
şimdi-olmaz,
ben-senin-gibi-değilim,
radyoyu-kaparmısın,
yapmakzorundayım, bütün-gün-bunu-mu-dinleyeceğiz, bir-dakika-bak-ne-çalıyor, birdakika-karşıdan-otobüs-geliyor, bir-dakika-çorabımı-düzeltmek-zorundayım,
bir-dakika-hemen-geliyorum, seni-dinliyorum, bir-dakika-yardım-edermisin,
ucundan-tut, öyle-değil, canım-istemiyor, yarın-sabah-unutma, sen-bırak-benyaparım, sözünü-unutma, bize-bakıyorlar, elim-değmedi, bilmiyorum,
bilmiyorum, bir-dakika-gelirmisin, ben-de-aslında-senin-gibiyim, neden-öylesöylüyorsun, sana-anlatmak-zor, çok, isterdim, hayır, hayır, hayır, ve benzeri
sözlere bu nedenle yer yoktur albayım.” (s.286)
“Tanıştığınıza memnun olun bakalım karşılıklı…” (s.294)
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“(…) ‘benim akıllı kocacığım’ı ben diyeceğim, Hamit Bey yeter artık
diye ben azarlayacağım.” (s.366)
"Kasabamız Paşamız Minnettar Vatan Hoş Geldiniz” (s.51-52)
Yer Adları:
Sosyal hayatta geçerli olup olmadıkları tartışmalı meselelerden eşitlik, bağımsızlık ve
özgürlük gibi kavramların birer mekan ismi olarak tabelalarda yerleri vardır. Ancak Atay
meydanları eşitlik, özgürlük kardeşlik talepleriyle dolduran yığınların da ayırdında bir
aydındır. Dolayısıyla burada Atay, otoritenin tabelalarla hakikati örtme temayülünü açık eder.
“(…) cici karılarını kollarına takarak Eşitlik Meydanında, Bağımsızlık Parkında
ve Kardeşlik Aile Bahçesinde dolaştırabilsinler.” (s.338)
Kurum Adları:
Göstermelik bir hayatın akıp gittiği bir toplumda insanların kurdukları dernekler de
göstermelik/tabela olmanın ötesinde herhangi bir işleve/anlama sahip değildir. Atay'ın
dikkati ironik bir tavırla ele alınabilecek gündelik hayatın detaylarını romanına dahil eder.
“Eserlerini bastırmak için ‘Emekli Albaylar İlim Sanat Felsefe ve
Edebiyatı Yayma Koruma Teşvik ve Yaşatma Derneği’nin yardımıyla teşebbüse
geçmişti.” (s.271-272).
Ölünün Ardından Söylenen Kalıplaşmış Cümleler:
Hayattayken aralarına kabul etmedikleri, anlamaya çalışmadıkları, dinlemedikleri ve sonunda
yaşayabilmek için gecekonduya sığınmasına neden oldukları Hikmet'in intiharının ardından
herkes ağız birliği etmişçesine onun faziletlerini bir bir ortaya döker. Düşünen, varoluşsal
meseleleri olan, eleştiren, çok okuyan, aykırı bir birey olan Hikmet büyük kitlenin dışında
kalan kişiliğiyle bir sürü psikolojisi içinde yaşayıp giden ötekilerden çok farklıdır. Bu
bağlamda Hikmet intiharıyla bir bakıma onlara bir adım yaklaşmış olur. Zira hayata karşı
herhangi bir teklifleri olmayan bu büyük kitlenin gerçek manada yaşayıp yaşamadığı su
götürür bir meseledir. Yaşarken makbul tutulmayan Hikmet, hayattan tasfiye edilerek makbul
bir insan haline gelmiştir. Yaşayan Hikmet'i değil de ölü Hikmet'i onaylayan bu bakış açısı
insanın kendine ne kertede yabancılaştığının da bir işaretidir.
“Kendi Halinde münevver bir beyefendiydi; kimseye zararı olmayan
bir beydi.
...Kimin gidici, kimin kalıcı olduğu belli değil Bekir Efendi. Mukadderat.
Düşmeden birkaç dakika evvel benimle konuşuyordu, şu senin oturduğun
yerde. …Biraz sıkıntısı vardı. Bir sıkıntısı olunca hemen bana koşardı. …‘Bir
sıkıntı var içimde albayım’, dedi. Malum olmuş kendisine demek.
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...Muhterem bir arkadaştı. …Bu muhitte oturmayı kendi istemişti: Bu
insanlara derin bir muhabbeti vardı. Onların derdini kendi derdi gibi bilirdi.
Onlarla kaynaşmıştı.
...Çok alçakgönüllüymüş.
...Kapısı herkese açıktı.
...Bir sıkıntı düşmüştü yüreğine. İnsanların bu haline çok üzülürdü
zaten; başkaları dertliyken mesut olamazdı.” (s.466-467)
“Durup dinlenmek bilmezdi. Herkese o kadar acıdığı halde kendine
acımazdı. Büyük adamlar hep böyle değil midir? Göreceksin Bekir Efendi bir
gün onun bu mahallede yaşamış olmasıyla hepimiz iftihar edeceğiz. Belki de
bu sokağa onun adını verirler; sağ kalırsak, hepimiz bu münasebetle yapılan
törende bulunuruz. Onun hatırasına bir iki söz söylemek fırsatını bile
bulabiliriz. Gazetelerde resmimiz çıkar. … Bu sabah nedense biraz huzursuzdu,
yerinde duramıyordu.” (s.467)
SONUÇ
Atay, dile ironi havasını da katarak söyleyeceklerini daha güçlü bir sesle söylemeyi
başarmıştır. Bunun yanı sıra zaman zaman dili bozarak, imla kurallarını görmezden gelerek
dil devrimini ve düzeni savunanlarla bazen alay eder.
Geleneksel şiir/roman/çeviri dilini romanlarına malzeme olarak taşır. Atay’ın ironik dili koyu
bir muhalefeti barındırır içinde. Edebiyatı, sanatı, bürokrasiyi, aydını, devleti, dogmaları,
farklı ideolojileri bu biçimde, ironi/ironik dil aracılığıyla eleştirir. Atay, duruşunu kelimeler
üzerinden belirler. Atay’ın, Geçmişten bugüne bireysel ve toplumsal boyutta yaşanan
bunalımları, sorunları, anlaşmazlıkları, eski- yeni çatışmasını bütünüyle kuşatan, en iyi
özetleyebilecek alanın dil olduğu düşüncesinden hareket etmiş olması düşünülebilir.
Cumhuriyet ideolojisi toplumu bütün kurumlarıyla değiştirmeyi, yeni bir toplum yaratmayı
amaçlamıştır. Bunun en kabul edilebilir yollarından biri de dil olduğuna göre, topluma yeni
bir kimlik verme işi bu noktadan başlamalı idi. Yeni Türk devleti bütün kurumları ve
unsurları ile 'eski’den arınmış olma eğilimindedir. Bu bakımdan yeni bir dil oluşturma
peşindedir Yeni bir toplum modeli oluşturma sürecinde kullanılan araçlardan biri olan dil
üzerinden Oğuz Atay yakın tarihi, siyasal/toplumsal meseleleri okumaya çalışır ve
eleştirilerini ironik bir çerçevede dile getirir.
"Oğuz Atay neden ironiyi, ironik bir dili tercih ediyor?" sorusunun cevabını Atay’ın anlatmaya
soyunduğu, anlattığı meselelerin ancak bu şekilde ifade imkânına sahip olmasında aramak
gerekir. Sürüp giden bunca komik, anlamsız olayın ortasında, deyiş yerindeyse tek başına
kalan yazardan ciddi bir tavır, tumturaklı bir duruş sergilemesi beklenemez. Çünkü böyle bir
tavır da yazarı yalnız başına bırakan durum kadar anlamsız, saçma olurdu. Zira kaypak bir
zeminde yaşamaya devam etmenin en kabul edilebilir/akla yatkın yolu, olup biteni ironik bir
perspektiften değerlendirmektir.
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ABSTRACT
Through constructivist education, methods making students active and letting them learn by doing and experiencing were given
more room. One of these methods is drama. Regarding its educational aspect, drama is the animation of a part or the whole of life
conducted through theatre techniques, initially by improvisation and role-playing in a classroom environment. Drama method is
employed actively in teaching Turkish, teaching basic language skills, teaching grammar, development of vocabulary, creativity
and imagination. Drama is titled as animation in Turkish curriculum and is given a significant place among the methods in the
curriculum. Though, in the course of restructuring of Education faculties, the studies in the area were limited, nowadays
graduate studies for drama have increased significantly. In this research, it was aimed to examine the Master and Doctoral theses
conducted between the years 1996-2014 which are related to teaching Turkish and drama, in terms of various variables. With
this respect, 57 graduate theses have been examined. The study is based on document analysis research method having a
resource to qualitative research design. The data have been achieved by means of browsing the National Thesis Centre of the
Board of Higher Education Data Base. With this study, in terms of which variables the drama is referred in the theses has been
revealed and consequently recommendations have been made for the areas in which drama could be used.

Key Words: Turkish education, drama, master thesis, doctorate thesis, postgraduate.

ÖZET
Yapılandırmacı eğitimle birlikte öğrenciyi aktif kılan, yaparak-yaşayarak öğrenmeyi sağlayan yöntemlere daha fazla yer
verilmeye başlanmıştır. Sözü edilen yöntemlerden biri de dramadır. Eğitici yönüyle drama, yaşamın bir bölümünün ya da
tamamının başta doğaçlama ve rol oynama teknikleri olmak üzere farklı tiyatro tekniklerinden yararlanarak sınıf ortamında
canlandırılmasıdır. Türkçe öğretiminde temel dil becerilerinin kazandırılmasında, dil bilgisi öğretiminde, söz varlığının
zenginleştirilmesinde, yaratıcılık ve hayal gücünün geliştirilmesinde drama yöntemi aktif olarak kullanılmaktadır. Drama,
Türkçe dersi öğretim programında “canlandırma” şeklinde isimlendirilmiş ve programdaki yöntemler içerisinde önemli bir yere
konmuştur. Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması sürecinde bu alanda yapılan çalışmalar sınırlıyken günümüzde
dramaya yönelik lisansüstü çalışmalar artmıştır. Bu araştırmada, 1996-2014 yılları arasındaki Türkçe öğretimi ve drama ilişkili
yüksek lisans ve doktora tezlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu tezler; tezlerin türü,
yapıldığı yıl, enstitü, üniversite, çalışılan hedef kitle, yöntem, tezlerin dramayla ilişkilendirildiği konular, yürütüldükleri iller ve
tezlerin başlıklarında dramaya isim verme açısından değerlendirilmiştir. Bu bağlamda toplam 57 lisansüstü tez incelenmiştir.
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmış, veriler Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
veri tabanından tarama yapılarak elde edilmiştir. Bu çalışmayla birlikte Türkçe öğretiminde dramanın bir yöntem olarak hangi
değişkenler açısından ele alındığı ortaya konmuş, buradan yola çıkarak hangi alanlarda kullanılabileceğine yönelik önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, drama, yüksek lisans tezi, doktora tezi, lisansüstü.
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1. GİRİŞ
Eğitim bilimlerinin her kademesinde olduğu gibi Türkçe öğretiminde lisansüstü çalışmaların
sayısal göstergeleri sürekli artmaktadır. Çok kısa süre öncesine kadar Türkçe öğretimi
alanında yapılan çalışmalar sınırlıyken bugün alanda pek çok farklı ve etkili araştırmaların
yapıldığını görmekteyiz. Yapılandırmacı kuramın eğitime yansımasıyla birlikte eğitim ve
öğretimde öğrencinin merkez alındığı bir anlayış benimsenmiştir. Türkçe öğretiminin etkili
bir şekilde uygulanabilmesi için yapılandırmacı eğitimle uyuşan yöntemlerin kullanılması
gerekmektedir. Bu yaklaşıma uygun yöntemlerin başında drama gelmektedir.
Drama kavramının farklı tanımlarına rastlanmakla birlikte tam olarak Türkçe karşılığı yoktur.
“Drama sözcüğünün kökü Yunanca ‘Dran’dır. Dran; itmek, çekmek, yapmak, etmek, eylemek
anlamlarında kullanılır. Bütün bu verilere dayanarak drama sözcüğünün, içinde eylem olan her
türlü etkinliği içerdiği söylenebilir” (Adıgüzel, 2007: 15). Dramanın aynı zamanda bir başka
anlamı da oynamaktır (Nutku, 1990: 29.) Drama temelde duygu, düşünce ve olayların
canlandırılması, yaşayarak yansıtılması ve yaşama dönüştürülmesidir. “Bütün bu verilere
dayanarak drama sözcüğünün içinde eylem olan her türlü etkinliği içerdiği söylenebilir”
(Adıgüzel, 2010: 14).
YÖK ve Dünya Bankası ortak projesi olan Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması
Projesi’yle yüksek öğretimde drama eğitimi için yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Bu proje
sonunda Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinden sonra Türkçe
Öğretmenliği bölümünde de farklı isimlerle “drama” zorunlu bir ders olmuştur (Yegen, 2004:
52). Böylece Türkçe Eğitimi Bölümlerinde de “Tiyatro ve Canlandırma” ismiyle zorunlu
drama dersi konmuştur. Bu dersle temel tiyatro tekniklerinin yanı sıra bir yöntem olarak
dramanın Türkçe eğitiminde kullanılması da öğretilmektedir. Türkçenin bir beceri dersi
olduğu gerçeği düşünüldüğünde becerilerin en iyi ifade edileceği yöntemlerin başında
dramanın geldiği söylenebilir.
Türkçe öğretim programıyla öğrenciler etkinliklerle zenginleştirilmiş, bilgi ve becerilerini
yapılandırma, hayata uyarlama imkânı bulmuşlardır. Özellikle etkinlik merkezli bir sürecin
takip edilmesiyle drama yönteminin Türkçe öğretim programına uygunluğu kanıtlanmıştır.
Ayrıca Türkçe öğretim programının özünde; yapılandırmacı yaklaşımla ilintili olarak ön
bilgileri harekete geçirme, gelişim düzeylerini dikkate alma, etkili iletişim kurma, uygulama
ve değerlendirme gibi çalışmalar; yaratıcı düşünme, eleştirel bakış açısı gibi becerilerin önem
kazanması yer almıştır (Coşkun, 2007: 11). Türkçe derslerinde drama yönteminin
kullanılmasıyla öğrenciler arasındaki iletişim becerileri gelişir; onların toplumsallaşmaları
sağlanır. Bu sayede grup üyeleri kendi aralarında düzeyli tartışmalar yaparlar. Bunların
hepsinden de önemlisi, öğrenci bu etkinlikler yardımıyla yaparak ve yaşayarak daha kalıcı
öğrenmeler gerçekleştirmiş olur (Güven, 2012: 54-55) Özünde “Türkçe dersi okuma, yazma,
dinleme ve konuşma gibi temel dil becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Öğrencinin
çevresiyle iletişim kurması, ana dilini anlaşılır bir şekilde kullanması, duygu ve düşüncelerini
yazılı, sözlü olarak ifade edebilmesi açısından Türkçe öğretimi büyük önem taşımaktadır.
Türkçe öğretiminin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için de uygun bir yöntemin
kullanılması gerekir” (Kara, 2010: 54). Drama yöntemi öğrencinin anlama ve anlatma
yeteneklerini, kişiliğini daha çok geliştirir. Türkçe de her şeyden önce bir anlama ve anlatma
dersi olduğuna göre, dramanın önemi kolayca anlaşılmaktadır (Karadağ ve Çalışkan, 2005:
94).
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Türkçe öğretimi alanında yapılmış tezlerin analiz edilmesi; alanda araştırma yapan
uzmanların konuların ve kavramların derinliği ve yaygınlığı bakımından genel bir fikir
edinmeleri açısından önemlidir. Yapılandırmacı eğitim anlayışıyla birlikte Türkçe eğitiminde
çağın gereklerine uygun, farklı yöntemler de kullanılmaya başlamıştır. Kara (2014) “Türkçe
Eğitiminde Drama Yönteminin Kullanılması Üzerine Bir Kaynakça Denemesi” isimli
makalesinde 2012 yılına kadar bu alanda yapılan çalışmaları kaynakça olarak sıralamıştır. Bu
araştırmada Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılmasıyla ilgili toplam 152 kaynak
tespit edilmiştir. Söz konusu kaynaklardan 19’u kitap, 49’u makale, 40’ı bildiri, 44’ü ise
lisansüstü tezidir. Türkçe öğretiminin okul öncesinden yetişkin eğitimine kadar geniş bir
yelpazeyi kapsadığını düşünürsek bu alanda drama yönteminin kullanılmasıyla ilgili pek çok
lisansüstü araştırmanın yapıldığı varsayılabilir. Ancak yapılan literatür çalışmasında Türkçe
öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılan tezlerin çeşitli değişkenler
açısından yapılmış kapsamlı bir analiz çalışmasının bulunmadığı görülmüştür. Bu eksiklikten
hareketle “Türkiye’de Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılmış
lisansüstü tezlerin; türlerine, yapıldığı yıla, bağlı bulunduğu enstitüye, üniversitesine,
çalışılan hedef kitleye, yürütüldüğü ile, tez başlıklarında dramaya isim verme biçimlerine
göre dağılımı nasıldır?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu sorunun cevabı ilgili literatürdeki
1996-2014 yılları arasındaki lisansüstü tezlerin incelenmesiyle bulunmaya çalışılmıştır. Bu
araştırmanın, bundan sonra yapılacak olan araştırmaların planlanmasında nasıl bir strateji
izlenmesi gerektiği konusunda bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması
üzerine yapılan lisansüstü tezleri çeşitli değişkenler açısından inceleyerek bundan sonra
yapılacak çalışmalara yeni bir bakış açısı getirebilmek ve bu alanda var olan eksikliklerin
belirlenmesi yoluyla Türkçe eğitimi alanına katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda şu
sorulara yanıt aranmıştır:
1. Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılan lisansüstü tezlerin
türleri ve yıllara göre dağılımları nasıldır?
2. Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılan lisansüstü tezlerin
enstitülere göre dağılımları nasıldır?
3. Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılan lisansüstü tezlerin
yürütüldüğü üniversitelere göre dağılımları nasıldır?
4. Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılan lisansüstü tezlerin
üzerinde çalışılan hedef kitleye göre dağılımları nasıldır?
5. Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılan lisansüstü tezlerde
kullanılan araştırma yöntemlerine ilişkin dağılım nasıldır?
6. Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılan lisansüstü tezlerin
ilişkilendirildikleri konulara göre dağılımları nasıldır?
7. Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılan lisansüstü tezlerin
yürütüldükleri illere göre dağılımları nasıldır?
8. Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılan lisansüstü tezlerin
başlıklarında dramaya isim verme biçimlerine göre dağılımları nasıldır?

2. YÖNTEM
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2.1. Araştırma Modeli
Türkiye’de Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılan lisansüstü
tezleri çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılan araştırma nitel araştırma
olarak desenlenmiştir. Söz konusu lisansüstü tezlerin türü, yapıldığı yıl, enstitü, üniversite,
çalışılan hedef kitle, yöntem, ilişkilendirildiği konular, yürütüldükleri iller ve tezlerin
başlıklarında dramaya isim verme biçimlerine göre dağılımlarının tematik bakımdan
derinlemesine incelenmesini ve yorumlanmasını amaçlayan bu araştırmada veriler nitel
araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır.
Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analizini kapsar. Doküman incelemesi, bir araştırma problemi hakkında belirli
zaman dilimi içerisinde üretilen dokümanlar ya da ilgili konuda birden fazla kaynak
tarafından ve değişik aralıklarla üretilmiş dokümanların geniş bir zaman dilimine dayalı
analizini olanaklı kılmaktadır. Doküman incelemesi araştırmacının çalıştığı konuyla ilgili kişi
ya da kurumlara doğrudan ulaşamayacağı durumlarda önemli bir bilgi toplama yöntemi
olarak karşımıza çıkmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 187-190).
2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine
Türkiye’de yapılan lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise
araştırmanın amacı doğrultusunda 1996-2014 yılları arasında yapılan, Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan tezler oluşturmuştur. Dolayısıyla amaçlı
örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmış, ölçüt olarak tezlerin 19962014 yılları arasında yapılmış olması ve Yükseköğretim Kurulu Tez Dokümantasyon
Merkezi’nde kayıtlı olması ölçüt olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda 1996-2014 yılları
arasında, Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine gerçekleştirilen toplam
57 tez örneklem kapsamına alınmıştır.
2.3. Verilerin Toplanması
Araştırma kapsamında elde edilen veriler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi
veri tabanından elde edilmiştir. 1996-2014 yılları arasında yapılmış tezlerden öncelikle
erişimine izni verilen tezler, daha sonra erişimine izin verilmeyen tezlerin yürütüldükleri
üniversitelerin kütüphanelerindeki tam metinleri veya özetleri incelenmiştir. Ulaşılan tezler
tez türü, yıl, enstitü, üniversite, çalışılan hedef kitle, yöntem, ilişkilendirildiği konular,
yürütüldükleri iller ve tezlerin başlıklarında dramaya isim verme biçimlerine göre içerik
analizi yapılarak incelenmiştir.
2.4. Verilerin Analizi
Araştırmada ulaşılan tezler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi
genellikle çok sayıdaki metin içeriklerinin ortak yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla, önemli
olan anlamların yapılandırılmasına ve sınıflandırılmasına yönelik, nitelden nicele doğru
genelleştirmeyi sağlayan bir yorum biçimidir (Gökçe, 2006: 17-18).
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İçerik analizi yapılırken verilerin kodlanmasını kolaylaştırmak amacıyla öncelikle bir tablo
oluşturulmuş, araştırmanın alt amaçları doğrultusunda tabloda bazı kavramlar belirlenmiş ve
yapılan içerik analizi sonucunda kavramlar doğrultusunda ulaşılan bilgiler bu tabloya
aktarılmıştır. Elde edilen veriler alt amaçlar doğrultusunda belirlenen kavramlara yönelik
olarak tablolaştırılmış ve verilerin frekans değerleri oluşturulmuştur. Araştırmanın geçerlik
ve güvenirliğinin sağlanması için, veri analizi sürecinde oluşturulan temalar ve kodlamalar iki
araştırmacı tarafından da birbirilerinden bağımsız bir biçimde kontrol edilmiş, daha sonra
elde edilen kodlar ve frekans değerleri karşılaştırılmıştır. Kodlamalar arasında rastlanan
küçük farklılıklar düzeltilmiş ve uzlaşma sağlanmıştır. Ayrıca üzerinde çalışılan tezler
bilgisayar ortamına aktarılmış, muhtemel bir teyit incelemesi için muhafaza edilmiştir.
3. BULGU VE YORUMLAR
Çalışmanın bu bölümünde Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine 19962014 yılları arasında yapılmış olan tezlerin türü, yapıldığı yıl, enstitü, üniversite, çalışılan
hedef kitle, yöntem, ilişkilendirildiği konular, yürütüldükleri iller ve tezlerin başlıklarında
dramaya isim verme biçimlerine göre dağılımlarına yer verilmiştir.
Tablo 1. Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanılması Üzerine Yapılmış Olan Tezlerin
Yıllara ve Tez Türüne Göre Dağılımı

Yıllar
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Tez Türü
Yüksek Lisans
1
5
1
2
1
2
3
2
3
12
5
6
2
2

Doktora
1
1
2
2
2
1
1

Toplam
1
2
5
1
2
1
4
3
2
3
14
7
7
2
3

Tablo 1 incelendiğinde değerlendirilen mevcut tezlerin çok büyük bir kısmını (f=47) yüksek
lisans tezlerinin oluşturduğu görülmektedir. Doktora tezi ise toplamda 10 adettir (f=10).
Doktora ve yüksek lisans tezlerinin sayılarının farklılık göstermesinin nedeni üniversitelerin
çoğunluğunun daha çok yüksek lisans düzeyinde eğitim vermesinden kaynaklanıyor olabilir.
Bununla birlikte tez sayısı yıllara göre düzensiz bir dağılım göstermektedir. Örneğin 2011
yılında 7 tane tez yürütülürken; 2012 yılında ilgili alanda hiçbir tez çalışması yapılmamıştır.
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En fazla tez çalışması 2009 (f=14) yılında yapılırken; 1998, 1999, 2001 ve 2012 yıllarında
Türkçe eğitiminde drama yönteminin kullanılmasıyla ilgili herhangi bir lisansüstü tez
çalışmasına rastlanmamıştır.
Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılmış olan tezler, yapıldıkları
enstitülere göre analiz edilmiştir ve sonuçlar Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2: Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanılması Üzerine Yapılmış Olan Tezlerin
Enstitülere Göre Dağılımı
Yıllar
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Toplam

Eğitim
Bilimleri
1
2
2
1
2
2
5
2
3
20

Tez Türü
Sosyal
Sağlık
Bilimler
Bilimleri
1
2
5
1
2
3
1
3
11
1
4
2
35
1

Fen
Bilimleri

1

1

Toplam
1
2
5
1
2
1
4
3
2
3
15
6
7
2
3
57

Tablo 2’ye göre, en fazla tez sosyal bilimler enstitülerinde (f=35), en az tez ise sağlık bilimleri
ve fen bilimlerinde (f=1) yapılmıştır. Eğitim bilimlerinde yapılan tezlerin sayısı ise 20’dir.
Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılmış olan tezler üniversiteler
açısından değerlendirildiğinde ise ortaya çıkan sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur.
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Tablo 3: Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanılması Üzerine Yapılmış Olan Tezlerin
Üniversitelere Göre Dağılımı
No
Üniversite
1 Ankara Üniversitesi
2 Gazi Üniversitesi
3 Atatürk Üniversitesi
4 Çukurova Üniversitesi
5 Ondokuz Mayıs Üniversitesi
6 Marmara Üniversitesi
7 Abant İzzet Baysal Üniversitesi
8 Selçuk Üniversitesi
9 Kafkas Üniversitesi
10 Dokuz Eylül Üniversitesi
11 Adnan Menderes Üniversitesi
12 Sakarya Üniversitesi
13 Uludağ Üniversitesi
14 Mustafa Kemal Üniversitesi
15 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
16 Muğla Üniversitesi
17 İstanbul Kültür Üniversitesi
18 Niğde Üniversitesi
Toplam

Yüksek Lisans
5
7
6
3
4
3
3
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
46

Doktora
4
1
1
2
2
1
11

f
9
8
7
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
57

Tablo 3’e göre, Türkiye’de Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine
yapılan tezler toplam 18 üniversitede gerçekleştirilmiştir. Bu konuda en fazla tezin yapıldığı
üniversiteler Tablo 3’te görüldüğü gibi Ankara Üniversitesi (f=9) ve Gazi Üniversitesi
(f=8)’dir. Bu üniversiteler dışında Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması
üzerine lisansüstü tez yapılan üniversiteler Atatürk Üniversitesi (f=7), Çukurova Üniversitesi
(f=5), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (f=4), Marmara Üniversitesi (f=4), Abant İzzet Baysal
Üniversitesi (f=3), Dokuz Eylül Üniversitesi (f=2), Kafkas Üniversitesi (f=2), Selçuk
Üniversitesi (f=3), Adnan Menderes Üniversitesi (f=2), Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (f=1),
Muğla Üniversitesi (f=1), Mustafa Kemal Üniversitesi (f=1), Sakarya Üniversitesi (f=2), Uludağ
Üniversitesi (f=2), Niğde Üniversitesi (f=1), İstanbul Kültür Üniversitesi (f=1)’dir. Doktora
düzeyinde yapılan tezler ise Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi,
Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi olmak üzere sadece 6
üniversitede gerçekleştirilmiştir. Tezlerin genellikle belirli üniversitelerde yoğun olarak
yürütülmesinin nedeni, bu üniversitelerin gelişmiş üniversiteler olması, ilgili ana bilim
dallarında öğretim üyesi sayılarının ve unvanlarının bu programları açmaya yeterli olması
olabilir. Ayrıca bu üniversitelerde mevcut programların altyapılarının oturmuş olmasının da
etkili olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte yukarıda adı geçen üniversitelerin büyük
şehirlerde olmasının ve çalışma grubuna çok daha kolay ulaşılmasının söz konusu
üniversitelerin sayısal olarak ön plana çıkmalarını sağladığı düşünülmektedir.
Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılmış olan tezler çalışılan
hedef kitle açısından incelenmiş, ortaya çıkan sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4: Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanılması Üzerine Yapılmış Olan Tezlerin
Çalışılan Hedef Kitleye Göre Dağılımı
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Çalışılan Hedef Kitle

f
11
14
28
7
6

Okul Öncesi
İlkokul
Ortaokul
Ortaöğretim
Üniversite

* Lisansüstü tezlerdeki veriler birden fazla hedef kitle sayısı bildirebildiği için tablodaki rakamlar toplam tez
sayısından farklı olabilir.

Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılmış olan tezlerde verilerin
toplandığı örneklem veya çalışma grubuna ikisini de içerecek şekilde hedef kitle ifadesi
kullanılmıştır. Değerlendirilen tezler hedef kitlesi bakımından incelendiğinde genel olarak 5
farklı grupla yürütüldüğü saptanmıştır. Tablo 4’te ifade edilen dağılıma göre, Türkçe
öğretiminde drama yöntemiyle ilişkili tezler sırasıyla, en çok ortaokul (f=28), ilkokul (f=14),
okul öncesi (f=11), ortaöğretim (f=7) ve üniversite düzeyindeki (f=6) hedef kitle ile
gerçekleştirilmiştir.
Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılmış olan tezler kullanılan
yöntem açısından incelenmiş ve ortaya çıkan sonuçlar Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5: Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanılması Üzerine Yapılmış Olan Tezlerin
Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı
Kullanılan Yöntemler
Nicel
Nitel
Karma
Toplam

f
47
7
3
57

Tablo 5’te görüldüğü gibi Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine
yapılmış olan tezlerin büyük çoğunluğunda yöntem olarak nicel yöntem kullanılmış,
genellikle deneysel araştırmalar yürütülmüştür. Sadece 7 tezde nitel yöntem kullanılmış, 3
tezde ise nicel yöntemin yanı sıra nitel yönteme de yer verilmiştir.
Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılmış olan tezler
ilişkilendirildiği konular açısından gözden geçirildiğinde ise ortaya çıkan sonuçlar Tablo 6’da
gösterilmiştir.
Tablo 6: Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanılması Üzerine Yapılmış Olan Tezlerin
İlişkilendirildiği Konulara Göre Dağılımı
Konular
Temel Dil Becerileri
Yazma Eğitimi
Konuşma Eğitimi
Dinleme Eğitimi
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Okuma Eğitimi
Edebî Türlerin Öğretilmesi
Öykü
Şiir
Roman
Tiyatro
Üst Düzey Düşünme Becerileri
Yaratıcı Düşünme
Eleştirel Düşünme
Dramanın Türkçe Dersi Başarısına Etkisi
Sözcük Dağarcığını Geliştirme /Sözcük Öğretimi
Dil Bilgisi Öğretimi
İletişim Becerileri
Türkçe Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dil Edinimi
Dil ve Anlatım Dersine Yönelik Tutum
İki Dillilik
Okul Öncesinde Dil Gelişimi
İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerilerine Etkisi
Drama Tekniklerinin Kullanımında Karşılaşılan Problemler
Türk Edebiyatı Dersi Başarısına Etkisi
Türkçe Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Uygulama Yeterlilikleri
Sosyal Becerilerin Kazandırılması

6
10
5
3
1
1
7
6
1
5
4
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

* Lisansüstü tezlerdeki veriler birden fazla konu sayısı bildirebildiği için tablodaki rakamlar toplam tez sayısından
farklı olabilir.

Tablo 6’ya göre Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılan tezlerin
büyük çoğunluğu temel dil becerileriyle ilişkilendirilmiştir (f=38). İkinci sırayı edebî türlerin
öğretilmesi almaktadır (f=10). Geriye kalanlar ise sırasıyla şu konularla ilişkilidir: Üst düzey
düşünme becerileri (f=7), dramanın Türkçe dersi başarısına etkisi (f=5), sözcük dağarcığını
geliştirme /sözcük öğretimi (f=4), dil bilgisi öğretimi (f=4), iletişim becerileri (f=4), Türkçe
öğretim yöntem ve teknikleri (f=2), dil edinimi (f=1), dil ve anlatım dersine yönelik tutum
(f=1), iki dillilik (f=1), okul öncesinde dil gelişimi (f=1), işitsel muhakeme ve işlem
becerilerine etkisi (f=1), drama tekniklerinin kullanımında karşılaşılan problemler (f=1),
Türk edebiyatı dersi başarısına etkisi (f=1), Türkçe öğretmenlerinin yaratıcı drama uygulama
yeterlilikleri (f=1) ve sosyal becerilerin kazandırılmasıdır.
Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılmış olan tezler yürütüldüğü
iller açısından gözden geçirildiğinde ise ortaya çıkan sonuçlar Tablo 7’de gösterilmiştir.
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Tablo 7: Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanılması Üzerine Yapılmış Olan Tezlerin
Yürütüldüğü İllere Göre Dağılımı
No

Yürütülen İl

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ankara
Adana
Erzurum
İstanbul
Samsun
Bursa
Kars
Osmaniye
Aydın
İzmir
Çankırı
Düzce
Eskişehir
Hatay
Çanakkale
Kahramanmaraş
Muğla
Sinop
Van
Konya
Bolu
Sakarya
Mersin

Yüksek
Lisans
10
3
4
4
4
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Doktora

Toplam

4
2
1
1
1
1
1
-

14
5
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tablo 7 incelendiğinde Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılmış
tezlerin en çok Ankara (f=14)’da yürütüldüğü görülmektedir. Bu ilimizi sırasıyla Adana ve
Erzurum (f=5), İstanbul ve Samsun (f=4) takip etmektedir.
Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılmış olan tezler
başlıklarında dramaya isim verme biçimlerinin dağılımı açısından gözden geçirildiğinde ise
ortaya çıkan sonuçlar Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8: Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanılması Üzerine Yapılmış Olan Tezlerin
Başlıklarında Dramaya İsim Verme Biçimlerinin Dağılımı
Tez Başlıklarında Dramaya İsim Verme Biçimleri
Yaratıcı Drama
Drama
Dramatizasyon
Eğitimde Drama / Eğitici Drama
Öğretim Amaçlı Drama
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* Lisansüstü tezlerdeki veriler birden fazla drama ismi sayısı bildirebildiği için tablodaki rakamlar toplam tez
sayısından farklı olabilir.

Tablo 8 incelendiğinde dramayla ilgili tez başlıklarında en fazla “yaratıcı drama”
(f=28) teriminin kullanıldığı dikkat çekmektedir. Daha sonra sırasıyla “drama” (f=21),
“dramatizasyon” (f=4) ve “eğitimde drama / eğitici drama” (f=3) ve öğretim amaçlı
drama (f=1) terimlerinin kullanıldığı görülmektedir.
4. SONUÇ
Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine 1996-2014 yılları arasında
yapılmış lisansüstü tez sayısı 57’dir. Bu tezlerin 47’si yüksek lisans, 10’u ise doktora
tezlerinden oluşmaktadır. Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine
yapılan tez sayılarının hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde yıllara göre arttığı
görülmektedir. Son 5 yılda (2009-2013) yapılan tez sayısı, daha önceki dönemlerde yapılan
(1998-2008) tezlerden daha fazladır. Bu durum, 2009-2013 yılları arasında araştırmacıların
drama yönteminin kullanılmasına yöneldiğini göstermektedir.
Yapılan tezlerin enstitülere göre dağılımları göz önünde bulundurulduğunda en fazla tezin
sosyal bilimler (f=35) ve eğitim bilimleri enstitülerinde (f=20) yapıldığı sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada, eğitim bilimleri enstitülerinde yapılan tezlerin yıllara göre artış
gösterdiği belirlenmiştir. En az tez ise sağlık bilimlerinde (f=1) ve fen bilimlerinde (f=1)
yapılmıştır. Ayrıca eğitim bilimleri enstitülerinde yapılan tezlerin yıllara göre artış gösterdiği
saptanmıştır. Özellikle 2012’den itibaren tüm tezlerin eğitim bilimlerinden yapıldığı
görülmüştür.
Türkiye’de Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılmış tezler
toplam 18 üniversitede gerçekleştirilmiştir. En fazla tez Ankara Üniversitesi (f=9), ve Gazi
Üniversitesinde (f=8) yürütülmüş, bunları sırasıyla Atatürk Üniversitesi (f=7), Çukurova
Üniversitesi (f=5), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (f=4), Marmara Üniversitesi (f=4), Abant İzzet
Baysal Üniversitesi (f=3), Dokuz Eylül Üniversitesi (f=2), Kafkas Üniversitesi (f=2), Selçuk
Üniversitesi (f=3), Adnan Menderes Üniversitesi (f=2), Uludağ Üniversitesi (f=2), Çanakkale
18 Mart Üniversitesi (f=1), Muğla Üniversitesi (f=1), Mustafa Kemal Üniversitesi (f=1),
Sakarya Üniversitesi (f=1), İstanbul Kültür Üniversitesi (f=1) izlemiştir.
Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılmış olan tezler verilerin
toplandığı hedef kitle bakımından incelendiğinde tezlerin genel olarak 5 farklı grupla
yürütüldüğü ortaya çıkmıştır. Söz konusu tezler sırasıyla, en çok ortaokul (f=28), ilkokul
(f=14), okul öncesi (f=11), ortaöğretim (f=6) ve üniversite düzeyindeki (f=6) hedef kitle ile
gerçekleştirilmiştir. Tezlerde çalışılan hedef kitlenin dağılımının ilkokul ve ortaokulda
toplandığı saptanmıştır. Bunun nedeni Türkçe derslerinin bu öğrenim düzeylerinde daha
ağırlıklı yapılması olabilir. Ancak okul öncesi dil gelişiminde, Türk dili ve edebiyatı ile dil ve
anlatım derslerinde de dramanın bir yöntem olarak kullanılması ve etkilerine yönelik
çalışmalar yürütülebilir. Ayrıca üniversite düzeyinde Türkçe öğretmeni adayları ile de drama
yönteminin kullanılması üzerine çalışmalar yapılarak farklı hedef kitlelere yönelik
çalışmaların sayısı arttırılabilir.
Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılmış olan lisansüstü tezlerin
büyük çoğunluğunda nicel yöntemin kullanıldığı ve genellikle deneysel araştırmalar yapıldığı
tespit edilmiştir. Sadece 7 tezde nitel yöntem kullanılmıştır. Nicel yöntemin yanı sıra nitel
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yönteme de yer verilen tez sayısı ise sadece 3’tür. Bunun nedeni pozitivist paradigmanın
sosyal bilimler alanında yıllarca etkisini göstermiş olması olabilir. Çünkü fen bilimlerinde ve
sosyal bilimlerde nicel araştırma yöntemlerinin yaygın bir biçimde kullanıldığı bilinmektedir.
Ancak nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma yöntemlere ve hatta
sadece nitel yöntemlerin kullanılması yoluyla Türkçe öğretiminde drama yönteminin
kullanılmasının nasıl sonuçlar yaratacağına dair uygulamaya dönük araştırmalara daha çok
ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir.
Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılan tezler ilişkilendirildiği
konular açısından değerlendirildiğinde büyük çoğunluğunun (f=38) temel dil becerileriyle
ilişkilendirildiği saptanmıştır. İkinci sırayı edebî türlerin öğretilmesi almaktadır (f=10).
Geriye kalanlar ise sırasıyla üst düzey düşünme becerileri (f=7), dramanın Türkçe dersi
başarısına etkisi (f=5), sözcük dağarcığını geliştirme /sözcük öğretimi (f=4), dil bilgisi
öğretimi (f=4), , iletişim becerileri (f=4), Türkçe öğretim yöntem ve teknikleri (f=2), dil
edinimi (f=1), dil ve anlatım dersine yönelik tutum (f=1), iki dillilik (f=1), okul öncesinde dil
gelişimi (f=1), işitsel muhakeme ve işlem becerilerine etkisi (f=1), drama tekniklerinin
kullanımında karşılaşılan problemler (f=1), Türk edebiyatı dersi başarısına etkisi (f=1),
Türkçe öğretmenlerinin yaratıcı drama uygulama yeterlilikleri (f=1) ve sosyal becerilerin
kazandırılması gibi konularla ilişkilendirilmiştir. Tezlerin ilişkilendirildikleri konuların
başında temel dil becerilerinin çıkması olası bir sonuçtur. Nitekim alanda yapılan çalışmalar
da bu konulara vurgu yapmaktadır. “Yaratıcı drama birden fazla duyuyu harekete geçirdiği
için en etkili öğretim yöntemlerinden biridir. Özellikle Türkçe derslerinde dil becerilerini
geliştirmek, anlama ve anlatmayı daha etkin hâle getirmek için yaratıcı dramaya başvurmak
gerekir” (Aytaş, 2008: 15).
Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılmış olan lisansüstü tezlerin
en çok Ankara (f=14) ilinde yürütüldüğü görülmüştür. Bu ilimizi sırasıyla Adana (f=5),
Erzurum (f=5), İstanbul (f=4) ve Samsun (f=4) illeri takip etmektedir. Tez çalışmalarının
özellikle Ankara’da toplanmasının temel nedeninin tez çalışmalarının yürütüldüğü
üniversitelerin, lisansüstü programlarının bu şehirde yoğunlaşması olduğu düşünülmektedir.
Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılmış olan tezlerin
başlıklarında dramaya isim verme biçimlerinin dağılımı incelendiğinde tez başlıklarında en
fazla “yaratıcı drama” kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunu sırasıyla “drama”, “dramatizasyon”
ve “eğitimde drama / eğitici drama”, öğretim amaçlı drama terimlerinin izlediği görülmüştür.
Alan çalışmalarında dramaya verilen isimler çeşitlilik göstermektedir. Yukarıda verilen
örneklerin dışında da dramaya farklı isimler verildiği görülmektedir. Örneğin Türkçe öğretim
programında “drama” yönteminin yerine “canlandırma” terimi kullanılmaktadır. Ancak
canlandırma terimi de dramayı tam olarak karşılamamaktadır. Çünkü “canlandırma”
dramanın aşamalarından biridir. Drama “ısınma, canlandırma, değerlendirme” olmak üzere
üç aşamaya ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra eğitimde kullanılan dramaya tarihsel süreç
içerisinde değişik adlar verilmiştir: Bunlar “informal drama, yaratıcı oyun, gelişimsel drama,
doğaçlama yoluyla drama, mış gibi yapmak”, okul tiyatrosu”, okulda tiyatro”, “çocuk oyunu”,
“çocuk draması”, “eğitimde tiyatro”, “dramatizasyon”, “oyun”, “rol oyunu”, “eğitimde drama”,
“eğitsel drama”, “eğitici drama”, “animasyon”, “oyun ve tiyatro pedagojisi” ve 90’lı yıllardan
itibaren “süreç drama”dır (Ömeroğlu, 1991: 89; Adıgüzel, 1994: 524; Okuvuran, 1995: 10;
Aslan, 2007: 10). Özellikle drama ve dramatizasyon birbirleriyle en çok karıştırılan
sözcüklerdir. Bunun temel sebebi Türk tarihi içerisinde eğitim programlarında
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dramatizasyonun bağımsız bir yöntem olarak algılanmasıdır. Dramatizasyon sanıldığının
aksine bağımsız bir yöntem değil dramanın bir tekniğidir. “Günümüzde oyuna koyma,
oyunlaştırma veya bir durumu gerçekte olduğundan daha heyecan verici ya da kötü göstermek
olarak açıklanabilecek olan dramatizasyon, daha çok yazılı bir metne dayalı olarak bir
konunun, öykünün, masalın ya da durumun canlandırılmasıdır” (Adıgüzel. 2010: 19).
Sonuç olarak Türkçe öğretiminde dramanın kullanılmasıyla ilgili çalışmalar son yıllarda
artmasına rağmen istenilen düzeyde değildir. Yapılandırmacı eğitimle doğrudan ilişkili olan
drama yönteminin Türkçe öğretiminde kullanılmasına ilişkin çalışmalara daha fazla yer
verilmelidir. Gelecekte yapılacak olan çalışmaların kapsamının çok daha geniş olacağı ve bu
çalışmaların Türkçe öğretiminde farklı yöntemlerin kullanılması yoluyla alana farklı bakış
açılarını kazandıracağı, böylece bu alanda araştırma yapanlara yol göstereceği umulmaktadır.
Yapılan araştırmada Türkiye’de Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine
yapılan lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenerek bundan sonra yapılacak
çalışmalara yeni bir bakış açısı getirebilmek ve bu alanda var olan eksikliklerin belirlenmesi
yoluyla Türkçe eğitimi alanına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında tespit
edilen bulgular doğrultusunda şu öneriler getirilebilir:








Tezlerin çok sınırlı bir alanda yürütüldüğü sonucundan hareketle tezlerin daha farklı
bölgelerdeki illere yayılmasının faklı kültürel özelliklerin bulgulara yansıması
bakımından önemli olacağı düşünülmektedir.
Türkiye’de Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılan
lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunda nicel yöntemlerin kullanıldığı ve daha
genellenebilir sonuçlara ulaşıldığı göz önünde bulundurularak sadece nitel
yöntemlerin kullanıldığı tezlerin yürütülmesiyle daha ayrıntılı ve gerçekçi veriler
toplanabilir.
Yapılacak araştırmalarda ilkokul veya ortaokullarla çalışmak yerine daha farklı
düzeyde hedef kitleler seçilebilir.
Tez başlıklarında dramayla ilgili olarak kullanılan terimlerde ortak bir yaklaşımın
olmadığı görülmüştür. Terimler bazen birbirinin yerine kullanılmakta veya yanlış
ifade edilmektedir. Söz konusu terim kargaşasını engelleyebilmek için bu alanda
çalışanların çatı kavram olarak “drama” ifadesini kullanmaları daha uygun olabilir.
Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yazılan “kitap” ve
“makaleler” üzerine de benzer çalışmalar yapılabilir.
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Özge KARAKAŞ YILDIRIM 2 & Aliye İlkay YEMENİCİ 3
ABSTRACT
Technology is an area which requires putting the technical knowledge into practice and contains all social and economical
activities and organizations (Aksoy, 2003:5). Progressing every day continuously, technology has become an irreplaceable part
of our lives. Technology, with its uncontroversial significance in our lives, provides a great deal of support for education as well.
The existence of technology in education traces as far back as using chalks and blackboards. However, in present day’s
technology, materials such as chalks, blackboards and overhead projectors are not sufficent for education and they do not satisfy
the educational needs. Instead of these materials that cannot respond to today’s technological advancements, projectors,
interactive boards and computers are used widely. In this study, Turkish teachers’ and Turkish preservice teachers’ opinions
about using electronic/interactive board and computer in Turkish education are intended to determine. 15 4th grade students
who study in Afyon Kocatepe University, Faculty of Education, Turkish Education Department and 4 Turkish teachers who work
at Kadınana Imam Hatip Secondary School where they have started using interactive boards and computers in lessons, compose
the study group. As the data collection tool of this study, semi-structured interview method has been used. The data obtained,
has been analyzed by using descriptive analysis.
Key Words: Interactive Board, Computer, Turkish Preservice Teachers, Turkish Teachers

ÖZET
Teknoloji, “teknik bilginin yaşama geçirilmesini öngören tüm toplumsal ve ekonomik etkinlikler ve örgütlenmeleri de kapsayan
bir alandır.” (Aksoy, 2003: 5). Her geçen gün ilerleyen teknoloji hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri halini almıştır.
Hayatımızda bu kadar büyük bir yer kaplayan teknoloji, eğitime de önemli bir destek sağlamaktadır. Eğitimde teknolojinin
varlığı, tebeşir ve tahta kullanımına kadar dayanmaktadır. Günümüz teknolojisinde ise tahta, tebeşir ve tepegöz gibi materyaller
yeterli gelmemekte ve ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Günümüz teknolojisine karşılık vermeyen bu materyallerin yerine son
zamanlarda eğitim alanında en fazla projeksiyon cihazı, etkileşimli tahta ve bilgisayar kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Türkçe
öğretmeni adaylarına ve Türkçe öğretmenlerine yöneltilen Türkçe eğitimi alanında bilgisayar ve etkileşimli tahta
materyallerinin kullanımına yönelik sorularla Türkçe öğretmeni adaylarının ve Türkçe öğretmenlerinin düşünceleri
belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma grubunu Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim
gören 15 dördüncü sınıf öğrencisi ve Afyonkarahisar ilinde etkileşimli tahta ve bilgisayar kullanımına geçen Kadınana İmam
Hatip Ortaokulunda görev yapmakta olan dört Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler, “betimsel analiz” tekniği kullanılarak analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Etkileşimli Tahta, Bilgisayar, Türkçe Öğretmeni Adayları, Türkçe Öğretmenleri
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1. GİRİŞ
“Teknoloji, günümüzdeki çağrışımı ile daha çok yüksek nitelikte bilimsel bilgi ve teknik içeren
ürünler olarak algılanmaktadır. Günlük dilde, yazılı ve görsel basında karşımıza bu şekilde
çıkmakta olsa da, teknoloji teknik bilginin yaşama geçirilmesini öngören tüm toplumsal ve
ekonomik etkinlikler ve örgütlenmeleri de kapsayan bir alandır”(Aksoy, 2003: 5). “Bilgi çağı,
insanların bilgiye ulaşmak ve yaymak için ileri teknolojilere ihtiyaç duydukları bir çağdır.
Bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kendi yapısına uyumlu hale getirebilen ve buna yenilerini
katabilen, bu bilgiyi yayabilen toplumlar ya da bireyler güçlü kabul edilmektedir” (Daşdemir
vd., 2012: 496). Bu özelliklerinden dolayı bilgi çağı, birtakım teknolojilerin kullanımını
zorunlu hale getirmiştir.
Teknolojinin varlığı, insanoğlunun var olma zamanıyla eşdeğer bir tarihe sahiptir. İnsanlar,
hayatlarını devam ettirebilmek ve kolaylaştırabilmek adına teknoloji üretmişlerdir. Ateşin
kullanımı, çanak-çömlek yapımı, tekerleğin icadı; bu teknolojiler arasında gösterilebilir.
Zamanla bu teknolojik ürünlerin yerini, telefon, televizyon, bilgisayar, vb. gibi daha karmaşık
ürünler almıştır. Teknoloji, insanoğluna hükmetmiş; insanoğlu da teknolojiye hükmeder hale
gelmiştir. Bu döngü içerisinde teknoloji insan hayatının her alanına yayılmıştır. Bu alanlardan
birisi de eğitimidir. “Eğitim kurumlarını değişmeye zorlayan pek çok dışsal kaynak arasında
sayılabilecek bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişme ve bunların bireylerin yaşamlarına
girişindeki hız” (Aksoy, 2003: 11) eğitim alanında sürekli yenilenen ve değişen gelişmelere
ayak uydurmayı gerektirmektedir. “20. yüzyılın sonlarında her alanda yaşanan hızlı gelişim
ve eğitim alanında teknolojiye yatırımların artması, eğitimcileri eğitim sistemini geliştirmeye
zorlamıştır” (Bacanak vd., 2003: 193). “Öğretimin gün geçtikçe karmaşıklaşması, gelişmeyle
birlikte öğrenilecek bilgilerin artması, nitelikli ve çağdaş eğitim amacıyla, bilişim
teknolojilerinin eğitimde kullanılmasını gerektirmektedir” (Daşdemir vd., 2012: 497).
Teknolojinin sürekli gelişmesi ve değişmesi kullanılan teknoloji ürünlerinin de geçerlilik
süresini kısaltmıştır. Bu durum hayatımızda her alana yansımıştır. Elimizde kullandığımız
telefondan tutun da bilgisayarlarımızda kullandığımız yazılım programlarının dahi son model
olmasını isteriz. Teknolojide meydana gelen bu değişime, insanların da ayak uydurması
gerekir. Bilim ve teknolojide meydana gelen değişiklikler eğitime de yansımıştır. Teknolojinin
sürekli değişmesi “hem eğitim programlarının yeni gereksinimlere göre çeşitlendirilmesini,
hem de öğretim programları ve eğitim araçlarının sürekli olarak yenilenmesini zorunlu
kılmıştır” (Akkoyunlu, 1996: 127). “Özellikle öğretim programlarının yapılandırmacı
yaklaşım temelinde düzenlenmesiyle eğitim teknolojileri ile zenginleştirilmiş öğrenme
ortamlarının oluşturulması büyük önem kazanmıştır” (İnel vd., 2011: 129).
Eğitimde teknolojinin varlığı, tebeşir ve tahta kullanımına kadar dayanmaktadır. Günümüzde
ise artık eğitimde teknolojinin kullanımı yadsınamaz bir boyuta ulaşmıştır. Evinde bilgisayarı
olan, cep telefonu olan bir çocuğa çağ dışı kalan teknolojik ürünlerle bir eğitim vermek doğru
olmayacaktır. Bu tarz bir eğitim çocuğun derse olan ilgisini azaltacaktır. Ayrıca bu tarz bir
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

2246

Özge KARAKAŞ YILDIRIM & Aliye İlkay YEMENİCİ

eğitim hayatîlik ve bilgi teknolojilerini kullanma ilkeleri ile de çelişmektedir. Bunun aksine
öğretim programlarında kullanılan “bilişim teknolojileri bilgiye, öğrencileri duyarlı kılarak,
bilimsel kavramların öğretimini ve öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır. Buna ilaveten
derslerde kullanılabilir eğitim araçları oluşturarak öğrencilerde bilişsel yeteneği
geliştirmektedir. Ayrıca, bu yeni teknolojiler öğrencilerin ilgisini çekmekte, öğrenmelerini
kolaylaştırmakta ve motivasyonlarını artırmaktadır. Bu tür teknolojik araç ve gereçlerin
gelişmesi öğretimi, kara tahta-tebeşir kıskacından kurtarıp daha ilgi çekici bir hale
getirmektir. Bununla, öğrencilere alternatif öğrenme yaklaşımları sunulabilmektedir” (Ayas &
Johnson, 1997; Akt: Daşdemir vd., 2012:497).
Ders sürecinde basılı materyallerin dışında görsellerin kullanılmasının, teknoloji
ürünlerinden faydalanılmasının öğrenciye kazandırdıkları yapılan birçok araştırmayla ortaya
konulmuştur. Kenar (2012: 124)’a göre, “teknolojik ürünlerin eğitimde kullanılması
alışılagelmiş öğretim yöntemlerine nazaran öğrencilerin daha uzun dinlemelerine ve
derinlemesine konuyu kavramalarına ortam hazırlayıp fırsat vermektedir. Ayrıca eğitimde
teknolojinin kullanımıyla bireyler içselleştirilmiş bilginin yanında, bu bilginin nasıl ve nerede
kullanılacağı hususunda yeterlilik de kazanmaktadırlar.” Bunun yanı sıra “beş duyu organına
hitap eden bilginin, öğrenciler tarafından algılanması ve içselleştirilmesi diğer bilgi aktarım
yöntemlerine göre daha kalıcı olmasından dolayı ders işlenişinde çoklu uyaran temelli
materyaller ve etkinlikler kullanılmalıdır” (Balcı, 2013:97). Çünkü “çoklu uyaran temelli
materyaller öğrencilere dinlenilen veya izlenilenleri tekrarlayabilme imkânı sunması ve
profesyonel anlatım teknikleriyle oluşturulmasından dolayı dinleme becerisinin; görsel
destekli olması ve aynı konuda birçok değişik türde metin sunması, yeni ve değişik bilgiler
içermesi, fikirlerini rahatça dillendirebilmede ihtiyaç duyulan kelime edinimine katkı
sağlaması dolayısıyla okuma becerisinin; animasyon ve video destekli olması, konuşmasını
kaydedip dinleyebilme, söylem kusurlarını tespit edebilme ve düzeltebilme imkânı sunması,
duygu ve düşüncelerini rahatça açıklayabilmelerine yardımcı olması yönüyle konuşma
becerisinin; metin örneklerinden hareketle dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazması,
yazılanların dil bilgisi ve imla hatalarını belirleyebilmesi, belirledikten sonra da
düzenleyebilmesi yönüyle yazma becerisinin; somutlaştırmayı sağlayan görsel ve dokunsal
etkinlikler üzerine sistematize edilmesinden dolayı da görsel sunu becerisinin gelişimine
dolaylı olarak katkı sağlayabilir” (Balcı, 2013:97,98). Gibson (2002: 98) ise “eğitimde
teknolojiyi kullanmanın, öğrencilerin bilişsel araçları kullanmaları sağlayarak anlamlı
öğrenmesine destek sağlayacağını” dile getirmiştir. Bunların yanı sıra “bu teknolojiler ayrıca
dijital kütüphaneleri, analiz için verileri, bilgiye ulaşan diğer insanları, geridönütleri ve telkini
içeren geniş bir bilgi düzenine erişmeyi de sağlar. Öğrencilerin öğrenmelerini artırdığı gibi
öğretmenlerin ve idarecilerin de öğrenmesini artırır. Teknoloji, okullar ve toplumlar
arasındaki ilişkiyi artırır” (Bransford, vd., 2000:206). “Teknoloji, öğrencilerin sadece problem
çözmediği ayrıca kendi problemlerini de bulduğu aktif bir ortam yaratmaya yardımcı olabilir”
(Bransford, vd., 2000:207). Avantajlarının yanında teknoloji ürünlerinin ders sürecinde
kullanımının bazı dezavantajlarıyla da karşılaşılabilir. Örneğin; “sınıf içerisinde teknolojiyi
kullanmak, öğretmen için herkesi konuya bağlı tutmak ve öğrencilerin ekranlarında var olanı
kontrol etmek açısından zor olabilir” (Alshammari , 2014). Ayrıca “teknoloji etkili öğrenmeyi
garantilemez. Örneğin, öğrencilerin multimedya raporları için zamanlarının çoğunu plan
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yapma, yazma ve düşünceleri tekrar düzenleme yerine arka plan ve renk seçmek gibi
teknolojiyi uygunsuz bir şekilde kullanmaları öğrenmeyi engeller” (Bransford, vd., 2000:206).
Ülkemizde eğitimde teknoloji kullanımı “1970’li yıllarda 3. Beş Yıllık Kalkınma Planıyla radyo
ve televizyonun yaygın eğitim amacıyla kullanılmasının öngörülmesi ile başlamıştır. Daha da
önemlisi 4. Beş Yıllık Kalkınma Planında açık yükseköğretime ve yaygın eğitime destek
sağlamak için ikinci kanal televizyon tesisleri kurulması planlanmıştır” (Aksoy, 2003: 12).
“Türkiye son 20 yılda meydana gelen baş döndürücü teknolojik değişimlere ve bunun eğitim
alanında yarattığı dönüşümlere uyum sağlamak ve küresel rekabette geride kalmamak
iddiasıyla eğitim alanında teknoloji kullanımını öngören birtakım projeler uygulamaya
başlamıştır. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığından da aldığı destekle
Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesini hayata
geçirmiştir.”(Gültekin vd., 2013: 198). “Eğitimde Fatih Projesi Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından yürütülmekte olup, Ulaştırma Bakanlığı tarafından desteklenen bir projedir. 5
yılda tamamlanması planlanmıştır. Birinci yıl ortaöğretim okulları, ikinci yıl ilköğretim ikinci
kademe, üçüncü yıl ise ilköğretim birinci kademe ve okul öncesi kurumlarının Bilişim
Teknolojileri donanım ve yazılım altyapısı, e-içerik ihtiyacı, öğretmen kılavuz kitaplarının
güncellenmesi, öğretmenler için hizmet içi eğitimler ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir Bilişim
Teknolojileri ve internet kullanımı ihtiyaçlarının tamamlanması hedeflenmektedir” (MEB,
2012). “Bu proje kapsamında, uzun vadede tüm öğretmenlere ve öğrencilere “yaklaşık 1 Kg
ağırlığı ile el bilgisayarlarından daha ağır ama onlara göre oldukça fazla özellik içeren bir
yapıya sahip olan” (Bulun vd., 2004: 167) tablet bilgisayarlar verileceği, her sınıfa internete
bağlı bilgisayar, akıllı (etkileşimli) tahta vb. bilgisayar teknolojilerinin konulacağı ve bunun
yanı sıra her okula en az bir adet çok amaçlı fotokopi makinesi, etkileşimli tahta, doküman
kamera ve mikroskop kameranın konulacağı belirtilmektedir” (Gültekin vd., 2013: 198). 2012
yılında başlatılan bu proje kapsamında 52 okulda pilot uygulama yapılmıştır.

2. YÖNTEM
Çalışmanın Yöntemi
Bu araştırmada, nitel araştırma modeli benimsenmiştir. “Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve
doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği
araştırma olarak tanımlamak mümkündür. Başka bir deyişle nitel araştırma kuram
oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal olguları bağlı bulundukları çevre içerisinde
araştırmayı ve anlamayı ön plana alan bir yaklaşımdır”(Yıldırım ve Şimşek,2013:45). Bu
çalışmada veri toplama tekniklerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. “Görüşme, sözlü
iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir” (Karasar, 2009: 165). Görüşmeler, yapılandırılmış,
yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olmak üzere üçe ayrılır. Bu araştırmada veri
toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.
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Çalışma Grubu
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü son sınıf
öğrencilerinden oluşan 15 kişi ve Afyonkarahisar ilinde etkileşimli tahta uygulamasına geçen
okulda görev yapan dört Türkçe öğretmeni çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada
kolay ulaşılabilir örnekleme yoluna gidilmiştir. Analiz sürecinde araştırmaya katılan
öğretmen adayları K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15 şeklinde
kodlanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler ise Ö1, Ö2, Ö3, Ö4 şeklinde kodlanmıştır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin özellikleri Tablo 1’de; öğretmenlerin özellikleri ise Tablo
2’de verilmiştir.
Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Özellikleri
KOD
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15

CİNSİYET
K
K
K
K
K
K
E
K
K
K
K
E
E
K
E

N.Ö/ İ.Ö
N.Ö
N.Ö
N.Ö
N.Ö
N.Ö
N.Ö
N.Ö
İ.Ö
İ.Ö
İ.Ö
N.Ö
N.Ö
İ.Ö
İ.Ö
İ.Ö

Araştırmaya katılanların %73’ü (11 kişi) kız %27’si (4 kişi) erkektir. Araştırmaya katılanların
%60’ı (9 kişi) normal öğretim ve %40’ı (6 kişi) ikinci öğretim öğrencisidir.
Tablo 2: Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Özellikleri
KOD
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4

CİNSİYET
E
E
E
K

KIDEM YILI
17
4
15
17
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin %25’i (1 kişi) kadın, %75’i (3 kişi) erkektir. Araştırmaya
katılanların ikisi öğretmenlikte 17. yılını, bir kişi 15.yılını, bir kişi ise 4.yılını yaşamaktadır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme
formuyla elde edilmiştir. Görüşme formunun hazırlanma sürecinde üç uzmandan görüş
alınmıştır. Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda görüşme formuna son şekil
verilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorular şunlardır:
1- Etkileşimli tahtanın ve bilgisayar destekli öğretimin öğrenci açısından olumlu ve
olumsuz yönleri nelerdir?
2- Etkileşimli tahtanın ve bilgisayar destekli öğretimin öğretmen açısından olumlu ve
olumsuz yönleri nelerdir?
3- Etkileşimli tahta kullanımı hangi dil becerilerin kazandırılmasında daha etkilidir?
Neden?
4- Türkçe derslerinde etkileşimli tahta kullanımının her bir beceri alanına ait yöntem ve
tekniklerin uygulanmasına nasıl bir etkisi olur?
5- Beceri alanlarının ölçme ve değerlendirilmesinde etkileşimli tahta kullanımın yeri nedir?
6- Etkileşimli tahta kullanımı sınıf yönetimine nasıl yansır?
Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği
kullanılmıştır. “Bu yaklaşıma göre elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre
özetlenir ve yorumlanır. Veriler araştırma sorularının koyduğu temalara göre organize
edilebileceği gibi görüşme ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar dikkate
alınarak da sunulabilir. Betimsel analizde, görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini
çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. Bu tür analizde
amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır.
Bu amaçla elde edilen veriler, önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenir” (Yıldırım ve
Şimşek, 2013: 256).
Verilerin toplanması ve analizinde aşağıdaki basamaklar izlenmiştir:
1. Katılımcılarla yapılacak görüşme soruları belirlenmiştir.
2. Katılımcılar belirlenmiştir.
3. Katılımcılarla yapılan görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir
4. Katılımcıların cevaplarının analizinin yapılması için görüşmeler yazılı hale getirilmiştir.
5. Aynı konu ile ilgili cevaplar alt alta yazılarak kodlanması kolay hale getirilmiştir.
6. Verilen cevapları incelenmiş tablo haline dönüştürülmüştür.
7. Bu bilgiler öğrenci ve öğretmen ifadeleriyle desteklenmiştir.
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3. BULGU VE YORUMLAR
Araştırmanın bu bölümünde, araştırma soruları temel alınarak oluşturulan altı temaya yer
verilmiştir. Her bir tema tablolar şeklinde sunulmuş, tablolarda kategorilere ve bu
kategorilere ilişkin betimlemelere yer verilmiştir.
Tablo 3: - “Etkileşimli tahtanın ve bilgisayar destekli öğretimin öğrenci açısından
olumlu yönleri nelerdir?” Sorusuna Öğretmen Adaylarından Alınan Cevaplar
KATEGORİ

DERSE YÖNELİK İLGİ
VE AKTİF ÖĞRENME

KALICI VE KOLAY
ÖĞRENME

BİLGİYE ULAŞMANIN
KOLAYLIĞI

ÇOKLU ZEKÂ KURAMI

BİREYSELÖĞRENİM
FIRSAT EŞİTLİĞİ
ÇAĞDAŞ EĞİTİM
BAŞARI

BETİMLEMELER
- Teknolojiye olan ilginin derse olan ilgiyi artırır. (5.K.)
- Bu tür teknolojik araçlar derse olan ilgiyi artırır. (8.K.)
- Çeşitli materyaller ile derse ilgi çekilir. (9.K.)
- Derse ilginin artmasıyla aktif öğrenme artar. (5.K.)
- Teknoloji ürünleriyle öğrenci derste aktifleşir. (7.K.)
- Teknoloji ürünleriyle çocuklar daha aktif olur. (7.K.)
- Öğrencilerin dikkatlerini çekecek şekilde öğrenci katılımları ile
ders işlenir. (14.K.)
- Aktif öğrenmeyi kolaylaştırır. (7.K)
-Birçok zekâ alanına hitap ederek kalıcı öğrenmeyi sağlar. (2.K.)
- Görmek ve uygulamak öğrenmeyi kalıcılaştırır.(10.K.)
- Ders görsellerle daha kolay olmaktadır. (9.K.)
- Daha kolay bir öğrenim gerçekleştirir. (10.K.)
- Öğrencinin kolay ve kalıcı öğrenmesini sağlar. (7.K.)
-Dersin sınırlı kaynaklar yerine geniş kaynaklarla işlenmesini
sağlar.(1.K.)
-Aynı anda birçok bilgiye ulaşma imkânı sağlar. (3.K.)
-Bilgiler daha çabuk yayılır. (11.K.)
-Bilgi çağında bilgiye ulaşmanın kolaylığını gösterir. (14.K.)
-İstediği zaman istediği bilgiye ulaşabilme kolaylığı sağlar.
- Dersin çeşitli zekâ türlerine göre verilmesini sağlar. (9.K.)
-Öğrencilerin birçok zekâ alanına hitap eder.(2.K.)
-Hem görsel hem de işitsel zekâya hitap eder. (5.K.)
- Birçok zekâ alanına hitap ederek kalıcı öğrenmeyi sağlar.(2.K.)
-Bilgisayar kullanımı bireysel öğrenmeyi artırır.(6.K.)
- Öğrencinin kendisini keşfetmesini sağlar. (10.K.)
-Her öğrenciye farklı şekillerde öğrenme imkânı tanıyarak eğitimde
fırsat eşitliği yaratır. (2.K.)
-Çağdaş eğitim anlayışına uygun. (2.K.)
-Teknoloji ürünleriyle başarı artar. (5.K.)
-Görsel okuma başarısını artırır. (15.K.)
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Öğretmen adaylarına yöneltilen “Etkileşimli tahtanın ve bilgisayar destekli öğretimin öğrenci
açısından olumlu yönleri nelerdir?” sorusuna alınan cevaplar doğrultusunda yedi kategori
oluşturulmuştur. Kategoriler; “derse yönelik ilgi ve aktif öğrenme”, “kalıcı ve kolay öğrenme”,
“bilgiye ulaşmanın kolaylığı”, “bireysel öğrenim”, “fırsat eşitliği”, “çağdaş eğitim” ve “başarı”
olarak isimlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının cevaplarına göre derslerde etkileşimli tahta
ve bilgisayar kullanımı öğrencilerin derse olan ilgilerini artıracağından aktif öğrenmeyi de
artırır. Teknoloji ürünleriyle öğrencilerin dikkatleri ders sürecine çekilir. Etkileşimli tahta ve
bilgisayar aracılığıyla yapılacak farklı etkinliklerle ders süreci zenginleştirilir. Etkileşimli
tahta aracılığıyla birçok zekâ alanına yönelik çalışmalar hazırlanabilir ve böylelikle öğrenim
daha kolay, daha eğlenceli ve daha kalıcı hale gelebilir. Sınıf ortamında bilgisayar ya da
etkileşimli tahta kullanımı, öğrencilere aynı anda çok bilgiye hızlı bir şekilde ulaşma imkânı
tanımış olur. Dersler sadece tek bir zekâ boyutuna hitap etmenin ötesinde farklı öğrenme
stiline sahip öğrenciler için farklı öğrenme ortamları sağlayacak şekilde birçok zekâ boyutuna
göre hazırlanabilir. Etkileşimli tahta kullanımı aynı zamanda her öğrenciye farklı şekillerde
öğrenme imkânı tanıyarak eğitimde fırsat eşitliği yaratır. Teknoloji ve bilgi çağının
gereklerine uygun bir eğitim ortamı sağlanmış olur. Derslerde etkileşimli tahta kullanımı
öğrencilerin akademik başarılarını ve özellikle görsel okuma becerisi başarılarını artıracaktır.
Öğretmen adaylarının cevaplarına göre etkileşimli tahta kullanımı özellikle öğrencinin ilgisini
derse çekme, birçok zekâ boyutuna hitap etme, aktif katılımı ve kalıcı öğrenmeyi artırma gibi
boyutlar açısından faydalıdır.
Tablo 4: “Etkileşimli tahtanın bilgisayar destekli öğretimin öğrenci açısından olumlu
yönleri nelerdir?” Sorusuna Öğretmenlerden Alınan Cevaplar
KATEGORİ
ÖĞRETİMDE
MATERYAL
KULLANIMINI
KAZANIMLARI
GERÇEKLEŞTİRME
SOMUTLAŞTIRA
DERS İŞLENİŞİ
KAVRAMA KOLAYLIĞI
ZAMAN TASARRUFU
DERSE YÖNELİK İLGİ

BETİMLEMELER
- Öğretim farklı araçlarla desteklenir. (1.Ö.)

-Kazanımlara yönelik daha fazla içerik kullanılabilir.(1.Ö.)
-Görselleştirme konusunda sağladığı kolaylıkla soyut kavramları
somutlaştırır. (2.Ö.)
-Derslerin işlenişinde görsellik arttı.(3.Ö.)
-Dersler daha zevkli bir hal aldı. (3.Ö.)
-Birçok içeriği görselleştirdiği için kavrama daha kolay oluyor.
(4.Ö.)
-Etkileşimli tahta kullanımı zaman tasarrufu sağlar.
-Öğrencinin derse ilgisini artırdı. (3.Ö.)

Öğretmenlere yöneltilen “Etkileşimli tahtanın ve bilgisayar destekli öğretimin öğrenci
açısından olumlu yönleri nelerdir?” sorusuna alınan cevaplar doğrultusunda toplam yedi
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kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler; “öğretimde materyal kullanımı”, “kazanımları
gerçekleştirme”, “somutlaştırma”, “ders işlenişi”, “kavrama kolaylığı”, “zaman tasarrufu” ve
“derse yönelik ilgi” şeklinde isimlendirilmiştir. Türkçe öğretmenlerinden alınan cevaplara
göre, derste etkileşimli tahta kullanımı, öğretimi farklı araçlarla desteklemektedir. Ders
sürecinde etkileşimli tahta kullanıldığı takdirde kazanımlara yönelik daha fazla içerik
kullanılabileceği dile getirilmiştir. Etkileşimli tahta kullanımının, görselleştirme konusunda
sağladığı kolaylıkla soyut kavramları somutlaştırdığı, derslerin işlenişinde görselliği artırdığı,
derslerin daha zevkli bir hal aldığı, birçok içeriği görselleştirdiği için kavramanın daha kolay
olduğu, zaman tasarrufu sağladığı ve öğrencinin derse ilgisini artırdığı belirtilmiştir.
Tablo 5: “Etkileşimli tahtanın bilgisayar destekli öğretimin öğrenci açısından olumsuz
yönleri nelerdir?” Sorusuna Öğretmen Adaylarından Alınan Cevaplar
KATEGORİ
BASILI
MATERYALLERE
VERİLEN DEĞERİN
AZALMASI
AMAÇ DIŞI KULLANIM

ZAMAN KULLANIMI
DERSE YÖNELİK İLGİ

ÖN HAZIRLIK
YAPMAMA
FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ

BETİMLEMELER
- Öğrencilerin somut materyallerle etkileşimini engeller. (1.K.)
- Bilgisayar kullanımı artacağından kitaba yönelim azalabilir. (1.K)
-Tablet ve bilgisayar kullanımı kitabı unutturmaktadır. (4.K)
-Öğrenciler teknoloji ürünlerini amaç dışı kullanabilirler. (2.K.)
-Aşırı kullanım sonucu teknolojiye olan bağlılık olabilir.(10.K.)
-Tabletler oyun oynamak amacıyla kullanılabiliyor. (10.K)
-Teknoloji ürünlerinin yavaş çalışması zaman kaybına neden olur.
(6.K.)
-Öğrencinin derse yönelik ilgisini ve dikkatini azaltabilir. (7.K.)
-Bu araçların kullanımı öğrencinin derse olan dikkatini dağıtabilir.
(8.K.)
-Bu araçların kullanımı sonucu öğrenci odaklanma sorunu
yaşayabilir.(15.K).
-Öğrenci ders için hazırlık yapmayabilir. (7.K.)
-Bilgiye kolayca ulaştırdığı için araştırmanın önüne geçer. (13.K.)
-Bilgisayar sahibi olmayan öğrenciler için adaletli bir eğitim sistemi
değil. (14.K.)

Tablo 5’te öğretmen adaylarına yöneltilen “Etkileşimli tahtanın ve bilgisayar destekli
öğretimin öğrenci açısından olumsuz yönleri nelerdir?” sorusunun cevaplarına yer verilmiştir.
Bu soruya yönelik verilen cevaplardan toplam altı kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler;
“basılı materyallere verilen değerin azalması”, “amaç dışı kullanım”, “zaman kullanımı”, “derse
yönelik ilgi”, “ön hazırlık yapmama”, “fırsat eşitsizliği” olarak isimlendirilmiştir. Öğretmen
adaylarından alınan cevaplar sonucunda etkileşimli tahta kullanımının doğuracağı olumsuz
sonuçlar içerisinde öğrencilerin basılı materyallere verdikleri değerin azalması vardır.
Öğretmen adaylarına göre teknoloji ürünlerinin çok fazla kullanılması öğrencileri kitaptan
uzaklaştıracak ve de soğutacaktır. Bir diğer olumsuz taraf ise öğrencilerin bu teknoloji
ürünlerini amaçları dışında kullanmalarıdır. Öğretmen adayları, öğrencilerin bilgisayarları
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEKTRONİK/ETKİLEŞİMLİ TAHTA
VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

2253

oyun amaçlı kullanabildiklerini ve aşırı kullanma sonucunda teknolojiye bağlılığın ortaya
çıkabileceğini dile getirmişlerdir. Bunun dışında ders sürecinde kullanılan teknoloji
ürünlerinin yavaş çalışması zaman kaybına neden olabilir. Öğretmen adaylarına göre ders
sürecinde etkileşimli tahta kullanımı, öğrencilerin derse olan ilgilerini artırabileceği gibi tam
tersi bir şekilde dikkat dağıtıcı bir etkiye de sahip olabilir. Ayrıca bu materyaller öğrencinin
derse hazırlık yapmasına engel olabilir ve bilgisayar sahibi olmayan öğrenciler için adaletli
bir eğitim ortamı oluşturmayabilir. Öğretmen adaylarından alınan cevaplar doğrultusunda
bilgisayar ve etkileşimli tahta kullanımının derse ve basılı materyallere olan ilgiyi azaltma
gibi olumsuz yönleri vardır.
Tablo 6: “Etkileşimli tahtanın ve bilgisayar destekli öğretimin öğrenci açısından
olumsuz yönleri nelerdir?” Sorusuna Öğretmenlerden Alınan Cevaplar
KATEGORİ
BAZI BECERİLERE
YÖNELİK
ETKİNLİKLERİN AZ
YAPILMASI
KÂĞIT VE KALEMDEN
UZAKLAŞMA
ÖĞRENCİYİ
TEMBELLİĞE İTMESİ

BETİMLEMELER
-Öğrencilerin yazma ve konuşma becerilerini kazanmaya yönelik
etkinlikler daha az yapılmaktadır. (1.Ö.)

-Yazma eğitiminde öğrencileri kalem/kâğıt/yazı üçgeninden
uzaklaştırır. (2.Ö.)
-Özellikle yazma becerisini kazandırma konusunda öğrencileri
tembelliğe itmektedir. (4.Ö)

Türkçe öğretmenlerine yöneltilen “Etkileşimli tahta ve bilgisayar destekli öğretimin öğrenci
açısından olumsuz yönleri nelerdir?” sorusuna alınan cevaplar doğrultusunda toplam üç
kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler; “bazı becerilere yönelik etkinliklerin az yapılması”,
“kâğıt ve kalemden uzaklaşma”, “öğrenciyi tembelliğe itmesi” olarak adlandırılmıştır.
Öğretmenlerden alınan cevaplara göre, etkileşimli tahta ve bilgisayarlar aracılığıyla yapılan
öğretimde öğrencilerin yazma ve konuşma becerilerini kazanmalarına yönelik etkinlikler
daha az yapılmaktadır. Öğretmenlere göre, etkileşimli tahta kullanımı öğrencileri kalem ve
kâğıttan uzaklaştırır. Etkileşimli tahta kullanımının özellikle yazma becerisi kazandırma
konusunda öğrencileri tembelliğe ittiği belirtilmiştir.
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Tablo 7: “Etkileşimli tahtanın ve bilgisayar destekli öğretimin öğretmen açısından
olumlu yönleri nelerdir?” Sorusuna Öğretmen Adaylarından Alınan Cevaplar
OLUMLU YÖNLERİ
KATEGORİ
ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ
ETKİLEŞİMİ
DERS SÜRECİ

ZAMAN KULLANIMI
MATERYAL TEMİNİ

ÖĞRETMENİN
SORUMLULUKLARI

AKTİF ÖĞRETİM

BETİMLEMELER
-Öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşimi artırabilir. (1.K.)
-Dersin çeşitlendirilerek işlenmesini sağlar. (1.K.)
-Ders sürecinde kullanılan bu araç-gereçler dersi daha verimli hale
getirir. (3.K.)
-Dersin daha etkili bir şekilde işlenmesini sağlar. (4.K)
-Öğretmen, video, resim, çeşitli görseller kullanarak konuyu
anlatabilir. (10.K.)
-Dersi tekdüzelikten kurtarır. (14.K).
-Öğretmen çeşitli materyallerle dersi daha iyi anlatır. (14.K.)
-Tablet ve Etkileşimli tahta kullanımı öğretmenlerin zamandan
tasarruf etmesini sağlar. (2.K.)
-Öğretmen dersle ilgili materyallere daha çabuk ulaşır.(3.K.)
- Öğretmene alternatif yollar sunarak farklı materyallerin
kullanımını sağlar. (8.K.)
-Öğretmen yanında kitap taşımak zorunda kalmaz.(11.K)
-Bu araç gereçlerin kullanımı öğretmenlerin sorumluluklarını,
yükünü azaltacaktır. (5.K.)
-Dersin işlenişinde öğretmene yardımcı olur. (14.K.)
-Derse hazırlık sürecini kısaltarak öğretmene yardımcı olur. (15.K.)
-Hem görsel hem işitsel hem de sözel olarak aktarılan dersler, kalıcı
ve aktif öğrenmeyi sağlarlar. (7.K.)

Tablo 7’de öğretmen adaylarına sorulan “Etkileşimli tahtanın ve bilgisayar destekli öğretimin
öğretmen açısından olumlu yönleri nelerdir?” sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda toplam
altı kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler; “öğretmen-öğrenci etkileşimi”, “ders süreci”,
“zaman kullanımı”, “materyal temini”, “öğretmenin sorumlulukları” ve “aktif öğretim” olarak
isimlendirilmiştir. Öğretmen adaylarından alınan cevaplar doğrultusunda ders sürecinde
kullanılan etkileşimli tahtanın öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşimi artıracağı, dersin
çeşitlendirilerek öğrenciye verilebileceği, öğretmenin kullanabileceği çeşitli görsellerle dersi
tekdüzelikten kurtarabileceği gibi görüşler ortaya atılmıştır. Ayrıca bilgisayar ve etkileşimli
tahta kullanımı, öğretmenin dersle ilgili materyallere daha kolay ve hızlı ulaşmasını sağlar.
Öğretmen birçok materyali tek bir bilgisayarın içine sığdırabilir. Tablet ve etkileşimli tahta
kullanımı öğretmenin yükünü de azaltır ve ders sürecinde öğretmene yardımcı olur.
Tablo 8: “Etkileşimli tahtanın ve bilgisayar destekli öğretimin öğretmen açısından
olumlu yönleri nelerdir?” Sorusuna Öğretmenlerden Alınan Cevaplar
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KATEGORİ
ÖĞRETMENİN İŞİNİ
KOLAYLAŞTIRMA
HATA VE UNUTMA
OLASILIĞINI AZALTMA
ZAMAN KULLANIMI
ÖRNEK GÖSTERME
GÖRSELLEŞTİRME

MATERYAL
KULLANIMINDA
ÇEŞİTLİLİK
PRATİKLİK
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BETİMLEMELER
-Öğretmeni rahatlatır. (1.Ö.)
-Dinleme metinlerini rahatlıkla dinletebiliyoruz. (2.Ö.)
-Hata ve unutma olasılığını azaltır. (1.Ö.)
-Öğretmenlere zaman kazandırıyor. (2.Ö.)
-Örnek gösteriminde kolaylık sağlıyor. (2.Ö.)
-Derse görsellik katıyor. (2.Ö.)
Görsel olarak öğrencilerin dikkatini çektiğinden kavramalarına
yardımcı olur. (4.Ö.)
-Derste birçok materyal kullanılmaktadır.(3.Ö)

-Soru çözümünde ve etkinlik uygulamada oldukça pratik. (4.Ö.)

Türkçe öğretmenlerine sorulan sorulardan alınan cevaplar doğrultusunda toplam yedi
kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler; “öğretmenin işini kolaylaştırma”, “hata ve unutma
olasılığını azaltma”, “zaman kullanımı”, “örnek gösterme”, “görselleştirme”, “materyal
kullanımında çeşitlilik”, “pratiklik” şeklinde isimlendirilmiştir. Öğretmenler, ders sürecinde
etkileşimli tahta ve bilgisayar kullanımının öğretmenleri rahatlattığını, dinleme metinlerini
rahatlıkla dinletebildiklerini, öğretmenlere zaman kazandırdığını, örnek gösteriminde
kolaylık sağladığını, derse görsellik kattığını, görsel olarak öğrencilerin dikkatini çektiğinden
kavramalarına yardımcı olduğunu, soru çözümünde ve etkinlik uygulamada oldukça pratik
olduğunu dile getirmişlerdir. Ayrıca etkileşimli tahta ve bilgisayar kullanımının hata ve
unutma olasılığını azalttığını belirtmişlerdir.
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Tablo 9: “Etkileşimli tahtanın ve bilgisayar destekli öğretimin öğretmen açısından
olumsuz yönleri nelerdir?” Sorusuna Öğretmen Adaylarından Alınan Cevaplar
KATEGORİ
SINIF YÖNETİMİ
ÖĞRETMENİN
PASİFLEŞMESİ

ZAMAN KULLANIMI
DERS SÜRECİ

BETİMLEMELER
-Öğrencilerin tamamının takip edilememesi durumunda sınıf
yönetimi olumsuz etkilenir. (3.K.)
-Bilgisayar ve etkileşimli tahta kullanımı öğretmeni
pasifleştirmektedir. (9.K.)
-Öğretmenin yeteneklerini kısıtlamaktadır. (6.K.)
-Öğretmenin derse hazırlıksız gelmesine sebep olabilir.(7.K.)
-Öğretmeni pasif kılar. (9.K.)
-Zaman kullanımında sorunlar yaşanabilir. (3.K.)
-Ders sürecinde kısıtlamalar olabilir. (3.K)
-Dersin planlanması ve işlenmesi sürecinde sıkıntılar yaşanabilir.
(3:K).
-Ders sürecinde yapılacak uygulamaları kısıtlayabilir. (8.K)

Tablo 9’da öğretmen adaylarına yöneltilen “Etkileşimli tahtanın ve bilgisayar destekli
öğretimin öğretmen açısından olumsuz yönleri nelerdir?” sorusuna alınan cevaplar
doğrultusunda toplam dört kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler; “sınıf yönetimi”,
“öğretmenin pasifleşmesi”, “zaman kullanımı”, ve “ders süreci” şeklinde isimlendirilmiştir.
Öğretmen adaylarının cevaplarına göre etkileşimli tahta ve bilgisayar kullanımı öğretmene
fayda sağlamasının yanında bazı olumsuz yönlere de sahiptir. Örneğin; sınıf ortamında
bilgisayar ve etkileşimli tahta kullanımı, öğrencilerin tamamının takip edilememesi sonucu
sınıf yönetimini olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Öğretmen adaylarının görüşlerine göre
etkileşimli tahta kullanımı öğretmeni pasifleştirmekte, öğretmenin yeteneklerini kısıtlamakta
ve derse hazırlıksız gelmesine sebep olmaktadır. Bu materyallerin kullanımında zamanla ilgili
sıkıntılar yaşanabilir, bu uygulamalar için ders süreci yetersiz gelebilir.
Öğretmenler, öğretmen adaylarının aksine etkileşimli tahta ve bilgisayar destekli öğretimin
öğretmenler açısından olumsuz bir yönü olmadığını dile getirmişlerdir.
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Tablo 10: “Etkileşimli tahta ve bilgisayar kullanımı hangi dil becerilerin
kazandırılmasında daha etkilidir? Neden?” Sorusuna Öğretmen Adaylarından Alınan
Cevaplar
KATEGORİ
DİNLEME/İZLEME
BECERİSİ

GÖRSEL OKUMA VE
SUNU

OKUMA BECERİSİ

KONUŞMA BECERİSİ
YAZMA BECERİSİ

BETİMLEMELER
-Bilgisayar ve etkileşimli tahta üzerinden kullanılacak dinleme
metinleriyle dinleme becerisi geliştirilebilir.(1.K.)
-Öğrenciler hem dinleyerek hem de izleyerek eğitim-öğretim
ortamında ders işlerler. (2.K.)
-Etkileşimli bir ders süreci sağladığı için dinleme becerisini
kazandırır. (7.K.)
-Tekrar tekrar yapılan dinleme etkinlikleriyle dinleme becerisi
kazandırılır. (8.K.)
-Videolarla desteklenen dersler aracılığıyla dinleme becerisi
kazandırılır. (9.K.)
-Hem göze hem kulağa hitap eden bu materyaller aracılığıyla
dinleme becerisinin kazandırılmasına katkı sağlanır. (14.K.)
-Hazırlanan görsel sunularla öğrencinin dikkatini çekebilir. (1.K.)
-Öğrencilerin görsel zekâlarını geliştirmesini sağlar. (2.K.)
-Etkileşimli tahta ve bilgisayarlardaki görseller aracılığıyla görsel
okumaya katkıda bulunur. (8.K.)
- Hem göze hem kulağa hitap eden bu materyaller aracılığıyla
görsel okuma becerisinin kazandırılmasına katkı sağlanır. (14.K.)
-Zaman kullanımında sorunlar yaşanabilir. (3.K.)
-Ders sürecinde kısıtlamalar olabilir. (3.K)
-Metinlere ulaşma kolaylığı sayesinde okuma becerisinin
kazandırılmasına katkıda bulunur. (8.K.)
- Hem göze hem kulağa hitap eden bu materyaller aracılığıyla
okuma becerisinin kazandırılmasına katkı sağlanır.(14.K.)
-Teknoloji ürünleri sayesinde öğrenciler çok fazla etkileşim halinde
olduğundan konuşma becerisine katkı sağlar. (4.K.)
-Teknoloji ürünleri sayesinde öğrenciler çok fazla etkileşim halinde
olduğundan yazma becerisine katkı sağlar.(4.K.)

Tablo 10’da öğretmen adaylarına yöneltilen “Etkileşimli tahta ve bilgisayar kullanımı hangi dil
becerilerin kazandırılmasında daha etkilidir? Neden?” sorusuna alınan cevaplar doğrultusunda
toplam beş kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler; “konuşma becerisi”, “dinleme becerisi”,
“görsel okuma ve sunu”, “yazma becerisi”, “okuma becerisi”dir. Öğretmen adaylarına göre ders
sürecinde bilgisayar ve etkileşimli tahta kullanımı en fazla dinleme ve görsel okuma
becerilerini geliştirmektedir. Ders sürecinde kullanılacak olan videoların ya da tekrar tekrar
yapılacak dinleme etkinliklerinin dinleme becerisini geliştirdiği; etkileşimli tahta ve
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bilgisayarlar aracılığıyla verilen görsellerin görsel okuma becerisini geliştirdiği dile
getirilmiştir. Birkaç öğrenci ise sınıf içerisinde bu materyallerin kullanımının etkileşimli bir
ortam yaratacağını belirtmiş ve konuşma becerisine katkı sağlayacağını dile getirmiştir.
Tablo 11: “Etkileşimli tahta ve bilgisayar kullanımı hangi dil becerilerin
kazandırılmasında daha etkilidir? Neden?” Sorusuna Öğretmenlerden Alınan Cevaplar
KATEGORİ
DİNLEME/İZLEME
BECERİSİ

GÖRSEL OKUMA VE
SUNU
KONUŞMA BECERİSİ
YAZMA BECERİSİ
DİL BİLGİSİ

BETİMLEMELER
-Bu yönde hazırlanmış yardımcı içerikler daha fazla olduğundan
dinleme/izleme becerilerinin kazandırılmasında daha etkilidir.
(1.Ö.)
-Dinleme metinlerine rahatlıkla ulaşıldığı için dinleme becerisini
geliştirir. (2.Ö.)
-Dinleme becerisi aracılığıyla anlama becerilerini geliştirir. (4.Ö.)
-Öğrenciler içerikleri gördüğü için görsel okuma becerisini
geliştirir. (2.Ö.)
-Konuşma becerisini geliştirir. (3.Ö.)
-Yazma becerisine katkısı olacağını düşünmüyorum. (3.Ö.)
-Dil bilgisi öğrenimini geliştirir. (3.Ö.)

Tablo 11’de Türkçe öğretmenlerine yöneltilen “Etkileşimli tahta ve bilgisayar kullanımı hangi
dil becerilerin kazandırılmasında daha etkilidir? Neden?” sorusunun yanıtlarına yer
verilmiştir. Öğretmenlerden alınan cevaplar doğrultusunda beş kategori oluşturulmuştur. Bu
kategoriler; “dinleme/izleme becerisi”, “görsel okuma ve sunu”, “konuşma becerisi”, “yazma
becerisi”, “dil bilgisi” şeklinde isimlendirilmiştir. Öğretmenlere göre, etkileşimli tahta ve
bilgisayar kullanımı, bu alanda hazırlanmış yardımcı içerikler daha fazla olduğundan, dinleme
metinlerine rahatlıkla ulaşıldığından, dinleme becerisi aracılığıyla anlama becerileri
geliştirildiğinden dinleme/izleme becerilerinin; öğrenciler içerikleri gördüğü için görsel
okuma becerisinin kazandırılmasında etkili olacaktır. Ayrıca konuşma becerisini ve dil bilgisi
öğrenimini geliştireceğini ancak yazma becerisine hiçbir katkısı olmayacağını belirtmişlerdir.
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Tablo 12: “Türkçe derslerinde etkileşimli tahta ve bilgisayar kullanımının her bir
beceri alanına ait yöntem ve tekniklerin uygulanmasına nasıl bir etkisi olur?”
Sorusuna Öğretmen Adaylarından Alınan Cevaplar
KATEGORİ
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİN
UYGULANMASINDA
UYGUN OLMA DURUMU

YÖNTEM VE
TEKNİKLERİN
UYGULANMASINDA
UYGUNSUZLUK

BETİMLEMELER
-Bilgisayar ve etkileşimli tahta kullanımı eleştirel dinleme
yönteminin etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. (2.K.)
-Bilgisayar ve etkileşimli tahta farklı yöntemlerle birlikte
kullanılması durumunda dil becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.
(4.K.)
-Yöntem ve tekniklerin bu teknoloji ürünleri aracılığıyla
kullanılması öğrenmede çeşitliliği sağlar. (5.K.)
-Yöntem ve tekniklerde teknoloji ürünlerinin kullanımında aktif
katılımı ve kalıcı bilgiyi sağlaması açısından olumlu bir etkisi
vardır. (7.K.)
-Dil becerileri alanına ait yöntem ve tekniklerin uygulanmasında
teknoloji kullanımının öğrenme üzerinde olumlu bir
olacaktır.(9.K.)
-Öğrenciye konu ile ilgili yöntemler kavratılırken materyal
kullanımında daha çok seçeneğe sahip olunmuştur. (10.K.)
-Dil becerilerine yönelik yöntem ve tekniklerin kullanımında
teknoloji kullanımı öğrencinin dersi daha iyi anlayıp
yorumlamasını sağlar. (14.K.) (15.K.)
-Yüz yüze etkileşimin olmaması ve iş birliğine açık olmaması
sebebiyle bazı yöntem ve tekniklerin uygulanmasında uygun
değildir. (3.K.)
-Bütün yöntem ve tekniklerin uygulanmasında etkili değildir. (1.K.)
-Türkçe dersi daha çok okuma ve dinlemeye yönelik olduğundan
yöntem ve tekniklerin kullanımında teknoloji ürünlerinin gerekli
olduğunu düşünmüyorum. (8.K).

Tablo 12’de öğretmen adaylarına yöneltilen “Türkçe derslerinde etkileşimli tahta ve bilgisayar
kullanımının her bir beceri alanına ait yöntem ve tekniklerin uygulanmasına nasıl bir etkisi
olur?” sorusuna alınan cevaplar doğrultusunda iki kategori oluşturulmuştur. Bazı katılımcılar
bilgisayar ve etkileşimli tahta kullanımının yöntem ve tekniklerin uygulanmasında olumlu
olabileceğini dile getirirken bazı katılımcılar ise bilgisayar ve etkileşimli tahta kullanımının
yöntem ve tekniklerin uygulanmasında uygun olmayacağını dile getirmişlerdir. Bilgisayar ve
etkileşimli tahta kullanımının yöntem ve tekniklerin uygulanmasında olumlu sonuçlar
doğuracağını dile getiren katılımcılar; yöntem ve tekniklerin bu materyallerle birlikte
kullanılmasının öğrenmede çeşitlilik sağlayacağını, öğrencilerin dersi daha iyi anlayıp
yorumlayabileceğini, dil becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacağını dile getirmiştir.
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Bilgisayar ve etkileşimli tahta kullanımının yöntem ve tekniklerin uygulanmasında uygun
olmayacağı görüşünü paylaşan katılımcılar ise yüz yüze etkileşim olmadığı için uygun
olmadığını ve Türkçe dersi için bu materyallerin kullanımının gerekli olmadığını dile
getirmişlerdir.
Tablo 13: “Türkçe derslerinde etkileşimli tahta ve bilgisayar kullanımının her bir
beceri alanına ait yöntem ve tekniklerin uygulanmasına nasıl bir etkisi olur?”
Sorusuna Öğretmenlerden Alınan Cevaplar
KATEGORİ
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİN
UYGULANMASINDA
UYGUN OLMA DURUMU

BETİMLEMELER
-Her beceri alanına yönelik farklı etkinliklerle kullanılacak yöntem
ve tekniklerin uygulanmasında olumlu bir etkisi vardır. (1.Ö.)
-Olumlu bir etkisi vardır. (2.Ö.)
-Yöntem ve tekniklerin uygulanmasında olumlu bir etkisi vardır.
(3.Ö.)
- Olumlu bir etkisi vardır. (4.Ö.)

Tablo 13’te öğretmenlere yöneltilen “Türkçe derslerinde etkileşimli tahta ve bilgisayar
kullanımının her bir beceri alanına ait yöntem ve tekniklerin uygulanmasına nasıl bir etkisi
olur?” sorusuna alınan cevaplar doğrultusunda bir kategori oluşturulmuştur. Öğretmenler,
Türkçe derslerinde etkileşimli tahta ve bilgisayar kullanımının her bir beceri alanına ait
yöntem ve tekniklerin uygulanmasında olumlu bir etkisi olduğunu belirtmişlerdir.
Tablo 14: “Beceri alanlarının ölçme ve değerlendirilmesinde bilgisayar ve etkileşimli
tahta kullanımın yeri nedir?” Sorusuna Öğretmen Adaylarından Alınan Cevaplar
KATEGORİ
KULLANILABİLİR

BETİMLEMELER
-Anlık değerlendirmelerde olumlu bir etkiye sahiptir. (1.K.)
-Becerilerin ölçülmesinde objektiflik ve kolaylık sağlar. (2.K.)
-Güvenirlik açısından daha doğru sonuçlar elde edilir. (3.K)
-Özellikle portfolyonun incelenmesinde ve değerlendirilmesinde
kolaylık sağlar. (3.K.)
-Ölçme ve değerlendirme aşamasında teknolojinin kullanılması
kolaylık sağlar. (4.K.)
-Teknoloji ürünlerinin kullanılmasıyla ölçme ve değerlendirmede
daha doğru sonuçlar alınabilir. (6.K.)
-Öğrencilerin yeteneklerinin ölçülmesinde daha etkili sonuçlar
elde edilir. (6.K.)
-Ölçme ve değerlendirmede teknoloji ürünlerinin kullanımıyla
daha hızlı ve daha az hata ile ölçmeler yapılabilir. (9.K.)
-Teknoloji ürünleriyle öğrencilere yönelik daha zevkli
değerlendirme süreçleri hazırlanabilir. (10.K.)
-Etkileşimli tahta ve bilgisayar sayesinde ölçme ve değerlendirme
daha kolay ve ölçmenin geçerliği ve güvenirliği daha yüksektir.
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(13.K.)
-Teknoloji kullanımı somut örnekler sunduğundan ölçme ve
değerlendirmede daha etkilidir. (14.K.)
-Yazılı sınavlarda kullanılamaz. (1.K.)
-Bütün yöntem ve tekniklerin uygulanmasında etkili değildir. (1.K.)
-Ölçme ve değerlendirme teknoloji ürünlerinin kullanımından
sağlıklı sonuçlar alınamaz. (7.K.)
-Türkçe dersi kapsamında teknoloji ürünlerinin ölçme ve
değerlendirmeye katkısı yoktur. Çünkü Türkçe dersi daha çok
yazma, konuşma ve okuma becerilerinin değerlendirilmesine
yöneliktir. (8.K.)
-Bilgisayar üzerinden ölçme ve değerlendirme yapmak öğrencinin
anlayıp anlamadığını kontrol etmek açısından zor olabilir. (15.K.)

Tablo 14’te öğretmen adaylarına yöneltilen “Beceri alanlarının ölçme ve değerlendirilmesinde
bilgisayar ve etkileşimli tahta kullanımın yeri nedir?” sorusundan alınan cevaplar
doğrultusunda iki kategori oluşturulmuştur. Kimi katılımcılar bilgisayar ve etkileşimli
tahtanın ölçme ve değerlendirme aşamasında kullanılabileceğini dile getirirken, kimi ise
kullanılamayacağını belirtmiştir. Ölçme ve değerlendirme sürecinde bilgisayar ya da
etkileşimli tahta kullanımının ölçme ve değerlendirmeyi daha tarafsız, güvenilir ve geçerli
kılacağını dile getirmişlerdir. Bu materyallerin kullanımı ile ölçme ve değerlendirmede daha
az olacağını, daha doğru sonuçlar alınacağını dile getirmişlerdir. Bilgisayar ve etkileşimli
tahtanın ölçme ve değerlendirmede kullanılamayacağını dile getirenler ise özellikle yazılı
sınavlarda bu materyallerin çok etkili olmayacağını, bu materyallerin kullanımının çok
sağlıklı sonuçlar vermeyeceğini, Türkçe dersini değerlendirme dinleme, konuşma, okuma ve
yazma becerilerini değerlendirmeyi kapsadığı için teknoloji ürünlerinin fazla katkısı
olmayacağını dile getirmişlerdir.
Tablo 15: “Beceri alanlarının ölçme ve değerlendirilmesinde bilgisayar ve etkileşimli
tahta kullanımın yeri nedir?” Sorusuna Öğretmenlerden Alınan Cevaplar
KATEGORİ
KULLANILABİLİR

BETİMLEMELER
-Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin zenginleştirilmesinde
olumlu bir etkisi vardır. (1.Ö.)
-Anlık değerlendirme ve dönüt alma konusunda etkili olacaktır.
(1.Ö.)
-Okuduğunu ve dinlediğini ölçmede kolaylık sağlıyor. (2.Ö.)
-Pratik düşünme ve uygulama gücünü artırdığı için özellikle ölçme
değerlendirme bölümünde yararlı olduğunu düşünüyorum. (4.Ö.)
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Türkçe öğretmenlerine sorulan “Beceri alanlarının ölçme ve değerlendirilmesinde bilgisayar ve
etkileşimli tahta kullanımın yeri nedir?” sorusuna alınan cevaplar sonucunda bir kategori
oluşturulmuştur. Öğretmenler, bilgisayar ve etkileşimli tahtanın ölçme ve değerlendirme
yöntemlerinin zenginleştirilmesinde olumlu bir etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca anlık
değerlendirme ve dönüt alma konusunda etkili olacağını, okuduğunu ve dinlediğini ölçmede
kolaylık sağlayacağını, pratik düşünme ve uygulama gücünü artırdığı için faydalı olacağını
belirtenler de olmuştur.
Tablo 16: “Etkileşimli tahta ve tablet/bilgisayar kullanımı sınıf yönetimine nasıl
yansır?” Sorusuna Öğretmen Adaylarından Alınan Cevaplar
KATEGORİ
SINIF YÖNETİMİ
AÇISINDAN OLUMLU

SINIF YÖNETİMİ
AÇISINDAN OLUMSUZ

BETİMLEMELER
-Sınıfa hâkim bir öğretmenin dersi eğlenceli hale getirmesini
sağlar. (1.K.)
-Etkileşimli tahta ve tablet/bilgisayar kullanan bir öğretmen
dersinde öğrencinin dikkatini daha çabuk toplar. (2.K.)
-Etkileşimli tahta ve tablet/bilgisayar kullanımı etkin katılımı
artırır. (2.K.)
-Bilinçli bir şekilde kullanıldığı takdirde sınıf yönetimine olumlu
katkıları vardır. (4.K.) (5.K.)
-Teknoloji ürünleriyle zenginleştirilecek derse katılım fazla olur.
(7.K.)
-Öğrencinin derse odaklanmasını sağlar ve öğrenci için dikkat
çekici bir unsurdur. (8.K.)
-Bütün öğrencileri derse katarak ders sürecinde oluşabilecek
gürültünün önüne geçilebilir. (11.K.)
-Bütün öğrencilerin aynı anda içeriğe ulaşması sağlandığı için etkili
bir sınıf yönetimi olur.(10.K.)
-Sınıfı derse katarak sınıf yönetiminin daha kolay olması sağlanır.
(13.K.)
-Sınıf yönetiminin daha kontrollü olmasını sağlar. Çocukların
ilgisini çeken teknoloji ürünleri sayesinde öğrencilerin derse
katılımı sağlanarak sınıf ortamında oluşacak ders dışı aktivitelerin
önüne geçilir. (14.K.)
-Öğrencinin teknoloji ürünleriyle dikkati çekilerek sınıf ortamına
uygun davranması sağlanabilir. (15.K.)
-Teknoloji ürünlerini kullanamayan bir öğretmen ders sürecinde
hem vakit kaybeder hem de öğrencilerin derse katılımını olumsuz
yönde etkiler. (3.K.)
-Öğretmeni kısıtlayan, öğretmeni kalıba sokmaya çalışan teknoloji
ürünleri sınıf yönetimini de olumsuz etkileyecektir. (6.K.)
-Öğrencilerin dikkatinin dağılmasına sebep olabilir. (7.K.)
-Öğrenciyi kontrol etme konusunda etkili değildir. (9.K.)
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Tablo 16’da öğretmen adaylarına yöneltilen “Etkileşimli tahta ve bilgisayar kullanımı sınıf
yönetimine nasıl yansır?” sorusundan alınan cevaplar doğrultusunda iki kategori
oluşturulmuştur. Katılımcıların bazıları bilgisayar ve etkileşimli tahta kullanımının sınıf
yönetimi açısından olumlu bazıları ise olumsuz olduğunu belirtmişlerdir. Sınıf yönetimi
açısından olumlu olduğunu dile getirenler, öğrenci katılımı daha fazla sağlanacağından sınıf
kontrolünün de daha kolay olacağını, bütün öğrenciler aynı anda içeriğe ulaşacağı için daha
etkili bir sınıf yönetimi olacağını belirtmişlerdir. Sınıf yönetimi açısından olumsuz olduğunu
düşünenler, öğrencinin dikkatinin dağılabileceğini, teknoloji ürünlerini kullanmayan bir
öğretmenini zaman kaybına sebep olabileceğini ve bu durumun da sınıfta karmaşaya yol
açabileceğini dile getirmişlerdir.
Tablo 17: “Etkileşimli tahta ve bilgisayar kullanımı sınıf yönetimine nasıl yansır?”
Sorusuna Öğretmenlerden Alınan Cevaplar
KATEGORİ
SINIF YÖNETİMİ
AÇISINDAN OLUMLU

SINIF YÖNETİMİ
AÇISINDAN OLUMSUZ

BETİMLEMELER
-Öğrencilerin dikkatlerinin çekilmesi, farklı duyulara hitap etmesi
açısından sınıf yönetimini olumlu yönde etkilemiştir. (1.Ö.)
-Dikkati topladığı için sınıf yönetimini kolaylaştırır. (2.Ö.)
-Öğretmenin işini kolaylaştırır. (3.Ö.)
-Öğrencilerin görsel materyaller ilgisini çektiği için olumlu yansır.
(4.Ö.)
-Çok sık kullanılırsa öğrencilerde ilgisizlik oluşturabilir. (2.Ö.)
-Yeterince sınıfla iletişim, göz teması, bireysel etkileşim
kurulmazsa bir süre sonra sınıf yönetiminde sıkıntılar olabilir.
(4.Ö.)

Tablo 17’de öğretmenlere sorulan “Etkileşimli tahta ve bilgisayar kullanımı sınıf yönetimine
nasıl yansır?” sorusunun yanıtlarına yer verilmiştir. Etkileşimli tahta ve bilgisayar
kullanımının sınıf yönetimi açısından olumlu olduğunu dile getiren öğretmenler, öğrencilerin
dikkatlerini çekerek, farklı duyulara hitap ederek sınıf yönetiminin olumlu gelişeceğini,
dikkati topladığı için sınıf yönetiminin kolaylaşacağını belirtmişlerdir. Ayrıca çok sık
kullanıldığı takdirde öğrencilerde ilgisizlik oluşturabileceğini belirterek etkileşimli tahta ve
bilgisayar kullanımının sınıf yönetiminde olumsuz taraflarına da dikkat çekmişlerdir.
4. SONUÇ
Bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bilgi çağında kendimizi ister istemez bir bilgi yığını içinde
bulmaktayız. Bilgiye ulaşırken birçok teknoloji ürününü kullanmakta ve kullandırmaktayız.
Bilgiye ulaşmanın kolay olduğu bu ortamda doğal olarak yanlış ya da gereksiz bilgiye ulaşmak
da çok kolay olmaktadır. Bu noktada doğru bilgiye ulaşmak, bilgiye ulaşmada doğru yolu
izlemek, teknolojiyi doğru ve fayda sağlayacak bir şekilde kullanmak önem kazanmaktadır.
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Teknoloji, amacına uygun ve doğru kullanıldığı takdirde bireye fayda sağlayacaktır. 2012’de
uygulanmaya başlayan FATİH projesi ile teknolojinin eğitim hayatında kullanılmasıyla ilgili
önemli bir adım atılmıştır. Henüz bütün Türkiye’de uygulanmayan bu projenin, eğitimde
teknoloji ürünlerinin kullanılmasının, Türkçe dersinde öğretmene ve öğrenciye ne gibi
faydalar sağlayabileceği, hangi dil becerilerinin kazandırılmasında daha etkili olabileceği,
ölçme ve değerlendirmede kullanılabilirliği ile ilgili 6 soru Türkçe öğretmeni adaylarına ve
Türkçe öğretmenlerine sorulmuştur. Görüşme tekniğiyle verilerin toplandığı bu çalışma, 15
öğretmen adayı ve 4 Türkçe öğretmeni üzerinde uygulanmıştır. Özellikle son sene Okul
Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamaları dersleriyle ders sürecini gözlemleme ve ders
sürecine katılma imkânı bulan son sınıf öğrencilerinin ve Afyonkarahisar ilinde etkileşimli
tahta uygulamasına geçen Kadınana İmam Hatip Ortaokulunda görev yapmakta olan Türkçe
öğretmenlerinin görüşlerinin alındığı bu çalışmada Türkçe dersi sürecinde kullanılan
etkileşimli tahta, bilgisayar gibi materyallerin öğretmen, öğrenci, sınıf yönetimi açısından
olumlu ve olumsuz sonuçları olduğu dile getirilmiştir. Öğretmen adayları, etkileşimli tahta ve
bilgisayar kullanımının, derse olan ilgiyi artırdığı, kalıcı ve kolay öğrenmeyi sağladığı, bilgiye
ulaşmayı kolaylaştırdığı, birçok zekâ alanına hitap ettiği, bireysel öğrenimi sağladığı, fırsat
eşitliği yarattığı, başarıyı artırdığı için öğrenci açısından faydalı olduğunu belirtirken, Türkçe
öğretmenleri ise kavrama kolaylığı sağladığı, soyut kavramları somutlaştırdığı, derse yönelik
ilgiyi artırdığı için etkileşimli tahta ve bilgisayar kullanımını faydalı bulmuşlardır. Öğretmen
adayları bu materyallerin öğrencinin dikkatini derse çekebileceği gibi dikkatini
dağıtabileceğini de belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen adayları etkileşimli tahta ve bilgisayar
kullanımının öğrencinin basılı materyallere verdiği değeri azaltabileceğini, etkileşimli tahta
ve bilgisayarın amaç dışı kullanılabileceğini ve bilgisayar sahibi olmayan öğrenciler için fırsat
eşitsizliği olacağını dile getirmişlerdir. Türkçe öğretmenleri ise bazı dil becerilerine yönelik
etkinliklerin az yapılması, öğrencileri tembelliğe itmesi, kâğıt ve kalemden uzaklaştırması
sebepleriyle elektronik tahta ve bilgisayar kullanımını öğrenciler açısından olumsuz
bulmuşlardır. Öğretmen açısından olumlu yönlerine bakıldığında ise hem öğretmen adayları
hem de öğretmenler, etkileşimli tahta ve bilgisayar kullanımının, öğretmenin işini
kolaylaştırdığını, ders sürecinin çeşitlendirilmesini sağladığını, farklı materyallere
ulaşabilmeyi kolaylaştırdığını, aktif öğretimi sağladığını belirtmişlerdir. Öğretmen adayları
öğretmeni pasifleştireceğini, sınıf yönetimini zorlaştıracağını belirterek de etkileşimli tahta
ve bilgisayar kullanımının öğretmen açısından olumsuz yönlerine değinmişlerdir.
Öğretmenler ise kendileri açısından bu materyalleri kullanmanın olumsuz bir yönü
olmadığını belirtmişlerdir. Bir grup öğretmen adayı etkileşimli tahta, bilgisayar kullanımının
sınıf yönetimini olumsuz etkileyeceğini dile getirirken, bir grup öğretmen adayı ise etkileşimli
tahta, bilgisayar kullanımı derse katılımı artıracağından sınıf yönetimi üzerinde de olumlu
etkileri olacağını belirtmiştir. Yine öğretmenler de sınıf yönetimi açısından olumlu ve
olumsuz olabileceği görüşlerini dile getirmişlerdir. Öğretmenler ölçme ve değerlendirme
açısından etkileşimli tahta ve bilgisayarın kullanılabilir olduğunu belirtirken bazı öğretmen
adayları bu materyallerin ölçme ve değerlendirme aşamasında kullanılamayacağını
belirtmişlerdir. Ayrıca hem öğretmenler hem de öğretmen adayları etkileşimli tahta,
bilgisayar kullanımının dil becerilerinden en fazla dinleme ve görsel okuma becerilerinin
kazandırılmasında etkili olacağını, ölçme ve değerlendirmede ise anlık değerlendirmeler
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yapılabileceğini ancak yazılı sınavlarda bu materyallerin kullanımının uygun olmayacağını
belirtmişlerdir.
Yapılan çalışma sonucunda öğretmen adaylarının ders sürecinde etkileşimli tahta ve
bilgisayar kullanımına yönelik çeşitli kategorilerde öğretmenlere göre daha fazla olumsuz
görüşe sahip olduğu tespit edilmiştir.
Günümüz eğitim anlayışında teknolojinin kullanımı yadsınamaz bir boyuta ulaşmıştır. Evinde
bilgisayarı olan, cep telefonu olan bir çocuğa çağ dışı kalan teknolojik ürünlerle bir eğitim
vermek doğru olmayacaktır. Bu tarz bir eğitim çocuğun derse olan ilgisini azaltacaktır. Ayrıca
bu tarz bir eğitim hayatîlik ve bilgi teknolojilerini kullanma ilkeleri ile de çelişmektedir.
Dolayısıyla derslerde özellikle Türkçe dersinde teknolojinin nasıl kullanacağı/kullanıldığı,
ders öncesi hazırlık aşamasında, ders sürecinde ve ders sonrası değerlendirme aşamasında
neler yapılabileceğine/yapılabildiğine, hangi becerilerin kazandırılmasında teknolojinin daha
etkili olacağına/olduğuna, ölçme ve değerlendirmede nasıl kullanılacağına/kullanıldığına dair
öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin görüşleri alınarak geleceğin öğretmenlerinde
eğitimde teknoloji kullanımına yönelik bir farkındalık yaratılmaya ve öğretmenlerin ise bu
teknoloji ürünlerinden nasıl faydalandıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Türkçe ders sürecinde teknoloji ürünlerini kullanımına yönelik öğretmen adayları ve
öğretmenler için şu önerilerde bulunabilir:
- Öğretmen adaylarının teknoloji ürünlerini tanımaları için üniversitelerin fiziksel
şartları geliştirilmelidir.
- Öğretmen adaylarının mezun olmadan önce özellikle uygulama derslerinde teknoloji
ürünlerini daha fazla kullanmalarına fırsat tanınarak teknoloji ürünlerinin kullanıma
karşı geliştirdikleri olumsuz tutumun önüne geçilmelidir.
- Öğretmen adaylarına farklı uygulamalar yaptırılarak teknoloji ürünlerinin Türkçe
derslerinde kullanılabilirliği gösterilmelidir.
- Öğretmenlerin Türkçe dersinde etkileşimli tahta kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK TÜRKÇENİN
ÖNEMİNE İLİŞKİN UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA: TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖRNEĞİ1
Özlem YAHŞİ CEVHER2 & Canan GÜNGÖR3
ABSTRACT
The aim of the majority of Turkish language learning foreigners is education. Because of not learning academic language in Turkish
language preparation courses, these students have difficulties when going to their departments. The terms and concepts on academic
language have got their unique technical meanings. These concepts and terms are not used in random speaking. That’s why
foreigners can only learn these terms and concepts un academic Turkish lessons. Because of that academic language should be
taught in Turkish language courses. The aim of this study is explaining the reason why should the academic language be taught to
foreigners who learn Turkish based on relevant datas. In this study qualitative methods have been used. The study took place in
Sakarya University's Turkish Teaching Application and Research Center to the students who had studied Turkish in previous years
and currently continue their studies on different branches in bachelor, master and Phd. To these students it has been applied a ‘semistructured interview form’ including questions verified by experts on teaching Turkish language for foreigners. Based on this
interview form a content analise was carried out, and it was commented by resolving the data. In the end of our study it has been
concluded that it is useful for foreigners who learn Turkish to have academic language lessons too. The results of the study, have
been obtained by the commenting the available literature and there have been given advices on Turkish academic language teaching.
Key words: Academic Turkish, Turkish language teaching, Academic terms and concepts.

ÖZET
Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin pek çoğunun ülkemize geliş amacı eğitimdir. Bu öğrenciler üniversitelerde okurken akademik
Türkçeyi Türkçe hazırlık kurslarında öğrenmediklerinden dolayı alanları ile ilgili bölümlere gittikleri zaman derslerde zorluk
yaşamaktadırlar. Akademik dil ile ilgili kavram ve terimler, alanla ilgili kendine özgü teknik anlamlar içerir. Bu kavram ve terimler
genellikle günlük konuşmalarda kullanılmaz. Bu yüzden yabancı öğrencilerin söz konusu alan kavram ve terimlerini ancak akademik
Türkçe derslerinde öğrenmesi mümkün olacaktır. Bu açıdan akademik Türkçe derslerinin yabancılara Türkçe öğretimi üzerine
çalışan kurumlarda verilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada, hazırlık sınıflarında Türkçe öğrenen yabancı öğrencilere akademik
Türkçenin neden öğretilmesi gerektiğinin ilgili veriler ışığında ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmamızda, nitel yöntem
kullanılmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde
Türkçe hazırlık sınıfında okumuş olan farklı bölümlerden bir grup lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, yabancılara Türkçe
öğretimi uzman görüşleri alınarak geçerliliği tespit edilmiş sorulardan oluşan ‘yarı yapılandırılmış mülâkat formu’ uygulanmıştır. Bu
mülakat formu baz alınarak içerik analizi yapılmış, eldeki veriler çözümlenerek yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda yabancı
öğrencilerin akademik Türkçe dersini almalarının eğitim programları açısından yararlı olacağı belirlenmiştir. Araştırmadan elde
edilen bulgular, ilgili alan yazın ışığında yorumlanmış ve akademik Türkçenin öğretimi üzerine öneriler dile getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akademik Türkçe, Türkçe Öğretimi, Akademik Terim ve Kavramlar
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1. GİRİŞ
1.1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1.1. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
Yabancı bir dil öğrenmek yeni bir dünyaya kapılarını açmak, yeni insanlar ve kültürlerle
tanışmak, yeni düşüncelere sahip olmak demektir. Yabancı öğrencilere Türkçe öğreten öğretim
elemanları, eğitimlerini bu hususları göz önüne alarak yapmalıdır. Değişen dünya ile birlikte
Türkçeye artan ilginin sonucu olarak ülkemizde yabancı dil olarak Türkçe eğitimi önem
kazanmıştır. Özellikle merkezi ülkemizde yer alan Yunus Emre Enstitüsü gibi devlet destekli
kurumlar birçok ülkede Türkçe dil kursları açarak Türkçenin tanıtılması ve öğretilmesi
alanında yapılan çalışmalarla Türkçeye olan ilginin artmasında büyük rol oynamaktadır. Ayrıca
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı pek çok farklı ülkeden
yabancı öğrencilere Türkiye’de burslu okuma imkânı sağlamakta ve bu öğrencilerin sayısı
giderek artmaktadır. Bütün bunlar ülkemizde yabancılara Türkçe öğretimi çalışmalarının hız
kazanmasını, bu alandaki eğitim öğretim faaliyetlerinin derinlemesine düşünülmesini zorunlu
hale getirmiştir. Bunun sonucu olarak da dil öğretimi kavramı ve bu kavramın eğitim
öğretimdeki verimliliğinin attırılması önem kazanmıştır.
1.1.2. AKADEMİK TÜRKÇENİN SINIRLILIKLARI
Günlük kullanılan dil ile eğitim için ihtiyacımız olan dil oldukça farklıdır. Çünkü akademik dil,
farklı bilim dallarının sahip olduğu kavram ve terimleri içerir. Akademik dil, sözlükler ve çeşitli
metin türlerinden (örnek makaleler, raporlar, araştırma makaleleri ve özetleri) oluşmaktadır.
Akademik dil; durumları ya da objeleri tanımlamada, süreç ya da işleyişi ifade etmede, terim ve
kavramaları açıklamada büyük bir önem taşımaktadır.
Akademik dil objektif ve tarafsızdır, genellikle pasif cümleler içerir. Temkinli ve ihtiyatlı
tanımlamalar kullanılır. Diğer yazarlardan referanslara dayalı yazılar içerir, genel tabirler
kullanılır. Konuyu güçlü biçimde özetleyen sağlam cümlelere yer verilir. Paragraflardaki anlam
ilgilisini kurmak için bağlam kelimeleri mutlaka kullanılır.
Yabancı öğrenciler için TÖMER ve dil merkezlerinde verilen akademik Türkçe dersleri, fakülte
öncesindeki sayısal ve sözel alan temel kelime ve kavramlarını içermektedir. Fakülte
döneminde ise yabancı öğrencilerin okudukları alanlar ile ilgili daha da ayrıntılı bilgi
gerektiren terminolojiyi ve akademik okuma, anlama, yazmayı içermektedir.
1.1.3. YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN AKADEMİK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ
Akademik Türkçe terimi farklı anlamlara gelebilmektedir. Bu anlamlardan biri akademik metin
yazımı diğeri ise akademik terim ve kavramlardır. Üniversitelere eğitim-öğretim amacı ile
gelen yabancı öğrenciler için lisans ve lisansüstü düzeyde genel Türkçeyi öğrendikten sonra
gerekli olan öncelikli aşama, öğrencinin kendi alanındaki akademik terim ve kavramları
öğrenmesidir. Yabancı öğrencilerin alanı ile ilgili tez, makale, bildiri yazımı gibi akademik dil
gerektiren çalışmalarda ise akademik metin yazımı söz konusudur. Bu aşamada öğrencinin
akademik bir metnin nasıl oluşturulduğu bilgisine sahip olması gerekmektedir.
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2. YÖNTEM
Araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Nitel araştırma herhangi bir şekilde istatistiksel
işlemler ya da başka bir sayısal araç olmaksızın verilerin değerlendirildiği araştırma türüdür
(Altunışık ve ark., 2005).
Nitel araştırma, insanın kendi çabasıyla biçimlendirdiği toplumsal sistemlerin ayrıntılarını
keşfetmek üzere geliştirdiği bilgi toplama ve üretme yollarından birisidir (Özdemir, 2010:
326).
Sakarya Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören yabancı öğrencilere, yabancılara
Türkçe öğretiminde akademik Türkçenin öneminin belirlenmesi amacıyla, 21 öğrenciye
yabancılara Türkçe öğretimi uzmanları tarafından geçerliliği tespit edilmiş sorulardan oluşan
‘yarı yapılandırılmış mülâkat formu’ uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde
görüşmenin önceden hazırlanmış görüşme protokolüne bağlı olarak sürdürülmesi sağlanır. Bu
nedenle daha sistematik ve karşılaştırılabilir bilgi sunulabilmektedir (Türnüklü, 2000).
2.1.

Temel Problem Cümlesi

TÖMER ve dil merkezlerinde ‘Akademik Türkçe’ dersini görmeyen yabancı öğrencilerin,
fakültelerdeki alan derslerinin içeriğinde yer alan kavram ve terimler noktasında yaşadıkları
olumsuzluklar nelerdir?
2.2.

Araştırmanın Amacı

Çalışmamızın amacı, fakültelerdeki yabancı öğrencilerin öğrenim alanları ile ilgili kavram ve
terimler konusundaki eksikliklerinin tamamlanarak bu eksikliklerin eğitim öğretime yansıyan
olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasına zemin
hazırlamaktır. Ayrıca yabancılara Türkçe öğretiminde akademik Türkçe dersinin gerekliliğini
ve önemini ortaya koymaktır.
2.3.

Sınırlılıklar

Araştırma, Sakarya Üniversitesi TÖMER’de görmüş olduğu Türkçe eğitimi sonucunda C1
sertifikası alan ve Sakarya Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde okuyan yabancı uyruklu
öğrenciler ile sınırlıdır.
2.4.

Çalışma Grubu

Araştırmamızın verileri, Sakarya Üniversitesi TÖMER’de Türkçe eğitimi almış çeşitli
fakültelerde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerden elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma
grubu, Sakarya Üniversitesi TÖMER’de Türkçe eğitimi aldıktan sonra çeşitli fakültelerde eğitim
öğretime devam eden yabancı uyruklu öğrencilerdir.
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Veri Toplama Aracı

Araştırmamızda yabancı uyruklu öğrencilere ‘yarı yapılandırılmış mülâkat formu’ uygulanarak
yabancılara Türkçe öğretiminde akademik dil öğretiminin önemine ilişkin algıları
sorgulanmıştır. Bu bağlamda araştırmamızda nitel veriler, mülâkat formu verilerine dayalı
olarak görüşme tekniği kullanılarak ses kayıt cihazı ile elde edilmiştir. Görüşme temelde soru
sorma ve yanıt alma ile ilgilidir (Tekbıyık ve Akdeniz, 2008).
Mülâkat formu, araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve üç öğretim üyesi tarafından kapsam
geçerliliği gözden geçirilmiş sorulardan oluşturulmuştur. Görüşülen bireylerden doğrudan
alıntılara yer vermek ve bunlardan yola çıkarak sonuçları açıklamak geçerlilik için önemli
olmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005:255-257). Araştırmamızda da kodların ve kategorilerin
elde edildiği öğrenci görüşlerinden birebir alıntı yapılarak ‘geçerlilik’ sağlanmıştır. Güvenilirlik
ise farklı kodlayıcıların aynı metni aynı şekilde kodlamalarını gerektirmektedir (Bilgin,
2006:16). Araştırmamızda ham verilerin kodlara ve kategorilere dönüştürülmesi işlemi,
araştırmacı tarafından gerçekleştirilerek güvenilirlik elde edilmiştir.
2.6.

Verilerin Analizi

Mülâkat esnasında alınan ses kayıtları ham veri olarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
Görüşmelerin kaydedilmesinin ardından ilgili alan yazın ve elde edilen veriler ışığında kodlar
ve onları tanımlayan genel kategoriler belirlenmiş; yazıya dökülen ses kayıtları, kodlar ve
kategoriler dikkate alınarak çözümlenmiştir.
Akademisyenlerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır.
Araştırmamızda içerik analizi türlerinden ‘kategorisel analiz’ kullanılmıştır. Kategorisel
analizde önce veriler kodlanmıştır. Ardından kodları genel düzeyde açıklayan kategoriler
(temalar) belirlenmiş ve bulgular yorumlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2005:228-239).
Araştırmamızda öğrenci görüşlerinden birebir alıntılar yapılırken şu kodlama sistemi
kullanılmıştır: A1; birinci öğrenci olarak ifade edilmektedir. Araştırmanın veri analizi
sürecinde ulaşılan başlıca kategoriler şunlardır:
(1) Alan Derslerinde Kullanılan Akademik Terimlerin Ağırlıklı Olarak Hangi Yabancı Dillere Ait
Olduğunun Değerlendirilmesi. (2) Fakültelerde Eğitim Gören Yabancı Öğrencilerin Alan
Derslerini Anlamakta Zorlanıp Zorlanmadıklarına Dair Görüşlerinin Belirlenmesi ve
Değerlendirilmesi. (3) Akademik Türkçenin Öğrenilmesinin Yabancı Öğrencilere Ne Gibi
Kolaylıklar Sağladığının Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi. (4) Üniversitelerde Öğrenim Gören
Yabancı Öğrencilere Göre Akademik Türkçe Dersinin Verilmesi Gerekliliğinin Belirlenmesi ve
Değerlendirilmesi. (5) Üniversitelerde Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilere Göre Akademik
Türkçe Dersinin Hangi Birim Tarafından (TÖMER veya Fakülteler) Verilmesi Gerektiğinin
Değerlendirilmesi. (6) Üniversitelerde Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilere Göre Akademik
Türkçe Dersinin Hangi Aşamada (Lisans Öncesi, Lisans, Lisansüstü) Verilmesi Gerektiğinin
Değerlendirilmesi.
3.

BULGULAR VE YORUMLAR
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a. Alan Derslerinde Kullanılan Akademik Terimlerin Ağırlıklı Olarak Hangi Yabancı
Dillere Ait Olduğunun Değerlendirilmesi.
Öğrencilerin büyük çoğunluğu, alan derslerinin içerdiği yabancı dilin İngilizce olduğunu (A2,
A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A15, A16, A18, A20, A21), üç tanesi İngilizce ve Fransızca
(A12, A14, A19), diğerleri ise A1 Fransızca; A7 Arapça; A17 Arapça ve Farsça; A13 Almanca
olduğunu ifade etmişlerdir.
b. Fakültelerde Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Alan Derslerini Anlamakta
Zorlanıp Zorlanmadıklarına Dair Görüşlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi.
Yabancı öğrencilerin bir kısmı alan derslerini, özellikle terimleri ve kavramları anlamakta
güçlük çektiğini (A1, A3, A5, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16), hocaların
telaffuzunun farklı geldiğini (A1) ve hızlı konuştuklarını (A1, A3, A10, A11) ifade etmiştir.
Yabancı öğrencilerin bir bölümü konuları anlamak için derslerden sonra özellikle ayrı bir
çalışmanın gerektiğini (A3, A4, A5, A12) ifade etmişlerdir. Yabancı öğrencilerin bir bölümü
sözel bir alanda eğitim gördükleri için alanları ile ilgili bir metin okuduklarında anlamakta
güçlük çektiklerini, bilmedikleri çok kelime ve kavram olduğu için sözlük kullanmaları
gerektiğini (A2, A5) ifade etmişlerdir. Yabancı öğrencilerin bazıları sayısal bir alanda
okuduğu için kavram ve terimlerde zorlanmadıklarını (A6, A19 A21) belirtmişlerdir.
İlahiyat ve mütercim tercümanlık gibi yabancı dil ağırlıklı bölümlerde okuyan yabancı
öğrenciler farklı bir dilden Türkçeye tercüme yapmakta zorluk çektiklerini (A7, A13) ifade
etmişlerdir. Sayısal bir alanda okuduğunu belirten yabancı bir öğrenci kavram ve terimleri
anlamakta zorlanmadığını (A19) belirtmiştir. Yabancı öğrencilerin bir kısmı alan
derslerinde bazı zorluklar yaşadıklarını ancak yine de dersleri anlayabildiklerini (A16, A20)
ifade etmişlerdir. Alan derslerini farklı dilde (İngilizce) gören bir öğrenci o dili bilmesinden
dolayı dersleri anlamakta zorlanmadığını (A21) ifade etmiştir. Yüksek lisans yapmakta olan
yabancı bir öğrenci alanı ile ilgili kavram ve terimlere aşina olduğundan derslerde zorluk
çekmediğini (A6) belirtmiştir.
c. Üniversitelerde Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilere Göre Akademik Türkçe Dersinin
Verilmesi Gerekliliğinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi.
Yabancı öğrenciler akademik Türkçe dersinin verilmesinin gerekliliğini (A1, A2, A3, A4, A5,
A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21) ifade
etmişlerdir.
d. Akademik Türkçenin Öğrenilmesinin Yabancı Öğrencilere Ne Gibi Kolaylıklar
Sağladığının Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi.
Yabancı öğrenciler, akademik Türkçe dersini görmeleri halinde bunun kendileri için dersleri
anlamakta kolaylık sağlayacağını (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A11, A12, A13, A14,
A15, A16, A17, A18, A19, A20); özgüveni arttıracağını (A2); zaman kaybını önleyeceğini (A3,
A7, A9, A11, A14, A15, A19); alanlara göre farklılaşan terimleri anlayacaklarını (A8, A21)
ifade etmişlerdir.
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e. Üniversitelerde Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilere Göre Akademik Türkçe Dersinin
Hangi Birim Tarafından (TÖMER veya Fakülteler) Verilmesi Gerektiğinin
Değerlendirilmesi.
Yabancı öğrencilerin bir kısmı (A9, A1, A5, A10, A13, A15, A17, A19) akademik Türkçe
dersinin TÖMER’lerde TÖMER okutmanları tarafından verilmesi gerektiğini; bazıları (A2,
A6, A8, A11) bu dersin temel düzeyde TÖMER’ler tarafından verilmesi, ancak alan ile ilgili
ayrıntılı terim ve kavramların ise alan uzmanları tarafından verilmesi gerektiğini; bir kısmı
ise (A3, A7, A12, A14, A16, A18) akademik Türkçe dersinin TÖMER’ler bünyesinde ve
fakülteler ile işbirliği içerisinde verilmesi gerektiğini; diğer bir kısmı ise (A4, A20, A21) bu
dersin fakültelerde alan uzmanları tarafından verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
f. Üniversitelerde Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilere Göre Akademik Türkçe Dersinin
Hangi Aşamada (Lisans Öncesi, Lisans, Lisansüstü) Verilmesi Gerektiğinin
Değerlendirilmesi.
Yabancı öğrencilerin büyük bir kısmı akademik Türkçe dersinin TÖMER’lerin B2-C1
aşamasında verilmesi gerektiğini (A1, A2, A3, A4, A5, A8, A9, A10, A11, A12, A14, A15, A16,
A17, A18, A21, A20, A19); diğer bir kısmı da bu dersin lisans döneminde alan dersleri ile
birlikte verilmesi gerektiğini (A6, A13); bir kişi de akademik Türkçe dersinin TÖMER’lerin
B2-C1 aşamasında, fakülteler ile işbirliği içerisinde verilmesi gerektiğini (A7) ifade
etmişlerdir.
4. SONUÇ
a. Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı öğrenciler akademik Türkçe dersini
görmediklerinden dolayı alan derslerindeki kavram ve terimleri anlamakta güçlük
çekmektedirler.
b. Öğrenciler tarafından fakülte öğrenimi öncesinde akademik Türkçe dersi görmelerinin;
- alan derslerini anlamakta kolaylık sağlayacağı (% 90’ı),
- özgüveni arttıracağı (% 5’i),
- zaman kaybını önleyeceği (% 33’ü) ,
- alanlara göre farklılaşan terimleri anlamakta kolaylık sağlayacağı (% 10’u) ifade
edilmiştir.
c. Yabancı öğrencilerin bir kısmı akademik Türkçe derslerinin;
- TÖMER’lerde TÖMER okutmanları tarafından verilmesi gerektiğini (% 38’i),
- TÖMER’ler bünyesinde ve fakülteler ile işbirliği içerisinde verilmesi gerektiğini (%
29’u),
- fakültelerde alan uzmanları tarafından verilmesi gerektiğini (% 14’ü),
“temel düzey”de TÖMER’ler tarafından verilmesini, ancak alan ile ilgili ayrıntılı
terim ve kavramların ise alan uzmanları tarafından verilmesi gerektiğini (%19’u)
ifade etmektedirler.
d. Yabancı öğrencilerin %67’si alan terimlerinin genellikle İngilizce olduğunu, %14’ü
İngilizce ve Fransızca olduğunu, %5’i Fransızca, %5’i Arapça, %5’i Arapça ve Farsça,
%5’i Almanca olduğunu belirtmişlerdir.
e. Yabancı öğrencilerin;
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%19’u akademik Türkçe dersinin lisans öncesinde verilmesi gerektiğini,
%76’sı akademik Türkçe dersinin TÖMER’lerin B2-C1 aşamasında verilmesi
gerektiğini,
- %10’u akademik Türkçe dersinin lisans döneminde alan dersleri ile birlikte
verilmesi gerektiğini,
- %5’i akademik Türkçe dersinin TÖMER’lerin B2-C1 aşamasında, fakülteler ile
işbirliği içerisinde verilmesi gerektiğini ifade etmektedirler.
f. Yabancı öğrencilere akademik Türkçe dersini verecek alan uzmanının Türkçeyi her
yönüyle çok iyi bilmesi gerektiğini düşünmektedir.
g. Yabancı öğrenciler alan derslerinde zorluk çekmelerinin sebepleri olarak;
- Akademik Türkçe derslerini görmediklerinden dolayı alanları ile ilgili kavram ve
terimleri anlamamalarını,
- temel kavramlar konusundaki altyapı eksikliklerini,
- TÖMER’lerde Türkçeyi, akademik eğitim yapacak kadar iyi derecede
öğrenememelerini,
- derslerde anlamadıkları konuda dersin hocasına geri bildirimde bulunmamalarını,
- çekingen davranmalarını,
- konuşma dili ile yazı dilinin farklı olmasından dolayı ders konuları ile ilgili yorum
yapmakta problem yaşamalarını,
- özellikle sözel derslerin yorum gerektirmesini,
- öğrendikleri bilgiyi kendi dil mantıklarıyla düşünerek Türkçeye çevirmeye
çalışmalarını,
- öğretim görevlilerinin dersi hızlı anlatmasını göstermektedir.
h. Yabancı öğrencilerin akademik Türkçe dersini almaları, fakültedeki alan derslerini
daha kolay anlamalarını sağlayacaktır. Bu bakımdan yabancı öğrencilerin fakültedeki
öğrenimlerine başlamadan önce mutlaka akademik Türkçe derslerini almaları
gerekmektedir.
i. Yabancı öğrencilerin kendi alanlarındaki akademik kavram ve terimlere aşina olması
sağlanarak bilimsel metin yazma becerisi ve yorum yapma gücü arttırılmalıdır. Bu
sayede derste oluşacak zaman kaybının önüne geçilecektir.
j. Akademik Türkçe derslerinin sayısal ve sözel alan temel kavramları, TÖMER’ler
bünyesinde; alan ile ilgili kavram ve terimler ise alan uzmanları tarafından fakülteler
ile işbirliği içerisinde verilmelidir.
k. Akademik Türkçe dersi verilirken,
- sayısal ve sözel bölümler olarak ayrılması,
- uzaktan eğitim kayıt ofislerinde farklı alanlarla ilgili yapılan ders kayıtlarının
öğrencilere izletilmesi,
- yabancı öğrencilerin dil seviyelerine göre anlatım yapılması,
- anlaşılmayan konularının tekrar edilmesi,
- konuların eğitim öğretim dönemine yayılarak verilmesi,
- akademik kavramları içeren yazın incelemesi yapılması,
- temel kavramları içeren sözlüklerin kullanılması,
-

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

2274

l.

Özlem YAHŞİ CEVHER & Canan GÜNGÖR

- alan terminolojisini içeren çalışma kağıtları kullanılması gerekir.
Yabancı öğrencilere akademik Türkçe dersi vermek pedagojik açıdan ayrı bir uzmanlık
gerektirmektedir. Ancak ülkemizdeki üniversitelerde bu alanda uzmanlaşmış öğretim
elemanları sayısı yok denecek kadar azdır. TÖMER ve dil merkezlerinin bir misyonu da
yabancı öğrencilere eğitim verecek öğretim elemanları ve öğretmenler yetiştirmektir.
Sakarya Üniversitesi TÖMER yönetmeliğinin 5. Madde/b bendinde de bulunan “İlgili
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek
için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar, sertifika
programları açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehber yayınlar
hazırlamak” konusunda çalışmalara bir an önce başlanmalıdır.
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IS GENDER A DETERMINING FACTOR IN LANGUAGE STRATEGY USE: AN INQUIRY INTO
MULTIPLE FACTORS AT PLAY
CİNSİYET DİL STRATEJİ KULLANIMINDA BELİRLEYİCİ BİR FAKTÖR MÜDÜR?
STRATEJİ KULLANIMINDA ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 1
Özlem ZABİTGİL GÜLSEREN 2 & Merve Nur DEMİR 3

ABSTRACT
Research on strategy use in language teaching is not a recent topic. Strategy use in second language language education have
aroused significant attention since 1970s and a great body of research explored the different dimensions of strategy use in
language teaching. Yet, implications of the strategy use for today’s language learning remains to be deciphered by language
educators and researchers. Specific differences of strategy use among different genders have been recognized by several
researchers. The controversial topic of superiority of one gender over the other is without conclusive results. The strategy
research among genders is a difficult topic to research because of the non-observable cognitive processes utilized by human
mind in acquiring a language (Salahshour et al, 2013, pg. 635). The discussion continues on whether one gender is superior to
the other in terms of quality or the quantity of the specific strategy use. Despite the prevailed conception of female superiority,
researchers reported that there are other factors that need to be inquired in order to better understand the dynamics of strategy
use.
Key Words: gender, strategy use, second language acquisition.

ÖZET
Yabancı dil öğretimi alanında strateji kullanımının araştırılması yeni bir araştırma konusu değildir. 1970’lerden bu yana dil
eğitiminde strateji kullanımı araştırmacıların dikkatini çekmiş ve bu konuda birçok araştırma yapılmıştır. Fakat bu alanda
yapılan çalışmaların sonuçları hala dil eğitimcileri ve araştırmacıları tarafından incelenmektedir. Bazı araştırmacılar tarafından
strateji kullanımında cinsiyet faktörünün strateji kullanımını etkileyebileceği fark edilmiştir. Bu konudaki araştırmalar strateji
kullanımında kadın veya erkeğin strateji seçimi bağlamında diğerinin üstünlüğünü kanıtlayamamıştır. Bu cinsiyet farklılığını
araştırmak bilişsel süreçlerin gözlenememesi nedeniyle güçlük arz eder (Salahshour et al, 2013, pg. 635). Strateji kullanımı
konusundaki tartışmalar cinsiyetlerden birinin diğerinden üstün olup olmadığı konusunda devam ediyor. Yaygın görüş
kadınların strateji kullanımında üstünlüğünü savunurken, araştırmacılar bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için incelenmesi
gereken başka faktörlerin de bulunduğunu ifade ederler.
Anahtar Kelimeler: cinsiyet, strateji kullanımı, ikinci dil edinimi.
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1. INTRODUCTION
There are a combination of factors at play in one’s language strategy use. Oxford (1990) draw
attention to the complexity of strategic classification of males and females in strategic
performance due to the multiplicity of factors influencing the strategy use. Some of these
factors are “ awareness of learning strategies, stage of learning, task requirements, age,
gender, culture, mother tongue background, purpose of learning, personality traits and
motivation” (Salahshour et al, 2013, p. 635). It is not possible to study in detail all of the
factors at play. This paper will discuss briefly some of the multiplicity of these factors which
determine strategy schemes including the gender specific strategy use, and inquire how this
knowledge can contribute to less achieving students’ adoption of more effective language
strategies.
Despite several studies confirming association between higher strategy use by women and
specific categories of language strategies, several recent studies contradict any certain claims.
Also, studies did not answer effectively as to which of these external factors was most
influential in determining patterns of strategy use that result result in successful language
use and learning (Salahshour et al, 2013). It has always been a curious point why some
learners are better language learners while others struggle to gain a bare proficiency.
Although there is great progress in L2 learners’ strategy use, some questions concerning how
to categorize language strategies and which factors determine the specific use of strategies
remain unknown. Different classification systems emerged to classify various learning
patterns of learners and look into the issue from different perspectives. According to Grenfel
& Harris (199), and Chamot (2005) examination of a range and type of strategies employed
by learners is necessary for gaining insights into the metacognitive, cognitive, social, and
affective processes involved in language learning. A closer look at these internal processes
also constitute the base for the exploration and application of strategy training in second
language education. Thus, it is more important to get a close understanding of successful
strategy use instead of which gender surpasses the other strategically.
To elaborate on the issue of learning strategies , it is necessary to find out which factors
influence the learner choices. It is essential to define the strategies and examine the
categorization of strategies. Many attempts to define language learning strategies resulted
with different descriptions. Rubin (1975) first used the term “strategy” and his study of
strategy use stood out as the earliest study in the field. Later, the definition by Rigney (1978)
describes language learning strategies as operations employed by the learner for acquiring,
retaining, retrieving or performing . Subsequent studies by Oxford (1996) and Cohen (1998)
expanded the conception of strategy by emphasizing the conscious learner choice as a factor
that affected the strategy choice (Griffiths, 2003, pg. 369). Cohen (1998) stressed the
consciousness dimension of strategy use as this factor determines the strategic value of the
actions taken by learners. In light of these definitions, Griffiths (2003) defined language
stragies as “specific actions consciously employed by the learner for the purpose of learning
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a language” (pg 369). Understanding learner strategies requires the inquiry into different
dimensions, identifying and defining these concepts in relation to other concepts.
It would be impossible to highlight all factors influencing effective strategy use and thus, only
some of the prevalent factors from previous research will be highlighted.
Learner Autonomy
Effective strategy use is closely allied with the concepts of learner autonomy, self-regulation
and conciousness in the review of literature in identifying and categorizing effective learner
strategies. The term strategy has the underlying meaning of a conciousness undertaking of
the learner for a learning goal (Hsiao&Oxford,2002, pg.369). A certain degree of
consciousness affects the learning process as the learner employs strategies to manage and
take responsibility for their own learning. Learning strategies entails procedures facilitating a
task or goal. “Strategies are most often conscious and goal-driven, especially in the beginning
stages of tackling an unfamiliar language task ” and strategies that are initially unfamiliar
becomes automatic once the strategy becomes familiar through repeated use. This will allow
learners to call upon the required strategy to “conscious awareness” (Chamot, 2005, pg. 112).
Thus, learners gain autonomy and learning takes place in the conscious control and
awareness of the learner. Thus, it becomes all the more important for the learner to
experinece which strategies work and do not work. Language teachers become important
change agents to initiate effective strategy use as they struggle to become better language
learners. The role of the teacher and teaching in language strategies is emphasized with the
idea of teachability of the desired strategies to language learners (Kayaoglu, 2012).
Definitions by Holec (1981), Dickinson (1987), Allwright (1990), and Littlewood (1996)
emphasized learner autonomy regarding the learner conciousness in strategy use and
offered the following definitions: (a) willingness to perform a language task with little or no
assistance, with flexibility according to the situation, and with transferability to other contexts;
and (b) relevant action, including the use of appropriate L2 learning strategies for
accomplishing the task (Hsiao&Oxford,2002 p.g. 369). Furthermore, learner autonomy is
concerned with self-regulation in explaining the L2 learning (Vygotsky, 1978; Scarcella &
Oxford, 1992, Hsiao&Oxford, 2002). Vygotsky’ theory regarding self-regulation, shed light
into the processes involved in metacognitive strategies and social strategies. Vygotsky’s
learning theory highlights the importance of collective learning where less capable peers are
able to reach much higher levels of competence once they are assisted through teacher
guidance or more capable peer(s) support.
Social Support & Scaffolding
As we realize the importance of self-realization in strategy development, we can be better
equipped to assist learners in strategic development. Learner internalizes the learning tasks
such as monitoring, evaluating, and planning with the help of scaffolding via social
interaction with more capable peers or adults. Assistance from outside is removed once
learner reaches a self-regulated capacity utilizing strategies in the absence of help from
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others. Social speech constitutes an important phase of social strategy adoption. Social
interaction requires asking questions for help, clarification or verification and these tasks
lead to social speech which is internalized to guide action (Hsiao&Oxford,2002,pg. 369). Selfregulation and autonomy can account for the success of learners in the effective strategy use
as successful learners “intentionally, systematically select and combine strategies relevant to
the language task at hand and to their own learning style preferences “ (Ehrman & Oxford,
1990, 1995,Hsiao&Oxford,2002). It is not only important to adopt many strategies
quantitatively but also knowing which situation calls for a specific scheme of strategy.
Pedagogical responsibility of teacher is paramount in instilling effective strategies in students
and raising awareness in strategy building(Kayaoglu, 2012). Regardless of one’s level of
language proficiency, manouvering the relevant strategy in order to attain one’s goal for
communicational purposes is a skill to be attained for any language learner.

Individual Differences
Learners strategies and strategy training is a multifaceted issue. Factors influencing learner
choice is another dimension that needs further attention in learner strategy use. L2 learning
strategies stand out as an individual variable in second language learning and much research
has been devoted to understand how learners employ certain strategies to achieve learning
goals (Chamot, Barnhardt, El-Dinary, & Robbins, 1996; Cohen, 1998; Hsiao, 2001; MacIntyre
& Noels, 1996; Oxford & Cohen, in press; Hsiao&Oxford, 2002). Language educators are
interested in understanding why some individuals are better at language learning than
others. They question how some individuals utilize best strategies to achieve language goals
whereas some others struggle to utilize the bare minimum. If educators can get a closer
understanding of the selection process, then they can be better equipped to assist those who
need further support in strategy use. Language educators can try to teach conscious adoption
of strategies for their learnrs to improve their communicative competence.
Ethnic, Cultural & Contextual Background
In addition to individual differences, there are external factors that influence the use of
strategies. Cultural and ethnic background and the learning context play key roles in the
strategy choice of learners. Studying effects of culture and context facilitates the teaching of
effective strategies. It facilitates teaching by identifying which strategies are used in different
contexts and which factors are at play in the utilization of specific strategies (Chamot, 2005,
pg.124). The context of a learning situation and cultural values of the society are inherent in
the specific strategies of that learning context.
Farzad Salahshour, Mahnaz Sharifib, NedaSalahshour( 2013) and Radwan (2011) are some of
the researchers who pointed out the significance of context in the choice of strategies for
learners. Thus, the role of context is studied to account for the differences in strategy use and
offer appropriate strategy training in various learning environments (Bedell and Oxford,
1996; Grainger, 1997;Oxford and Burry-Stock, 1995; Politzer, 1983; Reid, 1987; Wharton,
2000; Radwan, 2011; Salahsour&Sharifi,2013). For instance, a culture that favors
individualism and competitiveness will develop a competition-based education system and
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in this system individual work will emerge as a popular asset. Thus, learners in this context
would prefer working alone rather than employing social strategies of a community approach
(Chamot,2005, pg. 125). Similary, individual exertion of strategy will be values over
collaboration-oriented peer strategy. USA educational context would be a perfect example for
this type of learning environment because individualism is favored as a sought personality
trait in this context.
Gender & Other Factors
Radwan (2011) studied the gender and strategy use in his research and concluded that the
results indicated that the role of context played a major role in the selection of strategies.
Research on gender has resulted in some contradictory results. Some of the past research on
gender differences with regard to strategy use indicate a tendency to use more social learning
strategies, more memory and metacognitive strategies on the part of the females (Ehrman &
Oxford, 1989; Khalil, 2005, Radwan, 2011 p. 121). However, FatemehZarei (2013) in her
study found that males outperformed females in all strategic categories in frequency. Also, in
this study social strategy is found to be used equally frequently by males and females.
Moreover, there have been other studies which found no distinction between genders in
terms of strategy use (Wharton 2000& Shmais 2003; Radwan,2011, p. 121).
As more research continue to be carried out in gender-related strategy use, there are a few
studies which indicated male superiority in language strategies. This made reserachers requestion the previous conceptualization of female superiority . Omani culture could be a good
example for this assertion. In contrast to several previous research findings supporting
female superiority in social strategies , Omani culture presents male superiority in social
strategy use. The Omani findings also pinpoint that male students in Omani used slightly
more memory, cognitive, and metacognitive strategies than female students (Radwan, 2011).
This finding can be interpreted as a consequence of Omani society’s tribal kinship promoting
establishing of better relationships and maintaining social and political importance over
females. In this study, male students demolished the common assumption that female
students display better social skills.
If we inquire into why such a result came about in this study, it is possible to conclue that
conservative and traditional culture of Oman might have prevented females from interacting
effectively with people from the opposite sex (Radwan,2011, p.137). Also, females could be
exposed to such social situations very rarely due to cultural restrictions on gender. Therefore,
females might have failed in using efficient social strategies, highlighting the importance of
cultural and contextual factors shaping individual strategy use. Hence, what we categorize as
gender- based individual differences are not divorced from the cultural and contextual factors
which shape those choices.
2. METHODOLOGY
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An extensive body of research conducted on multiple aspects of the strategy use pointed out
various topics. Our study is based on the research articles from 1970s to 2015. We selected
to study as many articles as we can on the topic of strategy use, but focused on gender-related
studies. Various approaches and perspectives of language strategy use is analyzed, but
particularly strategy use in relation to gender is the starting point of our study.
We evaluated and interpreted the findings of the studies to reach concrete conclusions and
examine the issue from a wider perspective. We did not notice sharp classifications or
definite conclusions on the role of any factors on strategy use. Therefore, we attempted to
examine commonalities in order to better identify common characteristics of learners and
their patterns of strategy use. The most influential factor appeared to be sociolingusitics
background of the learner and the features of the learning context. We realized the difficulty
of differentiating of the individual from his/her social setting. The studies supported this
view by emphasizing the cultural aspects of strategy use over individual orientation in
decision-making mechanism. This highlights a move from gender-based study into a more
holistic approach when strategic competence is inquired. Qualitative methodology is utilized
in interpreting the concepts and data of various research articles on strategy use. The
concepts in these articles are categorized under multiple factors and sub-categories. The
initial expectation of gender distinction in strategy behavior as individual differences pointed
to a need for more complex analysis of strategy use in relation to culture, context,
ethnic/national background, age, and socioeconomic status among others.

3. FINDINGS
Pedagogical Implications
Strategy research holds classroom implications for language teachers and researchers.
Strategy based research aims to teach using specific actions and techniques when learning a
second language. According to Ellis (1995) teachers can prepare learners to utilize certain
strategies in their language practices. This scaffolding could include situations or scenarios
one can face in real life and the goal would be to instill linguistic and non-linguistic behavior
in learners (e.g. linguistic: how to ask for directions and non-linguistic: pointing to the
location/direction). Grenfell and Harris (1999) emphasizes importance of strategy research
indicating that ``less successful language learners can be taught new strategies, thus helping
them become better language learners`` ( cited in Chamot, 2005, pg. 112). If we could make
students aware of the strategies they use, they can identify specific strategies and repeat
them when needed. Strategies to be taught vary according to the task and learner needs.
Research on strategy aims to explore strategies of successful language learners to get a closer
understanding of the cognitive processses utilized in order to teach these effective strategies
to less successful language learners (Hosenfeld, 1977; Rubin, 1975: Stern, 1975). Hence, a
positive approach to strategy teaching highlights the conceptualization of ‘‘teachability of
learning strategies’’ (Kayaoglu, 2012, pg. 14) . Language learners thought to improve their
language learning and utilize strategies by using this newly adapted strategies.
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4. CONCLUSION
This research did not find a novel result when compared to previous research, however it
highlighted difficulty of gender-related assertions as well as importance of social factors
when self/ individual strategy choices are considered. More research needs to be carried out
to further understand the characteristics and differences of female and male language
learners in different learning contexts. Despite the contradictory results in terms of female
and male characteristics in strategy use, one can deduce that cultural and contextual factors
do not only affect individual choices of strategies, but also have significant bearings in the
gender-specific strategic choices. Depending on which cultural context one resides, the social
implications of success can display alterations. One obvious deduction from various studies
on strategy use is the importance of cultural and contextual factors not only in affecting
individual choice of strategies but also their effect in determining educational norms and
expections (i.e. Omani eductaional culture versus USA educational culture). Being aware of
the intricate web of relations and factors in strategy use, enable educators looking into
effective and ineffective strategies employed by learners in their social contexts. This
recognition will enable educators to distinguish effective strategies from less efficient ones,
build upon effective strategies pedagogically, and teach less proficient learners conscious
strategy tasks in order to instill in them strategic competence.
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ON PREPARATORY EDUCATION
HAZIRLIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRLIK EĞİTİMİNE
YÜKLEDİĞİ METAFORLAR 1
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ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze metaphorical perceptions of preparatory school students on
preparatory school education. The study aims how the students conceptualize preparatory education
through the metaphors. The study was held with 248 students at School of Foreign Languages of
Dumlupınar University, Kutahya. The participants completed the prompt “ The preparatory school
education is like................because .....................” to indicate their conceptualizations of preparatory
education. After the data of the study was collected, preparatory school students' metaphorical
perceptions on education in 2013-2014 academic year were analyzed.
Key Words: Preparatory school education, preparatory school student, metaphor, students'
perception.

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, hazırlık öğrencilerinin hazırlık eğitimine ilişkin kullandıkları metaforları
ortaya koymaktır. Çalışmada öğrencilerin kullandıkları metaforlar yardımıyla, hazırlık eğitimini nasıl
kavramlaştırdıklarını anlamayı amaçlanmaktadır. Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu Temel Diller Bölümünde öğretim gören 248 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada
veri toplamak amacıyla araştırmaya katılan hazırlık öğrencilerine hazırlık eğitimine ilişkin sahip
oldukları düşünceleri ortaya çıkarmak için açık uçlu bir anket formu hazırlanmış; anket formunda
hazırlık öğrencilerinden “hazırlık eğitimi.................gibidir; çünkü.................. ” cümlesini tamamlamaları
istenmiştir. Veri toplama çalışmaları sonucunda Dumlupınar Üniversitesi 2013-2014 eğitim dönemi
hazırlık öğrencilerinin hazırlık eğitimine yükledikleri metaforlar analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hazırlık eğitimi, hazırlık öğrencisi, metafor, öğrenci algıları
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1. GİRİŞ
Günümüzde yabancı dil öğrenmek ülkemizde hem eğitim, hem de eğitim sonrası istihdam
açısından en önemli öğelerden biri haline gelmiştir. Türkiye'de yabancı dil olarak en yaygın
İngilizce öğrenimi mevcuttur. İlköğretim kademesinden başlayarak üniversitelerde hazırlık
programlarına kadar eğitimin her safhasında öğrenciler İngilizce eğitimi almaktadırlar. Bu
bağlamda İngilizce öğretim ve öğrenim önemli bir durum haline gelirken dil öğretiminde
karşılaşılan problemler akademik çalışmalarla çözülmeye çalışılmakta ve problemlerin
çözümlerine ilişkin fikirler ortaya çıkmaktadır. Problemlerin tespiti ve çözüm bulma
çalışmalarının bir ayağını öğrencilerden alınan geri dönütler oluşturmaktadır. Öğrencilerin
fikirlerinin göz önüne alındığı bu çalışmalardan biri de öğrencilerin öğretim programları ile
ilgili fikirlerini mecaz ifadeler kullanarak açıkladıkları çalışmalardır.
İnsanlar birbirleriyle iletişim kurarken anlatımı etkili hale getirebilmek amacıyla birtakım söz
sanatlarından faydalanırlar. Dilde kullanılan bu söz sanatlarından birisi metafor yada
mecazlardır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde mecaz bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin
dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma olarak tanımlanmaktadır.(http1). Ekiz
(1995)'e göre mecaz “kendi anlamlarından başka manada kullanılan söz ve deyimlere”
(s.175). denir. Tural (2002) “bir sözün mecaz olabilmesi için gerçek anlamı dışında
kullanılması ve söz ile kullanıldığı anlam arasında benzerlik bulunmaması gerekir” şeklinde
ifade eder. (s.311) Karataş (2004)'a göre “mecazda söz ile onun işaret ettiği anlam arasındaki
ilişki hakikatın dışındadır”. (s.308) Bu tanımlarla birlikte metafor Pack ve Coyle ( 2002) ve
Cuddon (1999)'un tanımlamasıyla bir şeyin kendinden başka bir şeye göre tarif edildiği bir
söz sanatıdır. Bu bağlamda metafor söz sanatında Abrams’ın (1999) da ifade ettiği gibi “bir
kelime yada ifade kelime anlamı olarak bir şey benzetme göstermeksizin kendinden açıkça
farklı olan bir şey için uygulanıp kullanılır”. (s.97)
Balcı (2008) “mecaz (metafor), sosyal gerçeğin, mecazi(metaforik) olarak aktarılması yada
yansıtılmasıdır. Buna mecazi (metaforik) anlatım adı verilir” diye belirtir. (s.iii) Mecaz
anlatımda sözcükler birbirlerine benzetme özelliğinden faydalanılarak gerçek anlamları
dışında kullanılırlar.
Tüm bu tanımlamalar metafor teriminin bir söz sanatı olarak kavranmasına sebep olsa da
gördüğü işlevler açısından metafor öğesinin salt bir söz sanatı tanımından daha farklı
alanlarda kullanıldığı görülmektedir. Bu bağlamda Morgan (1997) metaforun kullanımı ve
kullanıldığı alanlar üzerindeki etkilerini şöyle ifade eder:
Metaforlar genellikle söylemi süslemeye yönelik bir söz sanatından ibaret sayılır, ama
önemi bundan çok fazladır. Metafor kullanımı, genel olarak dünyayı kavrayışımıza sinen
bir düşünce biçimi ve bir görme biçimi anlamına gelir. Sözgelimi, çeşitli araştırmalarda
yapılan araştırmalar göstermiştir ki metafor, düşünme biçimimiz, dilimiz ve bilim
üzerinde olduğu kadar, kendimizi günlük temelde ifade edişimiz üzerinde de
biçimlendirici bir etki yaratır. (s. 14)
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Dil büyük ölçüde mecazidir, çünkü insanlar, somut bir dille ifade edilmedikçe, yeni
kavramları anlamakta zorluk çekerler. Durum böyle olunca Boynukara (1997)nın da ifade
ettiği gibi mecazın yaratıcı hayal gücüne dayalı edebiyatın en önemli aracı olması hiç de
şaşırtıcı değildir. Edebiyat çalışmalarının inceleme alanlarından biri olan metafor
incelemeleri son yıllarda ülkemizde eğitim öğretim alanında yapılan eğitim çalışmalarında da
artan bir ilgiyle odaklanılan bir konu haline gelmiştir. Ülkemizde eğitim öğretim alanında
yapılan çalışmalarda metafor konusu ile ilgili olarak öğretmen adaylarının eğitim gördükleri
programlarıyla ilgili düşünceleri (Gültekin, 2013), öğrencilerin okul algıları (Özdemir, 2012),
kültür öğretmen ilişkisi (Çelikten,2005), ilköğretim okulu öğrencilerinin coğrafya dersi ile
ilgili geliştirdikleri mecazlar (İbret ve Aydınyüzü, 2011) gibi farklı konularda çalışmalar
yapılmıştır.
Öğrencilerin okul, dersler ve eğitim programları ile ilgili görüşlerini ifade ettikleri metaforik
çalışmaları içeren çalışmalar ilave olarak örgüt ve yönetim teorilerinin anlaşılması ve
açıklanmasında da metafor çalışmaları yapılmaktadır. Örgütler genel anlamada karmaşık ve
birbirleriyle çelişkili durumlar içerebilirler. Bu karmaşık durumları çözmek ve anlama
yönetimin ve yöneticinin var olan durumları anlayabilmesine bağlıdır. Metaforlar karmaşık
örgüt yapılarını çözebilmeyi ve örgütsel sorunları fark etmeyi ve bu sorunlara yönelik
cevapları bulmayı sağlar. Ülkemizde örgüt metaforları ile ilgili Balcı (2008), Şişman (2007)
yazdıkları kitaplarla Onay (2012), Şatır (2012) ve Erdem (2010) ise örgütsel metafor
çalışmaları ile alana katkı sağlamışlardır.
Öğrencilerin aldıkları eğitimleriyle ilgili algılarının saptanmasında metaforların önemli birer
araç olduğu düşünülmektedir. Hazırlık eğitimi öğrencileri İngilizce eğitimlerine yönelik
birtakım metaforlar oluşturmaktadırlar. Bu sebeple araştırmanın genel amacı eğitim öğretim
alanında daha önceden yapılmış çalışmalarda ortaya çıkarılmış metaforlardan faydalanılarak
hazırlık eğitimi alan öğrencilerin verilen İngilizce hazırlık eğitimini algılama biçimlerini tespit
etmektir.
Araştırma Problemi
Hazırlık öğrencileri
açıklamaktadır?

hazırlık

okullarındaki

eğitim

programını

metaforlarla

nasıl

Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın genel amacı hazırlık öğrencilerinin hazırlık eğitimine ilişkin kullandıkları
metaforları ortaya koymaktır.Bu amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara yanıt
aranmıştır:
 Hazırlık öğrencilerin hazırlık programının hangi metaforlarla açıklamaktadır?
 Hazırlık öğrencileri tarafından ortaya konan metaforlar özellikleri bakımından hangi
kategoriler altında toplanabilir?
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2. YÖNTEM
Hazırlık öğrencilerinin hazırlık eğitimine ilişkin kullandıkları metaforları ortaya koymayı
amaçlayan nicel araştırma yöntemi kullanılacaktır.Veri toplama tekniği olarak anket
uygulaması gerçekleştirilecektir. Veri çözümlemesinde içerik analizi yöntemi uygulanacaktır.
Çalışmanın Evreni
Araştırmanın genel evrenini 2013-2014 Öğretim Yılında Dumlupınar Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulunda Hazırlık Eğitimi alan toplam 544 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmanın çalışma evrenini genel evrende belirtilen öğrenciler içinden basit olasılıklı
örnekleme tekniğiyle seçilmiş 248 öğrenci oluşturmaktadır.Araştırmaya 248 hazırlık
öğrencisi katılmış ancak 14 öğrencinin anketi geçersiz sayılmıştır. Araştırma verilerinin
analizi, 234 öğrenci anketinden elde edilen veriler üzerinden yapılmıştır.
Verilerin Toplanması
Hazırlık öğrencilerinin hazırlık programına ilişkin algılarını belirlemek için açık uçlu bir
anket formu hazırlanmıştır. Hazırlanılan bu anket formunda hazırlık öğrencilerinden
“hazırlık eğitimi...............gibidir;çünkü.............. ”cümlesini tamamlamaları istenmiştir.Hazırlık
öğrencilerinin doldurdukları anket formları bir doküman olarak araştırmanın veri kaynağını
oluşturmuştur.
Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması
Hazırlık öğrencilerinin ankete verdiği cevapların çözümlenmesinde içerik analizi tekniği
kullanılmıştır. Hazırlık öğrencilerinin ankette kullandıkları cevapları açıklayabilmek amacıyla
Saban'ın (2010) çalışması dikkate alınmış ve sırasıyla çalışmada şu aşamalar takip edilmiştir:
a)Kodlama ve Eleme Aşaması
Hazırlık öğrencilerinin Hazırlık eğitimine ilişkin kullandıkları metaforlar incelenmiş ve bir ilk
liste hazırlanmıştır. Bu aşamada anket sorusunu doldurmadan boş teslim eden öğrenciler ile
anketi tamamlayan ancak öğrencilerin verdikleri cevaplarda metafor özelliği taşımayan
yanıtlar elenmiştir.Bu sebeplerden toplamda 14 öğrencinin anketi geçersiz sayılmıştır.
b)Metaforları Derleme
Araştırmanın bu aşamasında hazırlık öğrencilerinin verdiği cevaplar alfabetik sırayla
listelenmiştir. Listelenen bu metaforlar geçici olarak gruplandırılmıştır.Araştırmada toplam
152 metafor üretilmiştir.Bu Bağlamda bazı metaforların birden fazla hazırlık öğrencisi
tarafından kullanıldığı saptanmıştır.
c)Sınıflandırma ve Kategori Aşaması
Hazırlık öğrencileri tarafından ürettikleri metaforlar benzer özellikler ve benzer
açıklamalarına göre sınıflandırılarak kategorilere ayrılmıştır. Bu bağlamda, hazırlık
öğrencilerinin oluşturdukları metaforlar ve metaforları tanımlamada yaptıkları açıklamalar
dikkate alınarak hazırlık eğitim programına ilişkin olarak on ana kategori oluşturulmuştur.
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d)Geçerlik ve Güvenirlik Sağlama Aşaması
Araştırmanın temelini oluşturan verilerin nasıl toplandığı ve
toplanan verilerin
yorumlanmasında hangi aşamaların takip edildiği açıklanmıştır. Buna ilave olarak
metaforların açıklanması ve kategorileşmesinde hazırlık öğrencilerinin anketlerinden
doğrudan alıntılar yapılmıştır. Araştırmada kullanılan metaforlar, metafor kategorileri ve bu
metaforların açıklanmasıyla ilgili alanında uzman bir öğretim elemanından yardım alınmıştır.
Alınan uzman görüşü sonucunda metaforlar ve kategorilerinin son şekli verilmiştir.

3. BULGU VE YORUMLAR
Hazırlık öğrencilerinin hazırlık eğitim programına ilişkin oluşturdukları metaforlarla ilgili
bulgular ilk olarak bir tablo üzerinde genel olarak gösterilmiştir. Araştırmanın devamında
hazırlık öğrencilerinin oluşturdukları metaforlar kategorileri bu kategorilerin toplam
kategorilerle kıyasla oranları şekiller kullanılarak sunulmuştur. Araştırmada öğrencilerin
açıklamalarında alıntılar yapılarak metaforlar yorumlanılmaya çalışılmıştır.
Araştırmada elde edilen metaforlar Tablo 1'de gösterilmiştir.
numara
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

metafor
Acı biber
Ağaç-fidan
Alarmdaki şarkı
Altın bilezik
Anahtar
Anne sevgisi
Annenin hazırladığı
meyve tabağı
Antrenman
Apartman
Asidi gitmiş kola
Asker
Aslan+kedi
Avlamayı öğretmek

numara
77
78
79
80
81
82
83

metafor
Koyun
Kral olmak
Kredi kartı
Kurşun
Küçük çocuk
Lastik
Latte

84
85
86
87
88
89

Ayağı sıkan ayakkabı
Aydınlığa giden yol
Aynı yemeği ısıtıp
yemek
Baklava
Bardağın boş kısmı
Bebeğin ilk adımı

90
91
92

limon
lise
Maç
Maçlara ısınma
Manevi birikim
Masumu idama
götürmek
Maydanoz
Merdiven
Mimar mühendis

93
94
95

Mimari eser
Muz kabuğu
Nankör insan
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20

Bebek gelişimi

96

21

97

22
23

Bebeklere almanca
ingilizce öğretmek
Beton
bina temeli

24
25
26

Boğa güreşi
Boş iş
Boş kağıt

100
101
102

27
28
29
30
31
32
33

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Saklı kutu
Sandalye ayağı
Satranç
Sıkıcı konferans

114
115
116
117

silah
Silahsız asker
Spor yapma
su

118

Suya yazılmış yazı

119
120

Sümüklü böcek
Süt

121

Şekerleme

122
123

Şöhret
Tarla

48

Boşa Kürek çekme
Brokoli
Buzdağı
Çitadaki hız
Çocukluğa dönmek
Dağcı
Dağın zirvesine
çıkmak
Dans öğrenen çocuk
Davul sesi
Deneme sürüşü
Deveye hendek
atlatmak
Dikensiz gül
Diş ağrısı
Dizi izlemek
Dolu kabı
doldurmaya çalışmak
Dondurma üstü
çikolata sosu
Elmalı şeker
Emeklemeye
başlayan çocuk
Formula 1 yarış
arabası
Gereksiz eşya
Gereksiz konuşan
insan
Gökyüzü

Nefes alma, yemek
yeme, su içme
Okumayı bilerek
sınıfa başlamak
Ot
Ödevlerini zorla
yapan öğrenci
Pamuk şekeri
Pırasa
Pilav üstü kuru
fasulye
Pişmek
Platonik aşk
Puro
Pusula
Ronaldosuz futbol
Sabah uykusu
Saçma birşey

124

49

Göl

125

Telefon kullanmayı
bilmeyene I phone
vermek
Terazi

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

98
99
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Tereciye tere satma
Tırtıl
Tilki gibi kurnaz
Titanik
Tohum
Topalın aksaması
Tuz
TV
Uçak
Uçakla yolculuk
Uçmayı öğretmek
Uyumak
Uzayboşluğu

63
64
65

Göz kalemi
Hayat
Hayat döngüsü
Hendek atlatmak
Hücreler ve insan
Işık
İlaç
İlk adım
İlk engel
İlk ilmik
İlkokul çocuğu
İnek
İngilizceyi yeniden
tanımak
İnşaat işi
İsabetli olay
İşkence

139
140
141

66
67
68
69
70
71
72
73
74

İyi bir uygulama
İyilik
Kanatsız kuş
Kanser
Karınca
Keçi boynuzu
Kız
kitap
kolon

142
143
144
145
146
147
148
149
150

75

Konuşmayı öğretmek

151

76

Koşma,zorlu koşu
152
Tablo 1. Öğrenci metaforları

Vişne
Vitamin
Yapbozun etkili
parçası
Yara
Yatırım
Yeni doğan çocuk
Yeşil erik
Yol(zorlu)
yolsuzluk
Yüzmek
Zebradaki çizgiler
Zorla yedirilen
bamya
Zorluklarla dolu
hayat
Zürafa

Tablo 1 incelenildiğinde hazırlık öğrencilerinin hazırlık programına ilişkin toplam 152
metafor oluşturdukları görülmektedir.Alfabetik sıraya göre verilen bazıları (işkence f:14,
merdiven f: 4, lise f: 10 beton f: 5, antrenman f: 4 ...) birden fazla öğrenci tarafından
kullanılmıştır. Öğrencilerin kullandıkları metaforlar incelendiğinde hazırlık programının daha
çok soyut kavramlar ve nesneler ile ilişkilendirildiği fark edilmektedir.
Araştırmanın sonucunda ortaya çıkan ana metafor kategorileri Şekil 1 de görülmektedir.
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insanla
ilgili
ifadeler

gıda
hayvan

etkinlik/
faaliyet

soyut
kavramlar
Hazırlık
Programı

eğitim
basamağı

eylem

deyimsel
ifadeler

nesne
başlangıç
noktası

Şekil 1. Hazırlık Eğitimi Programına İlişkin Oluşturan Kategoriler
Şekil 1' de görüldüğü gibi hazırlık öğrencilerinin hazırlık programına ilişkin oluşturdukları
metaforlar gıda, hayvan, soyut kavramlar, eylem, nesne, başlangıç noktası, deyimsel ifadeler,
eğitim basamağı, etkinlik, insanla ilgili ifadeler olmak üzere kategorilere ayrılmıştır.
Gıda kategorisinde hazırlık programına ilişkin öğrenciler tarafından oluşturulan metaforlar
olumlu gıda metaforları ve olumsuz gıda metaforları olarak birbirine zıt iki grup teması
oluşturmaktadır.
Olumlu
Metaforlar
GIDA
Olumsuz
Metaforlar

tuz, maydanoz, pilavın üstündeki kurufasulye, dondurma üzerine
serpilen çikolata ve fındık sosu, pırasa, yeşil erik, baklava, ilaç,
vitamin ,su, şekerleme, bamya, limon, annemin hazırladığı meyve
tabağı
asidi gitmiş kola, brokoli, acı biber, limon, elmalı şeker, vişne,latte

Şekil 2. Gıda Metaforları Kategorisi

Şekil 2'de görüldüğü gibi, gıda kategorisini olumlu gıda metaforları ve olumsuz gıda
metaforları oluşturmaktadır. Olumlu gıda metaforlarını tuz, maydanoz, pilavın üstündeki
kuru fasulye, dondurma üzerine serpilen çikolata ve fındık sosu, pırasa, yeşil erik, baklava,
ilaç, vitamin, su, şekerleme, bamya, limon oluştururken; olumsuz gıda metaforlarında
asidi gitmiş kola, brokoli, acı biber, limon, elmalı şeker, vişne ve latte öğeleri
bulunmaktadır.
Olumlu gıda metaforları temasının altında hazırlık programını bir öğrenci hazırlık eğitimi
“dondurmanın üzerine sepilen çikolata ve fındık sosu gibidir; çünkü dondurmanın
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cazibesini ve tadını arttırır”, diyerek tanımlarken bir diğer öğrenci “pırasa gibidir; çünkü
yemesi güzel değil ama faydalıdır” biçiminde ifade eder. Araştırmaya katılan
öğrencilerden biri ise “yemeğe katılan tuz gibidir çünkü tuzsuz yemek eksik olacağı gibi
dil öğretilmeyen eğitimin de eksik olacağını düşünüyorum” şeklinde düşüncesini ifade
etmektedir.Bu öğrenci ifadelerinden hazırlık eğitiminin kendi alan eğitimlerine yabancı dil
becerilerini ekledikleri zaman öğrencilerin her alanda nitelikli olacağına dair görüşleri
olduğu söylenebilir.
Olumsuz gıda metaforları altında birleştirilen kategoride iki öğrenci hazırlık eğitimi “acı
biber gibidir; çünkü yedikçe ağzını yakar” ve “acısını yersin ama tatlısını göremezsin”
biçiminde açıklarken, diğer bir öğrenci bir kahve türü olan “latte”ye benzetir. Bu öğrenciye
göre hazırlık eğitimi “üstünde köpük bitince önemi de kalmaz” biçiminde açıklanır. Başka
bir öğrenci hazırlık eğitimini “elmalı şeker ”olarak tanımlarken sebebini “ilk başta insana
tatlı ve çekici gelir yedikten sonra elinde sadece sapı kalır” şeklinde ifade eder. Yine başka bir
öğrenci hazırlıkta verilen eğitimi “limon gibidir, çünkü baktıkça ağzın sulanır ama yedikçe
miden bulanır” biçiminde açıklar. Gıda metaforu kullanıp bu kullanımlarıyla hazırlık
programına olumsuz eleştiri getiren öğrencilerin ortak fikri başlangıçta dil öğrenimi ve
hazırlık programının onları motive edici göründüğü ama belli tecrübelerden sonra
motivasyonlarını kaybetmeye neden oldukları fikridir.
Hazırlık öğrencilerinin görüşlerinden yola çıkılarak oluşturulan hayvan metaforları kategorisi
şekil 3'te gösterilmiştir.

HAYVAN

Olumlu
Metaforlar
Olumsuz
Metaforlar

tırtıl, zebradaki çizgiler, kanatsız kuş, bebek zürafa, tilki,
koyun, çitadaki hız, karınca
kedi, aslan, inek, sümüklü böcek

Şekil 3. Hayvan Metaforları Kategorisi
Şekil 3'de görüldüğü gibi, hayvan metaforları kategorisini tırtıl, zebradaki çizgiler, kanatsız
kuş, bebek zürafa, tilki, koyun, çitadaki hız ve karınca gibi olumlu anlamda kullanılan
metaforlar oluştururken; olumsuz olarak kategori oluşturulan maddede kedi, aslan, inek ve
sümüklü böcek gibi hayvan metaforlarının bulunduğu görülmektedir.
Hayvan metaforlarının kullanıldığı olumlu olarak adlandırılan temada bir öğrenci hazırlık
eğitimini “tırtıl gibidir çünkü kelebek gibi olmak için belirli bir aşamadan adım adım geçmek
gerekir. Hiç bir şey bir anda oluşmaz” biçiminde ifade ederken bir diğer öğrenci hazırlık
eğitimini “ağustos böceği ve karınca hikayesindeki karınca gibidir” şeklinde tanımlar. Bu
öğrenciye göre karınca olarak tanımlanan hazırlık eğitimi öğrencilerinin “'sürekli bir tempo
ve faaliyet içerisinde olduğu” bir sistemdir. Bu örneklerden hazırlık eğitiminin öğrencilerinin
motivasyonunu kaybetmeden sürekli olarak eğitim faaliyetlerini devam ettikleri bir süreç
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olarak adlandırdıklarını düşünebiliriz. Bu tanımlara ilave olarak “zebradaki çizgiler gibi
başlangıçta karışık gözükse de yaklaştıkça göze çok hoş göründüğü” ve “tıpkı kanatsız bir
kuşun uçamaması gibi iş hayatında dil bilmemekte böyle bir şeydir ” şeklinde ifade eden iki
öğrencinin fikirlerinden hazırlık eğitim programının yoğun ve dolu bir müfredat programının
olduğunu ama özellikle mezuniyet sonrasında öğrencilerin sahip olmayı istedikleri bir edinim
olduğu yargısına varabiliriz.
Hazırlık öğrencilerinin görüşlerinden yola çıkılarak oluşturulan soyut kavramlar metaforları
kategorisi şekil 4'te gösterilmiştir.

SOYUT
KAVRAMLAR

Olumlu
Metaforlar
Olumsuz
Metaforlar

ışık, isabetli olay, hayat döngüsü, manevi birikim, anne
sevgisi, hayat,bir yol

işkence, aşk, uzay boşluğu, davulun sesi, yolsuzluk,
saçma bir şey, diş ağrısı, yara, boş iş, zorluklarla dolu
hayat

Şekil 4. Soyut Kavramlar Metaforları Kategorisi
Şekil 4'te görüldüğü gibi, soyut kavramlar metaforları kategorisini ışık, isabetli olay, hayat
döngüsü, manevi birikim, anne sevisi, hayat ve bir yol gibi olumlu anlamda kullanılan
metaforlar oluştururken; olumsuz olarak kategori oluşturulan temada işkence, aşk, uzay
boşluğu, davulun sesi, yolsuzluk, saçma bir şey, diş ağrısı, yara, boş iş ve zorluklarla dolu
hayat metaforlarının bulunduğu görülmektedir.
Soyut kavramlardan oluşan metaforların oluşturduğu olumlu metaforlar teması altında bir
öğrenci hazırlık eğitimi için “aydınlık yerlere giden bir yol ” tanımlaması yapar bu öğrenci
için “günümüzde yabancı dil çok önemli rol oynamaktadır. (...) Bu yoldan gidersek iyi bir
gelecek bizim olur” Bir diğer öğrenci “ışık” olarak tanımlarken nedenini şöyle ifade eder
“çünkü bizi hep bir yöne karşı aydınlatıyor”. Hazırlık eğitimini “bir annenin çocuğa verdiği
sevgi” ile ilişkilendiren öğrencilerden biri bu görüşünü “bir anne çocuğunu en temelden
yetiştirir” . Çocuk yetiştirmek büyük sabır gerektirmektedir ve annelerin yorulmadan hayat
hakkında hiçbir bilgisi olmayan bebeklikten başlayarak en temel bilgilerle çocuklarını hayata
karşı bilgilendirme sürecindeki benzerlik hazırlık eğitimini süreci ile ilişkilendirilmiştir.
Soyut kavramlar temasında hazırlık eğitimini “işkence” olarak tanımlayan öğrencilerden biri
“her sabah erken kalkmak zorundayız, çok fazla ders saatimiz var ve hiç boş günümüz yok ”
şeklinde açıklama getirirken bazı öğrenciler “aşk” benzetmesi yapmaktadır. Aşk benzetmesi
yapan bu öğrencilerden biri “içine girmeden kolay ve çok güzel, eğlenceli görünür, içine
girince nasıl olduğunu anlarsın. Hazırlık eğitimi de içine girilince sıkıcı bir şeye dönüşür”
biçiminde ifade ederken, hazırlık eğitimini “diş ağrısı” ve “yara” olarak tanımlaması yapan
iki öğrenci bu görüşlerini sırasıyla “en acı veren ağrıdır” ve “ne kadar deşersen o kadar
kanar” biçiminde açıklamıştır.
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Hazırlık öğrencilerinin görüşlerinden yola çıkılarak oluşturulan eylem metaforları kategorisi
şekil 5'te gösterilmiştir.
Olumlu
Metaforlar

spor, uçakla yolculuk yapmak, dans etmeyi öğrenmek,
av yakalamayı öğrenmek, yüzme, bardağın boş kısmı,
koşu, uçmayı öğrenen kuş, çocuğa konuşmayı öğreten
anne, antrenman

EYLEM
Olumsuz
Metaforlar

bir topalın aksaması, deplasman maçı, dizi izlemek,
uyuyan insan, dolu kabı doldurmaya çalışmak, uyku,
derin denizde yüzmek, uçağın hareketi

Şekil 5. Eylem Metaforları Kategorisi
Şekil 4'te görüldüğü gibi, eylem olarak kullanılan metaforlar kategorisini spor, uçakla
yolculuk yapmak, dans etmeyi öğrenmek, av yakalamayı öğrenmek, yüzme, bardağın boş
kısmı, koşu, uçmayı öğrenen kuş, çocuğa konuşma öğreten anne ve antrenman gibi olumlu
anlamda kullanılan metaforlar oluştururken; olumsuz olarak kategori oluşturulan temada bir
toplalın aksaması, deplasman maçı, dizi izlemek, uyuyan insan, dolu kabı doldurmaya
çalışmak, uyku, derin denizde yüzmek, uçağın hareketi metaforlarının bulunduğu
görülmektedir.
Hazırlık eğitimini “antrenman” yapmaya benzeten öğrencilerden biri “tıpkı sporcuların
antrenman yapıp maça hazırlanması gibi bölüme hazırlanırsın” bir diğeri “ önümüzdeki dört
sene karşımıza çıkacak her şeye hazır olmalıyız' şeklinde ifade etmektedir. “çocuğa
konuşmayı öğreten anne”, “uçmayı öğrenemeye çalışan kuş”, “av yakalamayı öğrenmek”
olarak metafor kullanan üç öğrenci bu metafor kullanımlarının sebebini sırasıyla “biz buraya
geldiğimizde İngilizce konuşamıyorduk. Hazırlık eğitimi bize bunu veriyor”, “uçmak için bir
şeyleri tam anlamıyla öğrenmek (...) gerek bunun için de hazırlık eğitimi şart” ve “çita
yavruları (...) annelerinden öğrenir. Bu testten geçerse kendi başına bir hayat kurar.
Geçmezse ölür” biçiminde açıklamıştır. Bu örneklerden hazırlık eğitiminin öğrencileri kendi
bölümlerine hazırlanma sürecinde katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz.
Hazırlık programını “deplasman maçı” ile ilişkilendiren bir öğrenci “şartlar zor, ortam
yabancı, kurallar sıkıdır” biçiminde dile getirmiştir. “Uçağın hareketi”ne benzeten bir öğrenci
bu görüşünü “hızlı kalkar yavaş ilerlersin” biçiminde ifade ederken, bir diğer öğrenci “dolu
kabı tekrardan doldurmaya çalışmak” eylemine benzeterek “zaten liseden gelen bir eğitimim
var” şeklindeki ifade etmiştir. Bu bağlamda hazırlık programının bazı öğrenciler için zor ve
tamamlanması imkansız bir hedef bazıları için de zaten kendilerinde var olan mevcut
bilgilerin tekrarından oluşmaktadır fikrine ulaşabiliriz.
Hazırlık öğrencilerinin görüşlerinden yola çıkılarak oluşturulan nesne metaforları kategorisi
şekil 6'te gösterilmiştir.
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Olumlu
Metaforlar

formula 1 yarışı arabaları, göz kalemi, dikensiz gül,
gökyüzü, apartman, boş sayfa, bir yapbozun eksik
parçası, altın bilezik, anahtar, merdiven

NESNE
Olumsuz
Metaforlar

ayağını sıkan ayakkabı, buzdağı, titanik, gereksiz eşya,
silah, kapalı kitap, saklı kutu, eşitsiz kollu terazi

Şekil 6. Nesne Metaforları Kategorisi
Şekil 6'de görüldüğü gibi, nesne kategorisini olumlu nesne metaforları ve olumsuz nesne
metaforları oluşturmaktadır. Olumlu nesne metaforlarını Formula 1 yarışı arabaları, göz
kalemi, dikensiz gül, gökyüzü, apartman, boş sayfa, bir yapbozun eksik parçası, altın bilezik,
anahtar ve merdiven oluştururken; olumsuz gıda metaforlarında ayağını sıkan ayakkabı,
buzdağı, titanik, gereksiz eşya, silah, kapalı kitap, saklı kutu, eşitsiz kollu terazi öğeleri
bulunmaktadır.
Nense metaforlarının olumlu olarak tanımlanan kategorisinde bazı öğrenciler “merdiven”
olarak tanımladıkları hazırlık programını “her gün yeni bir bilgi alarak ve eksikleri
tamamlayarak kendimizi geliştirme yolundaki ön hazırlıktır” biçiminde ifade ederken aynı
metaforu kullanan bir diğer açıklama olarak çıkılan her merdiven basamağını öğrenilen bir
bilgi birikimidir olduğu düşüncesiyle “ne kadar bilgiyi depolarsan o kadar özel bir insan
olursun” şeklinde bir öğrenci ifade etmiştir. “Gökyüzü” olarak tanımladığı hazırlık
programını “İngilizce her yerde karşımıza çıkabilir” biçiminde açıklayan bir diğer öğrenci de
bu kategoride gösterilebilir. Bir diğer öğrenci “formula 1” yarışlarına benzettiği görüşünü
“bizde onlar gibi asıl yarış öncesi hazırlık yaparız ve bazılarının dereceleri daha iyi olur”
şeklinde fikrine açıklama getirmiştir.
Hazırlık programını “buz dağı” ile ilişkilendiren bir öğrenci “buz dağı oldukça soğuk ve bir o
kadar da serttir. Çıkılması güç bir yokuştur” biçiminde dile getirmiştir. “gereksiz eşya'ya
benzeten bir öğrenci bu görüşünü “kendi bölümümde fazla İngilizce görmeyeceğim için bir
süre sonra unutacağımı düşünüyorum” biçiminde ifade ederken, bir diğer öğrenci “silah”
nesnesine benzeterek “kullanamazsan kendine zarar verirsin” biçiminde açıklamıştır.
“Ayağını sıkan bir ayakkabı gibidir” metaforunu kullanan bir başka öğrenci çünkü
“yürüdükçe canını acıtır, yürümesi oldukça güçtür” şeklindeki ifadesiyle hazırlık
programının olumsuz olduğuna dair kullandığı nesneyle fikrini açıklamaya çalışmaktadır.
Hazırlık öğrencilerinin görüşlerinden yola çıkılarak oluşturulan başlangıç noktası metaforları
kategorisi şekil 7'te gösterilmiştir.
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binanın temeli, kolon, beton, ağaç, fidan, tarla, tohum,
bebeğin ilk adımı, yeni doğan bebek, mimar, mühendis

küçük çocuk ,inşaat

Şekil 7. Başlangıç Noktası Metaforları Kategorisi
Şekil 7'de görüldüğü gibi başlangıç noktası metaforu kategorisinde kullanılan metaforlar
araştırmaya katılan öğrenciler tarafından çoğunlukla olumlu olarak tanımlanmıştır. Binanın
temeli, kolon, beton, ağaç, fidan, tarla, tohum, bebeğin ilk adımı, yeni doğan bebek, mimar,
mühendis metaforları ile olumlu anlamlar taşırken, küçük çocuk inşaat işi gibi metaforlarda
daha çok hazırlık eğitiminin olumsuz tarafları ifade edilmeye çalışılmıştır.
Hazırlık eğitimini “binanın temeli”ne benzeten öğrencilerden biri 'ne kadar iyi bir eğitim
alırsak temelimiz iyi olursa ilerde sağlam temeller üzerinde yükseliriz” bir diğer öğrenci
“kolon” metaforu ile “evi ayakta tutan tek şey kolonlardır. Kolonlar olmadan evi
yapamazsınız çünkü kolonsuz bir ev düşünülemez” biçiminde açıklar. Bir diğer öğrenci grubu
hazırlık eğitimini “ağaç” ve “ tarla” gibi tanımlamalarla anlatmışlardır. Bu öğrenciler sırasıyla
“fidan sular gibi bizde kendimize bilgi ekleriz. Fidan büyür ağaç olur, Bizde aynı süreçle
yabancı dil konuşmaya başlarız” ve “... ne öğrenirsek bu yıl bizim yararımıza. Hele ki benim
bölümüm için çok faydalı olduğuna inanıyorum” biçiminde açıklamıştır. Bir diğer öğrenci
hazırlık programını “bebeğin ilk adımı” ile ilişkilendirdiği görüşünü “hazırlık eğitimi
insanları temelden dile hazırlar, tüm eksikliklerinin tamamlar” biçiminde ifade etmiştir.
Başlangıç noktası metaforu kategorisinde ilişkilendirilen bazı metaforların olumsuz anlam
taşıdığı görülmektedir. “Küçük bir çocuk” şeklinde ilişkilendirilen hazırlık eğitimi bu öğrenci
için “her an ne yapacağı belli olmaz” biçiminde belirtilirken bir diğer öğrenci “inşaat işi”
görüşünü tıpkı erkenden işe başlayan işçiler gibi “ sabah saat sekizde iş başı yapıyoruz”
biçiminde açıklamıştır.
Bu kategoriyi oluşturan bazı metaforlar hazırlık eğitiminin çok önemli bir yapı taşı olduğunu,
üniversite eğitimin ilk önemli temelini oluşturduğunu ve verilen emekle öğrenci gelişmesinin
paralel olarak ilerlediğini açıklarken diğer bazı metaforlar hazırlık eğitimi sürecinde
öğrencilerin kendilerini güvende hissetmediklerini ve programın yoğunluğundan dolayı
öğrencilerin kendilerini zor şartlarda çalışan işçilere benzettikleri anlamını taşımaktadır.
Hazırlık öğrencilerinin görüşlerinden yola çıkılarak oluşturulan deyimsel ifadeler metaforları
kategorisi şekil 8'te gösterilmiştir.
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Olumlu
Metaforlar

kral olmak,dağın zirvesine çıkmak, pişmek

Olumsuz
Metaforlar

boşa kürek çekmek, deveye hendek atlatmak, suya
yazılmış yazı, bir masumu idama götürmek, aynı
yemeği tekrar ısıtıp yemek, tereciye tere satmak,
çocukluğa dönmek

DEYİMSEL
İFADELER

Şekil 8. Deyimsel İfadeler Metaforları Kategorisi
Şekil 8'te görüldüğü gibi, deyimsel ifadeler olarak kullanılan metaforlar kategorisini kral
olmak, dağın zirvesine çıkmak, pişmek gibi olumlu anlamda kullanılan metaforlar
oluştururken; olumsuz olarak kategori oluşturulan temada boşa kürek çekmek, deveye
hendek atlatmak, suya yazılmış yazı, bir masumu idama götürmek, aynı yemeği tekrar ısıtıp
yemek, tereciye tere satmak, çocukluğa dönmek metaforlarının bulunduğu görülmektedir.
Hazırlık eğitimini “kral” olmaya benzeten bir öğrenci “dil bilmek farklı olmaktır. Otorite
kurabilmektir”, “pişmek” metaforunu kullanan bir diğer öğrenci bu metafor kullanımının
sebebini “bölüme hazırlanmadan girmek yani ham girmek bölümde sudan çıkmış balığa
dönmenize sebep olabilir” biçiminde açıklamıştır. Hazırlık programını “dağın zirvesine
çıkmak” ile ilişkilendiren bir öğrenci bu görüşünü “zorluklar karşısında yılmamak ve
hocaların öğrencilerin elinden tutması gerek” biçiminde dile getirmiştir.

“Bir masumu idama götürmek” şeklinde ilişkilendirilen hazırlık eğitimi bu öğrenci için “her
gün saat sekizden üçe kadar İngilizce görmek artık bıkkınlık ve acı veren bir şeydir ”
biçiminde belirtilirken bir diğer öğrenci 'boşa kürek sallamaktır” görüşünü 'gün boyu okulda
olup yorgun bir şekilde bir şey anlamamaktır” biçiminde açıklamıştır. Hazırlık eğitimini “aynı
yemeği tekrar ısıtıp yemek” olarak betimleyen bir öğrenci açıklama olarak 'bölümüm
nedeniyle bilmiş olduğum bilgileri sürekli tekrar ediyorum” biçiminde açıklamıştır.
Araştırmaya katılan öğrencilerden iki tanesi “deveye hendek atlatmak” deyimine benzeterek
bu öğrencilerden biri 'geçene kadar akla karayı seçersin (...) iki tane yabancı dil öğrenmek
zorunda kalırsın. Artık ne derece verimlidir bilemem” biçiminde ifade etmektedir.
Deyimlere başvurularak oluşturulan bu bölüm öğrencilerin deyim metaforlarını daha çok
olumsuz eleştiriler yapmak için kullandıkları görülür.Kimi öğrenci için 1 yıllık eğitim sonunda
başarı öğrencilerin gözünde imkansız bir boyuta ulaşmıştır.
Hazırlık öğrencilerinin görüşlerinden yola çıkılarak oluşturulan Eğitim basamağı metaforları
kategorisi şekil 9'da gösterilmiştir.
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okula başladığın ilk yıl, anaokulu
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lise 5, ilkokul çocuğu, ilkokul birinci sınıfa
okumayı bilerek başlamak
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EĞİTİM
BASAMAĞI

Şekil 9. Eğitim Basamağı Metaforları Kategorisi
Şekil 9'da görüldüğü gibi, eğitim basamağı kategorisini 'okula başladığın ilk yıl, anaokulu gibi
olumlu; lise 5, ilkokul çocuğu, ilkokul birinci sınıfa okumayı bilerek başlamak gibi olumsuz
metaforları oluşturmaktadır.
Hazırlık programını “anaokulu” ile ilişkilendiren bir öğrenci sebep olarak “nasıl bir çocuk
okula başlamadan ilk temelleri anasınıfında atıyorsa bizim de temellerimiz hazırlık
eğitiminde atılır” şeklinde görüşünü bildirmiştir.Yine eğitime başlanılan çocukluk yıllarındaki
ilk aldığımız eğitime ve ilk yıla ilişkin öğrenci 'zorlanırsın ama sonra faydasını görürsün”
biçimindeki açıklamasıyla hazırlık programıyla ilgili olumlu görüşünü ifade etmiştir.
Araştırmaya katılan bir grup öğrenci hazırlık eğitimini “lise 5” olarak metaforlaştırmıştır. Bu
öğrencilerden biri “üniversiteye geldim ama sanki lise uzamışta lise5'e geçmişim gibi
hissediyorum (...)” bir diğeri 'lisedeki gibi sürekli ders eğitimi ve devamsızlık gibi bir
zorunluluk var. Üniversitede okumuyorum sanki” biçiminde açıklama getirmiştir. Bir başka
öğrenci “ilkokul birinci sınıfa okumayı bilerek başlayan bir çocuk” benzetimini çünkü
“gelenlerin alt yapısı zayıf, yetersiz ve zavallı” olarak ifade etmiştir.
Bu kategoride kullanılan mecaz ifadeleri bazı öğrenciler için aldıkları eğitim daha fazla ücret
ödeyerek alabildikleri bir özel kurum gibi algılanmakta iken bir diğer öğrenci grubuna göre
bir önceki öğretim basamağı olan lise algısından farkı bulunmamaktadır.
Hazırlık öğrencilerinin görüşlerinden yola çıkılarak oluşturulan etkinlik metaforları
kategorisi şekil 10'da gösterilmiştir.
Olumlu
Metaforlar

geleceğe yapılan yatırım, Ronaldinho'lu futbol

Olumsuz
Metaforlar

boğa güreşi, sabah uykusu, sıkıcı konferans

ETKİNLİK

Şekil 10. Etkinlik Metaforları Kategorisi
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Hazırlık eğitimini “geleceğe yapılan yatırım”a benzeten bir öğrenci “iyi ve güzel bir şekilde
bu eğitimi alan kişiye onun sosyal ve kültürel hayatında ve daha bir çok alanda yardımcı olur”
biçiminde açıklar. Bir diğer öğrenci hazırlık eğitimini “Ronaldinho'lu bir futbol' ”olarak
niteler. Bu öğrenciye göre hazırlıktaki eğitim “ona tad vermektedir” .
Araştırmaya katılan bir öğrenciye göre hazırlık programı “sıkıcı bir konferans”tır bu öğrenci
şu şekilde fikrini açıklar “devamsızlık yapmadan her gün orda bulunmak zorundasın'”. Bir
başka öğrenci “boğa güreşi” olarak ilişkilendirdiği hazırlık eğitimini “ya kaçıp kurtulacaksın
ya da yüzleşip boğayı öldüreceksin” biçiminde açıklar.
Hazırlık öğrencilerinin görüşlerinden yola çıkılarak oluşturulan insanla ilgili ifadeler
metaforları kategorisi şekil 11'de gösterilmiştir.

İNSANLA
İLGİLİ
İFADELER

Olumlu
Metaforlar
Olumsuz
Metaforlar

asker,silahlı asker

nankör insan, askerlik,gereksiz konuşan insanlar

Şekil 11. İnsanla İlgili İfadeler Metaforları Kategorisi
Hazırlık eğitimini “asker” olmaya benzeten bir öğrenci “acemi birliğini tamamlayan asker
usta birliğini daha kolay bir şekilde tamamlayabilir ve eğitimin yararını orada görür ”
biçiminde ifade etmiştir. Bir diğer öğrenci “ silahlı asker” ile hazırlık eğitimini ilişkilendirmiş
ve açıklama olarak “ bir mühendise İngilizce şarttır” ifadesiyle İngilizce donanımına sahip bir
öğrencinin silahı olan bir asker gibi güçlü olacağını ifade etmek istemiştir. “nankör insan”
metaforu kullanan bir öğrenci bu metafor kullanımının sebebini “çalışırsan başarırsın ama
çalışmayı bırakırsan unutur ve başaramazsın” biçiminde açıklamıştır. Hazırlık programını
“gereksiz konuşan insanlar” la ilişkilendiren bir öğrenci bu görüşünü “benim bölümümde
hazırlığın zorunlu olması gereksiz” ifadesiyle hazırlık programının boşa ve gereksiz yere
konuşan insanlar gibi gereksiz bir sistem olarak gördüğünü açıklamıştır. Farklı 2 öğrenci
tarafından ise “askerlik” olumsuz bir metafor olarak kullanılmıştır. Bu öğrencilerden biri
“kaçış yoktur” şeklinde tanımlarken diğeri “her sabah erken kalkarsın” diyerek askerliğe
benzetme sebeplerini vermişlerdir.
Araştırmada hazırlık öğrencilerinin görüşlerinden yola çıkılarak oluşturulan on metafor
kategorisinin tüm öğrenciler tarafından kullanılan metaforlar içerisindeki kullanım oranları
aşağıdaki dairesel grafik'te ( pasta grafiği) gösterilmiştir.
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Ana metafor kategorilerinin yüzdelik oranları
Gıda
4% 4%

Hayvan

12%

8%

5%

Soyut Kavramlar
Eylem

4%
17%
15%

Nesne
Başlangıç Noktası
Deyimsel İfadeler

16%

15%

Eğitim Basamağı
Etkinlik/Faaliyet
İnsanla İlgili İfadeler

Şekil 12. Ana Metafor Kategorilerinin Yüzdelik Oranları
Araştırmada hazırlık öğrencilerinin görüşlerinden yola çıkılarak oluşturulan on metafor
kategorisinin tüm öğrenciler tarafından kullanılan metaforlar içerisinde kaçar öğrenci
tarafından kullanıldığı aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Şekil 13. Ana Metaforları Kullanan Öğrenci Sayıları Sütunu
Sütun grafiği incelendiğinde en büyük metafor kategorisini oluşturan soyut kavramlar
metaforlarının 40 öğrenci tarafından, nesne metaforlarının 39 öğrenci, başlangıç noktası
metaforlarının 37 öğrenci ve eylem metaforlarının 35 öğrenci tarafından kullanıldığı
görülmektedir. 29 öğrenci kullandığı metafor tanımlarıyla gıda metafor kategorisini
oluştururken, 20 öğrenci hazırlık eğitim basamağı grubunu oluşturan metafor tanımları
yapmışlardır. Hazırlık programına ilişkin 11 hazırlık öğrencisi tarafından oluşturulan hayvan
kategorisini, 10'ar öğrenci deyimsel ifadeler ve etkinlik-faaliyet kategorisini ve son olarak 9
öğrenci oluşturdukları metaforlarla İnsanla ilgili ifadeler grubunu oluşturmuşlardır.
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4. SONUÇ
Öğrencilerin hazırlık eğitimi hakkında sahip oldukları fikirlerin bir bütün olarak
açıklanabilmesi için çok sayıda metafora ihtiyaç olduğu görülmektedir. Hazırlık eğitimi
öğrenciler tarafından “işkence”, “ayağı sıkan ayakkabı”, “uzay boşluğu”', ve “sıkıcı
konferans'” olarak algılanabileceği gibi, aynı zamanda “vitamin'”, “'ışık”, “aydınlığa giden
yol”, “altın bilezik”, “bina temeli” ve “hayat” olarak da algılanabilmektedir.
Araştırmanın sonucunda öğrencilerin toplam 152 farklı metafor kullandıkları anlaşılmıştır.Bu
metaforların tümünden on ana kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler gıda metaforları,
hayvan metaforları, soyut kavramlar metaforları, eylem metaforları, nesne metaforları,
başlangıç noktası metaforları, deyimsel ifadeler metaforları, eğitim basamağı metaforları,
etkinlik metaforları ve insanla ilgili ifadelerin metaforları kategorileridir.
Metafor çalışmalarının İngilizce öğretimi alanında eksik olması dolayısıyla aynı alanda
çalışmalarla kıyaslama yapmak zor olsa da eğitimin diğer alan yazınlarıyla karşılaştırmak
mümkün görünmektedir. Bu çalışmada üretilen “ağaç, acı biber, bebek, binanın temeli, yol,
kitap, lastik, pusula ve yapboz” metaforları Güntekin'in (2013) çalışmasında da üretilmiştir.
Çalışmada üretilen işkence (hapis) ve asker metaforları Saban (2003) ve sayfa, tarla ve
bardak metaforları Saban'ın (2009) çalışmalarında da üretilmiştir.Araştırma bulgularına
göre hazırlık öğrencilerinin ürettikleri ağaç, gül, işkence (hapis), ilkokul, kitap, limon, lise, yol,
karınca metaforlarının Konaklı (2013)'nın çalışmasıyla örtüştüğü görülmektedir.
Metaforlar hazırlık öğrencilerinin hazırlık programına ilişkin sahip oldukları fikirleri ortaya
çıkarmada, bu fikirleri anlamada ve de yapılan çalışmalarla bu fikirleri anlatmada birer
akademik çalışma kaynağı olarak görülebilirler. Yapılan araştırma ve çalışmaların ışığında
öncelikle İngilizce eğitimi veren hazırlık programlarında ilave olarak eğitimin her basamak ve
alanında ilgili eğitim programının verimli ve verimsiz olabilecek noktalarını tespitte
faydalanılabilir. Çıkan sonuçlara göre mevcut eğitim programları verimli ve olumlu nitelikleri
arttırıcı, zayıf ve olumsuz eleştiri görmüş konularda da iyileştirici bir takım düzenlemelere
gidilebilir.
Genel olarak bulgular değerlendirildiğinde araştırmaya katılan hazırlık öğrencilerinin
yarısının hazırlık eğitimine karşı olumlu, diğer yarısının da olumsuz tutuma sahip olduğu
söylenebilir.Araştırmadan elde edilen sonuçlar bağlamında şu öneriler getirilebilir:
Hazırlık öğrencilerinin hazırlık programına ilişkin olumsuz metafor kullanmalarının
nedenleri araştırılabilir. Hazırlık programında görevli öğretmenlerin hazırlık programı ile
ilgili tutumları ile ilgili bir araştırma yapılabilir ve sonuç öğrencilerin çalışması ile
karşılaştırılabilir.
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IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE BASIC LEVEL STUDENTS’ USE OF THE
INDICATIVE MOOD AND SUBJUNCTIVE MOOD
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE TEMEL SEVİYE ÖĞRENCİLERİNİN
HABER VE DİLEK KİPLERİNİ KULLANIMI1
Ramazan KILIÇARSLAN 2

ABSTRACT
It is observed that the teaching of Turkish as a Foreign Language occurred in a growing awareness in recent years. As a result of
requests made for those who want to learn Turkish ıt was a necessity of teaching Turkish in a better quality and conscious way.
At the end of increasing studies and practices in this area, teaching Turkish to foreigners is applied more effectively. In this
Study for foreign language knowledge in the Turkish education ıt was focused on the use of indicative and subjunctive mood as
grammar topics. The students who have completed the basic level of A1 and A2 were tried to be tested whether they learned the
subjunctive and indicative moods as grammar issues and how these issues have been applied. In teaching Turkish as a foreign
language after processing of basic level (A1-A2) of the teaching subjunctive and indicative moods, a test was conducted in a
variety of question types that topics. In this practice qualitative research methods of descriptive analysis was used. The
obtained data, were examined in four titles as modals, possesive affixes, inflection and usage to determine the use of the
subjunctive and indicative moods in the basic level of students.
Keywords: Grammar Teaching, mood adds, Basic Level, Turkish Language Education For Foreigners

ÖZET
Yabancı Dil olarak Türkçenin öğretiminde son yıllarda giderek artan bir farkındalığın oluştuğu görülmektedir. Türkçeyi
öğrenmek isteyenlerin oluşturduğu talepler neticesinde Türkçe öğretiminin daha kaliteli ve bilinçli şekilde yapılması zarureti
doğmuştur. Bu alanda giderek artan çalışmalar ve uygulamalar sonucunda yabancılara Türkçe öğretimi daha etkili bir şekilde
yapılmaktadır. Bu çalışmada, yabancılara Türkçe öğretiminde dil bilgisi konularından haber ve dilek kipleri üzerinde
durulmuştur. A1 ve A2 kurunu tamamlamış temel seviye öğrencilerinin dil bilgisi konuları içerisinde yer alan haber ve dilek
kiplerini ne kadar öğrendikleri ve bu konuları nasıl uyguladıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçenin
öğretiminde temel seviye (A1-A2) konularında yer alan haber ve dilek kipleri işlendikten sonra öğrencilere haber ve dilek
kiplerinden çeşitli soru tiplerini içinde barındıran bir test yapılmıştır. Bu uygulamada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel
analiz kullanılmıştır. Elde edilen veriler, öğrencilerin temel seviyede haber ve dilek kiplerinin kullanımını tespit etmek için kip
eki, şahıs eki, ses değişimi ve kullanım olmak üzere dört başlıkta incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dil bilgisi öğretimi, kip ekleri, temel seviye, Yabancılara Türkçe öğretimi.
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1. GİRİŞ
Yabancılara Türkçe öğretiminde son yıllarda önemli çalışmaların yapıldığı görülmektedir.
Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı siyasi ve ekonomik istikrar neticesinde Türkçe öğrenmeye
talep de artmıştır. Bunun yanında YÖK denetiminde gerçekleştirilen Yabancı Öğrenci Sınavı
kaldırılmış, üniversitelerin kendi kabül şartıyla öğrenci almalarına imkân verilmiştir
(Durmuş, 2014). Her üniversite yabancı öğrencilere kendi olanaklarıyla Türkçe öğretimi
vermek için TÖMER’ler(Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) kurmuştur.
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimini bu bağlamda daha nitelikli seviyeye getirmek önem
kazanmıştır. Türkçenin öğretimi için ortak bir müfredat programı yoktur. Her üniversite bu
alanlara yönelik programlar, derslere yönelik materyaller hazırlamaya önem vermeye
başlamıştır. Yine bu merkezlerde çalışma yapan uzmanların Diller için Ortak Başvuru
Metninde yer alan kriterleri göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir. (Büyükikiz,
2013; Göçer, 2013). Bu merkezlerde alanında tecrübeli okutmanlara her geçen gün daha çok
ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Çünkü Türkçenin öğrenimine artan talepleri karşılamak için
hem nitelik hem de nicelik olarak bir gelişim göstermek gerekmektedir. Her bir dil becerisi
için belirlenen ölçütlere ulaşmak dil öğretimi için hayatidir. Üniversitelerin dil merkezlerinde
Türkçenin öğretimi tüm becerilere yönelik olarak gerçekleşmektedir. Bu alanlardan
öğrencileri en zorlayanların başında dil bilgisi öğrenimi gelmektedir. Dil bilgisinde öğrenciler
daha çok kurallardan ve istisnalardan yakınmaktadır. Çünkü öğrenciler öğrendiği bilgiyi
uygulamada zorlanmaktadır. Bunun yanında Yabancı dil öğrenimi, kişinin ana dili dışında
başka bir dil ve kültürle tanışması olduğundan her insan yabancı dil öğrenirken ilk önce
kendine psikolojik bir duvar örer ve zaman zaman da bu yeni dili öğrenemeyeceğini düşünür.
Bu yüzden, yabancı dil öğretilirken her tür sıkıcılık ve zorluktan uzak durulmalıdır (Barın,
2004). Onun için denibilir ki yabancılara Türkçe öğretiminde dil bilgisi konularını
olabildiğince basit ve sade anlatım tarzıyla işlemek gerekmektedir.
Dil Bilgisi Öğretimi
Dil bilgisi bir dili bütün hatlarıyla inceleyen bilgi koludur. Dil bilgisi, ses bilgisi (fonetik),
kelime ve şekil bilgisi (morfoloji), türeme bilgisi (etimoloji), anlam bilgisi(semantik)cümle
bilgisini (sentaks) kapsar (Ergin, 2006). Dil bilgisi, öğrencilerin doğru düşünme ve sağlıklı
karar verme becerilerini geliştiren bir disiplindir. Dil bilgisi; dört temel dil becerisi olan
okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileriyle bütünlük arz eden bir öğretim alanıdır. Dil
bilgisi öğretiminde esas olan bu beceri alanlarıyla birlikte yürütülmesidir. Aksi takdirde
öğrenilen konular, ezberlenmiş ve uygulanmadan yoksun kalınmış olur (Erdem, 2008). Bir
dilin temel becerilerinin kazandırılması ve işlevsel bir biçimde kullanılmasında dil bilgisi
kurallarının önemi büyüktür. Özellikle yabancılara Türkçe öğretiminde kurallar dil bilgisi
öğretiminde öğrencileri zorlayıcı bir etkiye sahip olmaktadır. (Göçer, 2008)
Yabancı dil öğreniminde hedef dilin gramatikal özelliklerinin sezdirilerek verilmesi ve ona
göre bir bakış açısı kazandırılması gerekir. Dolayısıyla, bir dilin işleyiş sistemini kavramak
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ancak dilin gramer yapısını bilmek ile mümkündür. Yabancı öğrenciler ileri seviyelerle beraber
Türkçenin gramer yapısını daha kolay çözümlemektedir (Erdem ve Çelik, 2011). Genelde
öğrenciler, A1 ve A2 seviyelerinde daha çok ses değişimleri, benzeşme gibi istisna ve kural
içeren konular, kalınlık ve incelik uyumu gerektiren durumlarda zorlanmaktadır. A1 ve A2
seviyelerinde öğrenciler haber ve dilek kiplerinin tamamını görmektedir. A1 seviyesinden
başlayarak C1 kuruna kadar öğrencilere Türkçe gramer bilgisi verilmekte; fakat bu kaynak
kitaplarda konu sıralaması noktasında değişiklik arz etmektedir. Ama genelde yabancılara
Türkçe öğretim kitaplarında haber ve dilek kiplerinin temel seviyede verildiği görülmüştür.
Türkiye Türkçesinde başlıca iki anlatım kalıbı, iki ana kip vardır. Bunlar bildirme(haber) kipleri
ve tasarlama(dilek) kipleridir. Fiiller şekil, zaman ve şahsa bağlı bir yargıya dönüşebilmek için
belirli anlatım kalıplarına girer. Bu anlatım tarzına kip, bu kavramı karşılayan eklere de kip
ekleri denir (Korkmaz, 2014). Kip, kendi varlığını ancak zaman ekleriyle ortaya koyar. Buna göre
kip, şekil ve zaman kavramlarının birleşiğidir (Vural ve Böler, 2012).
Fiilde Kip
Türkçemizde bildirme (haber) ve tasarlama (dilek) kipleri olmak üzere iki çeşit kip olduğunu
vurgulamıştık. Bu kipler şu şekildedir:
a. Bildirme(Haber)Kipleri; Fiillerin zaman bildiren bütün çekimlerini ihtiva eder. İkisi
geçmiş zaman olmak üzere beş zaman vardır: geniş zaman, şimdiki zaman, görülen
geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman ve gelecek zaman.
b. Tasarlama(Dilek) Kipleri: Bu kipleri yapan şekil ekleri yalnız bir takım şekiller ifade
eder. Zaman ifadesi yoktur. Tasarlamanın şart, istek, gereklik veya emir şeklinde
ortaya çıktığını gösterir. Tasarlama kipleri; fiillerin şart, istek, gereklik, emir
şekilleridir (Ergin, 2006).
Türkçe, zaman ifade eden birimler bakımından çok zengindir. Bildirme kipleri içinde ele alınan
zaman eklerinin eylemde anlatılmak istenen zamanı belirgin olarak verdikleri, dilek kiplerinin
ise, zamandan uzak yalnızca bir dileği, isteği, ricayı, zorunluluğu, emri vb. aktarma görevi
üstlenmiştir (Üstünova, 2005). Yabancılara Türkçe öğretiminde bu durum öğrenciler için bir
avantaj teşkil eder. Çünkü öğrenci her zaman net sınırlar içinde bilgiye sahip olduğu durumlarda
daha rahat uygulama yapabilmektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminde haber ve dilek kiplerinin
verilme sırası bazı ders kitaplarında farklılık arz eder. Fakat ders kitaplarında ilk önce haber
kipleri, zaman olarak da şimdiki zaman verilmektedir.
Dil bilgisi dersinde öncelikle hangi zamanın ya da kipin öğretilmesinin uygun olup olmadığı
konusunda tartışmalar yapılmış ve ilk zamanlarda genellikle İngilizcedeki gibi geniş zamanla
öğretime başlanmıştır. Bu konuda yazılmış kitaplardan bazıları ise emir kipini, öğretilmesi
gereken ilk konu olarak seçmişlerdir. Şimdiki zamanı öğrenen kişilerin, hem şimdi hem gelecek,
hem geniş hem de geçmiş zaman anlamlı cümleler kurabilmelerinin önün açtığı belirtilmiştir
(Şeylan, 2013). Dil bilgisi öğretiminde fiilde kip konusunu, yabancı öğrencilerin iyi bir şekilde
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öğrenmesi gereklidir. Çünkü derslerde hem kendisini daha rahat ifade edebilmenin yolunu
açacak hem de ileriki konular için bir alt yapı oluşturacaktır.
Bu çalışmada, yabancılara Türkçe öğretiminde dil bilgisi konuları içinde hayati öneme sahip
olan haber ve dilek kiplerini temel seviyeyi bitirmiş öğrencilerin ne kadar anlayıp anlamadığı
amaçlanmıştır. Bu bağlamda, A2 kurundan sonra öğrenciler, kip konusunda önceden
belirlenen “kip eki”, “ses değişimi”, “şahıs eki” ve “kullanım” başlıkları altında bir sınavla
değerledirilmeye tabi tutulmuştur.

2. YÖNTEM
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler nitel veri
analizlerinden betimsel analiz yapılarak çözümlenmiştir. Bu yaklaşıma göre araştırma
sonucunda ulaşılan verilerin, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenmesi ve
yorumlanması sağlanır. Bu tür analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve
yorumlanmış biçimiyle sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Eğitim alanındaki betimsel
çalışmalara verilecek örnekler arasında çeşitli öğrenci gruplarının başarılarını belirlemek
söz konusudur (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008). Bu çalışmada
da betimsel analiz yapılmadan önce dört ölçüt belirlenmiştir. Bu ölçütler; “kip eki”, “şahıs
eki”, “ses değişimi” ve “kullanım” şeklindedir. Öğrencilerin başarıları bu dört ölçüte göre
betimlenmeye çalışılmıştır.
Veri Toplama Aracı
Türkçeyi öğrenen yabancı öğrencilerin haber ve dilek kiplerini ne ölçüde öğrendiklerlerini
tespit etmek amacaıyla alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda bir test geliştirilmiştir.
Testte her kip için fiil çekimin yer aldığı bir tablo verilmiştir. Verilen fiilleri olumlu,
olumsuz ve soru çekimlerini tüm şahıslara göre çekimlemeleri istenmiştir. Bunun yanında
öğrencilere gerek ses değişimleri gerekse de uygulamaya yönelik boşluk doldurma, sorucevap ve test şeklinde sorular yöneltilmiştir. Testte her kip için verilen sorular yüz puan
alacak şekilde sorulmuş, hedef ölçütlere göre belirlenen soru tipleri de testte yer almıştır.
Böylece toplam dokuz kipten öğrencilerin aldıkları puanlar ve yaptıkları yanlışlıklar tespit
edilerek veriler oluşturulmuştur.
Evren ve Örneklem
Yabancılara Türkçe öğrenim veren özel bir merkezde öğrenim gören yabancı uyruklu
öğrenciler çalışmanın evrenin temsil etmektedir. Çalışmanın örneklemi ise A1 ve A2
kurunu bitirerek B1 kuruna yeni geçmiş 25 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin
geldikleri ülkeler Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1
Öğrencilerin Geldikleri Ülkeler
Öğrenci
Geldiği Ülke
Ö1
Kamerun
Ö2
Suriye
Ö3
Mısır
Ö4
Mısır
Ö5
Japonya
Ö6
Bosna Hersek
Ö7
Bosna Hersek
Ö8
Irak
Ö9
Japonya
Ö10
Nijerya
Ö11
Mısır
Ö12
Irak
Ö13
Nijerya
Ö14
Irak
Ö15
Arnavutluk
Ö16
Suriye
Ö17
Mısır
Ö18
Pakistan
Ö19
Ürdün
Ö20
Bosna Hersek
Ö21
Nijerya
Ö22
Kamerun
Ö23
Bosna Hersek
Ö24
Pakistan
Ö25
Ürdün

3. BULGU VE YORUMLAR
Öğrencilerin haber ve dilek kiplerini ne ölçüde kavradığını ölçmek için geliştirilen testten
aldıkları toplam puan Grafik 1’de gösterilmiştir. Bu puanlar, öğrencinin haber ve dilek kiplerinin
her biri için yüz üzerinden değerlendirilmesiyle oluşturulmuştur ve ortalamaları alınmıştır.
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Öğrencilerin Testten Aldıkları Ortalama Puanlar
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Grafik 1
Öğrencilerin Testten Aldıkları Puan Ortalamaları
Yukarıdaki grafik incelendiğinde öğrencilerin büyük bir kısmının önceden belirlediğimiz dört
ölçüte göre yüksek puanlar aldığı görülmektedir. Buna göre öğrencilerin haber ve dilek
kiplerini anlamada çok zorlanmadıkları söylenebilir.
Haber ve Dilek Kiplerini Kullanımı
Öğrenciler, haber ve dilek kiplerinin kullanımı noktasında her bir kip için ayrı ayrı
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Öğrencilerin her bir kip için yüz üzerinden aldıkları
puanlar ve önceden belirlenen ölçütlerle ilgili ne kadar yanlış yapıldığını gösteren veriler
grafikler halinde gösterilmiştir. Grafikler incelendiğinde sol sütunda yer alan sayılar
öğrencilerin hangi başlık altında ne kadar yanlış yaptığını göstermektedir. Renkli olarak
verilen sütunlar ise zamanlar için veriler kriterleri ifade etmektedir.
Haber kipleri
Bu kipler altında bilinen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek
zaman ve geniş zamanın kullanımının önceden belirlenen kriterler ışığında bulgularına
ulaşılmış ve grafiklerle ilgili yorumlar yapılmıştır.
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1. Bilinen Geçmiş Zaman
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Grafik 2
Bilinen Geçmiş Zamanın Kullanımı
Grafik 2 incelendiğinde öğrencilerin bilinen geçmiş zaman için daha çok kip ekinin
kullanımıyla ilgili yanlış cevap verdikleri görülmektedir. Kip ekinin kullanımı için ünlü uyumu
düşünüldüğünde -dı,-di,-du,-dü ya da -tı,-ti,-tu,-tü olarak yazamadıkları yorumuna varılabilir.
Bu veriler ışığında öğrencilerin ünsüz benzeşmesi kuralını iyi anladıkları sonucuna da
ulaşılabilir.
2. Öğrenilen Geçmiş Zaman
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Grafik 3
Öğrenilen Geçmiş Zamanın Kullanımı
Grafik incelendiğinde bu zaman için daha çok öğrencilerin kip eki ve şahıs ekinin
kullanımında yanlış yaptıkları görülmüştür. Bu sonuca göre öğrencilerin –mış,-miş,-muş,müş, kip ekinin kullanımında yukarıdaki zamanda ifade edilen aynı nedenlerle yanlışlık
yaptığı şeklinde yorumlanabilir. Özellikle şahıs eki, kip ekinin ses özellikleri neticesinde
öğrencilerde bir kafa karışıklığına neden olmuştur. –mışsın, -mişsiniz vb. şeklindeki yapılarda
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öğrencilerin zorlandıkları görülmüştür. Ayrıca kip ekinin ses özelliği dolayısıyla bir ses
değişimine neden olmadığını öğrencilerin çok iyi kavradığı söylenebilir.
3. Şimdiki Zaman
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Grafik 4
Şimdiki Zamanın Kullanımı
Grafik 4 incelendiğinde öğrencilerin –yor kip ekini doğru bir şekilde kullandıkları
görülmüştür. Diğer zamanlarda eklerin değişiklik göstermesi öğrencilerin zorlanmalarına
neden olmaktaydı bu zamandaki kip eki ise her fiil çekiminde aynı kaldığı için öğrenciler bu
konuda hiç hata yapmamıştır. Şimdiki zaman kip eki kendisinden önceki bazı ünlülerde
değişime neden olur ve bu da ünlü daralması kuralını oluşturur. Bu bağlamda öğrencilerin bu
ses değişimini çok iyi kavrayamadıkları görülmüştür. Yine ses değişimi altında şimdiki zaman
kip ekinin –ıyor,-iyor vb şeklinde ses türemesini de bununla beraber açıklamak daha doğru
olacaktır. Öğrencilerin hem ünlü daralması hem de ünlü türemesi kuralını bu fiil kipinde
doğru bir şekilde kavrayamadıkları ortaya çıkmıştır.
4.Gelecek Zaman
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Grafik 5
Gelecek Zamanın Kullanımı
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Yabancı öğrenciler, gelecek zamanda daha çok şahıs eki ve ses değişimi başlıklarında
yanlışlıklar yapmışlardır. Şahıs eki yanlışlığının öğrencilerin –acak ve-ecek kip ekini kalınlıkincelik uyumuna bağlı olarak doğru kullanamadıklarından kaynaklandığı söylenebilir. Tıpkı
şimdiki zamanda olduğu gibi gelecek zamanda da kip eki ses olayı meydana getirdiğinden
öğrencilerin ses değişimi başlığı altında daha çok yanlışlık yaptığı şekilnde yorumlanabilir. Bu
kipte ünsüz yumuşaması belirli fiil ve şahıs çekimlerinde gerçekleştiğinden öğrencilerin
zorlandığı görülmüştür.
5. Geniş Zaman
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Grafik 6
Geniş Zamanın Kullanımı
Geniş zamanda öğrenciler daha çok kip ekinde yanlışlık yapmışlardır. Şahıs ekleri, ses
değişimi ve kullanım başlıkları altında yanlışlıklar sınırlıdır. Kip ekinde yanlışlık yapılmasının
sebebi kip eklerinin fiillere göre değişiklik arz etmesidir. Çünkü geniş zaman kip ekleri –r,-ar,er,-ır,..vb şeklinde devam ettiği için öğrenci daha önce çekimini görmediği fiil üzerinde
uygulamada yanlışlık yapmıştır.
Dilek Kipleri
Bu kipler altında emir kipi, dilek-şart kipi, gereklilik kipi ve istek kiplerinin kullanımının
önceden belirlenen kriterler ışığında bulgularına ulaşılmış ve grafiklerle ilgili yorumlar
yapılmıştır.
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1.Emir Kipi
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Grafik 7
Emir Kipinin Kullanımı
Emir kipinde birinci tekil şahıs ve birinci çoğul şahsın çekimi olmadığı için öğrencilerin fiil
çekimlerinde zorlandıkları görülmüştür. Emir kipinin şahsa göre gelen kip ekleri değişkenlik
gösterdiğinden öğrencilerin bu konuyu tam kavrayamadıkları söylenebilir. Yine ders
kitaplarında emir kipiyle ilgili alıştırmalar az olduğundan öğrenci bu kipin kullanımında da
yanlışlıklar yapmıştır.
2. Dilek-Şart kipi
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Grafik 8
Dilek- Şart Kipinin Kullanımı
Dilek- Şart kipinde öğrencilerin genel olarak ses değişimi başlığı dışındaki diğer başlıklarda
yanlışlıklar yapıldığı sonucu ortaya çıkmıştır. Kip eki- -sa,-se eklerine uygun şahıs eki
getirmede ve uygun kip ekini kullanmada yanlışlıklar göze çarpmaktadır. Emir kipinde
olduğu gibi dilek-şart kipinin kullanımında da öğrencilerin yanlışları bir hayli fazladır. Bu,
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ders kitaplarında, örnek etkinliklerde konunun az verilmesi nedeniyle olduğu yorumu
yapılabilir.
3. Gereklilik Kipi
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Grafik 9
Gereklilik Kipinin Kullanımı
Gereklilik kipinde öğrenciler daha çok kip eki ve şahıs eki başlıkları altında yanlışlıklar
yapmışlardır. Burada dikkat çeken nokta diğer dilek kiplerinde kullanım başlığı altında
yapılan yanlışlıklar burada tekrarlanmamıştır. Demek ki gereklilik kipinin kullanımı diğer
dilek kiplerinden daha kolay ya da öğrencilerin bunu kavramaları diğer kip eklerine göre
daha basittir şeklinde yorumlanabilir.
4. İstek Kipi
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Grafik 10
İstek Kipinin Kullanımı
Diğer dilek kiplerinde olduğu gibi bu kipte de kip eki, şahıs eki ve kullanım yanlışlıkları göze
çarpmaktadır. Öğrencilerin toplam testten aldıkları puanlara bakıldığında, öğrencilerin en
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çok yanlışlığı istek kipinin kip eki kullanımda yaptıkları görülmüştür. Bu kip ekinin --ayım,eyim,-alım,-elim, şeklinde olması ve kullanımı çok yaygın olmadığından öğrencilerin bu başlık
altında çok yanlış yapmasını açıklar niteliktedir. Ses değişiminde yanlışlığın yapılmamış
olması, öğrencilere verilen testte sorulan soruların özelliğinden kaynaklanmıştır. Örneğin gitfiilinin çekimlenmesi istenseydi ses değişimi olacaktı. Belki ses değişimine uğrayan fiillerden
örnek soru verilmemesi, ses değişimi başlığı altında hiç yanlış yapılmamasını daha kolay
açıklar.
4. SONUÇ
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde haber ve dilek kiplerinin öğretimi önemlidir.
Temel seviyede öğrenim gören öğrenciler A1 ve A2 kuru boyunca bu kipleri
öğrenmektedir. B1 seviyesine gelmiş bir öğrenci haber ve dilek kiplerini tam olarak
öğrenmiş olarak kabul edilir. Bu çalışmada B1 seviyesi başında öğrencilerin haber ve dilek
kiplerini ne ölçüde öğrendikleri tespit edilmeye çalışımıştır. Çalışmada öğrencilerin haber
kiplerini ve dilek kiplerini genel olarak iyi bir şekilde öğrendikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Fakat bu çalışma için belirlenen ölçütler ışığında değerlendirmeler yapıldığında her kip
için spesifik bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Geçmiş zamanların ikisinde de kip ekinin
kullanımıyla ilgili öğrencilerin zorlandıkları görülmüştür. Şimdiki zamanda belirgin olarak
ses değişimlerinin öğrenciyi çok zorladığı tesbit edilmiştir. Şimdiki zamanda hem ünlü
daralması hem de ünlü türemesi ses olayları olduğundan öğrencinin bu değişimleri
uygulamaları zorlaşmıştır. Gelecek zamanda da benzer bir ses değişimi öğrenciyi
zorlamıştır. Bu kipte önceden belirlenen ölçütler içerisinde ses değişimi başlığı en çok
yanlışlık yapılan bölüm olmuştur. Geniş zamanda göze çarpan en önemli husus, kip
eklerinin kullanımıyla alakalıdır. Öğrencilerin fiillere göre değişen kip eklerini uygulamada
zorlandığı göze çaprmaktadır. Genel olarak haber kiplerinin kullanımı noktasında
öğrencilerin başarılı olduğu sonucuna varılmakla birlikte haber kipleri için ifade edilen
zamanlarda kip eki ve ses değişimleri üzerinde öğreticilerin daha dikkatli davranması
gerekmektedir. Böylece öğrencilerin bu konuları daha iyi kavramaları için onlara kolaylık
sağlanmış olacaktır. Dilek kiplerinde göze çarpan en önemli husus, öğrencilerin kipleri
kullanım başlığı altında yanlışlık yapması olmuştur. Genel olarak hem ders kitaplarında
hem çalışma kitaplarında bu konularla ilgili cümlelere az yer verilmektedir. Bunun
yanında bu kipin kullanım sıklığı, diğer zamanlara nazaran az olduğundan öğrencilerin
pratik yapmalarına imkân vermemiştir. Bu çalışmada ortaya konan bilimsel veriler alan
uzmanlarınca iyi değerlendirmeli ve öğrencilerin yanlışlık yaptığı konular üzerinde daha
sık durulmalıdır.
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TRADITIONAL APPROACH TO EDUCATION IN POET NİGÂR HANIM'S WORKS: “MOTHER”
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ABSTRACT
Nigâr Hanım is one of the important women poets of Turkish Literature who lived between 1862-1918. Her father is Adolf
Farkas who was of Hungarian origin, was known as Macar Osman Paşa who escaped from 1848 Hungarians Revolution and took
refuge in the Ottoman Empire. Her mother Emine Rif’ati Hanım is described as “a typical oriental woman”. We can say that Nigâr
Hanım was grown like Occidental under the influence of his father at the same time was grown with the idea of living in the
Oriental. Nigâr Hanım did not find happiness after marriage has three children. Her poem books include her ideas about children
education. These ideas are usually releated to the mother-child relationship. A woman who has influenced the periods Nigâr
Hanım’s proses was published in many places especially Hanımlara Mahsûs Gazete. In this study, we will try to examine her
views on education from her books Efsûs 1, Efsûs 2, Nîrân and Aks-i Sadâ .

Key Words: Poet Nigâr Hanım, children, education, tradition.

ÖZET
Türk Edebiyatının önemli kadın şairlerinden biri olan Nigâr Hanım 1862-1918 tarihleri arasında yaşamıştır. Babası Macar
Osman Paşa olarak bilinen 1848 Macar İhtilâlinden kaçıp Osmanlı Devleti’ne sığınan Adolf Farkaş’tır. Annesi ise “tipik bir şark
kadını” olarak betimlenen Emine Rif’ati Hanım’dır. Nigâr Hanım’ın babasının etkisi ile bir Batı’lı gibi yetiştirildiğini, aynı
zamanda Doğu’nun fikir ve yaşayışı ile donatıldığını söyleyebiliriz. Evlendikten sonra mutluluğu bulamayan Nigâr Hanım’ın üç
çocuğu olmuştur. Şiir kitaplarında çocuk eğitimine ilişkin fikirlerine de yer vermektedir. Bu fikirler genellikle anne-çocuk ilişkisi
çerçevesindedir. Dönemini etkilemiş bir kadın olan Nigâr Hanım’ın Hanımlara Mahsûs Gazete başta olmak üzere pek çok yerde
düzyazıları da yayınlanmıştır. Bu çalışmada şairin, Efsûs 1, Efsûs 2, Nîrân ve Aks-i Sadâ adlı kitaplarından hareketle eğitime
ilişkin görüşlerini incelemeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Şair Nigâr Hanım, çocuklar, eğitim, gelenek.
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1. GİRİŞ
Nigâr Hanım, şiir kitaplarında kadınca söylemi ile takdir edilen bir şairdir. “Kadınca söylem”le
kastedilense Nigâr Hanım’ın alışılmış, baskın söylemi tekrar eden bir yaklaşımının olmasıdır.
Şiirlerinde olduğu gibi düz yazılarında da Nigâr Hanım, kadınlık durumunu kadınca olduğu
kabul edilen annelik yükümlülükleri ve ev işleri gibi eylemlerle tanımlamaktadır. Bizim
çalışmamızda özellikle annelik ve annenin çocuk eğitimi üzerindeki etkisinin Nigâr Hanım
tarafından nasıl ele alındığı ve okura ne tür mesajlar verildiği incelenecektir.
Nigâr Hanım’ın Nirân adlı kitabı Hanımlara Mahsus Gazete tarafından yayınlanmıştır.
Gazetenin sahibi Mehmed Tâhir’e göre gazetenin çıkış amacı Osmanlı’da okumuş, eli kalem
tutan kadınların olduğunu, hatta bu kadınların Avrupa kadınlarıyla kıyaslanabilecek
yetenekte olanların bulunduğunu ispatlamaktır. Mehmet Tâhir, Nigâr Hanım’ın iyi bir örnek
olduğunu söyleyerek onun yeteneklerinden, eserlerinin değerinden, Avrupa ve Amerika’daki
dergi ve gazetelerde eserlerinin yayınlanmış olduğundan bahseder. Hatta müziğe olan
yeteneğinden ve çok dil bilmesinden de övgüyle söz eder. Nirân’ın başına konulan bu yazının
ardından Nigâr Hanım’ın bu iltifatlara bir mektupla teşekkür ettiğini görmekteyiz. Nigâr
Hanım’ın gazetenin amaçlarına uygun bir eser meydana getirdiğini söyleyebiliriz. Nitekim
gazete hakkında şöyle söylenmektedir:
İlk sayıdan itibaren yazarları arasında Nigâr Hanım’ın bulunduğu “Hanımlara Mahsus
Gazete” hasılatından yüzde beşini gelinlik ve kimsesiz kızlara çeyiz parası olarak vereceğini
duyurmuş, çıkış amacını da şöyle belirtmiştir: “Kadın ne derece malumatlı olursa büyüteceği
çocuklar o kadar iyi terbiye görecektir.” (Altındal: 184). “Osmanlı kadınlarını bilgilendiren
‘Hanımlara Mahsus Gazete” olayları kadın gözüyle yansıtmaktan çekinmemekte hatta,
kadınların erkeklerden farklı yanlarına sahip çıkmaktadır. Şefkatli ve duygusallığı güçsüzlük
olarak görmeyen kadınlar, “hanımlara mahsus” bir tarzda yazılar yazmaktadır.” (Altındal
1994: 184)

Nigâr Hanım’ın Hanımlara Mahsus Gazete’de yayınlanan Nirân’dan önce Efsûs (Birinci Kısım)
ve Efsûs (İkinci Kısım)’da da gazetenin amaçları arasında sayılan “Şefkatli ve duygusallığı
güçsüzlük olarak görmeyen kadınlar” maddesine uyun bir tutum sergilediğini söyleyebiliriz.
Fakat öncelikle kadınların çocuk eğitimi üzerindeki büyük etkisi Nigâr Hanım tarafından
özellikle Efsûs (İkinci Kısım), Nirân ve Aks-i Sada adlı kitaplarında vurgulanmıştır. Bu
çalışmada da bu eserlerden yola çıkılarak şairin anne dilini kullanış biçimi değerlendirilmeye
çalışılacaktır.
NİGÂR HANIM’IN KADINCA VE ANNECE YAKLAŞIMI
Nigâr Hanım, hayatının önemli ayrıntılarını eserlerine aktarmayı tercih etmiştir. Özellikle
eşiyle yaşadığı problemler neticesinde ondan ayrılması ve dolayısıyla çocuklarından da
kopması eserlerinin en önemli konularındandır. Çocuklarından ayrılmış olmanın verdiği
derin üzüntüyü Nigâr Hanım eserlerine yoğun bir biçimde aktarmıştır. Bunun yanı sıra şairin,
özellikle hanımlara yazdığını anladığımız bazı düzyazı denemelerinde annelik ve çocuk
eğitimi hakkında bazı önerileri olduğunu görmekteyiz. “Sa'y u Amel” başlıklı yazısında,
kadınlara günlük hayatlarında bazı meşguliyetler edinmelerinin yararlarından bahseder. İşin
ve çalışmanın faydalarını uzun uzun anlatan şairin kadınlara önerdiği çalışma alanları ise ev
içiyle sınırlıdır. Bunun yanı sıra şair, kadınların dikiş dikmek gibi işlerle meşgul olmalarının
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faydasını ise şöyle açıklar: “Fikr-i kâsırâneme göre bir kadın giydiğini, çıkardığını kesip
dikmeği behemehâl, ama behemehâl bilmelidir. Bir çocuk validesinin çire-i desti mahâreti
olan bir şeyi başka dürlü bir şevk ü meserretle iktisâ eyler. Evlâdının şevk ü neş’esinden
hisse-yâb olmak ise bir vâlide için az sa’âdetlerden midir?” Nigâr Hanım bir çocuğun
annesinin el emeği ile diktiği bir elbiseyi giymekten duyacağı mutluluğu hatırlatarak kadınları
dikiş dikmeye özendirmeye çalışmaktadır. Nigâr Hanım’ın iki kitabına hem Efsûs (İkinci
Kısım)’a hem de Nirân’a koyduğu “Vazife-i Mâderâne” başlıklı şiiri de şairin kadına ve kadının
çocuk üzerindeki sorumluluklarına ilişkin fikirlerine örnek vermek açısından faydalı olabilir.
Aşağıdaki mısralarda şair, dünyanın daha düzenli ve insanlığın asayişinin sürekli olması için
öncelikle çocuk terbiyesine emek verilmesi gerektiğini söylemekte, bunun asla boşa gitmeyen
bir emek olacağını vurgulamaktadır.
Vermekse nizâm âlemin ahvâline maksad
Nev’-i beşer âsâyişin etmekse mü’ebbed
Terbiye-i evlâda emek sarfı gerekdir
Bir vechile mahv olmayan aslâ o emekdir

Şiirin devamında ise Nigâr Hanım, bu sorumluluğu öncelikle annelerin fark etmeleri ve bunu
görev olarak üstlenmeleri gerektiğini belirtmektedir. Çünkü çocuğun ilk terbiyeyi anneden
alacağına işaret etmektedir. Devamında ise Nigâr Hanım, iyi ahlâklı bir çocuk yetiştirmek için
annelerin nelere dikkat etmeleri gerektiğini sıralamaktadır. Öncelikle çocuk yaratanı bilmeli
ve onun tekliğine iman etmelidir. Bu açıdan anne ve babalar örnek olmalıdırlar. Daha sonra
nezaket ve zarafet öğretilmelidir çocuğa. Böylece çocuk diğer insanlarla hoşça söyleşmeyi
öğrenebilecektir. Ayrıca anneler, çocuklarına onları sevdiklerini de göstermelidirler.
Çocuklarına hakaretle ve şiddetle muamele etmemelidirler. Böylece çocuk da akranlarına
aynı biçimde davranacaktır. Çocuğun yanlış bir davranışı görüldüğündeyse bu davranışın
değiştirilmesi için yapılması gerekeni de yapmalıdırlar. Çünkü çocuk yanlış davranışı
bilmezse kendi kendine bu yanlışı düzeltemez. Yine şiirin devamında şu mısralar eğitimin ve
bilimin önemini anlatır:
Ta’lîmine tahsîline dikkat ise elzem
Tahsîl-i ma’ârifle olur şahs-ı mükerrem
Terbiyedir âlemde esâs medeniyet
Terbiye ile hâsıl olur ‘ilm ü fazîlet

Nigâr Hanım’ın terbiye kelimesini sık sık kullandığını söyleyebiliriz. Çocuğa terbiye
vermekten ne kastettiğini ise ancak çocukta dikkat edilmesi gereken hususları
vurguladığında anlamaktayız. Bunlar, dinini bilmek, başkalarına nezaket göstermek ve
bilimsel bir eğitim almak olarak sıralanabilir. Bu koşullar altında annelerin iyi çocuk
yetiştirmiş olmaktan duyacakları memnuniyeti ise şu mısralarla dile getirir:
‘Âlim dahi olsa kişi olmazsa mü’eddeb
Memdûh u mu’azzez olamaz böyle mücerreb
Evlâdını terbiyeye eyler ise gayret;
Bi’lâhare me’cûr olur ol vâlide elbet
Zirâ olur… Etse veled ehliyeti isbât
Ferzendini kâmil gören a’lâ-yı mükâfât

Nigâr Hanım, bu şiirinin ikinci kez yayınlanmasının nedeninin şiirin öneminden
kaynaklandığını şu sözlerle ifade eder: “Bu manzume-i beliğe ehemmiyeti cihetiyle Efsûs’un
ikinci kısmından Hanımlara Mahsus Gazete’ye nakl edilmiş idi.” Şairin bu şiirinin önemli
görülmesinden memnun olduğunu görmekteyiz.
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

ŞAİR NİGÂR HANIM’IN ESERLERİNDE GELENEKSEL EĞİTİM ANLAYIŞI:

2319

ANNE’ DİLİ VE ELEŞTİRİSİ

Nigâr Hanım’ın konumuz açısından dikkate diğer bir diğer şiiri “Sabî” başlıklı şiiridir. Şiirde
çocukların insanlık için taşıdıkları önemden bahseden şair, çocuklara verdiği önemin
nedenini şöyle anlatmaktadır:
Büyükleri bırakub da küçüklere meylim
Bütün bu illete mebnîdir izdiyâd ediyor
Revâbıtım dahî sübyânla iştidâd ediyor
O zümreye ediyor inhisâr her fi’lim
Tenvîr eyliyorum fikr-i tâb-nâkından
Tenebbüh eyliyorum hiss-i kalb-i pâkinden

Şiirin devamında Nigâr Hanım, bakıcısını çok seven bir çocuğa sevgisinin nedenini sorduğunu
ve çocuğun şu yolda cevap verdiğini anlatmaktadır:
“Cihânda her gönüle bir muhabbet elzemdir
Bütün bu nev’-i beşer şefkat ile tev’emdir
Onunla cümle halâyık bulur bulursa kemâl”

Bu şiir şairin, hayatın sevgiyle anlam kazanacağı gerçeği ile tekrar yüzleşmesini ve bunu
kendisine hatırlatanın bir çocuk olmasının yarattığı şaşkınlığı anlatırken aynı zamanda
çocukların da sevmeye karşı bir yeteneklerinin olduğuna işaret etmektedir. Nigâr Hanım’ın üç
oğlu vardır. Oğulları için yazdığı şiir ve düzyazılarda da onun çocuklarına karşı duyduğu
sevgiyi hissederiz. Örneğin, “Oğlum Münir” başlıklı yazısında, “Münir hayatımın en kıymeddâr
yâdigârı, kalbimin en sevgili teselliyet-medârıdır.” demektedir. Münir’in küçük bir yazısını
gazetede yayınlanmış gören şair bundan oldukça gururlanmıştır. Oğlunun yetenekli olduğuna
inanan şair çocuğunun yaratılışındaki üstünlükleri dile getirir. Münir’i anlatırken anneliği
hakkında da okurun takdirini bekler. Nitekim şu satırlar bunu ispatlar niteliktedir:
“Hidmetine tahsîs olunmuş şefkatli bir kadın da birlikde olduğu halde bir gececik bile hâbgâh-ı mâder haricinde uyumadı. Yaramaz idi; ekser gecelerimi uykusuz geçirtir idi; fakat bir
handesiyle bana i’âde-i kuvvet eylerdi.” Nigâr Hanım, oğlunun hep kendisinin gözetiminde
olduğunu, uykusuz gecelerinde bile onun gülüşü ile kalbinin sevgi ile dolduğunu anlatır. Bu
yazdıklarının da ancak anneler tarafından anlaşılacağını bu yüzden onlar için yazdığını
belirtir. Daha sonra şair, beşiği başında oğlu için yazdığı bir ninniyi de yazısına ekler:
Hak seni etti bana ihsân Münir,
Eylesin hakkında eltâfın kesîr;
Lütf ile versin sana hüsn-i semîr
Sen benim için bir meleksin bi-nazîr

Yukarıdaki mısralarla başlayan ninni şairin oğluna karşı duyduğu sevgiyi anlatması
bakımından önemlidir. Ayrıca Nigâr Hanım’ın oğlu için Allah’tan dilediği iyilikler de şiirde
sıralanmaktadır. Son olarak Allah’ın izniyle “edib” olmasını istediğini de söylemektedir.
Yazının devamında ise şair, bu ninniyi yazarken oğlunun uyandığını ve kendisinin diktiği mini
mini elbiseyi çocuğa giydirdiğini anlatır. Oğluna olan sevgisini ve hayranlığını anlatan şair,
şöyle devam eder: “Münir kalbime dünyalara sığmayacak kadar ezvâk ü sa’âdet ihsâs etti,
fakat Münir için çok ağladım. İşte yine şu satırları ağlamadan yazmak mümkün olmuyor.”
Oğullarından ayrılmak zorunda kaldığı günlerin acılarını tekrar anar: “Te’essürâtımı erbâb-ı
vicdâna ihsâs etmiş oldum; bu hâl benim için hazin, fakat kıymetli bir tesellidir.” der.
Üzüntüsünü vicdan sahiplerine anlatmak istemesi de ayrıca dikkate değer bir konudur. Nigâr
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Hanım’ın başkaları tarafından anlaşılmak istemesi ve acılarını paylaşmaya olan ihtiyacı,
mizacını anlamamız açısından önemlidir. Nitekim çocuklarından ayrıldıktan sonra yazdığı
“Evlâdım” başlıklı şiir de bu ihtiyaçtan doğmuştur.
Nigâr Hanım yazısına yine Münir için yazdığı bir şiiri ekler. Sonra Münir’in terbiyesiyle ne
kadar ciddi bir biçimde ilgilendiğini göstermek amacıyla bir hatırasını anlatır. Bu kısmı kısaca
şöyle özetleyebiliriz: Şair oğlu Münir’i bir oyuncakçıya götürmüştür.
Ona aldığı
oyuncaklardan en iyilerinin ertesi gün kırılmış olduğunu gördüğünde oğluna kimin kırdığını
sormuş, çocuk “ben kırmadım” cevabını vermiştir. Nigâr Hanım yalan söylediğini düşündüğü
oğluna bu yalanın oyuncak kırmaktan daha büyük bir hata olduğunu, bütün kötülüklerin
yalanla başladığını anlattığını söyleyerek konuyu şöyle bitirir: “Kemâl-i iftihâr ile i'tirâf
eylerim ki ondan sonra bir kere daha Münir’in yalan söylediğini işitmedim.” Düşüncemize
göre Nigâr Hanım’ın çocuk terbiyesi ile kastettiği de çocukla ilgilenmek ve ona doğru olan
davranışın ne ya da nasıl olduğunu anlatmaktır. Bu yazının sonunda Nigâr Hanım oğullarının
başkaları tarafından takdir edildiklerini ve kendisinin de emeklerinin karşılığını almış
olduğunu yazar. Elbette burada şair kendi anneliğini de takdir etmiş olmaktadır. Doğru
davranışları sergilemiş ve doğru sonuçlara ulaşmış olarak görmektedir kendini.
Nigâr Hanım ikinci oğlu Feridun için de kitabına bir yazı koymuştur. Bu yazıda da Feridun’un
yaratılıştan gelen iyi yönlerini ve emeklerini boşa çıkarmadığını anlatır. Şair, oğluna olan
sevgisinin ve bağlılığının büyüklüğünü ifade ederken onun için iyi dileklerde bulunur.
Ağabeyi gibi ilim ve kemal yolunu seçeceğini ve kardeşi Keramet’in de onu takip edeceğini
ummaktadır:
Bugün seni büyük biraderin Münir’in eserine teba’iyyet eder görmekle mes’ûdum; inşâ’-Allah
küçük kardeşin Kerâmet dahî bu meslek-i güzîni ta’kîb eder; inşâ’-Allah zaman şu sa’âdetin
temâdisine müsâ’id olur; inşâ’-Allah sâlik olduğunuz şu râh-ı müstakimde sebât eylersiniz,
evlâdım.
Feridun!
Layık olduklarından ziyâde bir ehemmiyetle telakki eylediğin vâlidenin âsar-ı perişânını
teclîd ettirdiğin sırada nâmına ithâf olunduğunu meş’ar bir “De dicase” yazmamı arzu
etmişdin; işte şu sözleri “De dicase” olarak kabul et. Oğlum, dünyada kalbimin en mukaddes
hissiyâtı bu ve en şedîd arzusu devâm-ı ömr ü sıhhatiniz, bekâ-yı sa’âdet ve istikâmetinizdir.
Çalışın yavrularım,
“Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş.”
İbkâ-yı nâme bir eser olmakdadır sebeb,
İnzârda olur ise makbul ü müntehab.

Nigâr Hanım’ın Feridun’a hitaben yazdığı bu cümleler onun çocuklarının yetişmesinde ne gibi
hususlara önem verdiğini göstermektedir.
Nigâr Hanım’dan yaptığımız bu alıntılar şairin çocuk yetiştirmede gelenekçi bir yaklaşımı
olduğunu göstermektedir. Tahsil, terbiye ilim gibi kelimeleri sık sık kullanması çocuk
yetiştirmedeki hedeflerini özetler. Bunun yanı sıra Nigâr Hanım’ın alışılmış söylemleri tekrar
etmiş olmakla yetindiğini de söyleyebiliriz. “Evlâdım” başlıklı şiirde, çocuklarından
ayrıldığında yaşadığı acıyı anlatırken şu mısraları yazar:
Cihânda sevdiğim ilm ü kemâl u dâniş iken
Revâ mı andan ola sevdiceklerim mahrûm?
Dirig! Terbiye-hân olmağı dilerken ben
Felek edâ-yı vazîfemle kılmadı mahkûm
Ta’alluk eylemedi kudretim ona mâdâm
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Ne lezzet eyleyeyim varlığımdan istifhâm

Bu mısralarda şair anneliği bir anlamda öğretmenlik vasfıyla tanımlamaktadır. Özellikle ilim,
bilim kelimelerine bu kadar önem vermesinin çocuklarının yetişmesini istediği terbiye
biçimini de göstermektedir. Bir annenin çocuklarını eğitme görevini yerine getirmediği
takdirde ne işe yarayacağını sorar:
Şu dem ki validelik kaydîni edâ etmem..
Ne sûdu vâr bana niçin devâm eder bu hayât?

Bu olumsuz durum karşısında kendini teselli etmeyi de ihmal etmez şair. Vicdanının rahat
olduğunu çünkü oniki yıl üzüntü içindeki bir hayata çocukları için katlandığını ama işte bu
sabrın sonucunu alamadığını, bazen doğru kabul edilen şeylerin zorunlu sonuçları
olabileceğini söyler. Çocuklarının kendisi için emsalsiz olduğunu söyleyen şair, onları
kendilerine has özellikleri ile anar:
Biri zekâ-yı mücessem, biri de pek hassas
Birisi üç yaşını etmedi henüz ikmâl
Beni hazinelerimden uzâk düşürdü felek
Nasıl bu hâle dayansın hacer midir bu yürek?

Nigâr Hanım, şiirin devamında çocuklarını isimleriyle anar:
Dem-i menâmda göstermiyor bana devrân
“Münîr”i şimdi “Feridun” ile “Kerâmet”i âh!

Nigâr Hanım bu uzun şiirinde çocuklarından ayrılmanın acısını anlatırken çocukların da
annelerinden ayrılmanın acısını yaşadıklarını anlatmaktadır. Bir annenin samimi duygularını
buluruz şiirde. Fakat Nigâr Hanım’ın bu şiirinde yaşadıkları karşısında isyankâr bir tutum
sergilediğini söyleyemeyiz. Aksine Nigâr Hanım, dostlarıyla dertleştiği izlenimi veren bir
üslupla eserlerini kaleme almakta, kendisi ya da başkaları ile ilgili çatışmalar yaşamadığı ve
sadece kaderine rıza gösterirken küskünce bir tavır takındığı izlenimi vermektedir. Bununla
birlikte Nigâr Hanım’ın çocuklarından bahsederken kullandığı “annece” dil alışılmışın dışında
imajlar taşımaz. Fedakârlık, uykusuzluk, gözyaşı, terbiye, gurur duymak, elem, özlem gibi
kelimelerin kullanımı bize klasik bir anne söylemiyle karşı karşıya olduğumuzu duyumsatır.
Şairin yaşadığı dönemde duygularını cesurca dile getiren bir kadın olarak diğer kadınlara
öncülük ettiği söylenmektedir. Nigâr Hanım’ın aşktan bahseden şiirlerini temel alan bu
düşünce, aile ile ilgili yaklaşımını değerlendirmekte yetersiz kalabilir. Çünkü şairin
çocuklarından bahsettiği şiirlerinde kullandığı anne dili alışılmış bir söylemin imajlarıyla
doludur. Oysa kendisinden beklenen anne rolünü en iyi biçimde yerine getirmiş olduğunu
vicdan sahiplerine anlatma ihtiyacı duyması onun hem şiir sanatı hem de öncü kadın hareketi
misyonunu taşıması bakımından bir eleştiri konusu olarak görülebilir.
“Hanımlara Mahsus Gazete’nin en önemli özelliği, 1-150 arasındaki sayıları haftada iki
kez, geri kalanlar ise haftada bir kez olmak üzere, 1895’ten 1908’e dek 612 sayıyla 13
yıl süreyle çıkan, en uzun süreli kadın dergisi olmasıdır. Fatma Aliye, Emine Semiye,
Şair Nigâr Hanım gibi dönemin aydın kadınlarının eserlerini kamuoyuna tanıtmasının
yanı sıra, modernleşmeci erkek aydınların kadın söylemini de gösteren bir yayındır.
Derginin yayın amacının açıklandığı ilk sayıda, özellikle ‘nesil yetiştiriciliği’ rolünden
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ötürü kadınların da geliştirilmesi, yükseltilmesi gerektiği vurgulanmış; kadının içinde
bulunduğu durum ile toplum arasında bağlantı kurulmuştur.” (Çakır 2011: 67)

Aydın erkeklerin toplumda kadına gereken önemin verilmesini sağlamak amacıyla
yürüttükleri bu çabalarda Nigâr Hanım’ın örnek olarak gösterilmesi önemlidir. Bu durumda
Nigâr Hanım’ın gelenekçi erkek söyleminin yerine aydın erkek söyleminin öngördüğü kadın
tipi olduğu sonucu çıkmaktadır. Oysa tüm dünyada kadın hareketi, “kadınların kendilerine
yüklenen rol kalıplarına, yaşam tarzına bir başkaldırı olarak ortaya çıkmıştı.” Osmanlıda
ortaya çıkışı ise özellikle kadına yüklenen annelik rolünün öneminin tekrarına ilişkindir. Bu
nedenle radikal bir hareket olarak değerlendirmek için yeterli bir fikir zeminine sahip
olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü kadın hakkında rol biçenler yine erkekler olmaktadır.
Tartışmaya açık bu yönü bir yana bu hareketin içinde adı anılan Nigâr Hanım’ın kendi adını
kullanmaktan çekinmemesi ve bir sesi olduğunu şiirleriyle bildirmesi onu öncü yapmaya
yetmiştir. Şiirlerinde kadınlara has olduğu söylenen duygusallığı evlat, anne ve eş vasıfları ile
kullanması da söyleminin kadınca olduğu fikrinin ileri sürülmesine neden olmuştur. Bu
kadınca oluşsa yine erkek söylemin değerlendirmesinin ürünüdür aslında.
Fatmagül Berktay, “Tarihin Cinsiyeti” adlı eserinde “Osmanlı kadınları ve onları hem
destekleyip hem de söylemin ve pratiğin sınırlarını çizen erkek aydınlar, kadın eğitiminin
gerekliliğini Batı’daki tartışmalara benzer biçimde kadının eş ve annelik rolünü daha iyi
yapabilmesi ile temellendiriyorlar” (Berktay 2003: 93) der. Bunun yanı sıra kadın
hareketinde erkeklerin gölge etmesini istemeyen daha radikal kadınların da olduğunu
belirtmektedir (Berktay 2003: 94). Bunun yanı sıra Nigâr Hanım’ın eserlerinde zaman zaman
okur olarak muhatab aldığı kesimin kadınlar olduğunu hissetmekteyiz. Nigâr Hanım’ın
özellikle Aks-i Sada adlı kitabına “Musâhabe” başlığıyla seri olarak kaleme aldığı düzyazıları,
(adından da anlaşılabileceği gibi) sohbet niteliği taşımaktadır. Bu sohbetlerde şairin
muhatabının kadın okurlar olma ihtimali yüksektir. Çünkü Nigâr Hanım, bu yazılarında
annelikten ve kadınların günlük hayatlarından bahsederken bazı önerilerde bulunur. Bu
önerilerin muhatabı ise doğal olarak kadınlardır. Bu durumda şairin, eserlerini belli bir okur
zümresini hedef alarak kaleme alması onun bazı açılardan sanatını bir fikrin hizmetine
sunduğunu ifade etmektedir. Fakat bu zümreye yaklaşım biçiminde şairin bilen, bilgili aydın
kadın misyonuna sahip çıktığını da söyleyebiliriz.
Nigâr Hanım’ın Alber La Duka’dan çevirerek Aks-i Sada adlı kitabına koyduğu “Madam ile
Doktor Beyninde” adlı hikâyede çocuğu ile yeterince ilgilenmeyen bir annenin yaşlılığında
çocuğunun ilgisi ve sevgisinden mahrum kalışı anlatılmaktadır. Nigâr Hanım’ın Fransızca’dan
çevirmek için bu hikâyeyi seçmesi ve bu hikâyeyi kitabına koyması onun üstlendiği bir
sorumluluk olduğunu düşündürmektedir. Bu sorumluluk, kadınlara anneliğin önemini
anlatmaktır.
Nigâr Hanım hakkında yapılan değerlendirmelerde onun kadınca söylemi övülürken
eserlerinin teknik açıdan zayıf olduğu da söylenmektedir. Bu ikisi arasında gizli bir bağ
olduğu da zaman zaman hissettirilmektedir. Bu durumda Nigâr Hanım’ın kadınca söylemi bir
yanıyla övülmekte bir yanıyla ise yerilmektedir. Aşağıya aldığımız satırlar da bu ispatlar
fikrindeyiz:
“Vâkı’â eski zamanlarda Leylâ'lar, Fıtnat'lar, Şeref'ler divânlarıyla şi’ir ve inşâya olan
nisbetlerini isbât etmişlerdir. Fakat bunlardan ba’zısı zamânın ilcâ’ât-ı edebiyesine
firîfte olarak, ba’zısı meyyâl-i ma’arifet-fürûşiye kapılarak bir lisân-ı merdâne ile ifâdei mâ'fi’l-bâle çalışmışlar ve bi'z-zârûre kendi rûhlarından bir şey çıkarıb eserlerine
koyamamışlardır.
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“Efsûs!”a gelince: bu muhallede-i şi’iriye başdan başa bir kadın eseri, bir kadın kalbi
idi.. Bir kadın kalbine hâs olan mâderâne şefkatler, hâherâne teselliyetler, rakîk
zerâfetler “Efsûs!”u teşkil eden manzûmâtın kâffesinde mahsûs olur.”

Yukarıda kadın şairlere getirilen eleştirilerin Nigâr Hanım’a getirilmemesinin nedeni erkek
egemen toplumun kadına biçtiği rolü Nigâr Hanım’ın aynen tekrarlamasıdır. Bunun yanı sıra
şair bu kadınlık durumunu bir mutluluk olarak değerlendirmektedir. Aşağıdaki satırlarda
şair, bir kadın için en büyük mutluluğun eşine, çocuğuna hizmet etmek ve vazifelerini yerine
getirmeyi canına minnet bilmesi gerektiğini söylemektedir:
“Dünyada en bed-baht mahlûk, imâte-i vakt için izâ'a-i ömr eyleyendir. Hiçbir zeki ve
yürek sahibi kadın tasvir olunamaz ki umûr-ı beytiyyesiyle iştigâli en büyük
zevklerden, ni'metlerden addetmesin. Revâbıt-ı zevciyye nedir? Yegâne sa’âdet-i
dünyeviye. Muhabbet-i evlâd nedir? Her dürlü âlâm u ızdırâba karşı yegâne teselliyet-i
kalb. Hâl böyle iken onların istikmâl-i esbâb-ı istirahatine çalışmak kadar ifâsı câna
minnet bilinecek bir vazife-i mukaddese bir meşguliyet-i ulviyye nasıl tasvir olunur.”

Nigâr Hanım, kadınlara kadınlık vazifelerini yerine getirmekten duyacakları mutluluğu
anlatırken mutluluğu birahanelerde arayan erkeklerin evlerinde karılarının çalacağı
piyanodan alacakları zevki anlatarak kadınları müzikle ilgilenmeye teşvik eder. Şair müziğin
ruha verdiği zevki de anlatır. Fakat eşler arasındaki münasebete etkisini anlatış biçimi
konumuz açısından dikkate değer. Bu noktada da Nigâr Hanım’ın ev içi vazifelerden saydığı
“zevcinin saadeti” için çalışma meselesi dikkat çekicidir.
Bir zevc-i müşfik için, tenşit-i sâmi’a ümidiyle bir takım birahanelerde, “Kâfe
Şântan”larda dolaşmağa bedel gûşe-i istirâhatinde refike hayâtının sadâ-yı
ma’sûmânesiyle tenşit-i semâh etmek, dest-i şefkatine mevdû bulunan ve beyazlıkda
piyanonun fil dişlerine gıbta-resân olan dü-dest-i nerm ü nâzının, huzur-ı cânanda
çalmak fikr ü sa’âdetiyle hissiyât-ı müheyyice-i kalbiyesine teba’an enâmil-i pür-yân
gibi piyâno üzerinde sür’at-i tayerânını seyr eylemek elbette müreccahdır. Bir zevce
için de hâmi-i yegânesinin isticlâb-ı nazar-ı şefkatine muvaffakiyet kadar azîm bir
meserret olamaz.

Nigâr Hanım’ın bu sözlerindeki samimiyetin kadınlara bir anne ya da abla sıfatıyla
seslendiğini düşündürür. Nigâr Hanım’ın döneminin aydın kadınlarıyla olan diyalogunda da
benzer bir üslûp kullandığı görülebilir. Emine Semiye Hanım ile olan mektuplaşmaları da bu
bakımdan örnek olabilir. Bu mektuplaşmaların Osmanlı kadın hareketini anlamamız
açısından aydınlatıcı olduğu söylenmektedir (Kurnaz 2007: 631).

4. SONUÇ
Şair Nigâr Hanım, eserlerinde kadınların çocuk yetiştirmelerini bir görev olarak
tanımlamakta ve bu görevin gereklerini de sıralamaktadır. Bir takım önerilerle kadınları
bilinçlendirmeye çalışan şair, çocuk yetiştirmenin kurallarını tecrübelerine dayanarak
aktarmaktadır. Şairin tutumu ise genellikle bir üst söylemin izlerini taşır. Bu söylem
genellikle kadınları hedef alır. Sohbet havası ile kaleme aldığı şiirleri ve düzyazılarında
kadınları bilinçlendirme görevi üstlenir. Bunu yaparken özellikle çocukları için çektiği
sıkıntıları ve acıları anlatır. Fakat bütün bunların karşılığını iyi evlat yetiştirmiş olmakla
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aldığına inanmaktadır. Bu tutumla şair, kendisini başarılı bir anne olarak betimlemektedir
sonucuna varabiliriz. Fakat konuyla ilgili olarak bir eleştiri getirilebilir. Nitekim beklenen
anne tavrını sergilemekle kendisini yükümlü hissetmesi onu kalıplara uymaya zorlamaktadır.
Bu durumda kadın hareketi için bir öncü olduğunu söylemek iyimser bir tutum olabilir. Nigâr
Hanım’ın hayatı ile ilgili yazdıkları ve hakkında yazılanlardan yola çıkarak onun özellikle
yaşayış biçimi nedeniyle dikkat çeken bir örnek kadın olduğu söylenebilir. Eserlerindeki
samimiyet, aşkı anlatışı ve özel hayatını eserlerine yansıtırken kullandığı dil onu
özgünleştirmekte ve cesareti nedeniyle takdir edilmektedir. Bununla birlikte yazdıklarından
yola çıkarak Nigâr Hanım’ın beklenen kalıplara uygun bir anne tavrı olduğu sonucuna
varmaktayız. Kadınca olduğu söylenen sanat anlayışının temelinde de çoğunlukla bu tavrının
olduğu görülebilir.
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INTERACTION OF RUSSIAN AND TURKISH FROM DIFFERENT
LANGUAGE FAMILIES
FARKLI DİL AİLELERİNDEN OLAN RUSÇA VE TÜRKÇENİN
BİRBİRLERİYLE ETKİLEŞİMİ 1
Reşat ŞAKAR 2

ABSTRACT
Russian - with Ukrainian and Belarusian - belongs to subgroup East Slavic languages of the family of Indo-European languages.
And Turkish belongs to Uralo-Altaic languages Altaic Branch to the the world’s language classification. Although they belong to
different language families, since the old times of history, Russian and Turkish languages that are close nations to each other
because of geographical position, have had deep and inevitable effects on each other linguistically with the result of the social,
political and military relations of those two nations and it still goes on. In this study, we will try to reveal how the mutual loan
(borrowing) has emerged and effects on language by organizing the phases of the interaction as well-known Turcologist N.A.
Baskakov did, within the context on Turkish and Russian Nations, primarily military, political, social, cultural and commercial
relations. Especially, under 1877-1878 Ottoman-Russian War, then during the World War I, when Russian army deployed in the
northern parts (Erzurum, Kars district) of the Eastern Anatolia Region (1914-1917), those interactions happened directly.
Additionally, as a result of the sovereignty of Turkish on this region for centuries, it affectted the languages of neighbouring
nations, particularly it settled in Caucasia and Central Asia nations’s languages. We can characterize the interaction-shopping in
linguistics that resulted from the relations of Russians with those nations as indirect interaction. In consequence, by revealing
the the effects of the mutual linguistical interactions to the nations they belong, and showing in which language the borrowing is
higher, we will try to determine the possible results.
Key Words: Russian, Turkish, borrowing (loan word), Etymology, Linguistic interaction

ÖZET
Rusça, Ukraynaca ve Belarusça ile birlikte Hint-Avrupa dil ailesinin Slav Dilleri grubunun Doğu Slav Dilleri alt grubuna
girmektedir. Türkçe ise dünya dilleri sınıflandırmasında Ural-Altay dil ailesinin Altay dilleri koluna girer. Farklı dil ailelerine ait
olmalarına rağmen Rusça ve Türkçe tarihin bilinmeyen dönemlerinden günümüze kadar, coğrafi konumu itibariyle birbirine
yakın olan iki milletin birbirleriyle olan derin sosyal, siyasi ve askeri ilişkileri sonucu, birbirlerine dilsel açıdan kaçınılmaz izler
bırakmıştır ve bu etkileşim günümüzde de devam etmektedir.
Bu çalışmamızda öncelikle Rus ve Türk uluslarının başta askeri ilişkileri olmak üzere siyasal, sosyal, kültürel ve ticari ilişkileri
kapsamında, ünlü Rus Türkolog N.A. Baskakov’un da sınıflandırdığı gibi, etkileşimlerin evrelerini sıralayarak dile olan etkilerini
ve karşılıklı ödünçlemenin ne şekilde ortaya çıktığını ortaya koymaya çalışacağız. Özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı
döneminde, ardından Rus ordusunun bir süre Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey kesimlerinde (özellikle Erzurum, Kars yöresinde)
konuşlandığı I. Dünya savaşı (1914-1917) döneminde bu etkileşim doğrudan gerçekleşmiştir diyebiliriz. Buna ek olarak
Türklerin bu coğrafya üzerinde yüzyıllar süren egemenliğinin bir sonucu olarak komşu milletlerin dillerini etkilemiş, özellikle
Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin dillerine yerleşmiştir. Rusların bu ülkelerle ilişkileri sonucu ortaya çıkan dilsel alışverişi ise
dolaylı etkileşim olarak nitelendirebiliriz. Sonuç itibariyle karşılıklı dilsel etkileşimlerin ait olduğu toplumlara etkilerini ortaya
koyarak ve hangi dilde ödünçlemenin daha fazla etkili olduğunu göstererek bunun ne gibi sonuçlar doğurduğunu saptamaya
çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Rusça, Türkçe, ödünçleme, etimoloji, dilsel etkileşim.
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1. GİRİŞ
Rusça, Ukraynaca ve Belarusça ile birlikte Hint-Avrupa dil ailesinin Slav Dilleri grubunun
Doğu Slav Dilleri alt grubuna girmektedir. Türkçe ise dünya dilleri sınıflandırmasında UralAltay dil ailesinin Altay dilleri koluna girer. Farklı dil ailelerine ait olmalarına rağmen Rusça
ve Türkçe tarihin bilinmeyen dönemlerinden günümüze kadar, coğrafi konumu itibariyle
birbirine yakın olan iki milletin birbirleriyle olan derin sosyal, siyasi ve askeri ilişkileri
sonucu, birbirlerine dilsel açıdan kaçınılmaz izler bırakmıştır ve bu etkileşim günümüzde de
devam etmektedir.
Türkçeden Rusçaya ya da Rusçadan Türkçeye geçen kelimelerin incelenmesi ve araştırılması
için, her şeyden önce iki milletin uzun yıllar süren karşılıklı ilişkilerinin tarihinden başlamak
gerekir. Rus ve Türk uluslarının başta askeri ilişkileri olmak üzere siyasal, sosyal, kültürel ve
ticari ilişkilerin karşılıklı etkileşimlerini ünlü Rus Türkolog N.A. Baskakov’un da dile getirdiği
gibi evrelere ayırmak ve bu etkileşimlerin evrelerini sıralayarak dile olan etkilerini ve
karşılıklı ödünçlemenin ne şekilde ortaya çıktığını anlamak mümkündür. N.A. Baskakov iki
dilin birbiriyle etkileşimin tarihini dönemlere ayırırken, bu evrelerin hangi boy veya hanlığın
etkisiyle olduğunu şöyle sıralamaktadır: Özellikle Hazarların Türk boylarının kaderini
etkileyecek önemli bir rol oynadığını düşünürsek, Oğuzların bunu takip ettiğini, Peçenekler
ve Kıpçakların bu etkiyi devam ettirdiğini söylemek mümkündür.
Slavyan ve Türk boylarının etkileşimleri tarihin bilinmeyen dönemlerinde ortaya çıkmıştır.
Artık I. yüzyılda Slavyan boyları Doğu Avrupa’da sırasıyla Hunlar, Sabirler, Hazarlar ve
Bulgarlar, daha sonraları ise Peçenekler, Kıpçaklar ticari, ekonomik ve kültürel olarak
birbirleriyle sıkı bir temas halinde olmuştur. Yukarıda da belirttiğimiz üzere N.A. Baskakov
Slav ve Türk dillerinin karşılıklı etkileşim süreçlerini birkaç evreye ayırmıştır.
Birinci evrede (I-VIII. yy.) yani Kiev Rusyası kurulana kadar ki dönemde Slav diyalektleri bir
yandan İran ve Fin kabileleriyle etkileşim halindeyken, bir yandan da Hunlar, Sabirler,
Hazarlar ve Bulgar boylarının oluşturduğu Türk diyalektleriyle etkileşim halindeydi.
İkinci evrede (IX-XII. yy.) [Eski Rus Devleti’nin (Kiev Rusyası) kurulduğu dönemde] eski
Rus dili önce Türk kabile birliklerinden Peçenekler, Oğuzlar ile daha sıkı bir etkileşim halinde
olmuş, daha sonraları ise eski Rus dilinin kelime hazinesine önemli etkileri olan Kıpçaklar ile
etkileşim halinde olmuştur. İgor Destanı bu döneme aittir. İlk yazılı kaynak olması
bakımından ve içeriğinde oldukça Türkçe (Kıpçak dili) barındırması açısından önemli bir eser
niteliği taşımaktadır.
Üçüncü evre (XIII-XV. yy.) Moğol-Tatar istilasından sonraki döneme tekabül etmektedir.
Eski Rus Knyazlığı’nın Altınorda’ya vasal olarak bağlılığının olduğu, eski Rus dilinin Altınorda
hükümdarlığı altındaki Türk, Kıpçak diyalektlerinin daha hatırı sayılır bir etkisine maruz
kaldığı bir dönemdir.. Bu diyalektler aracılığıyla Slavyan diyalektlerine hem arap ve fars
dilinden hem de Sanskrit, Çin, Tibet v.b. dillerden alıntılar olmuştur.
Rus ve Türk halklarının coğrafi yakınlıkları, yaşam ihtiyaçlarını destekleyen ticari, ekonomik
ilişkileri sonucu dilin taşıyıcısının komşu halkın dilini bilme zorunluluğu getiriyordu. Buna
bağlı olarak ilk çevirmenler (Tolmaç) ortaya çıkmıştır. Kononov’un da belirttiği gibi Rus
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Knyazlarının Orda’ya yaptığı seyahatlerde Orda yetkilileriyle iletişim kurabilmek için
çevirmen-Tolmaçlar ortaya çıkmıştır. 3
Dördüncü evre (XVI-XIX. yy.) Rusya’da bu döneme kadar hüküm süren Kazan, Kırım,
Astrahan v.b. hanlıklarının, Orta Asya ve Kafkas halklarının Rusya çatısı altında birleştiği
dönemdir. Bu evrede Rusçaya kelime geçişleri artarak devam etmiştir.
Beşinci evre ise (XX. yy.) Rusya’da ekim devrimi ve Sovyet Rusyası’nın kuruluşundan
günümüze kadar ulaşan dönemdir ki bu dönemde diller arasındaki alışveriş, Sovyet
Rusyası’nda Türk topluluklarının yer almasıyla en zengin ve en önemli bir evre olmuştur.
2.
TÜRK DİLİNİN RUS DİLİNE ETKİLERİ
Yukarıda da bahsettiğimiz üzere tarihin bilinmeyen dönemlerinden itibaren karşılıklı kelime
alışverişi başlamış, ancak her iki çağdaş dilde de bazı kelimeler kullanılmamaya başlanmıştır.
Buna paralel olarak hem Rus dilinde hem de Türk dilinde birçok kelime diyalekt olarak
kalmış resmi dile yansımamıştır. Bu kelime geçişleri yaşanırken Türk ve Rus uluslarının
doğrudan teması sonucu ortaya çıkan alıntımaları doğrudan kelime geçişleri ile, Rus
coğrafyasında hüküm süren milletlerin Türklerle akraba veya soy bağlılığı nedeniyle Rus
diline olan etkilerini ise dolaylı geçiş ile açıklamak mümkündür.
Rus diline geçmiş kelimeleri incelerken Fasmer, Radlov, Dmitriyev gibi belli başlı
etimologların yanısıra, bu zamana kadar Türk dilinden Rus diline geçmiş kelimelerin yer
aldığı E.N. Şipova’nın “Slovar tyürkizmov v russkom yazıke” adlı sözlüğünden de
yararlanmaya çalıştık.
E.N. Şipova’nın sözlüğünde Türk dilinden Rus diline geçmiş yaklaşık iki bin kelime yer
almaktadır. Buna karşılık Türk Dil Kurumu’na göre ise 2500 kelime geçmiştir (Güllüdağ 2009:
237). Bunlardan az bir kısmı eski kelimeler olurken, büyük bir kısmı ister diyalekt olsun ister
resmi dilde olsun kullanımını sürdürmektedir.
Rus diline geçmiş Türkçe kelimeleri kullanım alanlarına göre sınıflandırmadan önce büyük
bir kısmının Türkçe olduğunu varsayarak, başta dini kelimeler olmak üzere birçok kelimenin
ise Türk halkları aracılığıyla Moğol, İran, Arap dillerinden geçmiş olmasına karşın, Türk dili
araştırmacıları bu kelimeleri Türk dilinden geçmiş saymaktadır (Şipova 1976: 5).
Türk dilinden Rus diline geçmiş kelimeleri genel olarak 12 ana başlıkta toplamaya çalıştık.
Geçen kelimelerin hepsine makalede yer vermek mümkün olmadığından belli başlı kelime
geçişlerini göstermeye çalıştık. Rus coğrafyası çok geniş bir alana hakim olduğundan dolayı
bu kelime geçişleri öncelikle Don, Kafkas, Astrahan, Orenburg, Sibirya, Ural, Perm, Voronej,
Simbirsk, Saratov v.b. gibi bölgelerden Rus diline geçmiştir. Burada, kelime geçişleri
yaşanırken ses ve yapı değişimlerinin yanısıra anlam değişimlerinin de göz önüne alınması
gerektiğini vurgulamak gerekir. Örnekler verilirken önce Rusça kelime parantez içinde
okunuşuyla, eğer varsa geçtiği dönem ve kullanıldığı yöre ve Türkçe karşılığı verilecektir.
1.
Sebze, meyve, bitki, yiyecek ve içecek adları.
1.1.
Sebze adları: Баклажан (Baklajan) – Tr. “patlıcan”; кабак (kabak-Ukrayna, Kursk,
Smolensk bölgesinde) – Tr. “kabak”; прас (pras) – Tr. “prasa”; сабза (sabza) – Tr. “sebze” ...
1.2.
Meyve Adları: Айва (Ayva) – Tr. “ayva” (17. yy. da Rus diline girmiştir); Арбуз
(Arbuz) Гарбуз (Garbuz-Rusya’nın güney bölgesinde) – Tr. “karpuz”; Армуд – Tr. “armut”;
3

Kononov A.N. İstoriya İzuçeniya Tyürkskih Yazıkov v Rossii. L., 1972. C. 16.
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Бергамот (bergamot) – Tr. “beyarmudu”; Вишня (Vişnya) – Tr. “vişne”; изюм (izyümkuru üzüm anlamında) – Tr. “üzüm”; инжир (injir) – Tr. “incir”; кавун, каун (kavun, kaun) –
Tr. “kavun”; лимон (limon-1582,1584 yıllarında) – Tr. “limon”; мушмула (muşmula) – Tr.
“muşmula”; тут, тута (tut, tuta) – Tr. “dut” ...
1.3.
Bitki adları: Ардыш (ardış) – Tr. “ardıç”; бадан, (badan-bir tür çay bitkisi) бадма
(badma) – Tr. “badem”; Балдран (Baldran) – Tr. “baldıran”; Гашиш (Gaşiş) – Tr. “haşhaş”;
Зинзивей (zinzivey) – Tr. “zencefil”; камыш (kamış) – Tr. “kamış”; сазаны (sazanı) – Tr.
“sazan(lık)”; сумах (sumah) – Tr. “sumak”; чавдар, чалдар (çavdar, çaldar) – Tr. “çavdar”;
чай (çay) – Tr. “çay”; чемен (çemen) – Tr. “çemen” ...
1.4.
Yiyecek adları: баламука (balamuka) – Tr. “bulamaç”; бекмез (bekmez), бекмес
(bekmes) – Tr. “pekmez”; булгур (bulgur) – Tr. “bulgur”; Далма (dalma-Astrahan
bölgesinde), дулма (dulma) veya дурма (durma- Don bölgesinde) – Tr. “dolma”; Зетин
(zetin) veya зитин (zitin-Don bölgesinde) – Tr. “zeytin”; кабартма (kabartma-krep çeşidi)
– Tr. “kabartma”; каймак (kaymak) – Tr. “kaymak”; катык (katık) – Tr. “katık”; кебаб,
кебав (kebab, kebav) – Tr. “kebap”; кишмиш (kişmiş) – Tr. “kişmiş”; курабье (kurabye) –
Tr. “kurabiye”; курма (kurma) – Tr. “hurma”; лаваш (lavaş) – Tr. “lavaş”; нохот, нут
(nohot, nut) – Tr. “nohut”; пахлава (pahlava) – Tr. “baklava”; пилав, плов (pilav, plov) – Tr.
“pilav”; пирог (pirog-1193 yılından itibaren) – Tr. “börek”; прынч (prınç) – Tr. “pirinç”;
фисташка (fistaşka) – Tr. “fıstık”; фундук (funduk) – Tr. “fındık”; халва (halva) – Tr.
“helva”; хурма (hurma) – Tr. “hurma”; югурт, ягурт (yogurt, yagurt) – Tr. “yoğurt” ...
1.5.
İçecek adları: Айран (ayran) – Tr. “ayran”; арак, арака (arak, araka-Ortaçağ
Rusyası’nda süt, ekmek ve pirinçten yapılan bir votka türü) – Tr. “rakı”; буза (buza) – Tr.
“boza”; рака (raka) – Tr. “rakı”; салеп (salep) – Tr. “salep”; сирка (sirka) – Tr. “sirke”;
шербет (şerbet) – Tr. “şerbet” ...
2.
Giyimle ilgili kelimeler: Аба (aba-çuha elbise) – Tr. “aba”; аладжа, алача (alaca,
alaça- eski Rusçada ipek veya yarı ipek çizgili Türk kumaşı) – Tr. “alaca” (Türkçede de
rengarenk, renk renk anlamının yanı sıra Rusçadaki anlamı da vardır); андарак, андрак
(andarak, andrak) – Tr. “entari”; бабуши (babuşi) – Tr. “papuç”; базлук, базлык, бузлук
(bazluk, bazlık, buzluk-buzda kaymamak için kullanılan bir nal türü) – Tr. “buzluk”; белезек
(belezek), билязик (bilyazık-Kazan,Simbirsk), çoğulu белезики, бизелики (beleziki,
bizeliki) – Tr. “bilezik”; башлык (başlık-müdür,baş anlamının yanı sıra başa takılan kıyafet
anlamıyla da kullanılır) – Tr. “başlık”; бунчук (bunçuk) – Tr. “boncuk”; бурнус (burnus) – Tr.
“bornoz”; емурлук (yemurluk-1677 yılından itibaren) – Tr. “yağmurluk”; зипун (zipun) – Tr.
“zıbın” veya “zubun”; калпак (kalpak-bir şapka türü) – Tr. “kalpak”; кафтан (kaftan- 13-15.
yy.) – Tr. “kaftan”; кумач (kumaç) – Tr. “kumaş”; мысти, мычты (mıstı, mıçtı) – Tr.
“mest”; пампуша, папуч, папуша (pampuşa, papuç, papuşa) – Tr. “pabuç”; терлик (terlik)
– Tr. “terlik”; фес, феска (fes, feska) – Tr. “fes”; шал (şal) – Tr. “şal”; шальвары (şalvarı) –
Tr. “şalvar” ...
3.
Hayvanlar ile ilgili kelimeler: Акжилак, акзилан (akjilak, akzilan) – Tr. “beyaz
(ak) yılan”; ангич (angiç) – Tr. “angit” (bir tür büyük ördek); байгуш (bayguş- mecazi
anlamda yoksul, tembel, ürkürük anlamıyla geçmiştir) – Tr. “baykuş”; балабан, балобан
(balaban, baloban-doğan görünümlü kuş) – Tr. “balaban”; баламут (balamut) – Tr.
“palamut”; бар(а)булька, барабуля, барабуня, барбуня (bar-a-bulka, barabulya,
barabunya, barbunya-karadeniz balık türü) – Tr. “barbunya”; барс (bars-16.yy.) – Tr. “pars”;
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барсук (barsuk- yırtıcı bir hayvan-15-17. yy.) – Tr. “porsuk”; бульбуль (bulbul) – Tr.
“bülbül”; девянуш (devyanuş-sadece eski çağ Rusya’sında) – Tr. “devekuşu”; донгус, дунгус
(dongus, dungus) – Tr. “domuz”; зилан, зилант (zilan, zilant) – Tr. “yılan”; ишак (işak) –
Tr. “eşek”; камса, хамса (kamsa, hamsa) – Tr. “hamsi”; карга (karga) – Tr. “karga”; катер
(kater-1567 yılında) – Tr. “katır”; кечка (keçka) – Tr. “keçi”; курлангуч (kurlanguç) – Tr.
“kırlangıç”; лефер, луфарь (lefer, lufar) – Tr. “lüfer”; мамона (mamona) – Tr. “maymun”;
сазан (sazan) – Tr. “sazan”; тек (tek) – Tr. “teke”; тыртыр (tırtır) – Tr. “tırtıl”; чакалка,
шакал (çakalka, şakal) – Tr. “çakal” ...
4.
Ev eşyası ile ilgili kelimeler: Баклага, баклажка (baklaga, baklaçka) – Tr.
“bakraç”; балдак (baldak-ayaklı büyük bardak), бардак (bardak-geniş toprak güveç) – Tr.
“bardak”; бармаки (barmaki-5-6 dişli çatal) – Tr. “parmak”; бичак (biçak) – Tr. “bıçak”;
диван (divan) – Tr. “divan”; зимбил (zimbil-meyve taşıma çantası) – Tr. “zembil”; каблук
(kabluk) – Tr. “kablık”; келим, килим (kelim, kilim) – Tr. “kilim”; миндер (minder) – Tr.
“minder”; мусат (musat) – Tr. “masat”; ортьма (ortma) – Tr. “örtme”; очаг (oçag) – Tr.
“ocak”; саган (sagan) – Tr. “sahan”; сандык, сундук (sandık, sunduk) – Tr. “sandık”;
сапетка, себетка (sapetka, sebetka) – Tr. “sepet”; утюг (utyug) – Tr. “ütü” ...
5.
Renklerle ilgili kelimeler: Алый (alıy-14.yy.) – Tr. “al”; кармазин (karmazin) – Tr.
“kırmızı”; кизил, кизиль (kizil) – Tr. “kızıl”; сара (sara) – Tr. “sarı” ...
6.
Dini terimlerle ilgili kelimeler: Адам (Adam-Rusçada İncil’e göre yeryüzündeki ilk
insan) – Tr. “adam” (Adem); албастый, лобастый, лопастый (albastıy, lobastıy, lopastıyRusçada orman devi) – Tr. “albastı”; Аллах (Allah) – Tr. “Allah”; баграмъ, байрам, бейрам
(bagram, bayram, beyram-16.yy.) – Tr. “bayram”; бусурман (busurman) – Tr. “müslüman”;
газел(л)а (gazel-l-a), газель (gazel) – Tr. “gazel”; гяур (Gyaur) – Tr. “gavur”; дервиш
(derviş) – Tr. “derviş”; джин (cin) – Tr. “cin”; закять, закат, закет (zakyat, zakat, zaket)
– Tr. “zekat”; имам (imam) – Tr. “imam”; мезгит, мечеть, мизгить (mezgit, meçet,
mizgit) – Tr. “mescid”; минарет (minaret) – Tr. “minare”; муэдзин (muedzin) – Tr.
“müezzin”; рамадан, рамазан (ramadan, ramazan) – Tr. “ramazan”; шайтан (şaytan) –
Tr. “şeytan” ...
7.
Ticaretle ilgili kelimeler: Алтын (altın-eski Rus madeni parası) – Tr. “altın” ya da
“altı”; амбар, анбар (ambar, anbar-16.yy.) – Tr. “ambar”; аршин (arşin-0,711 m Rus ölçü
birimi-16.yy.) – Tr. “arşın”; базар (bazar-ticaret yapılan yer-1499 yılında) – Tr. “pazar”;
бакалда (bakalda-volga nehri kıyısında sebze, balık satan yer) – Tr. “bakkal”; бакалея
(bakaleya) – Tr. “bakkal” (V.Dal’a göre bak ve al kelimesinin herşey var, ürün ortada,
istediğini seç ve al anlamıyla) ; бакшиш (bakşiş) – Tr. “bahşiş”; балчуг, балчук (balçug,
balçuk-balık pazarı-Perm bölgesinde) – Tr. “balık(çı)”; Барыш (barış-alışverişte, satışta
alınan kar-17.yy.) – Tr. “barış”; белег (beleg-imzalanmış ancak doldurulmamış form) – Tr.
“bilgi”; бешкеш (beşkeş-rüşvet, hediye) – Tr. “peşkeş”; духан (duhan-biranın satıldığı yer) –
Tr. “dükkan”; кентарь, кендарь, контарь (kentar, kendar, kontar-16.yy.) – Tr. “kantar”;
око (oko) – Tr. “okka”; пешкеш, пишкеш (peşkeş, pişkeş) – Tr. “peşkeş”; терези, терезы,
тереза (terezi, terezı, tereza) – Tr. “terazi” ...
8.
Müzik terimleriyle ilgili kelimeler: дуда, дудка (duda, dudka) – Tr. “düdük”;
зурна (zurna) – Tr. “zurna”; зурнуч, зурнист (zurnuç, zurnist) – Tr. “zurnacı”; кобза,
кобуз (kobza, kobuz) – Tr. “kopuz”; кяманча (kyamança) – Tr. “kemençe”; сааз, саз (saaz,
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saz) – Tr. “saz”; сурна (surna) – Tr. “zurna”; тамбур, танбур (tambur, tanbur) – Tr.
“tambur” ...
9.
Sosyal alanda kullanılan kelimeler: Арба, араба (arba, araba-ortaçağ Rusya’sında
kullanılan yük arabası- 17.yy.) – Tr. “araba); аркан (arkan-ip, halat anlamlarıyla 17. yy. da
geçmiştir) – Tr. “urgan” (Radlov ve diğer etimologlara göre “arkan” kelimesinden geçmiştir.
Ancak biz “urgan” kelimesinden geçtiğini düşünüyoruz); арык (arık-sulama kanalı) – Tr.
“ark, arık”; ашуг (aşug) – Tr. “aşık”; балда, балта (balda-Voronej,Vladimir bölgesinde;
balta-Orenburg, Ural bölgesinde) – Tr. “balta”; бахча, бакча (bahça, bakça) – Tr. “bahçe”;
баштан (baştan) – Tr. “bostan”; вилайет (vilayet) – Tr. “vilayet”; гарман (garman),
гармановать (garmanovat) – Tr. “harman, harmanlamak”; гарем (garem) – Tr. “harem”;
джигит (cigit) – Tr. “yiğit”; дувал (duval) – Tr. “duvar”; жайлау, жайляу (jaylau,
jaylyau) – Tr. “yayla”; изумруд (izumrud) – Tr. “zümrüt”; каик, каюк (kaik, kayük) – Tr.
“kayık”; камча, камчук (kamça, kamçuk) – Tr. “kamçı”; карандаш (karandaş) – Tr.
“kara+daş”; кауз, хауз (kauz, hauz) – Tr. “havuz”; катуна (katuna) – Tr. “kadın”; кизяк
(kizyak) – Tr. “tezek”; кирпич (kirpiç) – Tr. “kerpiç”; майдан (maydan) – Tr. “meydan”;
наргиле (nargile) – Tr. “nargile”; науруз (nauruz) – Tr. “nevruz”; сабан (saban) – Tr.
“sapan”; сандал (sandal) – Tr. “sandal”; сарай (saray) – Tr. “saray”; сурьма, сурма (surma)
– Tr. “sürme”; тандыр, тындыр (tandır, tındır) – Tr. “tandır”; тезек (tezek) – Tr. “tezek”;
хна (hna) – Tr. “kına”; чабан (çaban) – Tr. “çoban”; чайхана (çayhana) – Tr. “çayhane”;
чердак (çerdak) – Tr. “çardak”; шатёр (şatyör) – Tr. “çadır”; яйла (yayla) – Tr. “yayla” ...
10.
Yönetimle ilgili kelimeler: Ага (Aga-16.yy.) – Tr. “ağa”; аймак (aymak-eski
Rusçada kuşak, kabile, topluluk anlamlarına gelir ve 17. yy. da rastlanmaktadır) – Tr.
“oymak”; бей (bey-küçük feodal toprak sahiplerine verilen ünvan-17.yy.) – Tr. “bey”; визирь
(vizir) – Tr. “vezir”; дефтер, девтер (defter, devter-eski hanlıklarda vergi, haraçların
tutulduğu yer) – Tr. “defter”; каган (kagan) – Tr. “kağan”; кади (kadi) – Tr. “kadı”; падишах
(padişah) – Tr. “padişah”; паша (paşa-1634 yılından itibaren) – Tr. “paşa”; пашалык
(paşalık-paşanın idare ettiği yer) – Tr. “paşalık”; салтан (saltan) – Tr. “sultan”; фирман
(firman) – Tr. “ferman”; хаган (hagan) – Tr. “hakan” ...
11.
Askeri terimlerle ilgili kelimeler: Башибузук (başibuzuk-Türk ordusunda
düzensiz asker-Fasmer’e göre 19.yy.) – Tr. “başıbozuk”; делибаш (delibaş-eski Türk atlı
süvari başı) – Tr. “delibaşı”; постолы (postolı) – Tr. “postal”; табор (tabor-15,17. yy.) – Tr.
“tabur”; чауш (çauş) – Tr. “çavuş”; янычар (yanıçar), янычары (yanıçarı-çoğulu) – Tr.
“yeniçeri” ...
12.
Diğer alanlarla ilgili kelimeler: Аманат (amanat) – Tr. “emanet”; абаза (abaza) –
Tr. “abaza”; аксакал (aksakal-yaşlı, ihtiyar) – Tr. “aksakal”; балчуг (balçug-güney
bölgesinde çamurlu bölge) – Tr. “balçık”; баш (baş-tam olarak, eksiksik, kalansız almak,
değişmek) – Tr. “baş; бичера (biçera) – Tr. “biçare”; богатырь (bogatır-Rus masal ve
destan kahramanı) – Tr. “bahadır”; буран (buran) – Tr. “boran”; бурун (burun) – Tr. “burun”;
бубрег (bubreg) – Tr. “böbrek”; далак (dalak) – Tr. “dalak”; зепь (zep-1680 yılından
itibaren) – Tr. “cep”; кабарга (kabarga) – Tr. “kaburga”; кейф (keyf), кейфовать
(keyfovat-keyif yapmak) – Tr. “keyif”; куйрук (kuyruk) – Tr. “kuyruk”; мазарки, мажары
(mazarki, majarı) – Tr. “mezar”; тальян (talyan) – Tr. “dalyan”; танак, танык, таныка
(tanak, tanık, tanıka) – Tr. “tanık”; улубагрь (ulubagr) – Tr. “ulu+bayram”; хабар (habar) –
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Tr. “haber”; хабарчий (habarçiy) – Tr. “haberci”; халык (halık) – Tr. “halk”; харцыз
(hartsız) – Tr. “hırsız”; ценина (tsenina) – Tr. “çini”; чамур (çamur) – Tr. “çamur” ...
Genel olarak Türk dilinden Rus diline geçmiş olan kelimeleri gruplandırdıktan sonra şimdi de
Rus diline girmiş Türk kökenli Rus soyisimlerine bakalım. N.A. Baskakov’un “Russkiye Familii
Turetskovo Proishojdeniya” adlı kitabında da belirttiği gibi Türk kökenli Rus soyisimleri XIVXV. yy.’da Slavların Altınorda devletiyle yakınlaşması sonucu meydana gelmiştir. Bu
yakınlaşma Altınorda devleti başta olmak üzere Altınorda devletinden ayrılarak kurulan
Kırım, Kazan, Astrahan ve Sibirya hanlıklarından oluşan Türk dilini konuşan halkların Rus
hizmetine girmesiyle devam etmiştir (Baskakov, 1979: 3).
N.A. Baskakov adı geçen eserinde Rus soyağacında yer alan Türk kökenli soyisimlere yer
vermeye çalışmaktadır. Baskakov’a kadar bu alanda yeterli bir çalışma bulunmamaktadır. Bu
konuda A.M. Selişev’in biraz detaylı bir çalışması vardır ancak o da daha çok Bulgak (aceleci,
tezcanlı), Sutırga (huysuz) vb. gibi Türk kökenli lakaplar ve Türkler aracılığıyla yasal olarak
bir isim kazanan Alay, Ahmet, Balaban, Kızıl, Kasim, Kıpçak, Mamay, Mansur, Murat,
Saadak, Kizilbay, Romozon, Şeremet, Urus v.b. gibi isimler olmuştur.
Bu çalışmasında da Baskakov Türk kökenli soyisimleri incelerken soyisimleri 4 temel gruba
ayırmıştır.
Birinci grup soyisimleri kökünde Türkçe kelime barındıran ve Kıpçaklarla Oğuzların başını
çektiği kuşakla daha sonraları Altınorda, Kazan, Kırım, Astrahan ve Sibirya hanlıkları ile
Nogayların olduğu dönemdir. Türk kökenli Rus soyisimlerinin büyük çoğunluğu bu döneme
aittir.
İkinci grup yine Türk kökenli olup Batı Avrupa’dan (Yunanistan, İtalya, İsveç, Almanya,
İngiltere, Fransa v.b.) ya Türk lakaplarını taşıyan ya da Türk kökenli olan soyisimlerin Rus
soyağacına dahil olan gruptur (bu grubun en çarpıcı örneklerinden birisi Tyütçev ve
Çiçerin’dir. Rus şecerelerinde İtalyan kökenli bu soyisimler tartışmasız bir şekilde Türk
kökenli oldukları belirtilmektedir) (Baskakov 1979: 11). Bu gruba Kutuzov soyismini de
verebiliriz. Zira Türkçede “kuduz” kelimesinden gelmektedir.
Üçüncü gruba ise kökünde Türkçe olan ancak dilin taşıyıcılarında Türk kökeni olmayan
soyisimler girer. Bu gruba tarihi Rus soyisimlerini örnek verebiliriz. Kurakinı (Türkçe
“kurak” kelimesinden gelmektedir ve “darkafalı, cimri” anlamlarına gelmektedir ve soyu
Litvanya Knyazı Gedimin ve Kiev Knyazı Vladimir’e kadar uzanmaktadır). Bir başka örnek ise
Bulgakovı (Türkçe “Bulgak” kelimesinden gelmektedir ve “kibirli, tezcanlı” anlamlarına
gelmektedir ve soyu yine aynı şekilde Gedimin ve Aziz Vladimir’e dayanmaktadır.
Dördüncü gruba ise gövdesinde Rusça kök bulunan ancak dilin taşıyıcılarının Türk kökenine
sahip olduğu soyisimler girer. Bu gruba ise Stroganov, Rostopçin, Matyuşkin, Plemyannikov
gibi soyu Tatar, Kırım ve Altınorda soyuna dayanan soyisimlerdir. Bu gruba ayrıca Bogdanov,
Şerbaçev, Timaşev ve Uvarov örnek olarak verilebilir. Baskakov soyismi de Türk kökenlidir
ve soyu Altınorda dönemine dayanır (Baskak kelimesinden gelmektedir ve Hanlığın
temsilcisi, vergi toplayan kişi anlamını taşımaktadır).
N.A. Baskakov eserinde Rus şecerelerini dayanak göstererek 300 Türk kökenli Rus
soyisimlerine yer vermiştir. Ancak bu konunun ayrı bir makale konusu olabileceğini
düşünerek sadece belli başlı göze çarpan Türk kökenli Rus lakapları ve soyisimlerini
vereceğiz.
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Türk kökenli lakaplar:
1.
Болдырь (Boldır): Rus ve Kalmuk koyununun kırması anlamına gelmektedir ve
Kalmuk dilinde de aynı anlama gelir. Ancak Türkçe “Baldız” kelimesinden de gelmektedir.
2.
Кончей (Konçey): “конжей (konjey) – yeni yetme, enik) – Türkçe, Kazakça ve
Karakalpak dilinde “kenze” evin son çocuğu anlamındadır.
3.
Харамза (Haramza): Türkçe ve Arapça haram ve farsça za(de) kelimesinin
birleşmesiyle meydana gelmiştir ve “gayrimeşru doğan” anlamına gelir.
4.
Адаш (Adaş): Türkçe adas˂atdas kelimesinden geçmiştir.
5.
Шах (Şah): Türkçe “şah” kelimesinden geçmiştir ve “hükümdar, çar” anlamına gelir.
6.
Мелик (Melik): Türkçe “melik” kelimesinden geçmiştir ve “hükümdar, kral” anlamına
gelir.
7.
Кочубей (Koçubey): Türkçe “Küçük bey” kelimesinden geçmiştir.
8.
Скрыпей (Skrıpey): Türkçe “sağır bey” kelimesinden geçmiştir.
9.
Кантемир (Kantemir): Türkçe “han” ve “demir” kelimelerinin birleşmesiyle
oluşmuştur.
10.
Базар (Bazar): Türkçe “Pazar” kelimesinden geçmiştir ve “Pazar günü doğan”
anlamına gelmektedir.
Bunun dışında bir de günümüzde de Rus dilinde oldukça göze çarpan Türkçeden özel adların
geçmesiyle oluşan bazı Rus soyisimlerinden belli başlı olanlarını vereceğiz.
1.
Ахмет (Ahmet): Türkçe “Ahmet” (Arapça Ahmat) isminden geçmiştir ve “övgüye
değer” anlamını taşır. Rus Ахметов (Ahmetov) soyismi olarak kullanılmaktadır.
2.
Аминь (Amin): Türkçe “Amin” (güvende olunan) kelimesinden geçmiştir ve Аминов
(Aminov) soyismiyle kullanılır.
3.
Бахтеяр (Bahteyar): Türkçe “Bahtiyar” isminden geçmiştir ve Бахтеяров
(Bahteyarov) veya Бахтияров (Bahtiyarov) soyismiyle kullanılmaktadır.
4.
Муса (Musa): Türkçe (Türkçeye de Arapça veya İbraniceden geçmiş olabilir) “Musa”
isminden geçmiştir ve Мусин (Musin) ve Мусаев (Musayev) soyismiyle kullanılır.
5.
Сабур (Sabur): Türkçe “sabır” kelimesinden geçmiştir ve Сабуров (Saburov)
soyismiyle kullanılır.
6.
Курака (Kuraka): Türkçe “kurak” kelimesinden geçmiştir ve Куракин (Kurakin)
soyismiyle kullanılmaktadır.
7.
Кутуз (Kutuz): Türkçe “kuduz” kelimesinden geçmiştir ve Кутузов (Kutuzov)
soyismiyle kullanılmaktadır.
8.
Ушак (Uşak): Türkçe “uşak” kelimesinden geçmiştir ve Ушаков (Uşakov) soyismiyle
kullanılmaktadır.
9.
Курдюк (Kurdyük): Türkçe “kuyruk” kelimesinden geçmiştir ve Курдюков
(Kurdyükov) soyismiyle kullanılmıştır.
10.
Гогель/Гоголь (Gogel/Gogol): Türkçe “gögül (erkek ördek)” kelimesinden geçmiştir
ve Гогель/Гоголь (Gogel/Gogol) soyisimleriyle kullanılır.
11.
Козак (Kozak): Türkçe “kozak – el işi dokuma tezgahı” kelimesinden gelmektedir ve
Козаков (Kozakov) soyismiyle kullanılır.
12.
Токмак (Tokmak): Türkçe “tokmak” kelimesinden geçmiştir ve Токмаков
(Tokmakov) olarak kullanılmaktadır.
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13.
Карташ (Kartaş): Türkçe “gardaş, kardeş” kelimesinden gelmektedir ve Кардашев
(Kardaşev) olarak kullanılmaktadır.
14.
Курбан (Kurban): Türkçe “kurban” kelimesinden geçmektedir ve Коробанов
(Korobanov) olarak kullanılmaktadır.
Bunun yanı sıra Каблуков (Kablukov – Türkçe “kablık” kelimesinden), Алымов (Alımov –
Türkçe “alim” kelimesinden), Чарыков (Çarıkov – Türkçe “çarık” kelimesinden), Урусов
(Urusov – Türkçe “Rus” ‘bazı bölgelerde “urus” kelimesinden”) ve Муратов (Muratov –
Türkçe “Murat” isminden) soyisimleri örnek verilebilir.
3.
RUS DİLİNİN TÜRK DİLİNE ETKİLERİ
Rus dilinin Türk dili üzerine etkisi tersiyle kıyaslandığında çok büyük bir etki
hissettirmemektedir. Burada Türkiye Türkçesine olan etkisinden söz edecek olursak bu etki
daha da azalmaktadır. Bunun başlıca nedeni Rusya ile geç başlayan ilişkiler ve 20. yy.
başlarında olan askeri münasebetlerdir. Özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus münasebetleriyle
başlayan ilişki 1. Dünya Savaşı döneminde Rusların Erzurum-Kars-Ardahan yöresini
kuşatmasıyla en yüksek seviyelere ulaşmıştır. Bu ilişki az da olsa dilsel etkilemeyi de
beraberinde getirmiştir. Ancak burada Rus dilinde dilimize geçmiş kelimeleri sıralarken, bu
geçişlerin büyük bir bölümünün ağız olarak kaldığını, yukarıda Türk dilinin Rus diline
etkisinden bahsettiğimiz gibi, resmi dile yansımadığını vurgulamak gerekmektedir. Türk Dil
Kurumu verilerine göre Türkiye Türkçesi yazı dilinde 37 Rusça kelime bulunmaktadır
(Türkçe sözlük TDK 1998). Türkiye Türkçesi ağızlarında ise 265 Rusça kelime yer almaktadır
(Özeren 2014). Rusça kelimeler Leyla Karahan’ın da sınıflandırdığı üzere daha çok doğu
grubu ağızlarının II. alt grubunda (Erzurum, Kars, Artvin) görülmekle beraber diğer ağız
gruplarında da yer almaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Rusçadan dilimize kelime
geçişleri yaşanırken ses, yapı ve anlam değişikliğine uğramışlardır.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere Rus dilinden Türk diline kelime geçişi çok fazla olmamıştır.
Türk Dil Kurumu’na göre Rusçadan dilimize geçmiş ve yazı dilinde kullanılan kelimelerden ve
Türkiye Türkçesi ağızlarından özellikle doğu grubu ağızlarında kullanılan Rusça kelimelerden
örnekler vermeye çalışacağız. Bazı kelimeler Rusçadan geçmesine rağmen Rusça karşılığı
bulunmamaktadır veya Rus geleneğinde var olup günümüzde başka bir kelime ile kullanılan
söz varlıkları da göze çarpmaktadır. Yazı dili için sıraladığımız örneklerde önce Türkçedeki
Rusça kelime parantez içerisinde ne anlama geldiğiyle birlikte verilip ardından Rusça karşılığı
tırnak içinde okunuşuyla verilecektir. Türkiye Türkçesi ağızları için verdiğimiz örneklerde ise
kullanılan kelime parantez içerisinde ne anlama geldiği ve hangi yörede sıkça kullanıldığı,
Rusça karşılığı aynı şekilde verilecektir. Ayrıca ağızlarda kullanılan kelimeler yöreden yöreye
göre farklı kullanıldıkları için ve bunun da makalenin amacını aşacağı düşüncesiye sadece
Rusçadan dilimize geçmiş olduklarını göstermeye çalışan örnekler vereceğiz.
1.
Türk Dil Kurumu’nun güncel Türkçe sözlüğünden de teyit ettiğimiz yazı dilinde
kullanılan kelimeler: Bocuk (Ortodokslarca kutlanan İsa’nın doğum yortusu) – Rus.
“рождество?-rojdestvo”; Boyar (Rusya’da soylulara verilen ünvan) – Rus. “боярин-bayarin”;
Brıçka (üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba) – Rus. “бричкаbriçka”; Çar (Rus imparatorlarına ve Bulgar krallarına verilen ünvan) – Rus. “Царь-Tsar”;
Çareviç (Çarın oğlu) – Rus. “царевич-tsareviç”; Çariçe (Çarın karısına veya kadın çara verilen
ünvan) – Rus. “Царица-tsaritsa”; Duma (Rus parlamentosunun alt kanadı) – Rus. “думаInternational Journal of Languages’ Education and Teaching
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duma”; glasnost (açıklık politikası) – Rus. “гласность-glasnost”; haraşo (bir tür yün örgüsü)
– Rus. “хорошо-haraşo”; izbe (basık, loş, nemli, kuytu yer) – Rus. “изба-izba”; kaleska (dört
tekerlekli, hafif, bir tür gezinti arabası) – Rus. “коляска-kalyaska”; kapik (rublenin yüzde biri
değerinde para birimi) – Rus. “копейка-kapeyka”; kapuska (etle pişirilmiş lahana yemeği) –
Rus. “капуста-kapusta”; kazaska (kaynağı kafkasya olan ve hızlı oynanan bir halk dansı ve bu
dansın müziği) – Rus. “казачок-kazaçok”; kolhoz (Rusya’da köylülerin ortak olarak
çalıştıkları tarım işletmesi) – Rus. “колхоз-kolhoz”; kosa (bir tür uzun saplı orak) – Rus.
“коса-kosa”; kulak (varlıklı Rus köylüsü) – Rus. “кулак-kulak”; leh (polonyalı) – Rus.
“польский?-polskiy”; manat (Azerbaycan ve Türkmenistan para birimi) – Rus. “манатmanat”; matruşka (özellikle Rusya'dan dünyaya yayılan, tahtadan yapılmış iç içe
bebeklerden oluşan süs eşyası) – Rus. “матрёшка-matryöşka”; mazot (yakıt olarak
kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biri, motorin) – Rus. “мазут-mazut” (Şipova
sözlüğünde Türkçeden Rusçaya geçmiş bir kelime olarak gösterirken, biz Türk Dil Kurumu
güncel sözlüğüne göre bunu Rusçadan dilimize girmiş bir kelime sayıyoruz); moskof (isim
anlamında halk ağzında Rus; sıfat anlamıyla acımasız, zalim) – Rus. “русский-(eski dilde)
russkiy”; mujik (Rus köylüsü) – Rus. “мужик-mujik”; peç (Rus mimarisinde odaları ısıtmak
için yapılan fırın tarzı ocak) – Rus. “печь-peç”; piruhi (un, yumurta, tulum peyniri, tereyağı, et
suyu ve ceviz içinden yapılan bir hamur yemeği) – Rus. “пироги-pirogi”; pogrom (soykırım)
– Rus. “погром-pogrom”; razmol (iri, kepekli un) – Rus. “размол-razmol”; ruble (Beyaz
Rusya ve Rusya Federasyonu'nda kullanılan para birimi) – Rus. “рубль-rubl”; semaver
(özellikle çay demlemekte kullanılan, içinde kömür yakacak ocağı bulunan, elektrikle de
çalışabilen, bakır, pirinç vb. metallerden yapılmış musluklu kap) – Rus. “самовар-samavar”;
sovhoz (Sovyetler Birliği'nde devlet eliyle yönetilen tarım işletmesi) – Rus. “совхоз-savhoz”;
şapka (keçe, hasır, kumaş, ip vb. ile yapılan başlık v.b.) – Rus. “шапка-şapka”; talika (dört
tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası) – Rus. “телега-telega”; telatin (bir tür sağlam,
yumuşak dana veya öküz derisi) – Rus. “телятина-telyatina”; troyka (Rusya'da, üç atla
çekilen kızak veya araba) – Rus. “тройка-troyka”; vatka (giysilerde, omuzların dik durmasını
sağlamak amacıyla içine konulan parça) – Rus. “вата, ватка-vata, vatka”; votka (tahıl
tanelerinin damıtılmasıyla elde edilen alkollü içki) – Rus. “водка-vodka”; zanka (iki atlı
kızak) – Rus. “сани, санки-sani, sanki” ...
2.
Türkiye Türkçesi ağızlarında kullanılan Rusça kelimeler: Abrıl (nisan-Elazığ ve
Erzurum yöresinde) – Rus. “апрель-aprel”; bedire (kova-Erzurum, Kars ve Muş yöresinde) –
Rus. “ведро-vedro”; bırat (kardeş- Erzurum yöresinde Ruslara dostça hitap etmekte
kullanılırmış) – Rus. “брат-brat”; boçka (yayık-Erzurum yöresinde) – Rus. “бочка-boçka”;
çaynıh (çaydanlık-Bayburt, Kars yöresinde) – Rus. “чайник-çaynik”; gamandar, gamendar
(komutan-Erzurum, Kars yöresinde) – Rus. “командир-kamandir”; gapısga (kapuskaErzurum ve Uşak yöresinde) – Rus. “капуста-kapusta”; gırah (kenar-Erzurum, Iğdır ve Kars
yöresinde) – Rus. “край-kray”; istikan (bardak- Erzurum, Kars yöresinde) – Rus. “стаканstakan”; kartol (patates-Erzurum yöresinde ve farklı ses değişimleriyle Kars, Kayseri
ağızlarında) – Rus. “картофель-kartofel”; peçet (mühür-Bayburt, Kars yöresinde) – Rus.
“печать-peçat”; sımışka (ayçiçeği-Erzurum, Kars ve Rize yöresinde) – Rus. “семечкоsemeçka”; saldat (Rus askeri-Erzurum ve Kars yöresinde) – Rus. “солдат-soldat”; vedre
(kova, külek-Rize, Artvin ve Kars yöresinde) – Rus. “ведро-vedro”; zavot (peynir v.b. yapılan
fabrika-Bayburt ve Kars yöresinde) – Rus. “завод-zavod” ...
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4. SONUÇ
Rus dili ile Türk dili arasındaki ilişki tarihin bilinmeyen dönemlerinden itibaren başlamış ve
asırlar boyu devam eden bu ilişki günümüze kadar ulaşmıştır. İki millet arasındaki kültürel,
tarihi, ekonomik ve askeri ilişkiler neticesinde, özellikle Türk dilinden Rus diline olmak üzere,
karşılıklı ödünçlemeleri de beraberinde getirmiştir. Türk dilinden Rus diline geçmiş olan
kelimeleri sıraladığımızda yüzyıllar boyu bu coğrafyayı etkisi altına alan Türk dilinin Rus
diline olan etkisinin boyutu ortaya çıkmaktadır. Türk dilinden geçmiş olan kelimeleri
kullanım alanlarına göre sınıflandırdığımızda tarihin erken dönemlerinden itibaren her
alanda Rus dilini etkisi altına aldığını görmek mümkündür. Kaynağı Fars, Arap v.b. diller
olmasına rağmen kelimelerin konumu itibariyle Türkçeden geçmiş olması da ayrıca önemli
bir faktördür. Etkileşim sadece kelime alışverişi olarak kalmamış, yukarıda da sıraladığımız
gibi, Türk kökenli isimlerin ve lakapların Rus soyisimleri olarak kullanılmasına da yol
açmıştır.
Rus dilinden Türk diline kelime geçişi 19. yy sonu ve 20. yy. başında daha sık yaşandığını
söyleyebiliriz. Öncelikle 1877-1878 Osmanlı-Rus münasebetleriyle yakınlaşan iki milletin
daha sonraları 1.Dünya Savaşı döneminde doğuyu (Erzurum, Kars, Ardahan) bir süreliğine
kuşatmasıyla hız kazanmıştır. Ancak Türk dilinin Rus diline etkisiyle kıyasladığımızda Rus
dilinin etkisi hissedilmeyecek kadar azdır. Yazı diline oldukça az bir etkisi olan Rus dilinin
doğu grubu ağızlarındaki söz varlıklarında etkisi daha fazladır. Ağızlarda kullanılan bazı
kelimelerin zamanla yazı diline geçtiğini söyleyebiliriz.
Sonuç itibariyle farklı dil ailelerinden olan Rusça ve Türkçe tarihin erken dönemlerinden
itibaren birbirlerini etkilemeye başlamış ve bu etki günümüzde de devam etmektedir. Coğrafi
konumu itibariyle birbirine oldukça yakın olan iki milletin bu etkileşimi devam ettirmesi
kaçınılmazdır.
Kısaltmalar:
Tr. = Türkçe
Rus. = Rusça
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THE ASSESSMENT IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING/LEARNING ON THE BASIS OF
ACTION-BASED PERSPECTIVE
EYLEM ODAKLI PERSPEKTİFE GÖRE YABANCI DİL
ÖĞRETİMİ/ÖĞRENİMİNDE DEĞERLENDİRME1
Rıfat GÜNDAY2
ABSTRACT
The social, economic, political and technological advances in our age make it a necessity to learn to know more than one
language. Nowadays learning a foreign language has become must in every field and in both social and individual context.
Besides the setting of the goals of the programme, the organisation of the content that will lead us to the aims, and the selection
of the method to be followed, the dimension of the assessment is very important so as to be successful in language teaching
because it is only possible to find out whether we have reached our targeted success through assessment. In the year of 2000, a
new method called action-based has emerged. This method gives importance to such applications such as: acquiring the skill
rather than loading information,, the use of language rather than the effort to learn a language, the co-acting with the others
rather than the priority of the communication with someone else, outside the classroom tasks as well as the classroom learning
activities,, projects, scenarios targeted towards action. This new method also defends that not only the foreign language learners
should be assessed not only with the scores that they have received in the exams but also with all of their activities they have
done such as assignments, project and the tasks and the performance they have displayed during the learning process. Different
evaluation types such as Success assessment/Proficiency assessment or direct assessment are included. All the language skills
are taken into consideration. Beside which skill will be assessed, it is important that the learner has the chance of assessing
himself/herself within the self-assessment activities. The assessment can be made both through using face to face and
multimedia and other materials by means of distant education.
Key Words: Foreign Language Teaching, Action-based Perspective, Learning, Assessment, Self-assessment.

ÖZET
Yaşadığımız çağdaki toplumsal, ekonomik, politik ve teknolojik gelişmeler artık birden çok dil bilmeyi zorunlu kılmaktadır.
Günümüzde yabancı dil öğrenme her alanda, hem sosyal hem de bireysel bağlamda önemli bir gereksinim haline gelmiştir.
Yabancı dil eğitiminde başarı sağlayabilmek için, program hedeflerinin belirlenmesi, hedeflere ulaştıracak içeriğin düzenlenmesi,
izlenecek yöntemlerin seçimi yanında değerlendirme boyutu da büyük öneme sahiptir. Zira hedeflenen başarıya ulaşılıp
ulaşılmadığı ancak değerlendirme yoluyla saptanabilir. 2000’li yıllarda yabancı dil öğretimi/öğrenimine yönelik Eylem Odaklı
Perspektif adlı yeni bir yöntem gelişir. Bu yöntemin bazı öncelikli uygulamaları: bilgi yükleme yerine beceri kazandırma, dili
öğrenme çabası yerine dili kullanma eylemi, başkası ile iletişim kurma önceliği yerine başkası ile ortak hareket edebilme, beceri
edinimi, sınıf içi öğrenim etkinlikleri yanında sınıf dışı görevler, projeler, eyleme dönük senaryolar. Yabancı dil öğrenenlerin
sadece sınavlarda aldıkları notlara göre değil, öğrenme sürecinde hazırladıkları tüm etkinlik (ödev, proje, görev) ve gösterdikleri
performanslara göre de değerlendirilmesini öngörmektedir. Başarı değerlendirmesi / Yeterlilik değerlendirmesi ya da Doğrudan
değerlendirme / Dolaylı değerlendirme gibi farklı değerlendirme türlerine yer verilmektedir. Değerlendirmede tüm dil becerileri
dikkate alınmaktadır. Hangi becerilerin değerlendirileceği kadar öğrenenin bu becerileri öz değerlendirme etkinlikleri
çerçevesinde kendisinin değerlendirebilmesine olanak bulması da önemlidir. Değerlendirme yüz yüze yapılabileceği gibi
multimedya araç ve materyalleri kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla da yapılabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil eğitimi, eylem odaklı perspektif, öğrenme, değerlendirme, öz değerlendirme.
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1. GİRİŞ
Yaşadığımız bilgi ve teknoloji çağında toplumsal, ekonomik ve politik gelişmeler toplumlar
arası iletişim, etkileşim ve işbirliğini önemli ölçüde etkilemiştir. Küreselleşmenin de etkisiyle
birey, şirket ve kurumlar başka ülkelerle yoğun işbirliğine başlamışlardır. İletişimin kurulup
işbirliğinin sürdürülmesi ise ancak ortak iletişim dilini kullanmakla mümkündür. Bu nedenle
yabancı dil öğretimi/öğrenimi hem bireylerin hem de ülkelerin geleceği açısından zorunluluk
arz etmektedir. Artık bir yabancı dil bilmek de yeterli bulunmayıp, dünyada yaygın olarak
kullanılan dillerin birkaçını bilmek her alanda rekabet ve başarı için kaçınılmaz
gözükmektedir.
2000’li yıllara gelinirken bilgi ve iletişim teknolojilerinde baş döndürücü hızla gerçekleşen
gelişmeler ve özellikle Avrupa Birliği ülkeleri arasında yaşanan entegrasyon süreci yabancı
dil öğretimi/öğrenimine yönelik yeni bir yöntem arayışını gündeme getirir. Bu gelişmeler
doğrultusunda 21. yüzyılın bireysel ve toplumsal yaşamında yabancı dil gereksinimine cevap
verebilecek yeni bir yöntemin ilkeleri 2001 yılında yayınlanan Diller İçin Avrupa Ortak
Başvuru Metninde ortaya konur. Bu kuramsal temele dayalı olarak Eylem Odaklı Perspektif
adı altında yeni bir yöntem gelişir. Yöntemin temel hedefi, okul, günlük yaşam ve iş yaşamı
gibi sosyal ortamlarda iletişimin ötesinde ortak eyleme dönük yabancı dili kullanabilmektir.
Yeni yöntemin bazı öncelikli uygulamaları: bilgi yükleme yerine beceri kazandırma, dili
öğretme/öğrenme çabası yerine dilin eyleme dönük kullanımını öğrenme, başkası ile iletişim
kurma önceliği yerine başkası ile ortak hareket edebilme, sınıf içi öğrenim etkinlikleri ve
görevleri yanında sınıf dışı görevler, senaryolar, projeler ve ortak eylemler gerçekleştirme.
Yabancı dil eğitiminde istenen başarıya ulaşabilmek için program hedeflerinin belirlenmesi,
hedeflere ulaştıracak içeriğin düzenlenmesi ve izlenecek yöntemlerin seçimi yanında
değerlendirme boyutu da büyük öneme sahiptir. Zira hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı ancak
ölçme ve değerlendirme yoluyla saptanabilir. “Bireylerin bilgileri öğrenip öğrenmediklerini,
ön bilgilerini geliştirip geliştirmediklerini ve bilgilerini davranışa dönüştürüp
dönüştürmediklerini belirlemenin yolu ise ölçme ve değerlendirme işlemlerinden
geçmektedir” (Kıyıcı, 2011:180). Değerlendirme programlı eğitimin dört aşamasından
sonuncusunu oluşturmaktadır.
Bir yöntemden diğerine bazı farklılıklar olmakla birlikte yabancı dil öğretimine yönelik
gelişen tüm yöntemler değerlendirme boyutuna yer vermektedir. Bazıları dilbilgisi
öğreniminin değerlendirilmesine öncelik verirken, bazıları konuşma becerisinin ediniminin
değerlendirilmesini ön planda tutmuş, bazıları bilgi kazanımını değerlendirirken, bazıları
performansı değerlendirmişlerdir.
Eylem Odaklı Yöntem;
1) Yabancı dil öğrenenlerin sadece sınavlarda aldıkları notlara göre değil, öğrenme sürecinde
hazırladıkları tüm, etkinlik, ödev, proje, görev ve gösterdikleri performanslara göre de
değerlendirilmesini öngörmektedir.
2) Yüz yüze sınıf ortamında ölçme ve değerlendirme yapılabileceği gibi internet aracılığı ile
web ortamında uzaktan eğitim yoluyla da yapılabilmesini uygun görmektedir.
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3) Uygulanan başlıca değerlendirme türleri ise: 1-Başarı (Erişi) değerlendirmesi / Yeterlilik
değerlendirmesi, 2-Normatif değerlendirme / Ölçütlere göre değerlendirme, 3-Eşik
değerlendirme / Süreklilik yaklaşımı gibi on üç kategoride ikili karşıtlık oluşturan yirmi altı
türe ayrılmaktadır.
2. EYLEM ODAKLI YÖNTEM
Eylem odaklı yönteme temel teşkil eden Avrupa Konseyi’nin 2001 yılında yayınladığı Diller
İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde ve bu yöntemin kuramsal temellerinin oluşumunda
önemli katkıları olan Puren’in (2002a) çalışmalarında yeni yöntem için “eylemsel perspektif”,
“eylemsel yaklaşım”, “eylemsel hedef”, “ortak eylem”, “eylemsel pedagoji”, “eylemsel yöntem”
kavramları kullanılmaktadır. Bu kavramlar, yabancı dil öğretimi/öğrenimi konusunda
eylemsel boyutu ve işbirliğini ön plana çıkartan yeni bir bakış açısını ortaya koymaktadır. Söz
konusu yöntem, dil öğrenenleri hedef dili konuşan toplumla her tür iletişim ve etkileşime
geçebilecek dil kullanıcıları olarak tanımlamaktadır. “Yaşayan dillerin öğrenimi, öğretimi,
değerlendirilmesi, dillerin kullanım ve öğreniminin genel bir sunumu üzerine yapılanmalıdır.
Öncelikli hedef eylem odaklı olup, öğrenen ve dili kullanan, özel bir eylem alanı çerçevesinde,
belli bir çevrede görevleri yerine getirmek durumunda olan sosyal aktörler olarak
değerlendirilmektedirler” (OBM, 2001: 15). Eylem odaklı yöntemde sosyal aktör olarak
tanımlanan öğrenen, sadece yabancılarla iletişim kuran değil, yaşamın her alanında
başkalarıyla ortaklaşa hareket eden, her türlü görev ve eylemi hedef dilde gerçekleştirebilen
birisi olarak görülmektedir.
Eylem hem bireysel hem de kolektif bir boyut içerir. Örneğin sınıfta ya da gerçek yaşamda
bireyin sadece kendisiyle sınırlı kalan dil kullanım eylemi söz konusu olabildiği gibi bireyin
sınıfta veya toplumda başkaları ile harekete geçerek bir eylem gerçekleştirme durumunda
kolektif bir boyut da söz konusudur. Ortak eylem, hedef dilde etkileşimden öte işbirliği
içerisinde çok farklı etkinlik ve görevlerin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. “Etkileşim”
boyutunda daha çok iletişim ve bilgi yoluyla başkaları üzerinde etki yaratmak asıl hedef iken,
“ortak eylem” boyutunda iletişim ve etkileşimin ötesinde hedef, kolektif çerçevede
başkalarıyla birlikte hareket etmek, her işi birlikte yapabilmek, ortaklaşa sosyal bir eylemi
gerçekleştirmektir. Eylem odaklı yöntemde iletişim, iletişimsel yöntemdeki gibi amaç değil,
birlikte hareket edebilmek için bir araçtır. İletişim, insanlar arasında basit bir ilişki kurmayı
kapsarken, ortak eylem, hedef dilde gerçek yaşamda kolektivist ve yapılandırmacı boyutta
birbirini anlamayı ve bir işi gerçekleştirebilmeyi öngörür (Bange, 1992: 2; Perrichon, 2008:
73). Yeni yöntemde hedef dil aracılığıyla “kişiler arası eylem” den “ortak eyleme” doğru bir
değişim ve yöneliş söz konusudur. Eylem odaklı yöntemin temeli yapılandırmacı anlayışa
dayanmaktadır. Bu nedenle yöntemin temel ilkelerini yaparak ve yaşayarak öğrenme
anlayışında aramak yerinde olur.
Yeni yöntemin bazı öncelikli uygulamaları; sınıf içi alıştırma ve etkinlikler yanında sınıf dışı
projeler, senaryolar ve görevlere yer vermesi, değerlendirme boyutunda belli bir zamanda
gerçekleştirilen sınavların yanında, öğrenim süreci içerisindeki farklı etkinlik çalışmalarını da
göz önünde bulundurmasıdır. Puren’e (2004a: 12) göre öğrenenin dili öğrenmek amacıyla
öğrenim sürecinde gerçekleştirdiği bir iş “görev”, dil kullanıcısı olarak toplumda
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gerçekleştirdiği bir iş ise “eylem” olarak adlandırılabilir. Görev, öğrenim amaçlı iken eylem,
kullanım ve sosyal amaçlıdır. Dolayısıyla okulla ilgili olan ödevler “görev”, gerçek yaşama
dönük ödevler ise “eylem” olarak değerlendirilmektedir. İletişimsel yöntemde sınıf içi
görevler ön planda iken, eylem odaklı yöntemde daha çok gerçek yaşamda doğrudan veya
internet üzerinden gerçekleştirilmesi istenen eylemler ön plandadır. Bununla birlikte eylem
odaklı yöntem bu iki türü de kapsamaktadır (Perrichon, 2008: 78). Yeni yöntem, öğrenme ile
kullanım arasında sıkı bağ kurulmasını öngörmektedir. Öğrenimin verilen görev ve
eylemlerden yola çıkarak gerçekleştirilmesi anlayışı öne çıkmaktadır. Bununla birlikte göreve
dayalı yöntemde görev, yöntemin ana odağını oluştururken, eylem odaklı yöntemde görev,
ana çerçevelerden sadece birisini oluşturmaktadır.
Puren (2003: 9) görevi, izlenen program çerçevesinde belirlenen dil ürününü ortaya koymak
için öğrenenlerin bilinçli bir şekilde gerçekleştirmek zorunda oldukları iş olarak
tanımlamaktadır. Ona göre dil öğretimindeki bu görev bir metnin özetini çıkarmadan
bilinmeyen sözcüklerin sözlükte anlamlarını bulmaya çeşitlilik arz etmektedir. Eylem odaklı
yöntemde “görev” günlük yaşamın olağan işlerinden her birisi olarak değerlendirilir. Yabancı
dil öğretimi/öğreniminde uygulamaların ağırlıklı olarak “ortak görev çerçevesinde
gerçekleşmesi” (Vion, 1992: 125) uygun bulunmaktadır.
Eylem odaklı yöntem, yabancı dil öğretimi/öğreniminde multimedya araç ve materyallerinin
de kullanımı ile öğrenim sürecinin çeşitlendirilmesini ve okul dışında da sürdürülmesi
olanaklarından yararlanılmasını benimsemektedir. Günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerinden
insanlar arasında iletişimin artması, multimedya araçlarının gelişimi yabancı dil öğretimine
gereksinimi artırdığı gibi farklı öğretme ve öğrenme yöntem, teknik, strateji ve
uygulamalarını gündeme getirmiştir. Yeni yöntem iletişim ve eyleme dönük zengin ve özgün
materyallerin kullanımına yer vermektedir. İletişim ve etkileşimin gerçek sosyal ortamda
olması hedeflendiğinden bu hedefleri gerçekleştirmekte multimedya araç ve materyalleri,
özellikle de internet önemli olanaklar sunmaktadır.
Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ve sosyo-bilişsel öğrenme kuramından esinlenerek
geliştirilen eylem odaklı yöntem, öğreneni eğitimin merkezine koymakta ve öğretimden çok
öğrenimi ön planda tutmaktadır. Öğrenenlerin rolü yeniden tanımlanmaya ve şekillenmeye
başlamıştır. Öğrenenler öğrenme eyleminin gerçekleşmesinden sorumlu görülmektedir.
Öğrenen, belirlenen hedefe ulaşmak için kendi öğrenim sürecini kendi bilişsel düzeyi ve
öğrenme kapasitesine göre düzenleyebilir (Gombert, 1990: 15). Yabancı dil eğitiminde
öğretim yerine öğrenim ön plana çıkarken, öğrenme “öğrencinin doğrudan bilgiyi kendisinin
özümsediği, öğretmen bilginin zorunlu olarak kendisinden edinildiği bir medyatör değil
eğitim durumunun bir organizatörü olduğu anlayışı ile tanımlanmaktadır” (Houssaye, 2000:
42). Amaç öğrenenleri otonom öğrenmeye, sınıf dışında da işbirlikçi öğrenmeye ve özgün
materyalleri kullanmaya teşvik etmektir denilebilir. Öz öğrenmede öğrenim sadece dersle
sınırlı kalmayıp yaşamın her anında ve her yerde gerçekleştirebilecek bir durum olarak
değerlendirilmektedir. Öğrenenin hedef dilde internette bir haber okuması veya internette
sosyal medyayı kullanması ya da bir televizyon programı izlemesi birer öz öğrenme
örneğidir. Eylem odaklı yöntem öğrenenin hem öğrenim süreç ve etkinliği hem de
değerlendirmeye temel oluşturacak alıştırma, proje, senaryo ve görevlerin
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yapılandırılmasında etkin rol almasını benimsemektedir, bu nedenle portfolyoya büyük önem
verilmektedir.
Yöntem dinleme, konuşma, okuma ve yazma dört temel becerisi ile sözcük bilgisi, dilbilgisi,
sesletim ve kültür tamamlayıcı becerilerinin kazandırılmasını hedeflemektedir.
3. EYLEM ODAKLI YÖNTEMDE DEĞERLENDİRME
3.1. Değerlendirme Türleri
Yabancı dil öğretimi/öğreniminde on üç kategoride ikili karşıtlık oluşturan yirmi altı tür
değerlendirmeden söz edilmektedir. Eylem odaklı perspektifin temel dayanağını oluşturan
Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde de yer alan bu değerlendirme parametreleri
aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Bertocchini ve Costanzo, 2008: 206-212; OBM, 2001: 139144):
1-Başarı (Erişi) değerlendirilmesi / Yeterlilik (Kapasite) değerlendirmesi:
Burada başarının değerlendirilmesi, belli hedeflere erişinin, bir başka deyişle öğretilenin
değerlendirilmesi şeklindedir. İzlenen program veya ders kitabına göre aylık ya da haftalık
sürelerde öğretilenlerin değerlendirilmesini kapsar. Program içeriğine dayalı, içsel bir
yaklaşım söz konusudur.
Yeterliliğin (kapasitenin) değerlendirilmesi ise öğrenilenlerin uygulamaya aktarılabilme ya
da gerçek yaşamda kullanılabilme düzeyinin değerlendirilmesini kapsar. Dışsal bir yaklaşım
sergiler.
2-Normatif değerlendirme / Ölçütlere (Kriterlere) göre değerlendirme:
Normatif değerlendirme öğrenenlerin birbirlerine oranla, bir başka deyişle bağıl
değerlendirilmesidir.
Ölçütlere göre değerlendirme,
değerlendirilmesidir.

ölçütler

doğrultusunda

her

öğrenenin

bağımsız

3-Eşik değerlendirme / Süreklilik yaklaşımı:
Öğrenim kalitesinin hedeflenen düzeye ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın, öğrenenlerin
kapasitelerinin belirlenen minimum eşik puana erişip erişmediğinin değerlendirilmesidir.
Süreklilik yaklaşımı, söz konusu alanla ilgili olası bütün kapasite düzeyleri hesaba katılarak,
edinim sürecindeki bir kapasitenin sınıflandırılmasıdır.
4-Süreç (sürece yönelik) değerlendirme / Zamanlı değerlendirme:
Süreç değerlendirme öğreten ve öğrenen tarafından derste sergilenen performansın,
gerçekleştirilen görev ve projelerin değerlendirilmesidir. Böylece verilen not derste,
dönemde ya da yıl içinde gerçekleştirilen tüm etkinlikleri içerir.
Zamanlı değerlendirme ise belirli bir zamanda, genellikle dönem başında veya sonunda, bir
sınav veya tarihi belli başka bir değerlendirme prosedürü sonucu yapılan değerlendirmeyi ve
notu kapsar.
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5-Biçimlendirici değerlendirme / Tümel (düzey belirleyici) değerlendirme:
Biçimlendirici değerlendirme öğrenenlerin güçlü ve zayıf yanları üzerine bilgi edinmeye
olanak sağlayan devamlı bir süreçtir. Bu bilgiler hem öğrenenlere dönüt olarak verilir hem de
öğretmenin bu bilgiler ışığında dersini düzenlemesi söz konusudur.
Tümel (düzey belirleyici) değerlendirme dersin sonunda elde edilen edinimlerin kontrol
edildiği ve bunların notla ölçüldüğü değerlendirme şeklidir. Bir becerinin güçlü bir şekilde
değerlendirilmesi söz konusu değildir. Çoğu zaman tümel değerlendirme normatiftir ve erişi
(başarı) test edilir.
6-Doğrudan değerlendirme / Dolaylı değerlendirme:
Doğrudan değerlendirme öğrenenin yapabilme, iletişim ve eylem becerilerini kapsar. Örneğin
öğretmen bir grup çalışması esnasında öğrenenleri gözlemler ve belli ölçülere göre onları
değerlendirir. Doğrudan değerlendirme aktif değerlendirme olarak da adlandırılabilir.
Doğrudan değerlendirme, konuşma ve yazılı üretim etkinliklerinde kullanılabilir. Bu
değerlendirme iki tür temel görevlerin değerlendirilmesini kapsar (Tagliante, 2005: 65-73):
1) Basitten karmaşığa dilsel ve iletişimsel görevlerin değerlendirilmesi: a) basit bir konuda
bakış açısını sunma, b) bakış açısını savunma veya kanıtlama, c) birçok yazılı, sesli veya
görsel dokümanlardan elde edilen bilgileri hakkında yorumda bulunma.
2) Karmaşık görevlerin değerlendirilmesi: a) bir belgeyi özetleme, b) eleştirel amaçla bir
doküman sentezi hazırlama, c) bir söyleşide yer alma.
Buna karşın dolaylı değerlendirme ise genellikle kağıt üzerinde veya dijital ortamda
gerçekleştirilen, yazılı testlere dayalı potansiyeli değerlendirir. Dinleme ve okuma becerisi
kapsamında sorulan soruları yanıtlama, verilen cümleleri tamamlama, eşleştirme gibi
alıştırmalara dayalı değerlendirme dolaylı değerlendirmedir. Dolaylı değerlendirme pasif
değerlendirme olarak da adlandırılabilir. Pasif değerlendirme öğrenenlerin anlama
becerilerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır. Pasif biçimlendirici değerlendirilme aynı
zamanda sesletim, sözcük, söz dizimi, yapı gibi konularda edinilen bilgilerin
değerlendirilmesini de içerir.
7-Performans değerlendirilme / Bilgi değerlendirilme:
Performans değerlendirmesi öğrenenin sözlü veya yazılı bir söylem örneği üretimini gerekli
kılar. Başlangıçta öğrenenlerin düzeyi belirlenir. Bu düzey bir eşik olarak kabul edilir ve
öğrenenlerin bundan sonra edindikleri kazanımlar gruptaki diğer öğrenenlere oranla
karşılaştırarak performansı değerlendirilir. Performans değerlendirmesinde bilgi ve beceriye
yönelik her tür sınava başvurulabilir.
Bilgi değerlendirilmesi, öğrenenin dil üzerine bildiklerini kanıtlaması amacıyla farklı tür
sorulara cevap vermesini gerekli kılar. Daha çok hedef dile yönelik bilgi boyutuyla ilintilidir.
8-Öznel değerlendirme / Nesnel değerlendirme:
Öznel değerlendirme bir gözlemcinin yargısıyla gerçekleştirir. Burada doğrudan
performansın kalitesine yönelik bir değerlendirme söz konusudur ve notlar belli bir yargı
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sonucunda verilir. Bu nedenle de öznel bir boyut içermektedir. Bunu önlemek için
standartlar oluşturmak önemlidir.
Nesnel değerlendirme, nesnel olarak hazırlanan testlerin kullanılmasıyla gerçekleşir. Nesnel
değerlendirme, yorum içermeyen kesin cevaplı soruları gerekli kılar.
9-Bir ölçek üzerinde değerlendirme / Bir kontrol listesi üzerinde değerlendirme:
Bir ölçek üzerinde değerlendirme, birçok düzeye göre hazırlanmış bir ölçekte öğrenenin
düzeyinin belirlenmesini içerir. Ölçek ile değerlendirmede derecesine göre öğrenen bir
dizinde uygun yere yerleştirilmektedir. Dikey boyutta önem söz konusudur (zayıf, orta, iyi,
pekiyi).
Bir kontrol listesi üzerinde derecelendirme, belli bir düzey veya program için belirlenen
konular listesinde öğrenen hakkında varılan yargıdır. Kontrol listesi öğrenenin kat ettiği yolu
gösterir. Yatay boyutta önem söz konusudur. Programda sunulan içeriğin ne kadarının
öğrenildiği değerlendirilir.
10-İzlenime dayalı yargıda bulunma / Kılavuza dayalı yargıda bulunma:
İzlenime göre yargılama, hiçbir kritere bağlı kalmaksızın öğrenenin sınıfta gözlemlenmesine
dayalı tamamen öznel bir değerlendirmedir.
Kılavuza dayalı yargıda bulunma, değerlendirmeyi yapanın öznel yargısının bir kenara
bırakılıp belli kriterlere bağlı olarak geliştirilmiş kılavuza göre değerlendirmedir.
11-Olistik (bütüncül) değerlendirme / Analitik (Çözümsel) değerlendirme:
Olistik değerlendirme genel bir yargılama içermektedir. Öğreten tarafından sezgisel yolla
farklı yönlerin bütüncül ve sentezci bir yaklaşımla ölçülmesidir.
Analitik değerlendirme, farklı yönlerin birbirinden bağımsız ayrı ayrı değerlendirilmesidir.
Yabancı dil öğretimi/öğrenimine yönelik değerlendirilmelerde her ikisinin bir arada yapıldığı
değerlendirmelere sıkça başvurulmaktadır. Beceriler önce ayrı ayrı değerlendirilmekte,
sonunda da tümel başarı değerlendirilmesinde bulunulmaktadır.
12-Seri şekilde değerlendirme / Kategorilere ayırarak değerlendirme:
Seri değerlendirme, global ölçekle farklı görevlerin seri bir şekilde değerlendirilmesini
kapsar. Bir görevin iyi ya da kötü olması sonuçta diğer kategorilerin notunu da etkiler. Bu tür
değerlendirmede öğrenenlerin zayıf yanlarının bazı güçlü yanlarıyla dengelenme olanağı
vardır.
Kategorilere ayırarak değerlendirme, tek bir görevin değerlendirilmesidir. Bu ayrık ya da
bileşik etkinlikleri kapsayabilir. Performans analitik yaklaşımla bir değerlendirme ölçeğine
göre yapılır.
13-Karşılıklı değerlendirme / Öz (Kendi kendine) değerlendirme:
Karşılıklı değerlendirme, öğretici veya başka biri tarafından yapılan değerlendirmedir.
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Öz değerlendirme, öğrenenin performansını kendisinin değerlendirmesidir. Öz
değerlendirmenin yapılabilmesi için bazı yeterlilik standartlarının açıkça belirlenmesi ve
öğrenenlerin hizmet içi eğitim ya da bu konuda deneyim kazanmış olmaları önemlidir.
Bu farklı tür değerlendirmeler (Tagliante, 2005: 16-18), öğrenen düzeylerinin tespiti,
program içerik ve etkinliklerinin düzenlenmesi, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının saptanması
açısından önemli bir işleve sahiptir.
3.2. Değerlendirilecek Beceriler / Yeterlilikler
Eyleme yönelik ve eylem yoluyla dil öğretimi/öğreniminde beceri yaklaşımıyla öğrenimin
değerlendirilmesi söz konusudur. Değerlendirilme boyutunda yeni uygulamalara yer
verilmeye başlanılmıştır. Sınavlar bilgi, bilgiyi uygulamada kullanma, yaşam becerileri,
öğrenme becerileri, dilbilimsel, toplumdilbilimsel ve yarar boyutlarında iletişim becerilerini
kapsamaktadır (Scallon, 2004: 23; Perrichon, 2008: 245-250). Öğrenenler, istenen bilgileri
verebilme, dili doğru kullanabilme ve kendilerinden istenen eylemleri (proje, görev, senaryo)
gerçekleştirebilme becerilerine göre değerlendirilmektedirler. Ulaşılan sonucun süreç, bilgi,
ürün ve eylem bazında değerlendirmesi söz konusudur. Değerlendirmeye dayanak
oluşturacak başlıca yeterlilikler şu şekilde sıralanabilir:
1) Genelde değerlendirme dört temel beceri üzerine dayanmaktadır. Bununla birlikte
bilgilerin yeterli bir şekilde verilip verilmediği, düşünceler arasında bağıntının kurulması,
doğru sözcüklerin kurulması, dilbilgisi kurallarını uygulama, sesletimi doğru yapma, kültürel
boyuta özen gösterme dört temel becerileri değerlendirirken dikkate alınmaktadır.
2) Dilin nesne olarak yapısının öğrenilip öğrenmediğini kontrol etmek yerine, becerilerin
kazanılmasında özne olarak bağlamsal işlevselliğinin edinilip edinilmediğinin değerlendirme
önemli görülmektedir.
3) Çoktan seçmeli, doğru-yanlış, kısa yanıtlı, bir başka deyişle bilgiye dayalı sınav yerine, bir
eylemi gerçekleştirmeye yönelik performans durumlarını değerlendirme sınavı tercih
edilmektedir. Daha önceki yabancı dil öğretim yöntemlerinde bilgilerin ölçülmesi daha ön
planda iken, eylem odaklı yöntemde bilgi, uygulama ve performans boyutlarının birlikte
değerlendirilmesi söz konusu (Le Boterf, 2000-2006: 156-165) olmakla birlikte bilgiyi
ölçmeden çok, dilin eyleme yönelik kullanımının değerlendirilmesi anlayışı
benimsenmektedir.
4) Öğrenenin dil üzerine kuramsal bilgiyi bilip bilmediği değil, bilginin nasıl yapılandığını
kavrayıp kavramadığı değerlendirilmektedir.
5) Öğrenenlerin pasif durumda kaldıkları tek düze bir sınav yerine, aktif olarak iletişim ve
etkileşim içerisinde oldukları bir sınav tercih edilmektir. İletişimlerinin eylemsel boyutunun
dikkate alındığı sınavda adayların; gerçek bir iletişim olanağı sunan, bir anlam içeren, yeterli
olan ve tanımlanabilir bir sonucu olan etkinlikler sergilemeleri istenmektedir (Bourguignon,
Delhaye, Puren, 2007: 29).
6) Eylem Odaklı Yöntem, özne konumunda olan öğreneni bir görevi gerçekleştirmeye çalışan
kişi olarak değil, görevlerin gerçekleştirilmesinde rol alan sosyal aktör olarak
değerlendirmektedir (Vial, 2001: 40; OBM, 2001; Perrichon, 2008: 253).
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7) Puren (2002: 62) dil öğretimi/öğreniminde “proje eğitimi”nden söz etmekte ve dil-kültür
öğrenimi
çerçevesinde
öğrenenlerden
ortak
eylemleri
de
içeren
projeler
gerçekleştirmelerinin önemine vurgu yapmaktadır. Ancak, proje, dil öğretimine yönelik
hedeflerle ilintili olmak, her düzeye uygulanabilir olmak, dilin kullanım boyutunu içermek
zorundadır. Proje örnekleri: a) öğrenenlerden bir hafta sonu magazin programı hazırlamaları,
b) bir reklam ürünü tasarım ve tanıtımı videosu hazırlamaları, c) hedef dilde ülkelerini
tanıtmaya yönelik sözlü veya yazılı bir proje hazırlamaları istenebilir.
8) Görev odaklı değerlendirme de proje odaklı değerlendirmeye benzemektedir. Görevler
öğrenenin hedef dilin konuşulduğu ülkede günlük yaşamda karşılaşabileceği gerçek durumlar
çerçevesinde gerçekleştirilmesine özen gösterilmelidir. Görev yoluyla öğrenme anlayışı
çerçevesinde, verilen senaryodan hareketle sosyal eylem becerileri değerlendirilmektedir.
Görev örneği: Erasmus programı kapsamında bir yıl eğitimini Paris Sorbonne
Üniversitesi’nde sürdürecek bir Türk öğrencisiniz. Paris’e vardınız, yurt veya ev bulana kadar
bir otelde kalacaksınız. Bunun için ilanları veya ilgili dokümanları inceleyip sözlü ve yazılı
dilde multimedya araçları kullanarak veya yüz yüze iletişim ve etkileşim içerisinde gerekli
görevleri yerine getireceksiniz. İlan adresine e-mektupla cevap bırakılabilir. Sözlü görev
kapsamında ise telefon açıp görüşme yapılabilir veya sesli mesaj bırakılabilir.
9) Portfolyoda yer alan görevler, etkinlikler de belli bir program çerçevesinde sürdürülen
eğitim sonucunda süreç temelli değerlendirme de dikkate alınmak durumundadır. “Avrupa
Dil Portfolyosu’nun uluslararası kullanımı tasarlanmaktadır. Portfolyo uygulaması, çok çeşitli
diller içerisinde her tür öğrenme deneyimini kaydederek öğrenicilerin çok dilli yetiye doğru
ilerleyişlerini belgelendirmeyi mümkün kılacaktır. Portfolyo ile öğrenenlerin kendi öz
değerlendirişlerine göre her dildeki yetilerini, düzenli bir şekilde güncellenmiş raporlarla
bildirmeleri özendirilmektedir” (OBM, 2001: 22). Portfolyoda yer alacak her belge öğrenenin
çalışmalarını, gerçekleştirdiği görevleri ve becerileri ne denli geliştirdiğini belgelemektedir.
10) Yapay durumlar üzerinden değerlendirme yapmak yerine özgün materyaller üzerinden
dilin gerçek ortamda kullanıma yönelik değerlendirme yapılma olanağı bulunmaktadır.
Günümüzde multimedya araçlarının gelişmesi ile web ortamında sunulan etkinlikler ve
uzaktan eğitim olanakları öz değerlendirme fırsatlarını çeşitlendirmekte ve artırmaktadır.
3.3. Ortak Başvuru Metni ve Değerlendirme
Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni, değerlendirmenin öğrenme programlarından
öğrenenlerin başarı düzeylerine kadar tüm boyutları kapsamasını öngörmektedir.
Değerlendirme ölçütlerinin, olumsuzluklar dikkate alınarak değil olumlu özellikler göz
önünde bulundurularak yapılması ilkesi benimsenmiştir.
Her yabancı dil ve yaş grubu için ölçme aracı olarak ortak referans dil düzeyleri
belirlenmiştir. Tüm temel dil becerilerine yönelik bir standart geliştirilmiştir. Her düzey için
beceri bazında istenen kazanımlar tanımlanmıştır. Dolayısıyla değerlendirme bu kazanımlara
ulaşılıp ulaşılmadığına göre yapılmak durumundadır.
Belirlenen dil düzeylerine uygun ve hedeflenen becerilere yönelik Avrupa Dil Sınavı
Hazırlayanlar Birliği (ALTE) dil betimleyicileri ölçeğini hazırlar. Avrupa komisyonu, yabancı
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dil eğitiminde değerlendirme boyutu üzerine DIALANG Dil Değerlendirme Sistemi ölçeğini
geliştirir ve bu proje multimedya araçları üzerinden internette çeşitli dil becerilerine yönelik
farklı düzeylerde öz değerlendirme ölçeği olanağı da sunar.
Ortak Başvuru Metni değerlendirme ile ilgili üç temel yaklaşım ortaya koymaktadır (2001:
21):
1. Test ve sınavların içeriklerinin belirlenmesi,
2. Hem belirli bir yazılı ya da sözlü performansın değerlendirilmesi ile ilgili olarak,
hem de sürekli yapılan öğretmen, arkadaş değerlendirmesi ya da kendi kendini
değerlendirme ile ilgili olarak, bir öğrenme hedefine ulaşmanın ölçütlerinin
belirtilmesi,
3. Mevcut test ve sınavların yeterlik düzeylerinin tanımlanması ve böylece farklı
yeterlik belirleme sistemleri arasında karşılaştırmalar yapılmasına imkân
verilmesi.
Bir ortak başvuru çerçevesi içinde tanımlanmış yetilerin yerleştirildiği basamak
derecelerinin, bir ölçü kuramı üzerinde temellenecek biçimde nesnel olarak saptanmaları
yolu benimsenmiştir. Altı düzeye dayalı bir değerlendirme ölçeği oluşturulmuştur. İki tür
ölçek söz konusudur (OBM, 2001: 138):
1.
Yeterlilik ölçekleri: A1, A2, B1, B2, C1, C2 olmak üzere altı ana düzeyden
oluşmaktadır. Ara düzeyler için ise A1+, A1++ veya A1.1, A1.2. şeklinde daha fazla
ayrıştırma kullanılabilir. Ara düzeyler için bu gibi notlar vermek mümkün
olabilmektedir.
2.
Sınav derecelendirme ölçeği: Ortak başvuru Metninde önerilen genel not
derecelendirmesi 1 ile 5 arası basamaklardan oluşmaktadır. %5-pekiyi, 4-iyi, 3-orta,
2-yetersiz, 1-başarısız şekilde değerlendirilmektedir. 3 puan geçerli not almak için
yeterlidir.
Sınıf ortamında sınavlar test, açık uçlu yazılı sınavlar veya sözlü sınav şeklinde
olabilmektedir. İletişimsel yetinin bileşenlerinin değerlendirilmesi ağırlık kazanmaktadır.
İletişimsel dil yeterlilikleri: dilbilimsel, toplum-dilbilimsel ve edimsel (pragmatik)
yeterliliklerin ortaya çıkmasını fırsat tanıyacak sınav uygulaması aşamalarının
yapılandırılmasını kapsamaktadır.
Genel yabancı dil sınavlarına gelince, örneğin Fransız Milli Eğitim Bakanlığı’nca yabancıların
Fransızca düzeylerini değerlendirmeye yönelik gerçekleştirilen DELF/DALF türü sınavlar,
Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’ndeki düzeylerle uyumlu şekilde
gerçekleştirilmektedir. Başarı notu 100 üzerinden değerlendirilmektedir. Başarı sayılmak ya
da diplomayı alabilmek için toplam puanın en az %50 sini almak gerekmektedir. Tüm
beceriler %25 üzerinden değerlendirilir. Ancak her beceri türünden en az 25 üzerinden 5
puan almak zorunludur.
B1 düzeyinde sınav örneği:
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1) Dinlediğini anlama: 2 adet ses veya hareketli video dinlettirilir. 2 kez dinleme olanağı
sunulur. Dinlenen videoların maksimum süresi 5-6 dakikayı aşmaz. Daha sonra dinlenilen
veya izlenilen video üzerine sorular yöneltilir. Süre: 30 dakika.
2) Okuduğunu anlama: 2 adet 1-2 sayfalık yazılı metin verilir ve metinle ilgili yazılı olarak
yöneltilen çeşitli sorular cevaplandırılır. Verilen bir göreve ilişkin yararlı bilgilerin metinden
bulunması istenebilir. Dokümanın içeriği çözümlenebilir. Süre: 30 dakika.
3) Sözlü üretim: İki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada aday jürinin yönelttiği sorulara
cevap vererek karşılıklı konuşma gerçekleştirilir. Burada adayın konuşmada verilen sorulara
uygun, tutarlı ve anlaşılır cevaplar verebilmesidir. İkinci aşamada yaklaşık 4-5 dakika
belirlenen bir konuda konuşması, verilen bir doküman üzerine bakış açısını ortaya koyması
veya telefonda bir alıcıya yönelik 2-3 dakikalık mesaj kaydı bırakması istenir. Verilen bir
doküman üzerine konuşma durumunda aday dokümandaki bilgiler, fikirlerden hareketle
kişiler düşüncelerini ifade eder, bir sonuca varır. Konuşma becerisinin ikinci aşaması için
yaklaşık 10 dakika öğrencilere hazırlanma süresi verilir. Süre: 15 dakika.
4) Yazılı üretim: Belirlenen bir konuda 150-200 kelimelik bir yazı (deneme, makale) kaleme
alması veya e-posta yazması istenir. Yazılı anlatımda ürünün belirtilen uzunlukta olmasına,
konunun bütünlük içerisinde, açık ve tutarlı bir şekilde sunulmasına, toplumdilbilimsel
boyuta uygunluğa, ifadelerin ve sözcüklerin doğru seçimine, dilbilgisi ve yazım kurallarına
özen gösterilmesi gerekmektedir. Süre: 45 dakika.
3.4. Öz Değerlendirme
Öğrenim stratejilerinden “üstbilişsel stratejiler” öz değerlendirme ve öz düzeltme boyutlarını
da kapsamaktadır. Eylem odaklı yöntemde kendi kendine öğrenme çerçevesinde öz planlama,
öz yönetim, öz değerlendirme önemli stratejiler olarak yer almaktadır.
Eylem odaklı perspektifte hangi becerilerin değerlendirileceği kadar, öğrenenin bu becerileri
öz değerlendirme etkinlikleri çerçevesinde kendisinin değerlendirebilmesine olanak bulması
da önemlidir. Öz değerlendirme, öğrenenin görevleri gerçekleştirip gerçekleştiremediğini test
etmesidir. Bu amaçla multimedya araçları ve özgün materyaller kullanarak öz değerlendirme
yapabilmek önemlidir. Özellikle ortak eyleme dönük gerçekleştirilen sosyal görevler ile
öğrenen sadece kendi bilgi ve becerisini değil aynı zamanda başkalarına oranla kendi
performansını da, bir başka deyişle başkaları ile iletişim ve etkileşime geçebilme
performansını değerlendirme olanağı bulur. Örneğin bir başkasıyla sosyal medya aracılığı
veya e-posta ile yazışma sonucu edindiği başarı düzeyi veya durumu. Bireysel eylemlerin de
öz değerlendirilmesi yapılabilir. Öz değerlendirme hem belli bir programa başlamadan önce
düzeyini görmek hem de bir programı bitirdikten sonra kazanımlarını test etmek için
yapılabilir. Nihai hedefe ulaşıp ulaşamadığını öğrenen öz değerlendirme ile saptayabilir.
4. SONUÇ
Eylem odaklı perspektife göre dil, eylemsel amaçları gerçekleştirmede bir araç olarak
düşünülmektedir. Öğrenenleri farklı yabancı dillerde her tür ortak eylemi gerçekleştirebilen,
farklı toplumsal bağlamlarda hedef dili kullanabilen bireyler olarak yetiştirmek
hedeflenmektedir.
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Tüm dillerin yabancı dil olarak öğretimi/öğrenimine yönelik ortak bir değerlendirme
standardı geliştirilmiş ve beceriye dayalı değerlendirme yaklaşımı benimsenmiştir.
Değerlendirme aşamasında tüm temel dil becerilerinin değerlendirilmesine yer
verilmektedir. Farklı etkinlikler çerçevesinde düzenlenen sözlü veya yazılı sınav türleriyle
özgün iletişim, görev ve eylem becerileri de değerlendirmede dikkate alınmaktadır.
Yüz yüze sınıf ortamında yapılabileceği gibi internet aracılığı ile web ortamında uzaktan
eğitim yoluyla da ölçme ve değerlendirme yapılabilmektedir. Multimedya araçlarının
sunduğu olanaklardan değerlendirme boyutunda yararlanılması uygun görülmektedir. Eylem
odaklı yöntemde hangi becerilerin değerlendirileceği kadar, öğrenenin bu becerileri öz
değerlendirme etkinlikleri çerçevesinde kendisinin değerlendirebilmesine olanak bulması da
önemlidir. Bu konuda uzaktan eğitime yönelik birçok web yazılımı kullanarak öz
değerlendirme yapabilme olanakları sunmaktadır.
Türkiye’de de yabancı dil sınavları Eylem odaklı yöntem ve Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru
Metni’nde öngörülen standartlar doğrultusunda, TOFEL ve DELF/DALF türü sınavlardaki gibi
tüm temel dil becerilerinin iletişimsel ve eylemsel boyutta değerlendirilmesine yönelik
olmalıdır.
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ABSTRACT
Nowadays, many factors play an important role in learning and teaching process. Not only the organization of the course content,
but the quality of the physical conditions also make significant contribution to foreign language courses. Since foreign language
learners, often far from the country where the target language is spoken, try to acquire that language and learning in their own
country, organizing the learning environment and planning are required to develop course content.
Both students’ motivation and physical conditions can be changed through physical conditions. In this study, physical conditions
of places, namely classes’ effects to the foreign language education have been investigated. The size of the class, specially
designed furniture give opportunity to children for different types of studies in foreign language and to play games. The effects of
learning like being in the target country with the help of materials in the class have been investigated. By observing foreign
language courses in Samsun, the importance of physical conditions and its contribution to lesson will be analysed.
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ÖZET
Günümüzde, öğrenme ve öğretme süreçlerinde birçok faktör önemli rol oynamaktadır. Sadece, ders içeriklerinin düzenlenmesi
değil, aynı zamanda fiziki koşullar da yabancı dil derslerinin kalitesine önemli derecede katkı sağlamaktadır. Yabancı dil
öğrenenler, genellikle hedef dilin konuşulduğu ülkeden uzakta, kendi ülkelerinde o dili edinmeye ve öğrenmeye çalıştıkları için,
öğrenme atmosferinin düzenlenmesi, planlanması, ders içeriklerinin geliştirilebilmesi için gereklidir. Hem öğrencilerin yabancı
dil için hazırbulunuşluk durumu hem de motivasyonları fiziki koşullar aracılığı ile değiştirilebilmektedir.
Bu çalışmada öğretim yapılan fiziki mekanların, yani sınıfların yabancı dil eğitimine etkileri araştırılmıştır. Sınıfların büyüklüğü,
özel olarak tasarlanmış, hareket ettirilebilir mobilyaların seçilmiş olması, yabancı dil derslerindeki farklı çalışma türlerinin ve
oyunların oynanmasına olanak sağlamaktadır. Hedef dilin konuşulduğu ülkeden uzak olunması sebebiyle öğrenme mekânının
duvarlarındaki ve içindeki materyallerin hedef dilin kullanıldığı ülkedeymiş hissi vermesinin etkileri araştırılmıştır. Samsun’da
yabancı dil kurslarındaki sınıfları gözlemlenerek, yabancı dil derslerinde fiziki şartların önemi ve derse katkısı ortaya konacaktır.
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1. GİRİŞ
Küreselleşen dünyada her şey çok hızlı değişmekte ve gelişmektedir. Bu gelişmelere
ayak uydurmaya çalışan öğretim yöntemleri de son yıllarda farklılaşmıştır. Öğrencilerin sabit
kalıp hazır bilgiye maruz bırakıldığı öğretmen merkezli eğitim verimli bulunmamış, bu
durum yerini bilgiye ulaşma fırsatını ve isteğini öğrenciye veren, öğrenme ve edinme
sürecine bireyleri aktif olarak dahil eden öğrenci merkezli eğitime bırakmıştır.
Öğrenci merkezli eğitimde keşfeden, problem çözme yeteneği gelişen, ekip olarak
çalışmayı ve iletişim kurmayı öğrenen ve öğrenme sorumluluğunu alan bireyler yetişmesi
amaçlanmaktadır. Bilgi doğrudan bireye aktarılmamakta, ancak bireyin hem fiziksel hem de
sosyal çevresi ile etkileşimi sürecinde kurulmaktaydı.(Karataş, Güven,2000)
Öğrenme, çok yönlü ve bütüncül bir eylemdir. İnsan farklı duyuları olan ve bu sayede
değişik kanallar aracılığıyla aktif bir öğrenme gerçekleştirebilecek olan bir varlıktır. Öğrenci
merkezli eğitim bireyin farklı duyular aracılığıyla bilgileri edinmesini sağlar. Dinamik ve
sosyal bir varlık olan insanın sadece konuyu anlatan kişiyi dinleyerek gerçekleşen rutin
eylemde tam bir öğrenme sağlaması mümkün değildir. Öğrenme bireyin içsel yolculuğunda o
güne kadar beraberinde getirdiği şemalarla yenilerini örüntülemesiyle ilgilidir.” Bu modern
derslerde
öğretmen
öğrencilerinin
ön
bilgileriyle
bağlantı
kurmak
için
çabalıyor.”(Wellenreuter,2005) Aktas bu konuda şunları söylemistir ;
Bu yaklaşım öğrencinin içinde yaşadığı çevreyi ve çevre içindeki yerini,
değişik değer yargılarını ve kendi bakış açısını sorgulamayı da
kapsadığından ister istemez öğrencinin eleştirel bir bakış açısı elde
etmesine ve karşılaşabileceği sorunların üstesinden gelme becerisinin
gelişmesine katkıda bulunacaktır.(Aktaş,2005)
Yabancı dil eğitimi bir dilin dört becerisini öğretmeye yönelik görünse de bunun çok
ötesindedir. Yabancı dil eğitimi hem bir kültürü mümkün olduğu kadar tanıtmak, dili
öğretilen toplumların düşünce ve davranışlarını benimsetmek hem de bireyin kendine ve bir
parçası olduğu toplumu daha iyi tanımasını sağlayan, yabancı ve farklı olana saygılı ve
toleranslı olmayı öğreten kompleks, karmaşık ve uzun bir süreçtir.”Yabancı dil öğrenmek bir
ülkenin dilini öğrenmekten öte insanını, kültürünü tanımak yoluyla çağdaş bir dünya görüşü
edinebilmektir.”(Genç,2004). Yabacı dil derslerinde genellikle öğrencileri hedef dilin
konuşulduğu ülkeye gönderme fırsatı sunmak mümkün değildir. Bu yüzden dil öğretilen
mekânların klasik sınıf havasından çok farklı olması gerekmektedir. Bireyin bilmediği,
yabancı olduğu kültür ve kelimeleri, adeta bir konuşmacı dinleyen bir dinleyici konumunda,
klasik sınıf düzeni içinde kavramasını beklemek beklenildiği gibi olumlu sonuçlar
doğurmamaktadır. “Yabacı dil öğretiminde başarısızlıktan söz edildiğinde konuyla ilgili pek
çok etken aklımıza gelmektedir. Bunların arasında ilk bakışta öğretmenlerin donanımı,
öğrencilerin ilgisi, motivasyonu, dersin işlenişinde uygulanan yöntem, ders araç ve gereçleri,
öğrenme ortamı gibi pek çok etken başarıyı önemli ölçüde etkilemektedir.”(Aktaş,2005)
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Yabancı Dil Sınıf Tasarımı

Sınıf, öğretim araç ve gereçlerini içinde barındıran, ders ortamına yönelik öğelerle
yapılandırılmış ve bir kurum bünyesinde bulunan mekanlardır. Sınıf aslında tüm fiziksel
tanımlarının yanında bireylerin öğretmen ve sınıf arkadaşlarıyla iletişim kurup sosyalleştiği
ve aitlik hissi oluşturan, belli bilgi ve becerilerin kazandırılmaya çalışıldığı ortamlardır.
Derslik ise öğrenme sürecinde temel birimleri oluşturmakta ve öğrencilerin günlerinin büyük
bir bölümü bu hacimlerde geçmektedir. Eğitim yapılarının en önemli ve genel fiziksel mekanı
olan derslikler ise insanların ilk çocukluktan gençliğe kadar olan süreçte yaşamlarının büyük
bir bölümünü geçirdikleri mekanlardır.(Başkan, Sözen,2001)
Okul hayatı boyunca öğrencilere sunulan birçok ders vardır. Bunları sayısal, sözel ve
beceri dersleri olarak gruplandırırsak bir diğer grubu da yabancı dil oluşturur. Tüm dersler
içerik bakımından öğretim metotları ve hedefleri kazanımlar açısından birbirinden çok
farklıdır. Ne var ki tüm bu farklılıklara rağmen hepsi aynı sınıf ortamında ve aynı oturma
düzeninde yapılmaya çalışılmaktadır. Öğrenci için ders öğretmen derse başlamadan başlar.
Bu şu demektir: dersin başında öğretmeni tarafından motive edilmeye çalışılan öğrenci sınıf
ortamı sayesinde ders başlamadan motive olmuş olabilir, ya da sınıf ortamı sayesinde motive
olmamış olabilir.(Menikheim,2000)
Sınıf, öğrenciyi etkileyebilen bir güce sahipken bu durum verimli kullanılmamaktadır.
Tüm duyulara hitap etmesi gereken yabancı dil derslerinde nitelikli girdiler çok önemlidir.
Bir yabancı dil programındaki başarı, doğrudan hedef dil ile ilgili alınan anlaşılabilir girdinin
niteliği ve niceliği ile ilgilidir. Yabancı dil eğitiminde zengin anlaşılabilir girdi sağlama konusu
göz ardı edilip dilin öğelerini öğretmeye yönelik çalışmalar ön plana çıktığı için gerekli verim
alınamamaktadır.(Akt. Ali Işık,2008)
Öğrencinin yabancı dil öğrenme motivasyonunu, merakını arttırmak için
yeni, tanıdık olmayan örneğin öğretilen dilin konuşulduğu ülke-kültüre ait
resimler kullanılmalıdır. Bu resimler ayrıca öğrencinin dilini öğrendiği ülkekültüre ilişkin doğru imgeler oluşturmasını sağlayacaktır. Görsel unsurların
öğrencilerin dilbilgisi konusunu daha kolay ve kalıcı anlamasına yardımcı
olmasını, sözlü iletişime geçmesini kolaylaştırması, duyduğunu anlama, yaratıcı
yazma becerisinin gelişmesine katkı sağlaması, yeni sözcükleri daha kolay
anlamlandırması ve kalıcı öğrenmesine, metin çözümlemesine yardımcı olması
beklenmektedir.(Ünver,2013)
Ders ortamı, öğrenme mekanı kavramından ne anlaşıldığına bağlı olarak her seferinde
farklı şekillenmektedir. Sınıf tasarımı gizli bir ders planıdır. Her ne kadar yıllık planlar yapılsa
da sınıfın şekillendirilmesi, duvarların tasarımından tüm araç ve gereçlerin yerleştirilmesine
kadar her şey o ortamda nasıl ders işleneceğine karar vermiş olur. Thomas Sylvester’a göre
“Nasıl oturursan öyle öğrenirsin. (Sylvester, 1994)
Bir yabancı dil sınıfı çok yönlü bir yaşam alanı olmalıdır. Birey ders haricinde sınıfta bir
şeyler çalışmak, öğrenmek veya bir şeylerle ilgilenmek istediğinde her türlü materyal ve
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donanıma olanak sağlayan bir mekan olmalıdır. Öğrenciler, iyi bir Almanca öğretimi için
bilgisayar, video, televizyon gibi araçların derste kullanılması gerektiğini belirtmektedir.
(Kırmızı,2010) Bu gereçlerin aslında asıl amacı dört dil becerisine hitap etmekte yardımcı
olmalarıdır.

1.2.

Türkiye’de ve Avrupa’da Sınıflar

Avrupa’da az sınıf mevcutları ile ders yapıldığı bilinmektedir. Bu nüfus yoğunluğu ile de
yakından ilintilidir. Her ne kadar evvelce kalabalık sınıf mevcutları varsa da şu anda bu sorun
çözülmüş görülmektedir. Kalabalık gruplar maalesef yöntem ve tekniklerin uygulanmasını ve
sınıf yönetimini zorlaştıran bir faktördür.
Avrupa’da sınıf tasarımına çok önem verilmektedir. Fakat bu öğretmenin tek başına
uğraşacağı bir ilgi alanı olmamalıdır. Okul yönetimin bunu desteklemesi, üzerine düşeni
yapması ve öğretmeni ile uyum içerisinde çalışması gerekmektedir. Sonrasında, öğretmen
öğrencileri ile beraber karar vermelidir. Öğrenciler söz sahibi ve etkin oldukları bir mekanı
sahiplenerek sorumluluk almaktadırlar.
Sıra ve sandalyeler öğrencilerin bulundukları yaşta ortalama fiziksel özellikleri dikkate
alınarak tasarlanmalıdır. İlkokullarda sıralar ve sandalyeler bile rengarenk üretilmektedir.
Masalar yere monte değildir, sandalyeler ise her sınıfta farklı büyüklük ve şekildedir. İlgi
duydukları alanlar ve öğrenme şekilleri farklı olan öğrencilerin 1. sınıftan 12. sınıfın sonuna
kadar aynı sıralarda okumaları eğitimde yaş faktörünün dikkate alınmadığını göstermektedir.
Avrupa’da öğrenciler sınıflarının kendilerine ait bir yaşam alanı olduğuna inanırlar .
Her sınıfta bulunan lavabo sayesinde, ellerini ihtiyaç duyduklarında yıkayabilmekte, suları da
oradan içerek en temel ihtiyaçlarını gidermiş olmaktadırlar. Türkiye’de ise maalesef
öğrenciler sınıfların kendi yaşam alanı olduğu fikrine alışık değillerdir. Sınıfı kendilerine
bağlayan bir öğe olmadığı için öğrenci kendini o sınıfa ait hissetmemektedir. Sınıf ortamına
olan tutum ve davranışlarının kendi evlerindeki ile örtüşüp örtüşmediği ise ayrı bir araştırma
konusudur.
Avrupa’da öğrenciler sınıflarının duvarlarına sınıf öğretmenlerinin özel bir müdahale
gerektirmediğini düşündüğü her şeyi asabilmektedirler. Tabi ki ilk uygulamalar/özgürlükler
bazen aşırılıkları beraberinde getirebilse de bu kültürün yerleştirilmesi öğrenciye kendini
rahat ve yaşadığı mekanı benimsemiş hissetmesi için önemlidir. Öğrenci yeri geldiğinde
sevdiği sözü duvara yazıp asabilmeli, yeri geldiğinde ise öğrendiği konu hakkında aklında
tutmak istediği ders notlarını sınıftaki panolara yapıştırabilmelidir. İşte bu noktada sınıfın bir
uyum gerektirdiğini, diğer bireylerin isteklerine saygı duyması gerektiğini, bir grup içinde
uzlaşarak yaşamanın gerekliliği fikrini bireyler ilk sınıflardan itibaren öğrenmektediler. Alan
öğretmenlerinin, kendi derslerine ait sınıflarının olması büyük bir avatajdır. Nasıl ki kimya
öğretmeninin dersine uygun özel tasarlanmış deneye uygun bir sınıfı oluyorsa, bir yabancı dil
öğretmeninin de kendi dersine özel bir sınıf olmalıdır. Kimya dersine giren öğrenci deney
gözlüğü ile deney malzemeleri sayesinde dersin heyecanını yaşıyorsa ve motive oluyorsa aynı
şey yabancı dil dersleri içinde geçerlidir.
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2. YÖNTEM
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden gözlem kullanılmıştır. Samsun ilinde
bulunan on farklı yabancı dil merkezi ziyaret edilmiş ve sınıflar gözlemlenmiştir.
3. BULGU VE YORUMLAR

Samsun’da ziyaret edilen ve gözlemlenen yabancı dil merkezi sınıflarında,
yabancı dil sınıfı olduğuna dair bir işarete rastlanmamıştır. Sınıflar öğretmen masası,
sıralar, sandalyeler ve projeksiyon cihazından oluşmuştur. Duvarlar tertemiz,
bembeyaz ve bomboş bulunmuştur.
Kendileriyle görüşülen öğretmenler yapılan çalışmayı çok gereksiz görmüş ve
yabancı dil öğretiminde verimin sınıf ortamıyla bir ilgisi olmadığını ifade etmişlerdir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Her şey kişinin algısıyla alakalıdır. Her birey sahip olduğu bilgi birikimine ve bakış
açısına göre hayatı algılar. Öğretmenler, her türlü öğrenme tipine hitap edecek şekilde sınıfını
biçimlendirmelidir. Mesleki donanım ve metot becerisi bu yüzden çok önemlidir. Öğretmen
yeniliklere açık olan, günceli takip eden ve uygulayan hatta çalışmalarıyla önder olan bireyler
olmalıdır. Her öğretmen kendi tarzıyla derslerine ne sınıfına küçük bir dokunuş katmasıyla,
öğretmenler arası etkileşim sonucu bu olumlu gelişmeler domino etkisi gibi süreç içerisinde
büyük değişiklikler ve olumlu sonuçlar gözlenebileceğine inanılmaktadır.
Tabi ki, öğretmen elinden gelen gayreti gösterirken onun en büyük destekçi okul
idaresi olmalıdır. Kendisine çerisinde gerekli malzemelerin olduğu geniş bir mekan tahsis
edilmelidir. Gerisi öğretmenin ve öğrencilerinin işçiliğine bırakılmalıdır. Her ne kadar makas,
yapıştırıcı, renkli karton ve kalemler, temel ve basit kırtasiye malzemeleri gibi düşünülse
eğitimde ortaya çıkarabileceği görsel şölenin etkileri yadsınamaz. Bununla beraber yeterli
temel malzemesi olmayan bir çok sınıf ve okul mevcuttur. Okullarda teknolojiden
faydalanmak kolaylıktır fakat mekanları nitelikli kullanılmayacak teknolojiyle donatmak
yerine oralarda nitelikli el becerisi ürünlerini arttırmak faydalıdır. El becerisi uğraşları her
yaşta insanın dikkatini çekebilecek ürünlerdir. Bu sayade sadece öğrencinin motor becerileri
gelişmez; öğrencinin derse olan ilgisi artar, düşünme ve ortaya ürün çıkarma yetisi gelişir.
MEB’ in ve YÖK’ün ortak çalışması gerekmektedir. Eğitim fakülteleri diploma dağıtan
kurumlar olmaktan kurtarılmalı, birkaç ayda alınan formasyon eğitimlerinin sonunu
getirilmeli ve öğrencilerin en iyi şekilde mezun olabilmeleri için uğraşılmalıdır. Bunun için
tabi ki akademik kadroların iyleştirilmesi gerekmektedir. Öğretmenlik mesleğinin tıp eğitimi
gibi prestiji attırılmalıdır. Eğitim fakültelerine yüksek puanlarla girilmeli ve gerekli donanım
sağlanmadan da öğrenciler mezun edilmemelidir. Nasıl ki bir doktor insan hayatından
sorumluysa, öğretmen de bireylerin ve toplumların kaliteli olmasından sorumludur. Ve
tarafsız kurullar tarafından öğretmen olabileceğine karar verilen bireylere uygun ortam ve
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materyal tahsis edildiğinde, eğitim-öğretim kalitesinin ciddi oranda yükseleceğine
inanılmaktadır.
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ABSTRACT
By considering from real, As Herakleitos said,”The only thing which doesn’t change is change’s own.” With fast changing
technology,society on earth,began to close each other much more and interact among of them increases day by day. Along with
it,we see that Societies’ needs which are mutually concretize.As parallel to these needs, the necessity of learning foreign language
which is main element among societies appears.In last years, Foreigners’ learning Turkish demands increase fast. Along with
rising demands,at many subject,diffuculties are encountered. Being teached the state addings,is one of the diffuculties which are
encountered in education of Turkish as foreign language. In sentence,The state addings enable between nouns and verbs’
contact. With this contact set, state addings correspond to each meaning which will appear. ”+DAn” state adding is one of the
state addings which include this function in it. In the teaching of the “+DAn”state adding, being referred to namings which are
mentioned such as “Going out”,”Leaving”,”Breaking off” explain the only function of “+DAn” state adding. While this situation
causes troubles among the Turkish students, In that foreign students, the situation is more serious.The research’s goal is
enabling fourty verbs which needs to “+DAn” state adding in sentence, to twenty two foreign students who took Turkish
adequateness certificate in C1 level of Kahramanmaraş Sütçü İmam University , in using this adding and catching on meaning
which it gives and by detecting mistakes which they do and in this direction ,presenting advise.
Key Words: Kahramanmaraş Sütçü İmam University, The teaching Turkish to Foreigners, state addings, +DAn state adding.

ÖZET
Herakleitos’un dediği gibi “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” gerçeğinden yola çıkarak, hızla değişen teknolojiyle
birlikte dünyadaki toplumlar birbirlerine daha da yakınlaşmaya başlamış ve aralarındaki etkileşim gün geçtikçe daha da
artmıştır. Bununla birlikte toplumların birbirlerine olan ihtiyaçlarının belirginleştiğini görmekteyiz. Bu ihtiyaçlara paralel olarak
toplumlar arasındaki iletişimin temel ögesi olan yabancı bir dil öğrenme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda
yabancıların Türkçe öğrenme talebi hızla artış göstermiştir. Artan taleplerle birlikte birçok konuda zorluklarla karşılaşılmıştır.
Hâl eklerinin öğretilmesi, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan zorluklardan biridir. Hal ekleri, cümlede adlar ile
adlar, adlar ile fiiller arasındaki irtibatı sağlar. Kurulan bu irtibatla ortaya çıkacak olan her türlü anlamı hal ekleri karşılar. Bu
fonksiyonu içinde barındıran hal eklerinden biri +DAn hâl ekidir. “Çıkma”, “ayrılma”, “kopma” gibi isimlerle anılan +DAn hâl
ekinin öğretilmesinde sözü geçen adlandırmalar +DAn hâl ekinin tek bir işlevini ifade eder. Bu durum Türk öğrencileri arasında
karmaşıklığa sebep olduğu gibi yabancı öğrenciler açısından da problemler oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde eğitim gören, C1 seviyesinde Türkçe yeterlik belgesi almış yirmi iki yabancı
uyruklu öğrenciye +DAn hâl ekine ihtiyaç duyan kırk fiil cümle içinde kullandırılarak, bu ekin kullanımında ve verdiği anlamların
kavranmasında ne gibi yanlışlar yaptıklarını tespit edip, bu doğrultuda önerilerde bulunmaktır.
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1. GİRİŞ
Dilbilgisi konularının muhteva bakımından soyut özellikler barındırması, öğretiminde birçok
problemi beraberinde getirmektedir. Bilhassa Türkçe eklerin öğretiminde, yabancı uyruklu
öğrencilerin birtakım güçlüklerle karşılaştığı görülür. Karşılaşılan bu güçlüklerden biri de hâl
eklerinin öğretimine yöneliktir.
Hâl ekleri isimleri fiillere bağlayarak fiil grupları ve cümlelerin yapısını kuran, cümle ekleri
durumunda olan işletme ekleridir. İsimlere fiillerle birleşerek cümle yapısı meydana
getirecek her türlü işlekliği hal ekleri verir. Hâl ekleri esas itibariyle ismi fiile bağlayan
eklerdir (Ergin, 2008: 227).
İsmin başka bir kelimeyle ilgi kurmak üzere aldığı eke hâl eki; başka bir kelimeyle ilgi kurmak
üzere, ismin yalın olarak veya ek olarak bulunduğu duruma isim hâli denir. İsmin hâlleri
ismin diğer kelimelerle münasebeti sırasında içinde bulunduğu durumlardır. Hâl ekleri ismi
kendisine tâbi olmayan, kendisinin tâbi olduğu unsurlarla münasebete giren eklerdir. Bu
ekler ismi isimlere, edatlara ve bilhassa fiillere bağlayarak birçok münasebetler kurarlar ve
münasebetlerden birçok isim edat ve fiil grupları ile cümleler doğar (Gülensoy, 2000: 386).
Kurulan irtibatla ortaya çıkacak olan her türlü anlamı hal ekleri karşılar. Bu fonksiyonu içinde
barındıran hal eklerinden biri +DAn hâl eki’dir. “Çıkma”, “ayrılma”, “kopma” gibi isimlerle
anılan +DAn hâl ekinin öğretilmesinde sözü geçen adlandırmalar +DAn hâl ekinin tek bir
işlevini ifade eder. Şekil bakımından +DAn eki ile yapılan bu durumun sahip olduğu pek çok
görev bulunmaktadır. Zeynep Korkmaz bu ekin yaklaşık yirmi bire yakın farklı işlevini tespit
etmiştir (Korkmaz, 2009: 301-317). Bu fonksiyonları +DAn Hâl Ekinin Açıklanması, Kullanımı
ve İşlevleri adlı başlık altında ele aldık. Ablatif eki bünyesinde bu kadar farklı fonksiyonlar
barındırırken “çıkma”, “ayrılma”,” kopma”, “uzaklaşma” gibi kavramlar, bu ekin yalnızca tek
bir fonksiyonunu ifade ettiği için; bu ekin diğer fonksiyonları unutulmamalıdır.
+DAn hâl ekinin öğretiminde yaşanan sıkıntılardan biri, bu ekin, bu eki alabilen fiillerle
kullanılıp kullanılamadığına yöneliktir. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu eki alabilen fiilleri
tespitte zorlanırken, bu ekin hangi fiillerle kullanıldığında hangi anlamları muhteva ettiğini
tespitte de bir o kadar güçlük çekmektedirler. Buradan hareketle bu çalışmayı yapma
amacımız, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde eğitim gören, C1 seviyesinde Türkçe
yeterlik belgesi almış yirmi iki yabancı uyruklu öğrenciye +DAn hâl ekiyle kullanılabilen kırk
fiil cümle içinde kullandırılarak, bu ekin kullanımında ve verdiği anlamların kavranmasında
ne gibi yanlışlar yaptıklarını tespit edip, bu doğrultuda önerilerde bulunmaktır.
2. YÖNTEM
Çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde eğitim gören, C1 seviyesinde Türkçe
yeterlik belgesi almış yirmi iki yabancı uyruklu öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Uygulama
başlıca iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilere kırk fiil verilmiş ve bu
fiillerin +DAn hâl eki ile birlikte kullanılması istenmiştir. Bu fiiller de genel olarak iki farklı
özelliği taşımaktadır. Bir kısmı +DAn hâl ekini almış bir isim veya isim grubunu zorunlu öge
olarak alan hoşlanmak, usanmak, korkmak, bunalmak, bahsetmek gibi fiillerdir. Diğer fiiller
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ise bu ekin ekli olduğu isim ve isim grubunu zorunlu öge olarak almayıp genellikle +DAn eki
ile kullanılabilen okumak, içmek, silmek, almak, geçmek, dönmek gibi fiillerdir. Öğrenciler bu
kırk fiili bu ek ile birlikte kullanmaya çalışmışlardır.
İkinci bölümde ise bu ekin en yaygın beş fonksiyonunun kullanımına yönelik örnek cümleler
verip bunlara benzer cümleler kullanılması istenmiştir. Yabancılara Türkçe öğretimi ders
kitaplarında +DAn ekinin hangi fonksiyonlarının öncelikli olarak aktarılmaya çalışıldığı tespit
edilmiş ve belirlenen beş fonksiyonunun öğrenilip öğrenilmediği öğrencilerden gelen
cevaplarla anlaşılmaya çalışılmıştır. Yani her bir öğrenciden toplam 40+7 =47 cümle
istenmiştir. Bu eki kullanabilme becerilerini ölçmeye yönelik bir durum çalışması olduğundan
betimsel bir araştırmadır. Öğrencilere yapılan uygulamadan elde edilen veriler (+DAn hâl
ekinin kullanımında yapılan yanlışlar) yanlış çözümlemesi yoluyla incelenmiştir.
Yanlış çözümlemesi, öğrencilerin yaptıkları yanlışların gözlenmesi ve belli bir sisteme göre
sınıflandırılıp analiz edilmesidir. Yanlış çözümlemesi, öğretmenin öğretim tekniğini ve
öğretim materyallerini gözden geçirmesi, öğretme sürecini değerlendirmesi ve öğretim
programının yeniden düzenlenmesi konusunda yol göstericidir (Bölükbaş, 2011:1359). Yeni
bir dil öğrenen kişi, konuşma ve yazma becerilerinin kullanımında bazı hatalar yapmaktadır.
Bu çalışmada +DAn hâl ekinin kullanımına yönelik yapılan yazılı anlatımdaki hatalar
incelenecektir.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesinde eğitim gören, C1 seviyesinde Türkçe yeterlik belgesi almış yirmi iki yabancı
uyruklu öğrenci oluşturmaktadır.
Veri Toplama ve Verilerin Analizi
Bu çalışma, C1 düzeyinde Türkçe yeterlik belgesi almış olan öğrencilere yönelik hazırlanmış
bir uygulamadır. Çalışmada öğrencilerin +DAn hâl ekinin kullanımına yönelik yapılan yazılı
anlatımdaki hataları yanlış çözümlemesi yönteminden yararlanılarak analiz edilmiştir.
Hâl Eklerinin Sınıflandırılması
Zeynep Korkmaz hâl eklerini;
1.Yalın durum
2. İlgi Durumu
3. Yükleme Durumu
4.Yönelme Durumu
5. Bulunma Durumu
6. Çıkma Durumu
7.Vasıta Durumu
8. Eşitlik Durumu
şeklinde sınıflandırırken (Korkmaz, 2009:23-25); M. Ergin, T. Gülensoy, J. Eckmann, A.V.
Gabain bu sınıflandırmaya yön gösterme hâlini eklemişlerdir. (Ergin, 2008:227-228;
Gülensoy, 2000:386-388; Eckmann, 2003: 63; Gabain, 2007: 63-65). F.K.Timurtaş, bu eki
dahil ederken yalın durumu almamıştır (Timurtaş, 2005: 85-92). G. Karaağaç ise eşitlik,
yapma, neden, karşılaştırma, benzerlik, sınırlama durumlarını eklemiştir(Karaağaç, 2013:
330).
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Hâl eklerinin asıl fonksiyonu cümlede adlar ile fiiller, adlarla adlar ve adlarla edatlar
arasındaki irtibatı sağlamaktır. Bu irtibatı sağlamakta fonksiyonu en geniş olan ek +DAn hâl
ekidir.
+DAn Hâl Ekinin Açıklanması, Kullanımı ve İşlevleri
Ergin; ayrılma hâlini “Kelime gruplarında ve cümlede fiilin gösterdiği hareketin kendisinden
uzaklaştığını ifade etmek için isim ablatif hâlinde bulunur. Ablatif hâli için isim daima ek alır.
Demek ki ablatif eki umumiyetle uzaklaşma ifade eden bir ektir” ( Ergin, 2008: 235) şeklinde
tanımlar.
Karaağaç; “Söz öbeklerinde ve cümlelerde eylemin gösterdiği hareketin kendinden
uzaklaştığını bildirmek için uzaklaşılan varlığın adı, uzaklaşma durumunda bulunur.
Uzaklaşma durumu için daima ek kullanılır. Uzaklaşma ekinin ana işlevi, uzaklaşma ifade
etmektir. Bunun yanı sıra çıkma, ayrılma, kaynak, tür, başlama, yokluk vb. anlamlar da
yüklenebilir ”(Karaağaç, 2013: 341) diyerek açıklar.
Korkmaz; “Türkiye Türkçesinde dil benzeşmesine ve ünsüz uyumuna bağlı olarak +DAn
ekiyle karşılanan çıkma durumu, kelime gruplarında ve cümlede, fiilin gösterdiği oluş ve
kılışın kendisinden uzaklaştığını göstermek için kullanılan ad durumudur ” (Korkmaz, 2009:
301) der.
Gülensoy; “ İsmin kendisinden uzaklaşma ifade eden fiillerle münasebetini gösteren hâlidir
”(Gülensoy, 2000: 387) demektedir.
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi adlı kitabında bu ekin
işlevlerini şöyle açıklamıştır:
1. Bir oluş ve kılışın çıkış noktasını, hareketin nereden başladığını bildirir:
Köyden geliyorum. Sarıova’da bir kardeşim var (R. N. Güntekin, YG, 135).
Kalabalığın kapıdan girişi garip bir hâldi (F. R. Atay, Z, 5).
2. Eklendiği adı, fiile “-den dolayı, -dığı için” ifadesi ve sebep-sonuç ilişkisi ile bağlar:
Hastalıktan, yalnızlıktan, biraz da yoksulluktan son zamanlarda huyu çok değişti;
hırçın hiddetli bir ihtiyar oldu (Y.K. Karaosmanoğlu, KK, 166).
3. Zaman gösteren adlarda oluş ve kılışın zamanını bildirir:
Bizimkiler yarın sabah erkenden yola çıkacaklar.
4. Eklendiği adı, fiile bir nesnenin hangi maddeden yapıldığını veya oluştuğunu gösterme
ilişkisi ile bağlar:
Kemikleri güzel bir etle örtülü, adeta gül yaprağından bir ten (H. E. Adıvar, SP, 59).
5. Eklendiği adı, başka bir ad veya fiile bir bütünün parçasını gösterme veya o bütünden
gelme ilişkisi ile bağlar:
Ellerini sıktığı adamlarını alıp köy içine doğru yürüdü. Başında o ellerden yüzlercesi
dizilip duruyordu (F. Baykurt, YÖ, 189).
6. Bir bütünü bildirir, adı fiile bütünlük ifadesi ile bağlar:
Yiyeceklerin hepsinden birer parça tattı.
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7. Yer ve yön bildiren sözlerde ad tamlamasının tamlanan ögesi olarak fiildeki oluş ve kılışın
yer ve yönünü gösterir:
Yaşlı bir kadın dutların altından koşarak geldi (Y. Kemal, İM, 267).
8. Eklendiği adı, fiile bir şeyin kendiliğinden anlaşılması ilişkisi ile bağlar:
Kızcağızın taşradan yeni geldiği konuşmasından hemen anlaşılıyor.
9. Adlardan sonra başka, beri, dolayı, gayri, geri, sonra, yana gibi çıkma durumu isteyen
edatlarla birleşik edat grupları oluşturur ve farklı görevler yapar:
Çocukluğumdan beri tuhaf hareketlerimle onları hep korkuttum (O. Akbal, GS, 37).
10.Çıkma durumu eki almış bir ad, başka bir ad veya ad soylu kelime ile çıkma grubu
oluşturulabilir. Grubun ögeleri bir kelime grubu da olabilir:
Herhalde postacı şimdi adamın elinden kurtulur, Salih’e gökten düşmüş bir mektubu
getirirdi (O. Akbal, GS, 47).
11.Eklendiği adla daha sonra gelen sıfat arasında karşılaştırma ilişkisi kurar:
Fakat inşaat başlayacağı zaman birincisinden çok daha zorlu bir mesele çıktı (R. N
Güntekin, YG, 70).
12. Eklendiği adı fiile zarf ilişkisi ile bağlar:
Sıcaktan erir gibi görünen sokağı Yusuf’un doru atları birden şenlendirmişti (S. Çokum,
AB, 9).
13. Aynı kelimenin art arda çıkma ve yönelme durumlarına girmiş biçimleriyle, zarf
görevinde eş veya zıt anlamlı ikilemeler kurar:
Şarkı baştan başa beni anlatıyor.
14. Eklendiği adı fiile “… -dığı için , … -dan dolayı, dolayısıyla” anlatımıyla bağlar:
Halası sacın başında terli yüzünü tülbentiyle siliyor. Veli’nin gelişinden, bu sofrayı
birileriyle paylaşmaktan memnun (S. Çokum, AB, 220).
15. bez-, bık-, hoşlan-, kork-, kurtul-, nefret et-, usan-, ürk- gibi bir duygunun
etkisi altında kalma gösteren fiillerden önceki tamlayıcılara gelir:
Sonra bir gün bu hayattan bıkıverdi (S. F. Abasıyanık, TS, 1, 286 ).
16. Eklendiği adı; konuş-, söz et-, bahsetmek vb. bazı fiillere “hakkında,
üzerinde” anlatımıyla bağlar:
O durmadan bana olan hayranlığından söz ediyor. Yazılarımı kaçırmadan okurmuş (A.
Nesin, BSA, 31).
17. Eklendiği adı, fiile “ile, vasıtası ile” anlamı veren vasıta ilişkisiyle bağlar:
Harım, Çakır’ın köprüyü geçer geçmez sol kolda kalırdı. Değirmen suyundan kolayca
sulanabilirdi (F. Baykurt, YÖ, 10).
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18. Eklendiği adı, fiile veya başka bir ada “… mensup olma, ait olma, … yerden gelme, anlam ve
ilişki ile bağlar:
Tokluoğullarından Yakup, kasabanın iyi yetişmiş delikanlılarından birisi idi. İşini de pek
güzel yürütüyordu (T. Buğra, D, 185).
19. Eklendiği adı fiile “takiben, izleyerek” anlam ve ilişkisiyle bağlar:
Kozan’a iki yoldan gidilir (Y. Kemal, İM, 365).
20. Ekin, adı fiile “ hedef, maksat, sonuç” vb. bazı ilişkiler ile bağlayan örnekleri de vardır:
Eskisi gibi çalışmaktan, para kazanmaktan zevk alıyordu (R. N. Güntekin, YG, 101).
21. Eklendiği adla birlikte anlamca kaynaşmış ve deyimleşmiş birleşik fiiller oluşturur.
Birleşik fiilin ad ögesi birden fazla da olabilir:
Başından at-, baştan sav-, elden ayaktan kesil- gibi.
Bayram sorumsuz politikacılar gibi bol keseden atmaya başladı
(F. Baykurt, YÖ, 13) (Korkmaz, 2009: 301-317).
+DAn hâl ekinin sahip olduğu bu işlevler, bu ek için kullanılan “çıkma”, “ayrılma”, “kopma”
gibi ifadelerin; bu ekin fonksiyonlarını tam manasıyla karşılamadığını gösterir. Bu durum
Türk öğrenciler için bir karışıklık teşkil ederken, yabancı öğrenciler için durum daha da
karmaşık bir hâl almaktadır.
Agop Dilaçar, “çıkma”, “ayrılma”, “kopma”, “uzaklaşma” gibi kavramların ablatifin tek bir
görevini anlattığını, onun bilimsel tanımlamasına esas olamayacağını şöyle açıklar: Tutulması
gereken yol, bu hâle “+DAn hâli” demek ve onun türlü görevlerini göstermektir. Şekilce +DAn
eki ile yapılan bu “hâl”’in 30 kadar görevi, ilkokuldan liseye kadar her sınıfta azar azar
gösterilerek üniversitede bu iş tamamlanmalıdır. Eğer tek bir kavrama, örneğin “çıkmaya”
bağlı olarak bu hâle “çıkma hâli” der, öğrenci de bir kapıdan girdi öbür kapıdan çıktı örneği
karşısında kalırsa kapıdan girdi’yi nasıl “çıkma” kavramı ile bağdaştırabilir? (Dilaçar,
1989:95).
Prof. Dr. Günay Karaağaç bu ekin kullanımında 11 fonksiyondan söz eder. Bunlar şu
şekildedir:
1. Hareket ifade eden eylemlerle kullanıldığında uzaklaşma durumu, yer bildiren uzaklaşma
durumu olur. Gemiden çıktılar.
2. Ayrılma bildiren eylemler ile kullanıldığında, uzaklaşma durumu, ayrılma bildirir. Ağacı
dibinden kopardı.
3. Uzaklaşma durumu, herhangi bir şeyin türediği öz veya kaynağı bildirir. Ondan doğan
çocuk; Öğrenmek, işitmek, istemek vb. eylemlerle: Bunu kendi tarihinden öğrendi.
4. Uzaklaşma durumu, herhangi bir şeyin yapıldığı malzemeye veya benzediği şeye işaret
etmek için de kullanılır: tahtadan ev.
5. Uzaklaşma durumu, sık sık, neden ifade etmek için kullanılır: Tarladaki ekinler fırtınadan
darmadağın oldu.
6. Öznelik uzaklaşma durumu: Senin üzüntünden gözyaşlarım sel oldu.
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7. Karşılaştırma sıfat ve zarfları ile veya karşılaştırma duygusu uyandıran sözlerle
kullanıldığında uzaklaşma durumu, kendisiyle karşılaştırma yapılan şeyi bildirir: Senin
sözlerin bal ve şekerden daha tatlıdır.
8. Parça bildiren sözlerle, uzaklaşma durumu, parçanın ait olduğu bütünü belirtmek için
kullanıldığında, bölüm bildirici uzaklaşma durumu olur: Yüz dirhemden beş dirhemi.
9. Uzaklaşma durumu, bir hareketin araç veya aletini ifade için kullanıldığında araç gereç
uzaklaşması olur: Buluşmamıza öğrencilerden birini göndermişti.
10. Bazı durumlarda uzaklaşma durumu, hareket tarzını belirterek tarzlık uzaklaşma
durumunu gerçekleştirir: Yeni baştan yine şart koştular.
11. Demek, söylemek ve benzeri ifadeli eylemler ile, özne veya söz konusuna işaret eden
konuluk uzaklaşma gerçekleşir: Benden bunca destan söyledin. (Karaağaç, 2013: 342-344).
Bu ekin yukarıda belirttiğimiz fonksiyonlarından yabancılara Türkçe öğretimi ders
kitaplarında genellikle aşağıdaki fonksiyonlarının aktarılmaya çalışıldığı görülmektedir.
1. Bir oluş ve kılışın çıkış noktasını, hareketin nereden başladığını bildiren fonksiyonu (Gazi
Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi (A1-A2-B1)’de (s.82-83) ve Ankara Üniversitesi
Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı (A1-A2)’de (s.24) ).
2. Eklendiği adı, fiile “-den dolayı, -dığı için” ifadesi ve sebep-sonuç ilişkisi ile bağlanması
fonksiyonu (Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi (A1-A2-B1)’de (s.83-84) ve
sebep-sonuç ilişkisi örneklendirmesini Ankara Üniversitesi Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe
Ders Kitabı 3 (B2-C1)’de (s.127).
3. Eklendiği adı, başka bir ad veya fiile bir bütünün parçasını gösterme veya o bütünden
gelme ilişkisi fonksiyonu (Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi (A1-A2-B1)’de
(s.83).
4. Adlardan sonra başka, beri, dolayı, gayri, geri, sonra, yana gibi çıkma durumu isteyen
edatlarla birleşik edat grupları oluşturup farklı görevler oluşturma fonksiyonu (Yunus Emre
Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti A1 Ders Kitabı (s.66,131) ve Yunus Emre Enstitüsü Türkçe
Öğretim Seti A2 Ders Kitabı’nda (s.10-11).
5. Karşılaştırma ilişkisi fonksiyonu (Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti A1 Ders
Kitabı (s.123).
Yabancı uyruklu öğrencilere bu ekin işlevleri öğretilirken öncelikli olarak elbette yukarıdaki
beş fonksiyonu öğretilmelidir. Ancak ilerleyen kurlarda bu ekin diğer fonksiyonları da ihmal
edilmemelidir.

3. BULGU VE YORUMLAR
Yabancı uyruklu öğrencilerin +DAn hâl ekini kullanıp kullanamadıklarına yönelik yapılan 22
adet uygulamada öğrencilerden bu hâl ekiyle birlikte kullanmaları gereken 1034 cümle
istenilmiştir. Öğrenciler bu istenilen cümlelerden toplam 790 tanesine cevap vermişlerdir.
244’üne ise hiç cevap vermemişlerdir. Cevap verilen bu cümlelerden 443’ü doğru, 150’si
yanlış, 197’si bu ekin birlikte kullanılması istenilen fiil dışındaki bir kullanımdır. Başka bir
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ifadeyle soruların %42.84’ü doğru, %14.50’si yanlış, %23.59’u boş ve %19.05’i bu ekin
birlikte kullanılması istenilen fiil dışındaki bir kullanımdır.
Yanlışların Sınıflandırılarak Örneklendirilmesi
Yapılan uygulamada 23 çeşit hatalı örneklerle karşılaşılmıştır.
1.+DAn (ayrılma) hâli eki yerine (+I,+U) belirtme hâlinin kullanılması
Yapılan uygulamalar incelendiğinde yanlışların en çok +DAn hâl eki yerine belirtme hâlinin
kullanımında yapıldığı görülmüştür. Öğrenciler gramatikal açıdan ve anlamsal olarak anlamlı
cümleler kurmalarına rağmen bu cümleler ayrılma hâliyle kullanılmış isabetli cümleler değildir.
Benimle bu konuları bahsetme.
Bu yemeği kim zehirlenmiş.
Dün gecede aynı konuyu bahsettik.
Babam bana hep gençlik anılarını bahsederdi.
Arabayı inmekten özgür hissediyorum.
Bence bu konuyu kapatalım daha iyi olacak çünkü dün gece de aynı konuyu bahsettik ama bir
sonuç alamadık.
Bazı fiiller hem +Dan ayrılma hâli ekiyle hem de +I, +U yükleme hâli ekiyle kullanılabilmektedir.
Ancak uygulamamızda öğrencilerden verilen fiillerin +Dan ayrılma hâli ekiyle kullanmaları özellikle
istenmiştir. Öğrenciler gramatikal ve mantıksal olarak doğru yapıda örnekler vermiş olmakla beraber
bu cümleler +DAn ayrılma hâliyle kullanılmış örnekler olmayıp +I, +U yükleme hâliyle kullanılmış
cümlelerdir.
Kapasını kopartmaktan memnun değilim.
Neden bu gülleri koparıyorsun.
Bunu kaldıramıyorum, bana yardım eder misin lütfen?
Çocuklar güzel çiçekleri koparıyor.
2. -dıktan sonra yerine –mekten sonra kalıbının kullanılması
Hastalanmaktan sonra iyi dinlenmek gerekir.
O kitap okumaktan sonra toplantıda çok iyi konuşuyor.
O yemeği yemekten sonra midem bunaldı.
Bilgisayardaki dosyalar silmekten sonra geri gelmez.
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Ben ders anlamaktan sonra yazıyorum.
Babam çok sinirlenmekten sonra dışarıya çıktı.
Bitirmekten sonra çarşıya gidelim.
Hidiye vermekten sonra geri alma.
Parti bitmekten sonra bir lokantaya gidelim mi?
3. -dığından yerine –maktan kullanılması
Hırsız polisi görünce korkmaktan kendini sakladı.
Ordan hoşlanmaktan sürekli gidiyordu.
Onun bu anlamsız bakışları benden usanmaktan mı yoksa?
4. +DAn hâl ekinin kullanılmaması
Uçak inmekten korkmam.
Ayşe konu bahsettek.
Otobüsle yolculuk özel araba ile yapılan yolculuk daha kolaydır.
5. Bulunma +DA eki yerine ayrılma hâli +DAn ekinin kullanılması
Telefondan konuşan adamların sözlerini çok anlamam.
Bazı olayları anlamaktan zorlanıyorum.
Nangiyali çok çalıştığından dolayı dersleri anlamaktan hiç zorlanmıyor.
Kaldırımdan yürümek en doğrusudur.
6. +DAn hâl ekinin –madan/-meden zarf-fiil ekiyle ile karıştırılması
+DAn hâl eki ile –madan / -meden zarf-fiil eki karıştırılmıştır. Öğrencilerin önemli bir kısmı –
madan/-meden zarf fiil ekindeki +DAn’ı ayrılma hâli eki zannedip fillere zarf-fiil eki olan –madan/meden ekini getirmek suretiyle cümlede kullanmışlardır.
Kitap okumadan uyuyamam.
Sınıfa girmeden önce kapıyı çalın.
Hastalanmadan önce kendimize iyi bakmalıyız.
Öğrenciler üniversiteye girmeden önce öğrenci kartlarını göstermek zorundalar.
İpi koparmadan önce düzgün bir şekilde öl ondan sonra kopart.
7. Karşılaştırma ilgisi kuran bir cümle yaparken bahsetmek fiili ile konuşmak fiilinin karıştırılması
( Yakın anlamlı fiillerin karıştırılması)
Öğrencilerin bir kısmı birbirine yakın anlamlı fiillerin alacağı hâl eklerini karıştırarak kullanmıştır.
Konuşmak fiili araç hâli eki olan –la, -le almış bir ögeyi zorunlu öge olarak alır. Öğrenci, konuşmak
fiilinin –la, -le eki alması gerektiğini bildiği için bahsetmek fiilini de –la, -le ekiyle kullanmıştır.
Arkadaşımla bahsetmek öğretmenimle bahsetmekten daha iyiydi.
Ben babamla bahsetmekten hoşlanıyorum.
8. +DAn ayrılma hâli eki yerine +A yönelme hâli ekinin kullanılması
Bazı fiiller +DAn hâl ekiyle daha az kullanılabilmektedir. Koparmak, kilitlemek, girmek fiili de
bunlardan bazılarıdır. Öğrencilerden istenilen cümleler, tamamlayıcısının +DAn hâl eki olduğu
örneklendirmelerdir. Fakat öğrenciler tarafından verilen bazı cümlelerin fiilinin tamamlayıcısının
yönelme hâli eki olduğu görülmektedir.
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Sınıfa girdim ama hocaya dinlemedim.
İzin almadan odanıza girdiğimden özür dilerim.
9. Ayrılma hâli +DAn yerine bulunma hâli +DA kullanılması
Bahsetmek fiili, bir şeyden bahsetmek ya da birinden bahsetmek için kullanılır. +DAn hâl
ekini zorunlu öge olarak alan fiillerden biri de bahsetmek fiilidir. Ancak öğrencilerin bir
kısmı bahsetmek fiilini +DA bulunma hâliyle kullanmıştır.
Yarın müdürümle sende bahsedeceğim.
Bu konuda bahsetmek istemiyorum, istersen dün gece bahettiğimiz konuyu tekrar bahedelim.
Sınıfta çok konuşmakta sakının.
10. Bulunma +DA eki yerine ayrılma hâli +DAn ekinin kullanılması
Bazı olayları anlamaktan zorlanıyorum.
Nangiyali çok çalıştığından dolayı dersleri anlamaktan hiç zorlanmıyor.
11. –dıktan sonra kalıbındaki sonra edatının kullanılmaması
Benim bir arkadaşım var, hocayı gördükten bayıldı.
12. –mekten yerine –mesinden kullanılması
Ahmet her gün buraya gelmesinden hiç utanmıyor.
Yaşar Almanya’ya gitmesinden bahsediyordu.
13. -mesinden yerine –mekten kullanılması
Beni evde kilitlemekten kokoyorum.
14. -dıktan sonra yerine –meden sonra kalıbının kullanılması
Müdür toplantıda önemli konu bahsetmeden sonra çıktı.
15. +DAn hâl ekini fiilin tamamlayıcısına getirmeyip, fiili mastar hâline getirdikten sonra +DAn hâl
ekinin getirilerek kullanılması
Uygulamada öğrencilerden fiillerin tamlayıcısının +DAn hâl ekinin olduğu cümleler istenilmiştir. Bazı
öğrenciler ise verilen fiili mastarlaştırdıktan sonra +DAn ayrılma hâli ekini getirerek cümle
yapmışlardır.
Sigara içmekten nefret ederim.
Ben babamla bahsetmekten hoşlanıyorum.
Ben anlamsız konuşmaktan sıkılıyorum.
Kardeşım her sabah hocalarına ödev getirmekten yoruluyor.
Kitap okumaktan seveniyorum.
Kitap tutmaktan ağılamıyom.
Öğrenmek çalışmaktan daha iyidir.
Gece çıkmaktan korkmam.
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Uçak inmekten korkmam.
Kışında bunalmaktan kurtulmak için bitki çayını içiniz.
Bu bahaneye geçmekten sıkıldık.

16. +DAn yerine –le ilgili kullanılması
Bu konuyla ilgili bahsetmekten hoşlanıyor musunuz?
17. –maktan yerine –madan kullanılması
Futbol oynamadan usandım.
18. –mekten yerine –dikten kullanılması
Halep’e gittikten korkarım.
Balık yedikten zehirlendim.
19. +DAn ekinin gereksiz kullanılması
Boş sözden duydum.
Bugün karnımdan ağrıyorum.
20. Ondan yerine onundan kullanılması
Onundan öğrendim.
21. +DAn hâl ekinin –madan/ meden zarf fiili ile karıştırılması
+DAn hâl eki ile –mAdAn zarf-fiil eki karıştırlımıştır. Öğrencilerin önemli bir kısmı –madan/meden zarf fiil ekindeki +DAn’ı ayrılma hâli eki zannedip fillere zarf fiil eki olan –madan/-meden
ekini getirmek suretiyle cümlede kullanmışlardır.
Kitap okumadan uyuyamam.
Sınıfa girmeden önce kapıyı çalın.
Hastalanmadan önce kendimize iyi bakmalıyız.
Öğrenciler üniversiteye girmeden önce öğrenci kartlarını göstermek zorundalar.
İpi koparmadan önce düzgün bir şekilde öl ondan sonra kopart.
22. +DAn ekinin yanlış yere konulması
Bu ekmek üç parçadan kesebilir miyim?
23. Fiilin üzerine doğrudan doğruya +DAn ekinin getirilmesi
Dün yağmur yağdan dolayı çadır battı.
Türkçe öğrenden sonra üniversiteye gideceğim.

4. SONUÇ
Araştırma bulguları değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır.
1. C1 düzeyinde Türkçe yeterlik belgesine sahip öğrencilerle yapılan uygulamada,
öğrencilerin %42.84’ü +DAn hâl ekini doğru kullanabilme becerisini göstermişlerdir.
2. Öğrenciler -madan / -meden zarf-fiil eki ile +dan / +den ayrılma hâli ekini
karıştırmaktadırlar.
Öğrencilerin önemli bir kısmı –madan / -meden zarf-fiil ekindeki +DAn’ı ayrılma hâli eki
zannedip fillere zarf-fiil eki olan –madan / -meden ekini getirmişlerdir. Bu eklerin
kullanımının ayrımına yönelik öğrencilere bol örnekli çalışmalar verilmelidir. Aynı zamanda
öğrencilerden de öğrenmelerini pekiştirmeye yönelik yeterli örnekte çalışmalar istenmelidir.
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3. Türkçenin grameri ekler üzerine kurulmuştur. Yabancılara Türkçe öğretirken üzerinde
durulması gereken en önemli konu şekil itibariyle birbirine benzeyen eklerin nasıl
ayrılabileceği ve bunların farklı ekler olduklarının nasıl anlatılacağı düşünülmelidir.
4. Fiiller öğretilirken daha sağlıklı sonuçlara ulaşmak için, fiiller mutlaka tamamlayıcılarıyla
birlikte öğretilmelidir. Tamamlayıcıların aldığı hâl ekleriyle birlikte fiiller örneklendirilmelidir.
Bir şeyden korkmak, bir şeyi sevmek, bir şeye bakmak gibi.
5. Eş anlamlı veya yakın anlamlı fillerin öğretilmesinde fiillerin tamamlayıcılarının aynı eki almadığı
örneklerle mutlaka vurgulanmalıdır.
Örneğin konuşmak fiili araç hâli ekini alırken, bahsetmek fiili +DAn hâl ekini almaktadır. Bir
şeyi konuşmak, bir şeyden bahsetmek vb.
6. +DAn hâl ekinin diğer gramer unsurlarıyla birlikte kullanılması durumunda, nasıl
kullanılacağına daha fazla özen gösterilmelidir. Sıfat-fiil, isim-fiil ekleriyle ve edatla birlikte
kullanıldığında ortaya çıkan kalıplar örneklerle gösterilmelidir. Genel olarak Türkçeyi
yabancı bir dil olarak öğrenenler +DAn ayrılma hâli ekinin bir ismin üzerine geldiğinde
öğrenmekte bir zorluk çekmemektedirler. Ancak fiilimsiler üzerine geldiğinde veya edatlarla
birlikte kullanıldığında daha fazla sıkıntı yaşamaktadırlar. Öncelikle isimler üzerine gelişi
öğretilmeli, ileriki aşamalarda fiilimsilerle ve edatlarla birlikte kullanılışının diğer
kullanımlardan farkı öğretilmelidir.
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ABSTRACT
Turkish program in Primary Schools (6-8 grades) has been subjected to various researches since the day it began to be implemented. In
these researches, it was generally focused on the problems facing the implementation of the program. In addition to the problems
concerned with implementation, there are various structural problems of the program in terms of grammar and foreign language
teaching. The program foresees tackling the topics of grammar in at least one sentence context. The problem of the program in terms of
grammar teaching is the teaching other grammar topics before teaching verbs that is essential for making sentence. When the
acquisitions with the verbs in Turkish Course Program belong to seventh grade, teaching these aquisitions beginning from fifth grades
in English Course is negativeness in terms of Teaching Foreign Language. Accordingly, the student tries to learn verb and time notion in
a foreign language before learning them in his/her native language. The distribution of grammar rules according to grades and this
distribution not-overlapping foreign language is structural problem of the program. This problem can be solved if the verbs are given
priority in terms of native language when the topics of grammar are distributed and if the distribution of topics are tackled again
according to grades in terms of Foreign Language Course.
Key Words: Turkish Program, Grammar Teaching, Foreign Language Teaching

ÖZET
İlköğretim Okulları (6-8) Türkçe Programı, uygulanmaya başlandığı günden beri çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Bu
araştırmalarda genellikle programın uygulanmasına dönük sorunlar üzerinde durulmuştur. Uygulamayla ilgili sorunların
yanında programın dil bilgisi ve yabancı dil öğretimi bakımından çeşitli yapısal sorunları da vardır. Program, dil bilgisi
konularının en az bir cümle bağlamı içinde ele alınmasını ön görür. Programın dil bilgisi öğretimi bakımından taşıdığı sorun,
cümle kurmak için gerekli olan fiiller konusu işlenmeden diğer dil bilgisi konularının işlenmesidir. Türkçe dersi programında
fiillerle ilgili kazanımlar yedinci sınıfa aitken İngilizce dersinde bu kazanımların beşinci sınıftan itibaren işlenmesi de yabancı dil
öğretimi bakımından bir olumsuzluktur. Dolayısıyla öğrenci eylem ve zaman kavramını ana dilinde öğrenmeden yabancı bir
dilde öğrenmeye çalışmaktadır. Dil bilgisi konularının sınıflara göre dağılımı ve bu dağılımın yabancı dil dersiyle örtüşmemesi
programın yapısal sorunudur. Bu sorun ana dili bakımından dil bilgisi konularının dağılımı yapılırken fiiller konusuna öncelik
verilmesi, yabancı dil dersi bakımından da sınıflara göre konu dağılımlarının yeniden ele alınmasıyla çözülebilir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe Programı, dil bilgisi öğretimi, yabancı dil öğretimi

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Türkçe Öğretmeni, Şarkışla/SİVAS, e-posta: saitsatar58@hotmail.com
1

2370

Sait SAYAR

1. GİRİŞ
Ders programları, mahiyetleri itibariyle ideal metinlerdir. Bir program ne kadar iyi
hazırlanırsa hazırlansın uygulanmaları sırasında bazı aksaklıklar meydana gelebilmektedir.
Bunda programın çok geniş alanlarda uygulanıyor olması etkilidir. Aynı program, faklı
kişilerce, farklı ortamlarda ve şartları birbirlerinden çok farklı olan öğrencilere, aynı şekilde
uygulanmaktadır. Bu da çeşitli aksaklıkların oluşmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Ancak
karşılaşılan aksaklıklar, programın imkânları dikkate alınarak çeşitli şekillerde
çözülebilmektedir. Yapılandırıcı yaklaşımla hazırlanan İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders
Programının uygulanmasında da çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Şimdiye kadar programın
uygulanmasıyla alakalı çalışmalar yapılmış ve Türkçe öğretiminin daha iyi nasıl yapılması
gerektiğine dair çeşitli görüşler ortaya konulmuştur. Bu çalışmaların üzerinde pek durmadığı
bir konu da programın yapısal olarak taşıdığı sorunlardır. Bu sorunların odağındaysa dil
bilgisi ve yabancı dil öğretimi yer almaktadır.
Dil bilgisi öğretimi gerek ana dil bağlamında gerekse yabancı dil öğretimi bağlamında bir
öğretim alanı olarak kabul görmüş ve geçmişten günümüze öğretim programlarında farklı
ağırlık düzeylerinde de olsa yerini almıştır.
Eğitim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere, bilgiyle bireyin ilişkilerinde yaşanan değişimlere
bağlı olarak eğitimden beklentilerin değişmesi, çeşitlenmesi gibi durumlar eğitim
programları üzerinde bir baskı unsuruna dönüşmüştür. Dolayısıyla programların geçerli bir
eğitim felsefesine ve değerler sistemine dayanması; geçerli, güncel amaçlara hizmet ederek
beklentilere azami düzeyde cevap vermesi beklenmektedir. Bu amaca hizmet etmesi için çoğu
ülkelerde yapılandırmacı yaklaşımı temel alan bir programla düşünen, anlayan, sorgulayan ve
bilgiyi etkin bir şekilde kullanan bireyler yetiştirmeyi amaçlanmaktadır (Güneş, 2007: 1).
Ülkemizde de bu amaçlara bağlı olarak öğretim programlarında kapsamlı değişiklikler
yapılmıştır. 2006 yılından itibaren uygulanmaya başlanan İlköğretim (6-8) Türkçe Dersi
Öğretim Programının temel hareket noktası değişim olmuştur. Değişimin ağırlık
noktasındaysa dil ve zihinsel beceriler yer almaktadır (Güneş, 2007: 1).
Çalışmanın evrenini şekillendirebilmek için programın yapısı ve özellikle dil bilgisi
öğretimiyle ilgili söylediklerinin iyi anlaşılması gerekmektedir. Yapılandırmacı yaklaşımın
benimsendiği bu programda okuma, yazma, konuşma, dinleme ve dil bilgisi becerileri birer
öğrenme alanı olarak belirlenmiştir ( Balcı, 2014: 38). Türkçe programlarında öteden beri
vurgulanan husus, Türkçe dersinin bir bütünlük taşıdığı, konuların alt başlıklara planlamada
kolaylık sağlaması amacıyla ayrıldığı düşüncesidir ( Cemiloğlu, 1998: 131). Bu düşünce yeni
program için de geçerlidir. Yeni program dil bilgisi öğretimini bir amaç olarak görmeyip diğer
beceri alanlarını destekleyen bir yardımcı alan olarak vasıflandırmıştır. Programda dil bilgisi
öğretimi konusunda şu ilkelere yer verilmektedir: “Öğrenci açısından Türkçenin yapısını
oluşturan ve işleyiş kurallarını tanımlayan bilgilere sahip olmak oldukça önemlidir ancak daha
da önemli olan bu kuralların konuşma, yazma, dinlemeyle ilgili dil etkinliklerinde
uygulanmasıdır.” (Kaplan vd, 2006: 7). Ne var ki dil bilgisi konularının sınıflara göre dağılımı
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bu amacın gerçekleşmesini olumsuz etkilemektedir. Programın yürürlüğe girdiği günden bu
güne bir uygulayıcısı olarak yapılan gözlemler ve alan öğretmenleriyle yapılan görüşmeler
neticesinde programın yapısal sorunlar taşıdığı sonucuna varılmıştır. Bu sorunlar hem ana dil
öğretimi; dolayısıyla anlama ve anlatma becerilerini hem de yabancı dil öğretimini olumsuz
etkilemektedir. Bu çalışma birincisi ana dili öğretimi, ikincisi yabancı dil öğretimi olmak
üzere konu iki başlık altında incelenerek programın taşıdığı sorunlar ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Sonuç bölümündeyse bahsedilen sorunların çözümüyle ilgili önerilere yer
verilmiştir.
2. YÖNTEM
Programın uygulanmaya başlandığı tarihten beri bir uygulayıcısı olarak yapılan çalışmamız
uygulamalarımızla ilgili gözlemlerimize dayanmaktadır. Gözlemlerimizin yanında alan
öğretmenleriyle yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilen sonuçlar özellikle yabancı dil
öğretimiyle ilgili ulaşılan sonuçlar ve çözüm önerilerinin belirlenmesinde kullanılmıştır.
Çalışmamızda sorun alanlarının belirlenmesi ve sorunların hangi düzeylerde sonuçlarının
olduğunu tespit etmek bakımından daha geniş alan çalışmalarına ihtiyaç vardır. Dil bilgisi
daha iyi anlama ve daha iyi anlatma için bir vasıtaysa öğrencinin anlama ve anlatma
becerileriyle ilgili yapılan değerlendirmeler de sorunun boyutunu tespit etmede veri olarak
kullanılabilir. Bu nedenle merkezi sistemle yapılan sınavlarda hem dil bilgisi hem de anlama
becerilerine dayalı soruların doğru cevaplandırılma oranları da veri olarak kullanılmıştır.
Gözlemler, yüz yüze görüşmeler, neticesinde elde edilenler, Türkçe Programının hem ana dili
öğretimi hem de yabancı dil öğretimi bakımından yapısal sorunlar taşıdığı anlaşılmıştır.
Sivas’ın Şarkışla ilçesi merkez ortaokullarında görev yapan İngilizce öğretmenlerine
aşağıdaki sorular yöneltilmiştir:
1. İngilizce öğretiminde anadilini İyi bilmek gerekli midir?
2. İngilizce öğretiminde öğrencilerinin Türkçenin kurallarını iyi bilmeyişleri bir sorun
mudur?
3. İngilizce öğretiminde önce Türkçenin kurallarını anlatma ihtiyacı duyuyor musunuz?
4. İngilizcede beşinci sınıftan itibaren işlenmeye başlanan fiillerde zaman konularının Türkçe
dersinde ancak yedinci sınıfta işlenmeye başlandığını biliyor muydunuz?
5. Öğrencinin gramer konularını İngilizcede öğrenmeden önce Türkçesini öğrenmeleri sizin
açınızdan bir kolaylık oluşturur mu?
6. Bu durum öğrencinin İngilizce öğrenmesini kolaylaştırır mı?
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Öğretmenlerin sorulara verdikleri cevaplar, “Evet”, “Hayır” ve “Kısmen” kelimelerinin ilk
harfleriyle kodlanmıştır. Sorulara verilen cevap sayıları bu kodlarla karşılanarak
cevaplandırılma sıklığı tespit edilmiştir.
3. BULGU VE YORUMLAR
1. Dil Bilgisi Konularının Programdaki Dağılımına Bağlı Olan Sorunlar
Çalışmamızın evrenini oluşturan İlköğretim Türkçe Programının dil bilgisi konularını nasıl
ele aldığı meselesi geçmiş programlardan bağımsız düşünülmemelidir. Cumhuriyetin ilk
yıllarından itibaren hazırlanan programlarda dil bilgisi özellikle dilin etkin bir şekilde
kullanılması için önemli bir gereklilik sayılmıştır. 1924 Programı, o yıllarda ortaokulların
liselerin birinci devresi olarak kabul edilmesi nedeniyle “Lise Birinci Devre Müfredat
Programı” adıyla hazırlanmıştır. Programda birinci sınıflar için dil bilgisi konularına bağımsız
ders saatleri ayrılmıştır Programda dikkat çeken fiiller ve fiillerle ilgili konuların ikinci sınıf
konuları içinde yer alıyor olmasıdır. Bununla birlikte dil bilgisi konularının okuma ve yazma
uygulamaları içinde verilmesi istenmektedir (Balcı, 2014: 25-26). “Orta Mektep Programı”
adıyla 1929’da hazırlanan programda fiiller ve fiillerle ilgili konular ikinci sınıf konuları
arasında yer almaktadır. Bu programda dikkat çeken temel unsur, Türkçe dersinin bütünlüğü
ilkesinin benimsenmiş olmasıdır. Bu nedenle konuların birbirini tamamlayacak şekilde
işlenmesi ilkesi benimsenmiştir (Balcı, 2014: 27). Bu programda 1931 yılında yapılan
değişikliklere göre birinci sınıfta adlar, sıfatlar, zamirler gibi kelime türlerinin cümledeki
görevleri dikkate alınarak işlenmesi ön görülmüştür. Fiiller ve fiillerle ilgili konular ikinci
sınıf konuları arasında yer almaktadır (Balcı, 2014: 28). 1938 yılında hazırlanan Ortaokul
Türkçe Programında, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1935 yılında dil bilgisi konularının
programlardan çıkarılmasıyla ilgili verdiği emir nedeniyle dil bilgisi konularına yer
verilmemiştir. 1940 yılında dil bilgisi konuları programa eklenmiştir (Balcı, 2014: 30). 1949
yılında hazırlanan ortaokul programındaysa dil bilgisi konularının özellikle metin üzerinde
yapılacak çalışmalarla ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Programda dil bilgisi konularının
tekrarı yapılırken de uygun cümle ve tabirlerin kullanılması istenmiştir. Programın esas
dikkat çeken tarafıysa dil bilgisi konularının öğretilmesinin bir amaç olmaması, dili
konuşmada, yazmada ve okumada etkin kullanmayı sağlayan bir araç olarak görülmesidir.
Programın en önemli tarafı, dil bilgisi konularının sınıflara göre tasnif edilmemiş olmasıdır.
Konuların basitten karmaşığa doğru bir sırayla ele alınarak her yıl tekrar işlenmesi
benimsenmiştir. 1962 Programında dil bilgisi konularıyla ilgili herhangi bir değişiklik
yapılmamıştır (Balcı, 2014: 31, 32, 33). 1981 Programında, dili kullanmada öğrencinin bilinç
ve güven kazanmasının vurgulanarak bunun dilin kurallarını sezdirmekle sağlanacağı ifade
edilmiş; bununsa ilköğretimde yapılması gerektiği görüşüne yer verilmiştir (MEB, 2000: 7,
8). 1981 Programının çalışmamız açısından en dikkate değer yönü dil bilgisi konularının
sınıflara göre dağılımıdır. Program, altıncı sınıfta dil bilgisi konularını “cümleyi tanıma ve
yazımını kavrayabilme” davranışıyla başlamıştır. Bununla Birlikte kelimeleri cümle içinde
doğru kullanmak davranışı da her sınıfta verilmesi gereken bir davranıştır. (MEB, 2000: 2123).
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Cumhuriyet’ten bu güne Türkçe öğretim programlarının dil bilgisi konularıyla ilgili çizdiği
ana çerçevenin dil bilgisini bilmenin dili daha bilinçli ve daha güvenle kullanımını sağlaması
olduğu söylenebilir. Bu bakımdan dil bilgisi konularının en az bir cümle bağlamı içinde
işlenmesi gerekliliği de vurgulanan temel esaslar arasında sayılmalıdır.
Geçmiş programlardan farklı olarak hem dayandığı eğitim felsefesi hem de ders işleme
yöntemleri itibariyle 2006 Programı,dil bilgisine öğretimine yüklediği anlamlarla önceki
programlarla paralellik gösterir. Programın dil bilgisi öğretimiyle ilgili olarak “Dil bilgisi
öğretimi kuramsal bilgilere değil, uygulamaya dayanmalıdır. Bu amaçla dil bilgilerinin
öğretiminde, kuralların verilmesinin yanında, bu kuralların kelime, cümle ve metin düzeyindeki
uygulamaları amaçlanmıştır.” yer verilmiştir (Kaplan, vd. 2006: 7). Bu ilke dil bilgisi öğretimi
bakımından programın yapısal bir soruna dönüşmesine zemin teşkil etmektedir. Eğer dil
bilgisi konuları kuramsal bilgiler yerine uygulamaya dayalı olacaksa ve en az bir cümle
bağlamı içinde ele alınacaksa öğrencinin herhangi bir dil bilgisi konusunu işlemeden cümle
kurabilmek için gerekli kazanımları edinmiş olması gerekir. Program, dil bilgisi
kazanımlarının verilmesiyle ilgili olarak, “Programda, Türkçenin kurallarıyla ilgili kazanımlar,
öğrencilerin düzeylerine uygun olarak ve aşamalı bir biçimde verilmiştir.” (Kaplan, vd. 2006: 7 )
denilerek kazanımların ele alınmasında ilkin öğrenci düzeyinin dikkate alındığı
vurgulanmıştır. Burada öğrencilerin birinci kademe sınıflarında cümle kurma becerisini elde
ettiği, kurallara yer verilmeden sezdirme düzeyinde de olsa ilgili kazanımlara erişmiş
oldukları (Güneş, 2007: 262 ) kabul edilmektedir. 6-8. Sınıf Programında işlenmesi gereken
dil bilgisi konularının, özellikle “kelime türlerinin cümle içindeki işlevlerini kavranması”
kazanımının vurgulanması öğrenciden sezgi düzeyinden öte bir bilgi düzeyinde olmasını
beklemektedir.
Türkçe Programın, “Dil bilgisi konularının anlama olan katkısına özellikle dikkat edilmesi,
konuların birer beceriye dönüşmesine yardımcı olacaktır.” (Kaplan, vd. 2006: 7 ) ilkesine yer
vermesi cümle becerilerini gerekli kılmaktadır. “Dil bilgisiyle ilgili kazanımların
değerlendirilmesinde, kuralların metin veya cümle bütünlüğü ve bağlamı içerisinde ele alınması,
diğer becerileri desteklemesi açısından oldukça önemlidir.” (Kaplan, vd. 2006: 8), ilkesi de dil
bilgisi konularının programın gayelerine hizmet edebilecek mahiyette olup olmadığı meselesi
üzerinde yeniden durulmalıdır.
Türkçe dersi programının kendi içinde bir bütünlük taşıyor olması uygulamada aynı
bütünlüğü sağlayamamaktadır. Özellikle dil bilgisi konularının sınıflara göre dağılımları
bütünlüğü bozmakta ve dil bilgisi öğretimini araç olmaktan çıkarıp bir amaç haline
dönüştürmektedir. Bu yargının daha iyi anlaşılması için özellikle kelime türleriyle ilgili
konuların sınıflara göre dağılımının programda nasıl olduğuna bakılması gerekmektedir.
Türkçe programı, dil bilgisi konularının en az bir cümle bağlamı içinde ele alınması ilkesine
zıt bir şekilde konuları kelimeden cümleye doğru bir sıra içinde ele almaktadır. Kelimelerin
ele alınmasındaysa temel vurgu ele alınan kelimenin cümle içinde üstlendiği işlevdir.
Cümleyle ilgili kazanımlara erişememiş bir öğrenciden bunun beklenmesi üzerinde
düşünülmesi gerekmektedir.
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2006 Türkçe Programı kelime türleriyle ilgili dil bilgisi konularının sınıflara göre dağılımını
şöyle yapmıştır.
6. SINIF
1. İsim
2. Zamir
3. Hal Ekleri
4. İyelik Ekleri
5. İsim Tamlamaları
6. Sıfatlar
7. Sıfat Tamlamaları
8.Edat, Bağlaç, ve Ünlemler
9. Kelimelerin Cümledeki Farklı
Görevlerde Kullanımı

7. SINIF
1. Fiiller
2. Kip ve Çekimli Fiil
3. Bildirme Kipleri ve Dilek
Kipleri
4.Fiillerin Olumlu, Olumsuz,
Soru ve Olumsuz Soru
Çekimleri
5. Zarflar
6. Kelimelerin Cümledeki
Farklı Görevlerde Kullanımı

8. SINIF
1. Fiilimsiler ve Kullanım
Özellikleri
2. Cümlenin Temel Ögeleri
3. Cümlenin Yardımcı Ögeleri
4. Fiillerde Çatı
5. İsim ve Fiil Cümleleri
6. Kurallı ve Devrik Cümleler
7. Cümlenin Yapı özellikleri
8. Kalıplaşmış Cümle Yapıları
9. Cümlede Anlam

TABLO 1: Kelime türleriyle ilgili dil bilgisi konularının sınıflara göre dağılımı
(Kaplan, vd. 2006: 41-50).
Program, kelime türlerini sınıflara göre böyle tasnif ederken altıncı sınıfta ilk ele alınan
kelime türünden itibaren konuyla ilgili kazanımda, “İsimlerin cümledeki işlevlerini kavrar,
isimleri işlevlerine uygun kullanır.” (Kaplan, vd. 2006: 42), kazanımı göstermektedir ki kelime
türünün ne olduğundan daha çok cümle içinde üstlendiği işlevler önemlidir. Öğrenci bu
işlevleri yaptığı uygulamalarda da kullanmalıdır. Altıncı sınıfta edat, bağlaç gibi görevli
kelimelerle ilgili, “Edat, bağlaç, ünlemlerin işlevlerini ve cümleye kazandırdıkları anlam
özelliklerini kavrar; bu kelimeleri işlevlerine uygun kullanır.” (Kaplan, vd. 2006: 42), kazanımı
öğrencinin cümleyle ilgili hangi bilgi düzeyinde olması gerektiğini göstermektedir.
Konu şöyle bir örnekle daha somut hale getirilebilir:
Okula Ali de geldi.
“de” bağlacı örnekte olduğu gibi ancak bir cümle içinde ele alınırsa anlamlı ve işlevsel olur.
Bu işlev de “gelme” fiilinin etrafında şekillenir.
Cümle kurmak için gerekli olan temel kelime türü fiillerdir. Fakat, Tablo 1’de gösterildiği gibi
fiiller konusu yedinci sınıf konuları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla öğrenciler, cümlenin
ne olduğunu ve nasıl kurulduğunu tam anlamıyla kavramadan diğer kelime türleriyle ilgili
kazanımları edinmeye çalışmaktadır. Halbuki önce cümle kurmak için gerekli kazanımların
verilmesi gerekmektedir. Böylece işlenecek dil bilgisi konusu tam anlamıyla bir cümle
bağlamı içinde işlenme imkanı bulunabilecektir. Cümle bağlamının ötesinde işlenen konu bir
metin düzeyinde ele alınacaksa yine metni oluşturan cümleler üzerinde etraflıca
durulmalıdır.
2. Dil Bilgisi Konularının Sınıflara Göre Dağılımının Yabancı Dil Öğretimi Bakımından
Taşıdığı Sorunlar
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Ana dili öğretimindeki başarı ya da başarısızlığın diğer tüm alanları etkileyeceği
düşüncesinden yola çıkılarak bu etkilenmenin en belirgin olduğu alanlardan birinin de
yabancı dil öğretimi alanı olduğu söylenebilir. Türkçe dersinin diğer derslerle sıkı bir ilişkisi
vardır. Yapılandırıcı yaklaşım modelinin başarılı bir şekilde uygulanmasında öğrencinin diğer
derslerle ilgili durumlarının da dikkate alınarak eğitim-öğretim süreçlerine dâhil edilmesi
gereklidir. Özellikle Türkçe dersiyle yabancı dil derslerinin sınıflara göre konu dağılımlarının
paralellik göstermesi derslerin işleniş süreçlerini kolaylaştıracaktır. Türkçe programıyla ilgili
yaşanan sorunlar daha çok konuların sınıflara göre dağılımları ve bu dağılımların yabancı dil
dersleriyle örtüşmemesinden kaynaklanmaktadır.
Yabancı dil dersi olarak İngilizce dersinin okutulduğu ortaokul sınıflarında İngilizce dersi
Programında, ana dili öğretimiyle yabancı dil öğretimi benzer yönleri olsa bir birinden
tamamen bağımsız alanlar ( Özüdoğru ve Dilman, 2014: 1) olarak kabul edilen görüş
hakimdir. Bu bakımdan programların hazırlanmasında Türkçe Programı ve İngilizce
Programında özellikle dil bilgisi konularının sınıflara göre dağılımı yapılırken derslerin bir
birini etkileme imkanından yararlanma yoluna gidilmemiştir. Bu yalnız dil bilgisi konularının
dağılımlarında değil yöntem ve teknikler bakımından dikkate alınmayan bir durumdur.
Yabancı dil öğretiminde ana dilinin imkanlarının transfer yoluyla ve olumlu katkılarının
olduğu da kabul edilmelidir ( Özüdoğru ve Dilman, 2014: 27). Yabancı dil öğretimi
bakımından ülkemizin şartları dikkate alındığında transferin kaçınılmaz olduğu görülecektir.
Yabancı Dil Dersi Programı, temel ilke olarak derslerde ana dilinin kullanılmamasını
benimsemektedir (Ersöz, vd, 2006: 5, 6). Bu yabancı dil öğretiminin sağlıklı yürütülebilmesi
için gereklidir.Yabancı dilin ana dilden farklı olarak planlı ve bilinçli bir öğretim alanı
( Özüdoğru ve Dilman, 2014: 11) olması, öğretimi yapılacak konuların ana dilde biliniyor
olmasını bir imkana dönüştürmektedir; çünkü “Yabancı dil öğrenimi ana dille ilgili bilgileri
temel alır.” ( Özüdoğru ve Dilman, 2014: 11). Bu ilke Türkçe ve Yabancı Dil Öğretim
Programları açısından düşünüldüğünde özellikle dil bilgisi konularının dağılımlarında bir
paralellik kurulması olumlu sonuçlar ortaya koyabilecektir.
Türkçe Programında dil bilgisi konularının dağılımlarının sebep olduğu problemin yanında
bu durum yabancı dil dersleri açısından da çeşitli sorunlara sebep olmaktadır. Her iki
program konuların bağlam içinde işlenmesini ön görmektedir. Bağlam oluşturmak için
gerekli asgari koşulsa cümledir. Cümle için gerekli olan ilk kelime türleri fiiller ve isimlerdir.
Fiiller ve isimlerin her iki programdaki durumu Tablo: 2’de gösterildiği gibidir.
TÜRKÇE PROGRAMI

YABANCI DİL DERSİ PROGRAMI
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Sait SAYAR
*Present Continuous Tense
5. SINIF

1. Fiiller
2. Kip ve Çekimli Fiil
3. Bildirme Kipleri ve Dilek Kipleri
4.Fiillerin Olumlu, Olumsuz, Soru ve
Olumsuz Soru Çekimleri
5. Zarflar
6. Kelimelerin Cümledeki Farklı
Görevlerde Kullanımı

6. SINIF

7. SINIF
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Simple Present Tense
Present Continuous Tense
Simple Past Tense

TABLO 2: Fiiller ve Fiillerde Zaman Konularının Türkçe ve Yabancı Dil Dersi
Programındaki Yeri
Türkçe dersi programıyla İngilizce dersi programı program hazırlama modeli, konuların
dağılımı, konuların ilenme biçimi gibi yönlerden birbirinden çok farklı biçimde
hazırlanmıştır. Bu farklılık birbirine benzerlik gösteren iki alan arasında herhangi bir bağ
kurulmasına da engel olmaktadır. Bu bakımdan en büyük sıkıntıyı derslerin işleniş
süreçlerinde yabancı dil dersi öğretmenlerinin yaşadıkları söylenebilir. Ana dili dersi söz
konusu olduğunda dil bilgisi konuları birinci kademe sınıflarında yalnız sezdirme boyutunda
kalınırken İngilizce dersinde beşinci sınıfta zamanlar konusunun işlenmesi uygulama
bakımından bir sorun oluşturmaktadır. Sivas’ın Şarkışla ilçesi merkezinde yer alan
ortaokullarda görev yapmakta olan İngilizce dersi öğretmenleriyle yapılan yüz yüze
görüşmelerde yöneltilen sorulara öğretmenlerin verdikleri cevaplar da bu sorunun varlığını
ortaya koymaktadır. Yapılan görüşmenin neticesinde tablo 3’teki sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Görüşülen Kişi Sayısı: 15
SORULAR
1. İngilizce öğretiminde anadilini İyi bilmek gerekli midir?

CEVAP SAYILARI
E
H
K
9
2
3

2. İngilizce öğretiminde öğrencilerinin Türkçenin kurallarını iyi
8
bilmeyişleri bir sorun mudur?
3. İngilizce öğretiminde önce Türkçenin kurallarını anlatma ihtiyacı 9
duyuyor musunuz?
4. İngilizcede beşinci sınıftan itibaren işlenmeye başlanan fiillerde
4
zaman konularının Türkçe dersinde ancak yedinci sınıfta işlenmeye
başlandığını biliyor muydunuz?

5

2

4

1

11

0

5. Öğrencinin gramer konularını İngilizcede öğrenmeden önce
Türkçesini öğrenmeleri sizin açınızdan bir kolaylık oluşturur mu?

11

1

3

6. Bu durum öğrencinin İngilizce öğrenmesini kolaylaştırır mı?

11

1

3

TABLO 3: İngilizce Öğretmenlerinin Cevapları
1. Soruya “Evet” cevabını verenlerin 3, 5 ve 6. Sorulara da “Evet” cevabı verdikleri
görülmektedir. Türkçe ve İngilizce dersi programlarıyla birlikte ders öğretmenleri arasındaki
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mesleki işbirliği eksikliğine en somut örnek olarak 4. Soruya katılımcıların ağırlıklı olarak
“Hayır” cevabı vermeleri gösterilebilir.
Bu tür çalışmalar çok geniş alanlarda yapılarak daha kapsayıcı sonuçlara ulaşmak
mümkündür. Burada özellikle çalışma sahamızdaki İngilizce öğretmenlerinin ana dili ve
yabancı dil öğretimi arasındaki ilişki hakkında sahip oldukları düşünceleri dikkat
çekmektedir.
4. SONUÇ
Ana dili ve yabancı dil öğretiminde yaşanan sorunlar hem genel bir şikayete konu olma hem
de benzer öğretim süreçlerini taşımaları nedeniyle benzerlik göstermektedir. 2006 yılına
kadar uygulanan Türkçe Programı etrafında çeşitli tartışmalar yapılmış neticede bu program
değiştirilerek yeni bir eğitim anlayışına bağlı olarak yeni bir program hazırlanarak
uygulanmaya konulmuştur. Yeni program uygulanmaya başlandığı günden itibaren çeşitli
araştırmalara konu olsa da programın taşıdığı yapısal sorunlara değinilmemiştir. Ağırlıklı
olarak bu programın yeni bir eğitim anlayışına dayandığı (Güneş, 2007: 1), dolayısıyla iyi ve
arzu edilen bir program olduğu düşüncesi dile getirilmiştir. Çalışmamızın başından beri
anlatılmaya çalışılansa programın yeni bir anlayışa dayanmasına karşın dil bilgisi konularının
sınıflara göre dağılımının hem ana dili öğretimi hem de yabancı dil dersi öğretimi bakımından
çeşitli sıkıntılara neden olmasıdır. Bu sıkıntıların temelindeyse programda dil bilgisi
konularının en az bir cümle bağlamı içinde işlenmesi ilkesi benimsenmesine karşın konu
dağılımlarının bu ilkeye uygun olmaması yer almaktadır. Cümle kurmak için gerekli olan iki
temel kelime türünden biri olan fiiller Türkçe Programına göre yedinci sınıfın konuları
arasında yer almaktadır. Dolayısıyla öğrenci alt sınıflarda cümle kurmak için gerekli
kazanımlara ulaşmadan diğer kelime türlerini cümle bağlamı içinde kullanmayı öğrenmeye
çalışmaktadır. Bu durum yabancı dil dersleri bakımından da çeşitli sorunları doğurmaktadır.
Öğrenciler ana dillerinde cümle kurmak için gerekli kazanımlara ulaşmadan yabancı dil
dersinde bu kazanımlara ulaşmaya çalışmaktadır.
Bu çalışmayla 2006 Türkçe Programının hem ana dili hem de yabancı dil dersi öğretimi
bakımından taşıdığı olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına yönelik aşağıdakiler
önerilmektedir:
1. Türkçe dersi programında dil bilgisiyle ilgili kazanımlar okuma, yazma, konuşma başlıkları
altında ele alınabilir. Böylece etkinliklerde dil bilgisi konuları anlama ve anlatmanın daha iyi
olmasını sağlama amacına hizmet eder ve Türkçe dersinin bütünlüğü sağlanmış olur.
2. Dil bilgisi konularının sınıflara göre dağılımları başta yabancı dil dersleri olmak üzere diğer
derslerin konuları da dikkate alınarak yeniden düzenlenebilir. Örneğin fen ve teknoloji
dersinde iş, hareket, kuvvet konularının Türkçe dersindeki filler konusuyla aynı sınıfta
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işleniyor olması yapılandırıcı yaklaşım açısından ve çoklu zekâ kuramının imkânları
bakımından eğitim-öğretim süreçlerini olumlu etkileyecektir.
3. Türkçe derslerinin temel malzemesinin metinler olduğu düşüncesinden hareketle ders
kitaplarındaki etkinliklerin metinlere bağlı olarak hazırlanması sağlanmalıdır.
4. Dil bilgisi konuları işlevsellik açısından değerlendirilmeli ve bu konuların işlevleri ders
kitaplarına alınan örnek metinlerde mutlaka gösterilmelidir.
5. Program, Türkçe dersinin bütünlüğü içerisinde öğretiminin yapılabilmesi için yeniden
yapılandırılmalıdır. Bu yapılandırmada dil bilgisi öğretimi yeniden gözden geçirilmelidir.
6. Dil bilgisi konularının sınıflara göre dağılımında fiiller konusu ilk sınıfların konuları
arasında yer almalıdır.
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READING AND PRONUNCIATION DIFFICULTIES ENCOUNTERED IN
TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN OKUMA VE
TELAFFUZ ZORLUKLARI1
SALİH SAVAŞ 2
ABSTRACT
One of the most important challenges faced by learners of Turkish as a foreign language is reading and pronouncing the words
correctly. Although words in Turkish seem to be read as written and written as read, occasionally it is not the case, especially
with loan words. This is seen as a formidable step for those who learn Turkish as a foreign language. A great majority of loan
words in the Turkish language have come from Arabic, Persian and French. These words have brought in their own voice
characteristics while entering Turkish. In order to show that the word borrowed from Arabic or Persian has a prolonged sound,
the sign of refinement (^) is used above the letters a, ı and u. For example; Kâmil (male name), Lâle (female name, tulip), virâne
(wrecks) etc. However, most of the times the sign of refinement is not shown in writing, although the sounds are prolonged. For
example; Salih, Fatih, Adil, Tahir, Harun, Adem, Canan, Yakup etc. The sign is not used, even though the first syllable of each of
those names is prolonged. The refinement sign is generally used to specify the differences in the pronunciation of the words that
are written similarly, but have deferent meanings. âdem (man), adem (absence); âdet (tradition), adet (number) etc. A person
learning Turkish as a foreign language might have difficulties in understanding the need to extend the pronunciation of the first
syllable in some first names, such as "Salih", but not others, such as Zafer, Şafak, Samet, Hasan, etc.
Key Words: Foreign, Turkish, pronunciation.

ÖZET
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin karşılaştıkları en önemli zorluklardan birisi de Türkçedeki kelimeleri doğru okuma ve
düzgün telaffuz edebilmedir. Her ne kadar Türkçe yazıldığı gibi okunan ve okunduğu gibi yazılan bir dil gibi görünse de özellikle
yabancı dillerden gelen kelimelerdeki okunuş farklılıkları bunu mümkün kılmamaktadır. Bu da Türkçeyi yabancı dil olarak
öğrenenler için aşılması zor bir basamak olarak görülmektedir. Türkçedeki yabancı dillerden gelen kelimelere baktığımızda
büyük bir çoğunluğunun Arapça, Fransızca ve Farsça kelimelerden oluştuğunu görmekteyiz. Bu kelimeler Türkçeye girerken
kendi ses özelliklerini de beraberinde getirmişlerdir. Arapça ve Farsçadan gelen kelimelerdeki uzun okunan sesleri yazıda
gösterebilmek için a,ı,u harflerinin üzerine uzatma ya da inceltme görevinde kullanılan düzeltme işaretini (^) kullanmaktayız.
Meselâ; Kâmil, Lâle, virâne, vb. Bizler bu düzeltme işaretini çoğu zaman sesle belirtsek de bunu yazıda göstermemekteyiz.
Örneğin; Salih, Fatih, Adil, Tahir, Harun, Adem, Canan, Yakup vb. Bu isimlerin ilk hecesini uzun okumamıza rağmen işaret
kullanmamaktayız. Biz düzeltme işaretini genellikle anlam farklılıkları olan kelimelerin söylenişlerindeki farklılıkları belirtmede
kullanıyoruz. âdem ( insanoğlu), adem ( yokluk ); adet ( sayı), âdet ( gelenek) vb. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bir kimse
“Salih” kelimesinin ilk hecesinin uzatılacağını; fakat Zafer, Şafak, Samet, Hasan, vb. isimlerde ise okurken ilk hecenin
uzatılmaması gerektiğini kavramada zorluk çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: yabancı, Türkçe, telaffuz.
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1. GİRİŞ
Dilin tanımı ve Önemi
Dili çeşitli yönleriyle ele alan dilbilimciler onu farklı tanımlarla açıklamışlardır. Yabancı
yazarlardan Rouck dili, insanlar arasında bir iletişim aracı ( Rouck, 1986:6) olarak
tanımlarken; Langacker ise; anlamlar ve ses dizileri arasında ilişki kuran bir ilkeler takımı (
Langacker, 1972:1) şeklinde ifade etmektedir. Dil ve dilcilik sahası uzmanlarından Dilaçar
"Dil, Diller ve Dilcilik" adlı eserinde dili, bireyler arasında anlaşmayı sağlayan toplumsal bir
sistem ( Dilaçar, 1968:28) olarak nitelendirirken; Doğan Aksan, " Düşünce, duygu ve
isteklerin bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öğeler ve kurallardan yararlanarak
başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü çok gelişmiş bir dizge." ( Aksan, 2003:55)
şeklinde tanımlamaktadır.
Dil, canlılar arasında iletişimi sağlayan en önemli vasıtadır. İnsanlar duygularını, isteklerini,
düşüncelerini, amaçlarını ve hedeflerini dil aracılığıyla muhataplarına iletir. Dil vasıtasıyla
anlaşırlar.
Sosyal bir varlık olan insan her zaman toplum içinde yaşamak ister ve buna ihtiyaç duyar.
Toplumu oluşturan bireylerin arasında anlaşmayı sağlayan tek vasıta dildir. Bundan dolayı dil
insanları bir araya getiren en önemli vasıtalardan biri olarak kabul edilir. Her toplumun
kendine özgü bir dili vardır. Afrika'daki kabilelerin yerel dillerinden tutun da büyük
devletlerin sistemleşmiş ve kökleşmiş dillerine kadar yeryüzünde binlerce dil mevcuttur. Bu
da dillerin insanlar için ne kadar gerekli olduğunu ve dil olmadan insanların anlaşmalarının
ne kadar zor olduğunu göstermektedir.
Yabancı Dil Öğrenme İhtiyacı
Teknolojinin gelişmesi sayesinde insanlar arasında iletişim de gelişmiş ve insanlar farklı
coğrafyalardaki diğer insanlarla anlaşabilmek için o insanların dillerini öğrenme ihtiyacı
hissetmişlerdir. Ayrıca bir milletin tarihini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini öğrenmek
için en başta dilini öğrenmek gerekmektedir.
Dünyanın değişik yerlerinden ortak amaç ve gayelerle gelip bir arada çalışmak isteyen
insanların ortak bir anlaşma dili olması gerekmektedir. Aksi halde her gelen katılımcı diğer
katılımcılarla anlaşabilmek için dillerini bilmek mecburiyetinde kalacaktır. Bundan dolayı
herkesin ortak olarak kullanabileceği bir ortak dile ihtiyaç vardır.
Tarihin değişik dönemlerinde ülkelerin dünyadaki siyasi ve askeri gücüne göre dilleri de
baskın halde kullanılmıştır. Meselâ belli bir dönem Fransızca dünyada yaygın bir dil olarak
kullanılırken günümüzde onun yerini İngilizce almıştır. Her ne kadar Çince nüfus sayısının
çokluğundan dolayı dünyada en fazla konuşanı olan dil olma özelliğini gösterse de İngilizce
en yaygın ortak konuşma dili olarak kullanılmaktadır. Bundan dolayı farklı ülkelerden gelip
bir arada ortak çalışma yapmak isteyen insanların anlaşabilmeleri için ortak bir dile
ihtiyaçları vardır.
Yaklaşık altı asır boyunca hüküm süren ve o dönemde dünyada siyasi ve askeri ağırlığı olan
Osmanlı İmparatorluğu döneminde de yabancılar Türkçeye karşı ilgi duymuşlar, Türkçe
gramer kitapları hazırlamışlar ve yabancı ülke elçileri Osmanlı elçileri ile irtibat kurmak için
Türkçe öğrenmişlerdir. Fakat bazı ülkelerin yaptığı gibi Osmanlı'nın siyasetinde hiçbir zaman
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fethedilen ülkelerdeki vatandaşların dilini ve dinini zorla değiştirmek gibi bir siyaset
güdülmemiştir.
1990'lı yıllardan itibaren Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Türk Cumhuriyetleri birer birer
bağımsızlıklarını ilan etmişler ve Türkiye ile olan aradaki engeller de ortadan kalkmıştır.
Bundan sonra orada yaşayan Türk topluluklarından binlerce öğrenci Türkiye'ye gelerek
eğitim almışlar ve Türkiye Türkçesini öğrenmişlerdir. Aynı zamanda Türkiye'den de o
bölgelere öğretmenler giderek eğitim müesseselerinde görev almışlardır. Ayrıca dünyanın
farklı ülkelerindeki üniversiteler ile Türkiye'deki üniversiteler arasında yapılan ikili
anlaşmalar sayesinde binlerce öğrenci Türkiye'ye gelerek Türkçe eğitim almışlardır. Gerek
üniversitelerin bünyesinde kurulan Türkçe öğretim merkezlerinde ( TÖMER ) ve gerekse özel
dil öğretim merkezlerinde yabancı ülkelerden eğitim ya da turistik amaçlarla gelen insanlara
Türkçe öğretilmektedir. Aynı zamanda dünyanın değişik ülkelerinde faaliyet gösteren
üniversitelerin bünyesinde açılan Türk Dili bölümlerinde Türkçenin temel, orta ve ileri
seviyeleri ile birlikte Osmanlıca dersleri de verilmektedir. Mesela Amerika'da Harward
Üniversitesi dahil olmak üzere elliden fazla üniversitede Türkçe dersleri okutulmaktadır.
Türk kültürü, sanatı ve tarihi de anlatılmaktadır. Türkiye'nin resmi kurumu olan Türk
İşbirliği ve Kalkınma İdaresi ( TİKA ) de dünyanın farklı ülkelerinde açtığı Türk kültür
merkezlerinde Türkçe öğretimi alanında faaliyet göstermektedir. Bunlara ek olarak yaklaşık
yirmi beş yıldan beri dünyanın yüz elliden fazla ülkesinde faaliyet gösteren Türk okulları,
üniversiteleri ve kültür merkezleri de Türkçenin, Türk kültürünün, Türk tarihinin
öğretilmesinde ve Türkiye'nin tanıtılmasında önemli rol oynamaktadırlar.
2. YÖNTEM
Dünyanın değişik ülkelerinden gelen ve farklı dilleri konuşan insanlara yaklaşık 22 yıldan bu
yana Türkçe öğretmekteyim. Öğrencilerin Türkçeyi öğrenirken yaptıkları telaffuz yanlışları
ve telaffuzunda zorlandıkları kelimeler incelenerek bunun sebepleri araştırıldı. Türkçe yazılı
metinler okutturularak yanlış telaffuz edilen kelimeler gruplandırıldı. Ayrıca belli konularda
yazdırılan yazı örnekleri ile dil bilgisi ve imlâ hataları tespit edilerek bunun sebepleri
araştırıldı ve hataların giderilmesi yolları araştırıldı. Bu konuda yapılmış benzer çalışmalar
incelendi ve ortak noktalar tespit edildi. Türkçeye giren alıntı kelimeler incelenerek Türkçeye
olan olumlu ve olumsuz etkileri örneklerle izah edildi. Bizden öncekilerden aldığımız dil
mirasımızı değiştirmeden sonraki nesillere teslim etmemizin gereği ve önemi vurgulandı.
3. BULGU VE YORUMLAR
Türkçenin Etkilendiği Diller ve Gramerdeki Değişmeler
Türkler tarihin hiçbir döneminde birlikte yaşadıkları diğer toplumlara Türkçeyi zorla
öğretme ve o milletlerin kendi dillerini kullanmalarını yasaklama şeklinde bir siyaset içinde
bulunmamışlardır. Aksine başka dillerin etkisinde daha çok kalmışlardır. Özellikle 8. asırdan
itibaren İslâmiyet'in Türkler tarafından kabul edilmesiyle Türkçe üzerinde Arapçanın etkisi
başlamış ve başta dini terimler olmak üzere Arapça kelimeler Türkçeye girmeye başlamıştır.
Özellikle Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar döneminde kelime girmesi en üst seviyeye
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ulaşmıştır. Divan edebiyatının da kendine has özellikleriyle şair ve yazarlar Arapça kelime ve
terkiplere daha fazla yer vermişler ve Türkçe eski önemini belli bir dönem yitirmiştir.
Yabancı dillerden Türkçe kelime alımı o kadar hızlı olmuştur ki bu kelimelerin Türkçe dil
bilgisi kurallarına uygunluğu denetlenememiş ve müdahale edilememiştir. Kelimeler geldiği
dildeki gibi aynen alındığı için seslendirilme problemi yaşanmış ve harfler üzerine değişik
işaretler konulmak suretiyle doğru seslendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. Meselâ Farsçadan
ve Arapçadan gelen kelimelerdeki uzun sesleri belirtmek için Türkçe sesli harflerinden a,ı,u
üzerine düzeltme işareti adı altında (^) getirilerek yazılışı aynı anlamı farklı kelimelerde
oluşabilecek anlam karşılığı giderilmeye çalışılmıştır. Meselâ, adem ( yokluk ), âdem (
insanoğlu); hala ( babanın kız kardeşi ), hâlâ ( henüz ); kar (bir yağış türü ), kâr ( bir ürünün
satışından elde edilen gelir ); dahi ( de, da ), dâhi ( âlim, bilgin, ilim adamı ) vb. Düzeltme
işareti, hem üzerine konulan sesli harfin uzatılacağını hem de sesli harften önce gelen sessiz
harflerin bazılarında ( g,k,l ) okunuşunda dilin üst damağa değdirilerek sesin inceltileceğini
gösterir. Düzeltme işaretinin kullanıldığı bazı kelimeler: âmin, âşikâr, âtıl, bekâr, bîgâne,
cengâver, dergâh, dükkân, efkâr, ekâbir, erkân, fedakâr, girizgâh, günahkâr, güzergâh, hâsıl,
hayâ, hikâye, hünkâr, ikametgâh, imkân, inkâr, iskân, isyankâr, Kâbe, kâbus, kâfi, kâğıt, kâh,
kâhin, kâinat, kâmil, kâse, kâşif, kâtip, mâni, mekân, meskûn, pekâlâ, rekât, rengârenk,
riyakâr, rüzgâr, sahtekâr, şikâyet, şûra, tatminkâr, tekâmül, tezgâh, tövbekâr, vâris, yegâne,
yekûn, zekâ, zekât, zâlim vb.
Yabancılara Türkçe öğretiminde düzeltme işaretinin fonksiyonu anlatılır ve uygulamalı
olarak seslendirme alıştırmaları yapılabilir. Öğrenciler bu durumda kelimeyi nasıl
seslendireceklerini daha iyi kavramış olurlar. Fakat Türkçede bu işaret genel olarak sadece
anlam karışıklığına sebep olacak kelimelerde kullanılmaktadır. Yâni kullanılmamasında eğer
kelime farklı anlama gelebilecekse bu anlam karışıklığını gidermek için düzeltme işareti
kullanılır. Diğer hallerde çok kullanılmaz. Peki konulmadığı durumlarda Türkçeyi öğrenen bir
yabancı kelimeyi nasıl doğru olarak telaffuz edecek? Bazen okuma esnasında yapılan telaffuz
yanlışlarının sebepleri düzeltme işaretinin yazıda gösterilmemesinden kaynaklanmaktadır.
Ana dilleri Arapça ya da Farsça olan öğrenciler ile Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan halkın
konuşma dillerinde bu kelimeler mevcutsa doğru seslendirmede çok sıkıntı olmamaktadır.
Fakat ana dili İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça gibi farklı dillere sahip olan öğrencilerin
bu kelimeleri doğru seslendirmesinde problem yaşanmaktadır. Meselâ, Samet, Salih, saniye,
salise, hakem, hakim vb. kelimeler seslendirilirken hangi kelimedeki "a" seslisinin uzun
okunacağını bilmemektedirler. Bu da öğrenciler için büyük bir sorun olarak görülmektedir.
Tabii ki sürekli tekrar edilen kelimeler belli bir dönemden sonra dile oturmakta ve kısmen de
olsa problem çözülmüş gibi görülmektedir. Fakat bu tür kelimelerin sayıca çok olmasından
dolayı telaffuz probleminin düzelmesi uzun zaman almaktadır.
18. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devletinin Batıyla olan ilişkileri sebebiyle Batıya açılım
başlamış ve Batı ülkelerinde Osmanlı sefirliklerinin açılması ve eğitim için öğrenci
gönderilmesiyle ilişkiler artmıştır. 1789 Fransız İhtilalinden sonra Türklerde bir Batı
taklitçiliği ve Batı hayranlığı kendini göstermeye başlamıştır.(Tanpınar, 1956:10-11)
Tanzimat Döneminde çeşitli eğitim kurumlarında Avrupalı öğretmenlerin ders vermesi,
öğrencilerin eğitim için Avrupa’ya gönderilmesi; fikir, edebiyat ve sanat adamlarının
Avrupalıları taklit ederek o tarzda eserler vermesi, Batıdaki eserlerin çevirisi yapılırken
birçok kelimenin aynen olduğu gibi alınması gibi sebeplerle Avrupa dillerinden ve özellikle
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Fransızcadan birçok kelime alınmıştır. XX. yüzyılın başlarından itibaren başlayan “tasfiyecilik
ve sadeleştirme” hareketlerinde binlerce Arapça ve Farsça kelime ve tamlama atılırken,
binlerce kelime de Batı dillerinden Türkçemize girmiştir. Aydın ve okumuş kesim artık
eserlerinde “hevesli” yerine “amatör”, ( < Fr. Amateur); “sargı” yerine “bandaj”, ( < Fr.
bandage); “aydın kimse” yerine “elit”, ( < Fr. elite); “buhran” yerine “kriz”, ( < Fr. crise);
“itiraz, tepki” yerine “protesto”, “topuklu ayakkabı” yerine “iskarpin”, ( < İt. scarpino); “özlem,
hasret” yerine “nostalji”, ( < Fr. nostalgie) gibi kelimeler kullanmaktaydılar. Meselâ Y.Kadri
Karaosmanoğlu’nun 1954’te yazdığı “Panorama” adlı eserinden bir cümle: “Amerikalının
sözünü dinleseydik belki de urbanizm (urban>bedevî Arap) bakımından olsun, sıhhat ve
rahatlık bakımından olsun ortaya bu kadar “inestetik” (güzellik duygusuna ters), ( < Fr.
inesthetique); bu kadar “irrasyonel”(akıl ve mantık dışı), ( < Fr. irrattionelle); bir şair
çıkarmak hatasına düşmezdik.” (Karaosmanoğlu, 1974:223) Bu ve bunun gibi ifadelere sıkça
rastlanmaktaydı. Özellikle Fransızcanın o dönemde Türkçe üzerinde etkisinden ve
devletlerarası iletişim dili olmasından dolayı Batıdan gelen kelimelerin %80’ini Fransızca
kelimeler oluşturmaktaydı. Türkçeye giren yabancı kelimelerin yaklaşık %45'i Arapça, %33'ü
Fransızca ve %10'u Farsça kelimelerden oluşmaktadır.
Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan halkın konuşma dilinde, Türkiye Türkçesine batı dillerinden
gelen alıntı kelimelerin büyük bir çoğunluğu bulunmamaktadır. Bundan dolayı öğrenciler bu
kelimelerin anlamlarını bilmemekte ve okurken de telaffuzunda zorluk çekmektedirler. Bazı
kelimeler ise Rusça aracılığıyla geçtiği için telaffuzlarında yanlışlıklar yapılmaktadır. Meselâ,
"voleybol" yerine "valeybol"; "spor" yerine "sport"; "hokey" yerine "hakey"; "Japon" yerine
"Yapon"; "roket" yerine "raket"; "Rusya" yerine "Rasiya" vb.
Türkçenin kendine has bir dil bilgisi yapısı vardır. Eklemeli dillerden sondan ekli bir dildir.
Kelime önüne ek getirilmez. Fakat Farsçadan gelen "bî, nâ, zî" gibi ekler kelime başına gelerek
bu kurala uymamaktadır. Meselâ; zîşuur ( şuur sahibi ), bîtaraf
( tarafsız ), bîvefâ (
vefasız ), bîçare ( çaresiz), bîhaber ( haberi olmayan), nâmert (mert olmayan) vb.
Türkçede kelime başında iki sessiz harf art arda gelmez. Meselâ; kral, kraliçe, kravat, kreş,
gram, plan, spor, krem vb.
Türkçede iki sesli harf art arda gelmez. Meselâ, aile, arkeolog, fuar, kaos, kiosk, kuaför, saat,
ziraat, cemaat vb.
Türkçede ikinci ve sonraki hecelerde "o,ö" seslileri kullanılmaz. Meselâ, doktor, horoz, motor,
rapor, balon, maydanoz, ıstakoz, sigorta, salon, banyo, kozmopolit, fayton, teknoloji,
televizyon, stüdyo, metro, radyo, kamyon, eşantiyon, biyoloji, laboratuar, kondüktör, traktör,
adaptör vb.
Bu ve benzeri istisnalar Türkçenin dil bilgisi kurallarına uymamakta ve Türkçeyi öğrenenlere
telaffuz sıkıntısı yaşatmaktadır.
Çoğu zaman Türkçenin yazıldığı gibi okunan ve okunduğu gibi yazılan bir dil olduğu
vurgulanır. Bu ifade saf Türkçe kelimeler için geçerli olabilir; fakat alıntı kelimeler nedeniyle
bu kural gerçekleşmemektedir.
Teknoloji sürekli olarak gelişmekte ve birçok ülkenin dilinde ortak olarak kullanılan teknik
terimler Türkçenin dil bilgisi yapısına uygunlaştırılmadan aynen kabul edilmektedir. Özellikle
bilgisayar ve internet teknolojisiyle ilgili terimler basın ve yayın aracılığıyla halkın diline kısa
zamanda girmekte ve kullanılmaktadır. Gerek televizyondaki bir programda ve gerekse bir
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topluluk karşısında konuşurken kendini bilgili, kültürlü ve aydın gösterme çabasıyla hareket
eden kimseler konuşmaları esnasında bildikleri yabancı kelimeleri kullanarak saf Türkçe
kelimelerin zamanla hafızalardan kaybolmasına neden olmakta ve Türkçeye ciddi anlamda
zarar vermektedirler. Bunun yanında büyük şehirlerin sokak ve caddelerini süsleyen
tabelalardaki yazılar da batıya karşı olan hayranlığımızı ve Türkçemizden ne kadar
uzaklaştığımızı gözler önüne sermektedir. Bunlardan bazılarını sıralayacak olursak: Ali's Bar,
Ahmet's Leder, The Marmara, Hotel, Shop, Cafe, Fast Food, Play Station, İnternet Cafe vb.
Bunlardan başka, sürekli kullanarak halkın diline yerleşmekte olan ve kullanırken Türkçe
kelime rahatlığıyla kullanılan alıntı kelimeler vardır. Bunların yazı diline aktarılması halinde
ciddi manada telaffuz problemleri yaşanmaktadır. Meselâ; background, non stop, part-time,
full time, full automatic, stand-by, check-up, center, sprite, by by, no frost, show room, vb.
Bazı alıntılara ise yardımcı filler ekleyerek kendi dilimize uydurmaya çalışıyoruz. Meselâ;
format atmak, mail atmak, check etmek, refüze etmek, egale etmek, şarj etmek, empoze
etmek, deşarj olmak, restore etmek, restart yapmak, fullemek ( araba yakıtı alırken), vb.
Kısaltmaları telaffuz ederken yabancı dildeki söylenişleriyle ifade etmekteyiz. Meselâ; TV ( ti
vi ), wi-fi ( vay fay ), MP3 ( em pi üç ), vb.
Teknoloji ile ilgili terimlerin yazılışlarının ve okunuşlarının farklı olması Türkçeyi ana dili
olarak kullananların dahi okurken farklı şekilde telaffuz etmelerine sebebiyet vermekte ve
teknolojiden biraz uzak olanların ise okumada ve anlamada zorluk çekecekleri anlamına
gelmektedir. Bu tür terimler halkın diline yerleşmeden en uygun Türkçe karşılıkları Türk Dil
Kurumu yetkilileri tarafından belirlenmeli ve basın yayın organları tarafından da halkın diline
yerleştirilmelidir. Bunun en güzel örneği, son zamanlarda sıkça kullanılan "selfie" kelimesinin
Türkçe karşılığı olarak "özçekim" kelimesinin kullanılmasıdır. Bahsedilen alıntı kelimelerin
telaffuzu ile ilgili problemler hem Türkçeyi öğreten öğretmenler için hem de Türkçeyi
öğrenen yabancılar için çok büyük sıkıntı oluşturmaktadır.
Azerbaycanlı Öğrencilerin Yaptığı İmlâ ve Telaffuz Yanlışlıkları
Orta Asya'da yaşayan Türk topluluklarının kullandığı dil Türkçenin farklı lehçeleri olsa da
gramer yapılarındaki farklılıklardan ve Türkiye Türkçesindeki alıntı kelimelerin yarıya
yakınının batı kökenli dillerden olmasından dolayı telaffuz zorlukları yaşamaktadırlar.
Türk dillerinin Oğuz grubundan olan Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi birbirine çok
yakın dil ailesidir. Her iki ülkenin farklı coğrafyada bulunmasından ve farklı dillerden
etkilenmesinden dolayı söz varlıklarında farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca dil bilgisi
kurallarında da birtakım farklı uygulamalar göze çarpmaktadır. Bu durum yazıda olduğu gibi
telaffuzda da yanlışlıkların yapılmasına sebebiyet vermektedir.
Azerbaycan'da Türkiye Türkçesini öğrenen farklı yaş grupları üzerinde yaptığım çalışmaya
göre aşağıdaki yazım yanlışlarının yapıldığını tespit ettim. Tabii yazıdaki bu yanlışlar
okumaya ve telaffuza da tesir etmekte ve öğrencilerin bu yanlışları düzeltmeleri uzun zaman
almaktadır.
Azerbaycan Türkçesinde "etmek", "olmak", "kılmak" yardımcı filleri ile yapılan birleşik
fiillerin tamamı ayrı olarak yazılır. Meselâ; hall olmak, hall etmek, defn etmek, mahv etmek,
bahs etmek, zann etmek, hiss etmek, şükr etmek, vb. Fakat Türkiye Türkçesinde herhangi bir
ses hadisesi olması durumunda bitişik olarak yazılmaktadır. Hallolmak, halletmek,
defnetmek, mahvetmek, bahsetmek, zannetmek, hissetmek, şükretmek, vb. Azerbaycan
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Türkçesinde ayrı olarak yazılan bu fiiller ayrı olarak telaffuz edilmektedir. Yeterlik fiilinde de
buna benzer bir özellik göze çarpmaktadır. "-a bilmek, -e bilmek" yardımcı fiili Azerbaycan
Türkçesinde esas fiilden ayrı olarak yazılmakta ve ayrı olarak telaffuz edilmektedir. Örneğin;
yapa bilmek, bula bilmek, ala bilmek, baka bilmek, gide bilmek, gire bilmek, vb. Türkiye
Türkçesinde bitişik olarak yazılan bu fillerin okunuşu da bir bütün olarak seslendirilir.
Türkiye Türkçesinde "ğ" olarak yazılan ve telaffuz edilen birçok ses Azerbaycan Türkçesinde
"y" olarak yazılır ve telaffuz edilir. Yaptığım çalışmayla öğrencilerin yazdığı yazılarda bununla
ilgili olarak aşağıdaki yazım yanlışlarını tespit ettim. Tabii bunlar telaffuzda da kendini
göstermektedir. "deyil, diyil, soyuk, eyer, beyeniyorum, gideceyim, öyrenmek, vb."
Bazı kelimelerin başındaki ses farklılıklarından dolayı yapılan yanlışlar telaffuza da
yansımaktadır. "keçiyor, keçmiş zamanlarda, tökmek, keçen günlerde, keçmiş zamanlarda,
keçsin diye, vb."
Kelimelerin içinde sessizlerdeki yer değişiklikleri farklı yazım hataları ve yanlış telaffuzlara
sebebiyet vermektedir. Türkiye Türkçesinde (TT) "ileri" Azerbaycan Türkçesinde (AT) "ireli",
TT "tembel" AT "tenbel", TT "köprü" AT "körpü", TT "kirpik" AT "kiprik", TT "yaprak" AT
"yarpak", TT "kibrit" AT "kirbit", TT "toprak" AT "torpak"
Azerbaycan Türkçesinde kelime sonlarına gelen eklerde sert sessiz benzeşmesi
olmamaktadır. Fakat Türkiye Türkçesinde sert sessiz benzeşmesi olmaktadır. Bununla ilgili
olarak Türkçe bir metnin okunuşunda yapılan yanlışlıklar tespit edilmiştir. "gitmemişdi,
konuşdu, geçdi, kalmışdı, birlikde, çalışdık, serbestdir, düşmüşdür, yapdım, tarafdan vb."
Kaynaştırma harfinin farklı kullanılmasıyla yapılan yanlışlar: "kapını, baklavanı, çantanı vb."
Bu tür yanlışlara Mehmet Kara Gazi Üniversitesi TÖMER öğrencileri üzerinde yaptığı
araştırmada da rastlamıştır. "Ben Ankara’nı gezdim. (Ankara’yı); Dün Ali’ni gördüm. (Ali’yi).
(Kara, 2010:10)
Gelecek zaman ekinin kullanımıyla ilgili yapılan yanlışlar: " olucak, kalıcam, uğrayıcak, vb."
Benzer kelimelerin seslendirilmesinde yapılan yanlışlar: "kiçik, soyuk, iyade, taleb, çalışıb,
öler, cevab, toyuk, pahlava, basdırma, sarmısak, yumşak, bişirmek, amma, çünki, günki, şorba,
vasite, veten, vb."
Tarihlerin okunuşunda ve telaffuzunda da yanlışlıklar tespit edilmiştir. Meselâ, "20 Ocak
1990 yılında" ifadesi okunurken "yirmi ocak min dokuz yüz doksanıncı yılda" şeklinde
okunmuştur. Farsçanın etkisiyle "80" rakamı bazen "heştad" diye okunmaktadır.

4. SONUÇ
Türkçeye her geçen gün yeni bir kelime girmekte ve dilimiz söz varlığı açısından
zenginleşmektedir. Fakat alıntı kelimeler dilimize kazandırılırken mutlaka süzgeçten
geçirilmeli ve Türkçenin ses ve imlâ kurallarına uygun hale getirildikten sonra kabul
edilmelidir. Yabancı kelimeler geldiği dildeki kullanışıyla aynen kabul edilmemeli ve
mümkünse Türkçe karşılığı bulunarak dilimize kazandırılmalıdır.
Konuşmalarımızda ve yazılarımızda mümkün olduğu kadar Türk kökenli kelimeleri
kullanmalı ve bu kelimelerin diğer nesillere aktarılmasını sağlamalıyız.
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Türkçemizin yazıldığı gibi okunan ve okunduğu gibi yazılan bir dil olma özelliğini mümkün
olduğu kadar sağlamalıyız.
Yabancılara Türkçemizi öğretirken alıntı kelimelerin yerine kullanabileceğimiz Türkçe
kelimeler varsa mümkün olduğu kadar onları kullanmalı ve Türkçemizin zenginliğini ve ses
ahengini onlara da tattırmalıyız.
Yabancılara Türkçe öğretiminde kelimelerin doğru telaffuzuna önem verilmeli, sesli ve
görüntülü teknolojik aletlerden istifade ederek uygulamalı olarak yaptırılmalıdır.
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A GENERAL OUTLOOK OF TERM SUBJECT IN GRAMMAR BOOKS
DİL BİLGİSİ KİTAPLARINDA TERİM KONUSUNA TOPLU BİR BAKIŞ1
Sebahat ARMAĞAN2
ABSTRACT
Subject of Terms in Turkish language will be discussed by many researchers; this subject is still one of
controversial topics of grammar due to various reasons. As it is known the person primarily should have
comprehensive knowledge of all terms in the science in order to do science. The different meaning of a term in any
books is quite far away from the understanding of "common language”. It is also a matter, which will lead to
trouble the person doing research on a certain subject. Of course, many researchers have been made in this field
from the history to the present and will be continued to be made. Linguists, whose one of the duties undertaken is
undoubtedly to inculcate future generations with linguistics, of course, will be going after new aspects and new
searches. However, it should not be caused wilder disorders on behalf of linguistics when doing so. Each linguist
should not create quite new terms for himself/herself, especially common terms should be adopted in grammar
books to be written in the field of linguistics originating from the past. In this study, the purpose is both to
mention about linguistic terms and also to make contribution to Turkish language in which learning of Kasgarlı is
deemed as a holy duty, by making suggestions and reviewing studies made in this field and also to undertake duty
to bridge between past and future of Turkish being a “noble language”. Therefore; it is purposed in this study, in
which we seek for answers to question such as what is the term?, What are the reasons of problems related to
term?, Which are our glossaries of terms?, and what are the procedures to be followed in resolution of terminology
issues?, that it will bring light to term studies to be carried out in the future.
Key Words: Term, terminology, glossaries of term, terminology issues, grammar.

ÖZET
Türk dilinde terimler konusu, bir çok araştırmacı tarafından pek çok defa ele alınan ancak; çeşitli nedenlerden
dolayı hala dil bilgisinin tartışmalı konuları arasında yer almaktadır. Bilindiği üzere bilim yapabilmek için öncelikli
olarak kişinin, o bilim dalındaki tüm terimlere hakim olması gereklidir. Bir terimin her kitapta farklı sözcüklerle
karşılanması, “ortak dil” anlayışına oldukça uzaktır. Ayrıca bu, belli bir konu üzerine araştırma yapan kişiyi de
terim seçiminde sıkıntıya sokacak bir husustur. Elbette ki tarihten günümüze kadar bu alanda birçok araştırma
yapılmıştır ve yapılmaya da devam edilecektir. Üstlendiği görevlerden biri de hiç şüphe yoktur ki gelecek nesillere
dil bilinci aşılamak olan dilbilimciler, elbette ki, yeni arayışlar, yeni bakış açıları peşinde olacaktır. Fakat, bunu
yaparken de dilbilim adına daha büyük karışıklıklara sebep olunmamalıdır. Her dilci, kendine yeni yeni terimler
yaratmamalı, kökünü geçmişten alan dilbilim alanında yazılacak gramer kitaplarında, ortak terimlere
başvurulmalıdır. Bu çalışmada amaç; hem dilbilgisi terimleri konusuna eğilmek hem bu alanda yapılan çalışmaları
gözden geçirip önerilerde bulunarak Kaşgarlının öğrenilmesini kutsal bir vazife saydığı Türk diline bir katkıda
bulunmak hem de “soylu bir dil” olan Türkçe’nin geçmişle geleceği arasında bir köprü kurma vazifesi
üstlenmektir. Bu nedenle; terim nedir?, terim sorunlarının nedenleri nelerdir?, terim sözlüklerimiz hangileridir?
ve terim sorunun çözümünde izlenecek yol nelerdir? gibi sorulara cevap aradığımız bu çalışmanın, ileride
yapılacak olan terim çalışmalarına, ışık tutması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Terim, terminoloji, terim sözlükleri, terim sorunu, dil bilgisi.
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1. GİRİŞ
Dil terimi birçok araştırmacı tarafından farklı şekillerde algılanmakta ve araştırmacılar
tarafından dilin farklı yönleri vurgulanmaktadır. Dilbilimcilerin bir kısmı iletişim aracı olarak
dil, bir kısmı duygu ve düşüncelerin aktarıcısı olarak dil, bir kısmı ise toplu yaşamın
vazgeçilmez unsuru olan dil üzerinde durmuşlardır. Dil bir anda düşünemeyeceğimiz kadar
çok yönlü, değişik açılardan bakınca başka başka nitelikleri beliren, kimi sırlarını bugün de
çözemediğimiz büyülü bir varlıktır (Aksan, 2003: 11) olarak da tanımlanmaktadır. Nesiller
arasında kurulan bağ, en iyi dille aktarılır. Dilin ise hem korunması hem gelişmesi hem de en
iyi şekilde kullanılabilmesi için dil bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. “Bilindiği üzere bir dilin
yazı ve edebiyat dili olarak iki önemli dayanağı vardır. Bunlardan biri o dilin bütün söz
varlığını içinde toplayan sözlüğüdür. Öteki de dilin kelimelerini söz haline getiren, o dilin yapı
ve işleyiş kurallarını bir sistem halinde içine alan grameridir. Sözlük ve gramerler, dili
kuşaklar arasında unutulmaktan kurtaran onları birbirine bağlayan bağlardır. Gramer aynı
zamanda bir dilin sağlıklı olarak gelişmesinin de anahtarıdır. Bu bakımdan dil ve kültür
varlığımızın korunmasında ve devamında önemli bir etken durumundadır.” (Korkmaz,
1996:3).
İnsanlık tarihi boyunca çeşitli aşamalardan geçen dil bilgisi bir dili doğru konuşup doğru
yazmak için gerekli kurallar olarak görülmüş, ancak son yıllarda dil öğretiminde dil bilgisi,
daha önemli bir konu haline gelmiştir. Bilindiği üzere, gramer kitapları Doğu’da eski dini
eserleri, Batı’da eski edebiyat eserlerini doğru anlamak için doğmuştur (Dilaçar, 1971: 123).
1928 Harf İnkılabından sonra Türkiye Türkçesi ile ilgili gramer çalışmaları hız kazanmış, ders
kitabı niteliğinde gramerler kaleme alınmıştır. Bu dönemde milli dili oluşturma, dilin kendi
yapısına uygun gramerleler hazırlama fikri doğmuş bu amaca yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Türk Dili Encümeni, 1928 yılında “Muhtasar Türkçe Gramer” bu amaca yönelik olarak
hazırlanan ilk kaynaktır. Cumhuriyet devrinde yazılan gramerler, Türkçeyi temel alan önemli
eserler olup bunlar hem dilimiz üzerinde genel çizgileri ile duran okul gramerleri
niteliğindedir hem bu çalışmalarda dilin ayrıntılarına pek inilmemiş hem de bunları malzeme
ve ulaştıkları sonuçlar ile besleyecek derinlemesine monografiler yazılmamıştır (Korkmaz,
1996: 5).
Dil bilgisi kaynaklarında dil bilgisinin konuları çeşitli yöntem ve yaklaşımlarla ele alınmış,
farklı bakış açısı ve farklı yöntemlerden kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmış, bu farklılıklar ve
ortaya çıkan çeşitlilik dil öğretimini daha karmaşık ve zor hale getirmiştir. Ortaya çıkan bu
zorluklardan biri de terim belirleme konusudur.
2. YÖNTEM
Ülkemizde yapılan terim çalışmaları taranıp terim konusundaki sorunların nedenleri
belirlenip “bilim dünyasında bir engel engel” olarak görülen terim meselesi, üzerinde
durulmuştur. Bu yazıda, terim konusu hakkında, sorunlar, sorunların nedenleri ve çözüm
yolları ele alınmıştır.
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Bu çalışmada üzerinde durulan konular:
Terim nedir, terimin özellikleri nelerdir?
Terim sorunun nedenleri nelerdir?
Dil bilgisi alanında yapılan terim sözlükleri hangileridir?
Sonuç ve öneriler nelerdir?
3. BULGU VE YORUMLAR
Genel Terim bilimi Teorisi’nin (Théorie générale de la terminologie) kurucusu olan Wüster,
modern Terim biliminin temel prensiplerini ortaya koymuştur (Filizok, 2006: 2). Wüster’e
göre Terim bilimi bağımsız bir alandır, nesne bilimleriyle iletişim, mantık, dilbilimi gibi
disiplinlerin kesişim kümesinde yer alır. Wüster, kavramın terimden önce var olduğuna
inanır, ona göre önce kavram vardır, sonra bu kavram adlandırılır. Adlandırma ikincil bir
olgudur. O, terimlerin bildirişim cephesiyle kullanımı ve gramer yönleriyle ilgilenmemiştir,
asıl amacı terimde standartlar yaratmaktır.
Zülfikar, terim sözcüğünün Latince “son, sınır” anlamına gelen “terminus” kelimesine
benzetilerek derlemek fiilinin eski şekli olan “termek” fiilinden –im ekiyle türetildiğini ve de
Türk Cumhuriyetlerinde Rusçadaki biçimiyle, “termin” olarak kullanıldığına işaret etmektedir
(1991: 20). “ıstılah” adıyla adlandırılan terim, Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar “ıstılahat-ı
ilmiyye”, “ıstılahat-ı fenniyye”, “ıstılahat-ı edebiyye” şeklinde kullanılmıştır. Terim (Alm.
Terminus, Fr. terme, İng. term) kaynaklarda gah “özel bir bilgi ya da etkinlik alanına, bir
bilim, uygulayım ya da uzmanlık dalına özgü sözcük”(Vardar, 1998:200) gah (Alm.
Fachausdruck; Fr. terme; İng. term; Osm. ıstılah) “bilim, teknik, sanat, spor, zanaat gibi çeşitli
uzmanlık alanlarının kavramlarına verilen sınırlı ve özel anlamdaki ad.» (Korkmaz, 1992:
149) olarak tanımlanmaktadır. “Yurdumuzda sözlük bilimi, sözlük bilgisi, terim bilimi
dallarının ve bunların büyük bir çeşitlilik içinde gelişen alt dallarının ve yardımcı
disiplinlerinin akademik seviyede kurulmamış olması, yurdumuz bilim hayatının en dramatik
yönünü teşkil etmektedir. Kanımızca terim meselesi, Türk bilim hayatının en önemli
meselesidir.” (Filizok, 2006: 3) gibi bilgiler yer almaktadır. Görüldüğü üzere terim diğer
sözcüklerden farklı bir nitelik taşımaktadır. Diğer sözcüklerin gerek eş anlamlarının gerek zıt
anlamlarının olması gerek yan anlamlarının olması gayet doğal görülürken terimler için bu
durumdan bahsetmek mümkün değildir. Çünkü her ne kadar ülkemizde bir terim birden çok
sözcükle karşılanıyor olsa da bu durum terim sözcüklerinin doğasına aykırı bir durumdur.
Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Türk lehçelerinde bir terim sadece bir sözcükle
karşılanırken Türkiye Türkçesinde terim sayısının çokluğu dikkat çekicidir. Örneğin: durum
zarfları için Türkiye Türkçesinde: niteleme, durum, hal zarfları, tarz zarfları, nitelik zarfları;
Azerbaycan Türkçesinde: terzi hereket zerfleri; Türkmen Türkçesinde: haal; Gagavuz
Türkçesinde: nicelik işhallıı gibi terimler kullanılmaktadır. Öyleyse, ülkemizde terim sorunun
nedenleri nelerdir? bunun üzerinde durmak gerekir:
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Terim sorunun nedenleri nelerdir?
1. X. yüzyılda İslamiyet’in kabulüyle birlikte, dilimizin Arapçanın etkisi altına girmesi, böylece
Arapça terimlerin, dil bilgisinde uzun süreden beri, varlığını sürdürmesi.
2. Arapçanın yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Farsçanın resmi dil olarak
kullanılmasıyla birlikte Farsça sözcüklerinde dilde görülmesi.
3. Batılılaşma Hareketiyle birlikte Fransızcanın etkin bir dil olması. Ancak bu terimlerin
yoğun olarak Türkçeye girmesi, II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’yle mevcut ilişkilerin siyasi,
iktisadi, teknik, askeri ve bilimsel alanda daha da arttırılması ve nihayetinde Türkiye’nin
NATO’ya katılmasından sonra olmuştur (Sağlam, 2007: 173).
5. İtalyan kökenli azınlıklar ve Levantenler aracılığıyla İtalyancadan ya da İtalyanca
üzerinden Türkçeye çok sayıda terim girmiştir. Türkçede kullanılan denizcilik terimlerinin
çoğu İtalyancadır. Bunların dilimize girişi, Venedik ve Cenevizlilerle olan ilişkilerimize kadar
(Sağlam, 2007: 173).
6. Anadolu’daki ortak yaşamın sonucu olarak, vaktiyle Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan Rum kökenli vatandaşlar aracılığıyla, Batı için ortak
terim üretme dili kabul edilen iki dilden biri olan Yunancadan ya da Yunanca üzerinden
Türkçeye çok sayıda terim girmiştir (Sağlam, 2007: 174).
7. Bir zamanlar, SSCB’nin hâkimiyetinde yaşamış olan Türki Cumhuriyetler aracılığıyla
özellikle Rusça başta olmak üzere Slav dillerinin terimleri dilimize girmiştir.
8. “Türkçeye farklı zamanlarda, farklı dillerden, farklı kişi ve dil eğilimleriyle aktarılmış,
sonuçta sistematik olmayan bir Terim bilimi doğmuştur. Bu meselenin çözümünün ipuçlarını
alışkanlıklarımızda, eğilimlerimizde, ideolojilerimizde bulamayız. Türk aydınları arasında
sürüp giden ve eğitimimizin ve bilim hayatımızın temel olumsuzluklarından birini teşkil eden
terim meselesinde bu ikiliği ortadan kaldırmada bir sonuca ulaşılamamasının bizce temel
sebebi, meselenin dil bilimi ve terim biliminin bulguları içinde değerlendirilememiş
olmasıdır. Bizce terim meselesinin çözümü ön yargılarımızda değil, terim bilimin
ilkelerindedir” (Filizok, 2006, 5-6).
9. Ülkemizde sözlük bilimi (Alm. Lexikologie), sözlük bilgisi (Alm. Lexikographie) ve terim
bilimi (Alm. Terminologie) dalları ile bunların alt dallarının akademik düzeyde kurulmamış
olması, Türk bilim hayatının en önemli eksikliklerinden, dolayısıyla sorunlarından birini
oluşturmaktadır (Sağlam, 2007: 169).
10. Ülkemizde yapılan dilbilgisi çalışmalarına bakıldığında, sözcük konusunun, esasında,
sadece bir dilin kök+ek+gövde konularını kapsayan şekil bilgisi bölümünde ele alındığı,
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görülmektedir. Durum böyle olunca da sözcük ayrı bir bilim dalı olmaktan uzaklaşıp sözcük
bilimine gereken değer verilmemektedir.
Ülkemizde terim sorununun çözülememesinde, gerek siyasetin etkisi gerekse terim bilimin
eksikliği esas sebepler arasında ele alınabilir.
Terimin özellikleri nelerdir?
Uluslararası özelliğe sahip, sistematik bir düşüncenin ürünü, ilgili alan diline özgü, bilimsel
kavram için tek karşılığı olan, anlamları sınırlı ve sabit, açık seçik ve ölçünlü (Sağlam, 2007:
170).
Zülfikar (1991: 20-21) terimlerin özelliklerini şu şekilde sıralamaktadır:
1. Terimler, bir bilimsel kavrama tek karşılığı bulunan kelimelerdir.
2. Terimlerin anlamları sabittir ve cümle içinde de olsa değişik anlamlarda kullanılamazlar.
3. Terimlerin bildirdiği anlam yoruma açık değildir ve karşıladıkları kavramı net, açık ve
kesin bir biçimde bildirirler.
4. Terimler halkın söz varlığında yer almazlar ama halk ağzında kullanılıp da sonradan terim
özelliği kazanmış kelimeler vardır.
“Türk Dilinin incelenmesi ve öğretilmesi sırasında yüksek bir anlatım düzeyine sahip olması,
kullanılan terimlerin açık, net ve anlaşılır olmasına bağlıdır. Çünkü bir bilim dalının terimleri
o bilim dalının temeli sayılır. Bir bilimsel kavrama birden çok ad vermek antlaşmayı
zorlaştırdığı gibi bilimsel gelişmeyi de engeller. “(Gürlek, Şen, 2014: 189).
Ülkemizde Tanzimat dönemiyle başlayan Milli Edebiyat dönemiyle ivme kazan ve Cumhuriyet
döneminde hızlanan terim çalışmaları konusunda ortaya konulan görüşleri ve başlıca
yaklaşımları, üç başlık altında toplamaktadır (Pilav, 2008: 268):
1. Arapçaya dayalı terim oluşturma anlayışını benimseyip savunanlar. Bunlar dilde tabiî
tekâmülü kabul edenlerdir.
2. Batıya yönelişimizle birlikte Fransızca başta olmak üzere Batı dillerinden terim almayı
uygun görenler.
3. İkinci Meşrutiyet’ten sonra Türkçülük ve Milliyetçilik akımlarının etkisiyle Türkçe
köklerden Türkçe eklerle terim oluşturmayı benimseyip savunanlar.
Bazı araştırmacılar bilim dilindeki terimlerin Türkçe olmasının gereksiz olduğunu düşünse de
Türkçe bilim dilindeki terimlerin Türkçe olmasının yararları şu şekilde sıralanmıştır (Başkan,
1974: 179):
a. “tanımada yardım,
b. bellemede ve anımsamada kolaylık,
c. bağlantılamada saydamlık,
ç. terimlerin özleşmesinde kavram zenginliği ve düşünüm saydamlığı.
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Ülkemizde yeteri kadar dilbilim/dilbilgisi terim sözlükleri vardır ancak henüz lehçebilimi
veya ağız bilimi terim sözlükleri hazırlanmamıştır (Boz, 2011:1) gibi bir düşüncesi olsa da
yukarıda
Görüldüğü üzere terim sözlüklerimizin sayısı, köklü bir dil için çok da yeterli değildir.
Dil bilgisi terimleri, büyük bir oranda Türkçeleşmiş ve yerleşmiş olmakla birlikte, hâlâ dil
bilgisiyle ilgili kavramların tanımlarında tam bir uzlaşmaya varabilmiş ve hâlâ dil bilgisiyle
ilgili her kavramı karşılayacak terim sayısına ulaşabilmiş değiliz. Herhâlde, bu yetersizliklerin
ve eksikliklerin aşılabilmesi için, belli bir süreye ve bu konuda harcanacak çabaya ihtiyaç
vardır (Özmen, 111: 1999).
4. SONUÇ
Bilindiği üzere, 1928 yılında Harf İnkılabı yapılmış 1932 yılında ise Türk Dil Kurumu
kurulmuştur. Türk Dil Kurumu’yla birlikte dil, devlet kontrolü altında alınmıştır. Dönem
dönem kurum, Türk dilinin sorunlarına değinmiş, bu sorunların giderilmesi için çalışmalar
yapmıştır. Ne yazık ki, çeşitli nedenlerden dolayı kurum tarafından yapılan çalışmalar
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arasında bile terim konusunda bir birlik sağlanamamıştır. Yani, terim konusu dil bilgisinin
hala çözüm bekleyen konuları arasında olma özelliğini korumaktadır.
“Türk aydınları bu sahayı gerici güçlerin istismar alanı olmaktan kurtarır, çağdaş bilimlerin
ışığında eski kaynaklarımıza dönerse, hem sağlam bir metodolojiye kavuşacak, hem evrensel
kavramları layıkıyla tanıyarak yaratıcı bilim faaliyetlerine ulaşabilecektir. Bilimin temel
kavramları anlaşıldıktan sonra onların Türkçe terimlerle ifadesi, yani terimlerin
Türkçeleştirilmesi, sadece zaman ve emek verilerek mümkün olabilecek basit bir iş olacaktır.”
(Filizok, 2006, 9) görüşünde de belirtildiği üzere terim şahsi mesele haline getirilmemeli bir
bilim dalı olarak ele alınmalıdır.
Dilimize çeşitli dillerden girmiş, lakin dil biliminde kabul görüp yerleşmiş terimlerin
kullanılmasında bir sakınca görülmeyip dilimize yeni giren sözcük ve terimlerin Türkçeleri
kullanılmaya çalışılmalıdır ki bu da konunun uzmanları tarafından belirlenmelidir.
Dilbilimcilerin yeni arayışları, yeni bakış açıları, dilin temeli sayılan terim konusunda, daha
büyük karışıklıklara neden olmamalıdır. Hem her araştırmacı kendine yeni yeni terimler
yaratmamalı hem de bir sözcük birden fazla terimle karşılanmamalıdır. Bunun için kökünü
geçmişten alan dilbilim alanında yazılacak dil bilgisi kitaplarında, ortak terimler tercih edilip
terimler konusunda uzlaşılmalı, TDK tarafından belirlenecek terim sözlüklerine
başvurulmalıdır. Ne var ki diğer sözcüklerden çok farklı olan terimler konusunda birlik
sağlayabilmek için, sadece dil çalışanları değil, aynı zamanda, hem resmi kurum kuruluşlar
hem medya üzerine düşen sorumluluğa yerine getirmelidir.
Sonuç olarak; birbirimiz doğru anlayabilmek; derdimizi doğru anlatabilmek ve en önemlisi de
doğru düşünebilmek için, ülkemizde bilim, sanat ve meslek dalı için önemli olan terim
bilimine hak ettiği değer, en kısa zamanda verilmelidir.
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ABSTRACT
Language markers are called modals that state the moods of speaker and indicate the manner, attitude and movements of
speaker over against the circumstance and case. Modals are used in daily life code the certainty, probability, evidential,
inference, assumption, presumption, suspicion, curiosity, astonishment depending on information; obligation depending on
containing effect of internal or external force; a lot of semantic field depending on containing the emotions like happiness, anger
and regret. Each language benefit from the morphological, lexical, syntactical and contextual modalities while referring semantic
fields in question. The morpheme -Abil- in sentence Ali gelebilir remarks all “probability of Ali’s arrival to home” and “no
disability of Ali’s arrival to home”, “allowed to him”. If İçeri girmeli refers to girmek zorunda (have to enter) it specifies the
“obligation” modality, if it refers to girmesi gerek/lazım (need to enter) it specifies the “necessity” modality. The modality -mAlI
in the sentence İçeri giren Ali olmalı refers the prediction or inference semantic field. This study is dwelled on modal functions of
basic structured bound morphemic modalities as -DI, -mIş, -AcAk, -yor, -Ar/-Ir, -mAktA, -Abil-, -mAlI, -sA, -A, (AyIm/-AlIm), -DIr, mI.
These suffixes mark one or more modals according to context. For instance, -sA marks the condition, probability, prediction,
possibility and optative mood, and -mIş marks the certainty, direct epistemic modality and inferential epistemic modality.
Key Words: Modality, Context, Multi-Functionality, Semantic, Bound-Morpheme.

ÖZET
Konuşurun bir olay ya da durum karşısında takındığı tutum, tavır ve hareketleri gösteren veya duygu durumunu anlatan dilsel
işaretleyicilere kiplik denmektedir. Günlük hayatta sıkça kullanılan kiplikler, bilgiyi temel almasına göre kesinlik, olasılık, delile
dayalılık, çıkarım, varsayım, çıkarım, tahmin, şüphe, merak, hayret; içsel veya dışsal bir gücün etkisini barındırmalarına göre
yükümlülük; sevinç, öfke, pişmanlık gibi duyguları içermelerine göre ise duygu kipi gibi pek çok anlam alanını kodlamaktadır.
Her dil söz konusu anlam alanlarına göndermede bulunurken biçimbirimsel, sözlüksel, söz dizimsel, söylemsel olmak üzere
çeşitli kipliklerden yararlanmaktadır. Ali eve gelebilir sözcesinde -Abil- eki, “Ali’nin eve gelme olasılığı”nı belirtebildiği gibi;
“Ali’nin eve gelmesinde bir sakınca olmadığı”, “ona izin verildiği” anlamını da işaretlemektedir. İçeri girmeli sözcesi ise girmek
zorunda anlamına göndermede bulunuyorsa “zorunluluk”; girmesi gerek/lazım anlamına göndermede bulunuyorsa “gereklilik
kipi”ni göstermektedir. Söz konusu -mAlI kipliği İçeri giren Ali olmalı önermesinde ise tahmin veya çıkarım anlam alanına işaret
etmektedir. Bu çalışmada -DI, -mIş, -AcAk, -yor, -Ar/-Ir, -mAktA, -Abil-, -mAlI, -sA, -A, (AyIm/-AlIm), -DIr, mI olmak üzere basit yapılı
bağımlı biçimbirimsel kipliklerin kipsel işlevleri üzerinde durulmaktadır. Söz konusu ekler, bağlama göre kip alanlarının bir ya
da birkaçını işaretleme işlevi üstlenmektedir. Örneğin bahsi geçen eklerden -sA eki, cümleyi şart, olasılık, tahmin, varsayım, istek
gibi anlamlarla işaretlerken; -mIş eki kesinlik, doğrudan delile dayalılık, çıkarımsal delile dayalılık gibi kip alanlarından biri ile
kodlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kiplik, bağlam, çok işlevlilik, anlambilim, bağımlı biçimbirim
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0. GİRİŞ
Konuşurun bir durum ya da eylem karşısındaki tavır, duygu, düşünce ve ruh haline kip
denmektedir. Kip, aynı zamanda zamansal bildirimleri de içermekle birlikte zaman’dan farklı
bir kavram olarak kabul edilmelidir3. Kipin dilsel gösterenleri olan kiplikler ise konuşurun bir
önermenin içeriği konusunda tavır, duygu, düşünce ve ruh halini sözlü veya yazılı olarak ifade
eden her türlü dilsel öğedir. Söz konusu kiplikler, beden dilini içerebileceği gibi bir ünlem,
biçimbirimsel veya sözlüksel bir öğe de olabilir.
Kip aynı zamanda bir olayı betimleyen önermenin doğruluk değeri ile ilgilidir. Palmer, kipin
her zaman olmasa da fiilsel yapılarla yani kipliklerle ifade edildiğini belirtmektedir (Palmer
2001: 1). Kiplik, zaman ve görünüş kategorilerinin aksine zamanla ilgili değildir; bir durumun
doğrudan ya da diğer yollarla bilinen bir gerçeği sunup sunmadığı ile ilgilenmektedir (Göksel
ve Kerslake 2005: 337). Fiil tarafından belirlenen bir olayın veya hareketin nasıl oluştuğunu
veya nasıl düşünüldüğünü ifade eden kiplikler, önermenin belirttiği içeriğin değeri ve
geçerliliği karşısında, konuşulan veya anlatılan olayın katılımcısının fikrini, bakışını,
bildirimle ilgisini ve ilişkisini gösteren bir anlambilimi kategorisidir (Karabağ 2000: 275; Kılıç
2004: 2). Kiplik aynı zamanda kişinin kendi isteği ya da dışarıdan gelen bir baskıdan dolayı
eylem yapması, bir başka özne tarafından yapmaya zorlanması ya da öznenin kendi yetenek
ve isteklerinin ortaya çıkmasını belirten sözceler olarak ele alınmaktadır (Günay 2001: 27).
Çürük, kipliğin konuşurun ifade edilen önermeye karşı ne yaptığını; önerme hakkındaki bilgi
durumunu, öznel bakışını, görüş ve duygularını içeren bir yapıya sahip olduğunu dile
getirmektedir (Çürük 2010: 59). Konuşurun önermeyle ilgili fikirlerini ve öznel yorumunu
belirtmesini sağlama işlevine sahip olan kiplikler, yüklem ve özne arasındaki ilişkiyi gösteren
anlamsal/bağlamsal düzenek olarak kabul edilebilir (Butler 2003: 969; Yarar 2001: 89)4.
Kipin dil bilgisel işaretleyicileri olan kiplikler, konuşurun bir olay ya da durumla ilgili duygu,
düşünce, yargısı belli etmektedir. Konuşur kiplikler sayesinde, tavır ve tutumlarını
yansıtabilmektedir. Bunun yanı sıra konuşurun bir önermeyle ilgili bilgi ve güven düzeyi;
tahmin, çıkarım, varsayım, merak, şüphe, endişe, hayret, tereddüt, söz konusu olaya/duruma
tanık olup olmadığı, önermenin olasılık barındırıp barındırmadığı veya istekler, ricalar,
emirler, gereklilikler; hatta sevinç, korku, üzüntü, kıskançlık, öfke, pişmanlık, özlem vs. farklı
türden işaretleyicilerin kipsel amaçla kullanımıyla sunulmaktadır.
1. ANLAM
ALANLARINA
GÖRE
KİPLİK
KATEGORİLERİ
VE
KİPLİK
SINIFLANDIRMALARI
Kip-kiplik mantığının dayandığı iki temel ayrım vardır: 1. olasılık-zorunluluk, 2. gerçeklikgerçek dışılık5. Her iki ayrıma göre dünyada var olan bilgiler ya olası olarak doğrudur ya da
Geleneksel dil bilgisi kitaplarında [Ör. Ergin (2002), Korkmaz (2007), Karaağaç (2012), Gencan
(2001), Banguoğlu (2007: 440)] kip ve zaman kavramları iç içe ele alınmaktadır.
4 Daha fazla kiplik tanımı için ayrıca bk. Benzer (2008: 181), İmer vd. (2011: 176), Vardar (1980: 104).
5 Gerçeklik-gerçek dışılık için bk. Palmer (2001: 1), Boland (2006: 85-90), de Haan (2006: 42), van
Gijin ve Gipper (2009), Nordström (2010: 24, 31), Morante ve Sporleder (2012: 227), Bhat (1999: 67),
Hirik (2014: 9, 15).
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zorunlu olarak doğrudur. Bilginin olasılık ya da zorunluluk taşıması konuşurun sahip olduğu
bilginin düzeyi ile ilgilidir. Bakkaldan ekmek alan çocuk şimdiye evine gitmiştir önermesinde
“çocuğun eve gidip gitmediği” bilgisi kesinlik dâhilinde değildir; fakat konuşurun bu tahmini,
çeşitli varsayımlara dayandığından olasılık dairesinde yer almaktadır. Camı kıran o çocuktu
önermesinde ise konuşurun gözlem yoluyla tanığı olduğu bir durum anlatılmaktadır.
“Çocuğun camı kırdığı” bilgisi gerçek dünyaki bilgi ile örtüştüğünden dolayı zorunlu olarak
doğrudur.
Kip mantığının diğer bir ayrımı olan gerçeklik-gerçek dışılık, bir olay ya da durumun gerçek
dünyada var olması ya da var olmaması ile ilgilidir. Tüm kipsel ayrımlar gerçeklik-gerçek
dışılık ayrımına dayanmaktadır. Gerçekleşmiş veya gerçekleşmekte olan bir durum veya olay
gerçeklik dairesinde yer alırken tasarı aşamasında olan yani henüz gerçekleşmemiş olan olay
ya da durumlar gerçek dışılık sınırları içinde değerlendirilmektedir. Gerçek dışılıkta önemli
olan olayın/durumun olmamış olmasıdır. Dolayısıyla konuşurun zihninde planlanan, gerçek
dünyada gerçekleşmek için sırasını bekleyen ya da olmamış her şey gerçek dışı kabul
edilmektedir. Gerçeklik ile kipsel ayrımın diğer bir bileşeni olan zorunluluk; gerçek dışılıkla
olasılık aynı semantik alanın parçaları olarak değerlendirilebilir. Bir olay gerçekleşmişse
zorunlu olarak gerçeklik taşımaktadır; tam aksi bir durumda gerçekleşmeyen bir olay doğal
olarak olasıdır ve gerçeklik dışı kabul edilir.
Gerçeklik-gerçek dışılık ya da olasılık-zorunluluk ayrımları dikkate alınarak kiplikler işaret
ettikleri anlam alanlarına göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Konuşurun önerme
karşısındaki tutum, tavır, duygu, düşünce ve ruh durumu olan kipin sayısını sınırlamanın
mümkün olamayacağı gibi kiplerin dilsel karşılıkları olan kipliklerin işaret ettikleri anlam
alanlarını sıralamak da kolay olmayacaktır. Araştırmacıların6 kiplik sınıflandırmaları da
dikkate alınarak anlam alanlarına göre kiplikler tarafımızdan temelde üç kategoride
Kiplikle ilgili önemli çalışmaları bulunan araştırmacılardan bazılarının yapmış oldukları kiplik
sınıflandırmaları şu şekilde verilebilir: Von Wright, kiplik sınıflandırmalarına öncülük eden ilk
isimlerden kabul edilebilir. Kipsel mantığı açıklamaya çalıştığı çalışmasında dört kiplik kategorisinden
bahsetmektedir: Mantıksal doğruluk kiplikleri, bilgi kiplikleri, yükümlülük kiplikleri ve varoluşsal
kiplikler (von Wright 1951: 8-56). Mood and Modality (Kip ve Kiplik) çalışmasıyla kiplik çalışmalarının
önemli isimlerinden biri olan Palmer, kiplikleri önerme ve olay kiplikleri olmak üzere iki temel sınıfta
incelemektedir (Palmer 2001: 8, 22). Nordström, Palmer gibi önerme ve olay kipliklerinden
bahsetmekle birlikte kiplik kategorilerine söz edimi kipliğini de dâhil etmiştir. Önerme kiplikleri bilgi,
delile dayalılık, haber-dilek, gerçeklik-gerçek dışılık ve şartı içerirken olay kiplikleri yükümlülük ve
hareketi içermektedir. Söz edimi kiplikleri ise emir, nasihat verici, yumuşatıcı emir, yasaklayıcı, istek
ve soru kategorilerini de kapsamaktadır (Nordström 2010: 16)
Nuyts (2006), Papafragou (2000), Sweetser (1990: 49) ve Kiefer (2009) kipliklerin geleneksel olarak
bilgi, yükümlülük, hareket ve kök kiplikleri gibi alt türlerden oluştuğunu ifade etmektedir. Mantıksal
doğruluk ve söz edimi kiplikleri de araştırmacıların sınıflandırmalarında yer verdiği kiplik türleri
arasındadır. Nauze, Nuyts’tan farklı olarak hareket kipliği yerine durumsal kipliklerden de
bahsetmektedir (Nauze 2009: 317). Ayrıca Nauze, Türkçedeki kipsel yapıları incelediği çalışmasında,
belirttikleri anlamlara göre kiplikleri dörde ayırır: katılımcı-dâhili kiplikler, katılımcı-haricî kiplikler,
bilgi kiplikleri ve delile dayalılık kiplikleri (Nauze 2008: 90).
Johanson, yukarıda adı geçen araştırmacılardan farklı olarak kiplikleri isteme (volution), zorunluluk
(necessity) ve olasılık (possibility) olarak üçe ayırmaktadır (Johanson 2009: 488-492).
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incelenmiştir. Bilgi kiplikleri kesinliğin derecelerini, delile dayalılığı ve dolaylı olasılık temelli
kipleri kodlamaktadır. Yükümlülük kiplikleri, dışsal veya içsel bir otoriteden/güçten gelen
gereklilik, istek, emir, rica, yeterlilik gibi kipsel alanları işaretlemektedir. Duygu kiplikleri ise
konuşurun duygu dünyasının içinde yer alan üzüntü, sevinç, kızgınlık, özlem, pişmanlık gibi
duyguların anlatımını gerçekleştiren kipliklerdir. Böylece anlam alanlarına göre kiplikler
aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
1) BİLGİ KİPLİKLERİ
1. Kesinliğin derecelerine göre bilgi kiplikleri
A. Kesin dışılık
B. Uzak olasılık
C. Yakın olasılık
D. Kesinlik
2. Delile dayalılar dayalılık kiplikleri
A. Doğrudan delil dayalılık
a. Görsel
b. İşitsel
c. Duyusal
B. Dolaylı delil dayalılık
a. Aktarımsal
i. İkinci elden-üçüncü elden
ii. Halk bilgisine dayalı
b. Çıkarımsal
i. Sonuca dayanan çıkarım
ii. Akıl yürütmeye dayalı çıkarım
c. Algısal
i. Algısal delile dayalılık
ii. İdrak etmeye dayanan delile dayalılık
3. Dolaylı olasılık temelli diğer bilgi kiplikleri
A. Tahmin
B. Çıkarım
C. Varsayım
D. Şüphe
E. Hayret
F. Endişe
G. Tereddüt
H. Merak
2) YÜKÜMLÜLÜK KİPLİKLERİ
1. Dışsal Katılımcı Temelli
A. Gereklilik
B. Zorunluluk
C. Emir
D. Rica
E. Şart
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F. Yasaklama
G. Uyarı/tehdit
H. Nasihat
İ. İzin
2. İçsel Katılımcı Temelli
A. İstek
B. Yeterlilik
3) DUYGU KİPLİKLERİ
1. Üzüntü
2. Sevinç
3. Kıskançlık
4. Pişmanlık
5. Tedirginlik
6. Korku
7. Özlem
8. Öfke
9. Beklenti
2. KİP İŞARETLEYİCİLERİ
Zaman, görünüş ve kiplik işaretleyicileri (TAM Markers) olarak geçen işaretleyiciler dilde
iletişim esnasında konuşurun bir durum ya da olay karşısındaki tüm tutumlarını veya
durumun/eylemin içsel-dışsal dinamiklerini, eylemin zamanını veya tamamlanıp
tamamlanmadığı bilgisini göstermektedir. Dolayısıyla örneğin -mIş ekini geçmiş zaman eki
olarak adlandırmak bu noktada doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Söz konusu ek zaman
bildirimlerinin haricinde delile dayalılık, uzak olasılık, yakın olasılık, tahmin, çıkarım gibi
kipsel alanları da kodlamaktadır.
Türkçede (diğer dillerde olduğu gibi) bir morfolojik, sözlüksel, söz dizimsel7 vb. dilsel öğe tek
bir anlam alanını işaretlemez. Kipsel alanları kodlayan işaretleyiciler de bu anlamda çeşitlilik
göstermektedir. Örneğin tek bir bağımlı biçimbirim birden fazla semantik alanı
işaretleyebilmektedir. Bu noktada ise devreye cümlenin içinde bulunduğu bağlam ve
konuşurun sözcesindeki semantik değer girmektedir. Bir kipliğin işlevinin tespitinde, o
kipliğin içinde yer aldığı cümlenin üreticisinin amacı, söyleyiş biçimi ve bahsi edilen kipliğin
sözcedeki diğer öğelerle etkileşimi de büyük rol oynamaktadır.
Dil bir bütün olarak ele alındığında ve yazılı-sözlü olarak ikiye ayrıldığında konuşurun kipsel
durumunu gösteren farklı birimler ortaya çıkmaktadır. Sözlü iletişimde konuşurun beden dili,
suskunluğu, herhangi bir ünlemi kullanış şekli bile bir kiplik değeri taşımaktadır. Bu

7

Kip işaretleyicileri için ayrıca bk. Aslan Demir (2008).
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çalışmada8 yazılı iletişimde/dilde kullanılan basit yapılı bağımlı biçimbirimsel9 kiplikler
değerlendirilmeye alınmıştır.
2.1. -DI Eki ve İşlevleri
-DI ekinin temel görevlerinden biri eylemde bitmişlik/tamamlanmışlık göstermesidir.
Bitmiş/tamamlanmış bir eylem kipsel olarak kesinlik taşımaktadır. Ayşe dün yanıma geldi
cümlesini kuran bir konuşur için Ayşe’nin yanına gelmesi eylemi bitmiştir. Konuşur görsel
olarak tanık olduğu bu olay hakkında herhangi bir şüphe duymamaktadır. Bu yönüyle de -DI
eki, kesinlik bildirmesinin yanında sözceye görsel, işitsel ve duyusal delile dayalılık anlamı da
sağlamaktadır.
2.2. -mIş Eki ve İşlevleri
-mIş, görsele dayanan bir durumun aktarımında kullanılıyorsa kesinlik bildirmektedir. Söz
konusu delil hala ortada veya olayın etkisi devamlılığını hala koruyorsa o zaman kesin bir
bilgiden söz ederken de bu ek kullanılabilmektedir: Yemeği ne güzel yapmışım.
Görerek ya da işiterek tanık olunan olay ve durumların aktarımında da tercih edilen eklerden
olan -mIş, aynı zamanda farkına varmayı da içermektedir: Gözlerin güzelmiş; Sesin
etkileyiciymiş.
-mIş ekinin en işlek görevlerinden biri de aktarımsal anlatımlarda kullanılmasıdır. İkinciüçüncü elden duyumlarda (Ör. Çocuk gözlerini kapayarak yürüyormuş sokaklarda.; Seni çok
seviyormuş.) ve halk bilgisine dayalı delile dayalılıkta da (Ör. Rivayet ederler ki padişahın peri
kadar güzel bir kızı varmış.) kullanılan ekler arasında olan -mIş, aynı zamanda çıkarımsal
delile dayalılık kiplikleri arasında yer almaktadır.
Sonuca dayanan çıkarımsal delile dayalılığın temel morfolojik işaretleyicilerinden olan -mIş
eki sonuca dayanan (Ör. Anlaşılan bu resmi Ahmet yapmış), akıl yürütmeye dayanan (Ör. Sesi
titriyor! Evet, bu kadın ağlamış.), algısal delile dayanan [Ör. -Sadece tütsü değil, başka bir koku
daha var. Sormama gerek kalmadan Şefik açıklıyor. “Esrar da içilmiş. Her yana sinmiş kokusu.”
(Kvm: 26)] ve idrak etmeye dayanan [Ör. –Kurmamışım galiba, dedi, saat işlemiyor. (ŞLA: 84)]
çıkarımsal delile dayalılık semantiğini de işaretlemektedir. Olasılığı dolaylı olarak kullanan
bilgi kipleri arasında yer alan çıkarım ifadelerinde de kullanılan -mIş eki, konuşurun algısının,
idrak edişinin veya tümden gelim ya da tüme varıma dayalı bilgi çıkarsamasının dilsel
yansımasıdır.
2.3. -AcAk Eki ve İşlevleri
Zamansal bildirimlerde henüz gerçekleşmemiş, tasarı aşamasında olan olay ve durumların
aktarımında kullanılan -AcAk eki, bu yönüyle kesin dışılık kategorisinde değerlendirilmekte;
Çalışma konusunun bağımlı biçimbirimler olması sebebiyle bağımlı biçimbirimsel kiplikleri olmayan
duygu kipleri kapsam dışına alınmıştır.
9 Johanson, sentetik ve analitik olarak ikiye ayırdığı kipsel işaretleyiciler içinde sentetik olanların -Abil-,
-mAlI gibi eklerden; analitik olanların ise iste-, mümkün değil gibi isim ya da fiil kökenli
yüklemleyicilerden oluştuğunu dile getirmektedir (Johanson 2009: 488-492).
8
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gelecekte gerçekleşme olasılığı barındıran olay ya da durum konuşur açısından belirsizlik
taşımaktadır: On yıl sonra doktor olacağım.
Gelecekte gerçekleşme olasılığı taşıyan -AcAk ile ifade edilmiş önermeler bu yönüyle uzak ya
da yakın olasılık alanına da dâhil edilebilir. İleri sürülen önermenin gerçeklik taşımasına bağlı
olarak yakın olasılık (Ör. Saat beşte buluşacağız); gerçeklikten biraz daha uzak olması
durumuna göre ise uzak olasılık (Ör. Gün gelecek çok para kazanacağım) dairesinde ele
alınmaktadır.
Çıkarımsal delile dayalılık kiplikleri arasında yer alan -AcAk eki, konuşur açısından güçlü bir
çıkarım bildirmektedir. Sonuca dayanan ve akıl yürütmeye dayanan çıkarımsal ifadelerde AcAk ekine ol- fiilinin de yardım ettiği görülmektedir: Gökyüzüne bakarsan birazdan yağmur
yağacak; Söylediklerine göre kopyayı Ahmet çekmiş olacak.
Tahmin semantiğinin en işlek kipliklerinden biri olan -AcAk eki, Seni bir görse ne çok sevecek
önermesinde olduğu gibi konuşurun geleceğe yönelik bir tahminini işaretlemektedir.
-AcAk ekinin kesinlik kategorisi ile yükümlülüksel alanı keşistirdiği örneklere de
rastlanmaktadır. O kadını içeri almayacaksın cümlesinde konuşur karşısındaki kişiye sert bir
dille emir vermektedir. Kuvvetli istek barındıran bu emir semantiği aynı zamanda kesinlik
taşımaktadır.
2.4. -yor Eki ve İşlevleri
-yor eki, gelecek zaman anlamıyla kullanıldığında henüz gerçekleşmemiş bir olaya atıfta
bulunulduğu için kesin dışılık semantiğini işaretlemektedir: Hafta sonu size geliyorlar. Bahsi
geçen ek, gerçekleşme durumuna yakınlık gösteriyorsa o zaman yakın olasılık da
işaretleyebilmektedir: Yarın seninle gelmeyi düşünüyorum10. (: Büyük ihtimalle geleceğim). yor eki, tıpkı -AcAk gibi kesinlik kiplikleri arasında sayılmaktadır. Doğrudan delile dayalılıkla
da beslenen semantik anlam kesinlik kazanmaktadır: Karşıdan Ayşe geliyor.
Varsayımsal anlatımlarda kullanılan ve kurgusal metinlerde tercih edilen -yor,
gerçekleşmemiş; fakat gerçekleşmesi hayal edilen olay ve durumların aktarımında
kullanılmaktadır: Bir de bakmışsın okulu bitiriyorsun. Hatta okulun birincisi oluyorsun. Okul
biter bitmez iş teklifleri yağıyor.
Ekin yükümlülüksel kiplerden emir semantiğine atıfta bulunduğu söylenebilir: İki gün içinde
verilen görevi tamamlıyorsun; Derhal onu buraya çağırıyorsun.
2.5. -Ar/-Ir Eki ve İşlevleri
Söz konusu örnekte düşün- fiilinin anlama katkısı unutulmamalıdır. Düşün-, iste-, planla-, tasarla- gibi
yüklem görevinde kullanılacak olan kelimeler birincil düzeyde kesinliğin derecelerini kodlayan bağımlı
biçimbirimlerin yanında geleceğe yönelik eylemlerin ifadesinde görev almaktadır.
10
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-Ar/-Ir ekinin kesinlik bildirme işlevi, ekin genel-geçer durumları işaretliyor olmasından
kaynaklanmaktadır. İki kere iki dört eder önermesinde olduğu gibi sonucu tartışmasız bir
gerçek ve kesin bilgi dile getirilmiştir.
Ek, geleceğe yönelik bir göndermede bulunurken gerçekleşme olasılığının yüksekliği söz
konusuysa yakın olasılık ve akıl yürütmeye dayanan delile dayalılık kipliği olarak
kullanılmaktadır. Çalışkanlığına bakılırsa bu kitabı yalnızca o bitirir.
2.6. -mAktA Eki ve İşlevleri
Konuşur, gerçekleşmesi kesin olan ve sürekli yapılan eylemlerin aktarımında -mAktA ekini
kullanmaktadır: Her akşam çöpler saat onda toplanmaktadır. -mAktA ile verilen bilgi
tartışmaya mahal bırakmadığı gibi karşı tarafın kafasında da herhangi bir soru ve şüphe
uyandırmamaktadır.
Sürece tanık olan konuşur görsel, işitsel veya duyusal gibi delillerden yararlanarak bilgiye
ulaşmaktadır: Genç kız karşıdan salına salına gelmekteydi; Nehir usulca akmaktaydı.
Örneklerde de görüldüğü gibi -mAktA eki, kesinliğin yanı sıra doğrudan delile dayalılığı da
kodlamaktadır.
2.7. -Abil- Eki ve İşlevleri
İlk anlamı yeterlilikten çıkmış olan -Abil- eki, kesinliğin derecelerinden uzak ve yakın olasılığa
hizmet etmektedir. -Abil-, elde bulunan bilginin kesinliğe uzaklığına göre uzak olasılığın (Ör.
Çok zor görünüyor ama göçüğün altında kalanları sabaha kadar çıkarabiliriz), yakınlığına
göre ise yakın olasılığın (Ör. Her şey yolunda giderse yarına ödevi bitirebilirim)
işaretleyicisidir.
Ek, doğrudan olasılık temelli bilgi kipini kodlamasının yanı sıra olasılığı dolaylı olarak (ikincil
düzeyde) barındıran tahmin semantiğini de göstermektedir. Konuşurun çeşitli delilleri
kullanarak veya deneyimlerinden yola çıkarak ortaya koyduğu yeni olasılık tahmin olarak
adlandırılmaktadır. İşte bu tahminin temel kipliklerinden biri de -Abil-’tir: Havanın durumuna
bakılırsa birazdan yağmur yağabilir.
-Abil- eki, yakın ve uzak olasılıkla ilişkili olan yeterlilik semantiğinin birincil düzeydeki
kipliğidir. Konuşur ya da eylemin katılımcısının bir konuda yeterli olması söz konusu eylemi
gerçekleştirme potansiyelinin bulunduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla -Abil- ekinin
olasılık ve yeterlilik bildirme işlevi tek bir işlev gibi iç içe geçmiş olarak düşünülebilir.
Yarışmanın birincisi sen olabilirsin diyen bir konuşur, eylemi gerçekleştirecek olan kişinin
birinci olma olasılığı yani yeterliliğinden bahsetmektedir. Eylem henüz gerçekleşmediği için
de olasılık dâhilindedir.
-Abil- ekinin yukarıda bahsi geçen işlevlerinden başka sıkça kullanılan işlevlerinden biri de
izin semantiğini kodlamasıdır. Yükümlülüksel alan içinde değerlendirilen izin anlamı dışsal
bir otoritenin etkisi üzerine, yumuşatarak yapılması istenen bir eyleme atıfta
bulunulmaktadır: -İçeri girebilir miyim? -İçeri girebilirsin; Sessizce gitmene göz yumabilirim.
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2.8. -mAlI Eki ve İşlevleri
-mAlI eki, daha çok yükümlülüksel alana hizmet etmesinin yanında bilgisel alan içinde uzak
ve yakın olasılığın işlek eklerinden sayılabilir. Uzak ve yakın olasılıkla birlikte tahmin ve
varsayım semantiğini de kodlayan ek, konuşurun olası bir durumdan bahsederken öyle
olması gerektiği yönündeki tahminini yansıtmaya yardımcıdır. Ekin olasılık semantiğine
yardımcı olmasının sebeplerinden biri henüz gerçekleşmemiş olay ya da durumlara atıfta
bulunuyor olmasıdır. Aşağıda yer alan örnekte konuşurun olasılık barındıran tahmini ver
almaktadır. Tabii söz konusu anlamlar yalnızca -mAlI eki ile değil, aynı zamanda -mIş + olmAlI birliği ile verilmektedir. Diğer öğelerin varlığı da anlamın ortaya çıkmasında son derece
etkilidir.
– Mezuniyet töreninde çıkıp bir konuşma yapacağım.
– Konuşmayı kendin hazırlamış olmalısın. Öyle değil mi?
-mAlI ekinin dolaylı delile dayalılık kipi içinde akıl yürütmeye dayalı delile dayalılık kipinin
işaretleyicileri arasında önemli bir yerinin olduğu söylenebilir. Akıl yürüterek yapılan
çıkarımda konuşur, öyle olduğu/olması gerektiği yönünde karar verirken -mAlI kipliğini
kullanabilmektedir: Eve geldiğimde kimseler yoktu. Dışarıda olmalılar.
Aslan Demir’e göre -mAlI, ileri derecede varsayıma dayanan ve hayal edilenleri bildirir (Aslan
Demir 2007: 6, 10). Gelecek yaz tatile çıkmalıyım. Valizim hemen hazır olmalı. Gider gitmez
kendimi sulara atmalıyım örneğinde olduğu gibi konuşurun varsayıma dayalı, gerçek dışı
kabul edilebilecek bir durumdan bahsettiği görülmektedir. Aynı zamanda yükümlülüksel alan
içinde değerlendirilen istek kipinin de -mAlI ile söz konusu türden cümlelerde kodlandığı
görülmektedir.
-mAlI ekinin birincil işlevi gerekliliği kodlamasıdır: Ödevimi bir hafta içinde bitirmeliyim.
Olasılık, tahmin ve varsayım gibi anlamlar gereklilikten çıkmış olmalıdır. Gerekliliğin
derecesine ve otoritenin gücüne göre gereklilik zorunluluğa dönüşebilmektedir: Paraları
hemen bankaya yatırmalısın.
2.9. -sA Eki ve İşlevleri
Baban gelirse dışarı çıkarız; Yağmur yağmazsa pikniğe gidebiliriz gibi cümleler şart anlamı
bildirmelerinin yanı sıra olası durumlara işaret etmektedir. Tabii bahsi geçen olasılık
anlamının kesinliğe uzak veya yakın olması durumu ya da konuşurun konu hakkında kesin
bir bilgisi olmadığı için kesin dışılık bildirmesi bağlama göre şekillenmektedir.
-sA ile kurulan yan cümle, ardından asıl yargıyı taşıyacak olan ana cümleyi tahmin anlamında
da besleyebilmektedir: Sohbete bu kadar vakit ayırsak işimiz akşama kadar bitmez.
-sA’lı cümleler konuşurun varsayıma dayalı yorumlarında sıkça tercih edilmektedir: Elime
ayda en az bin lira geçse öncelikle fakirleri sevindiririm.
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Ek, bilgi kipinin yanı sıra yükümlülük alanına da aynı oranda hizmet etmekte ve öncelikli
olarak istek semantiğinin işaretleyicileri arasında yer almaktadır: Keşke her gün bayram olsa.
Genellikle eksiltili cümle kuruluşunda olan -sA’lı cümlelerde istek, temenni, beklenti gibi
anlamlar ön plandadır. Yarım bırakılan cümle karşı tarafın zihni ve algısınca
tamamlanmaktadır.
Yükümlülüksel alanda katılımcı denilen eylemi gerçekleştirecek olan kişi, içsel bir gücün veya
dışsal bir otoritenin etkisi altındadır. Söz konusu eylem bahsi geçen dinamiklerin itici gücü
altında yapılmaktadır ve şart anlamı bildirmektedir: Kendime iyi bakarsam sağlıklı
kalabilirim; Çok çalışırsan karşılığını alırsın, Sınıfı temizlerseniz bir daha cezaya kalmazsınız.
2.10. -A (-AyIm/-AlIm) Eki ve İşlevleri
-A (-AyIm/-AlIm) eki ile konuşur geleceğe yönelik yapmayı planladığı bir durumdan
bahsedebilmektedir. Ek, yapılması düşünülen ve henüz gerçekleşmemiş olay veya durumlara
atıfta bulunduğundan dolayı olasılığı da göstermektedir. Söz konusu eylem gerçekleşme
olasılığı yüksek olduğu için de yakın olasılık semantiğinin içinde kabul edilmektedir: Saat beş
gibi dışarı çıkayım.
Ekin olumsuzluk eki -mA ile birlikte kullanımı ile konuşur ileriye dönük bir tahminde
bulunabilmektedir: Parayı o çalmış olmaya; Sakın mektubu sen yazmış olmayasın.
Olumsuzluk ekinin ve sakın zarfının varlığı bahsi geçen cümlelerdeki anlamı
olumsuzlaştırıyor gibi görünse de olumsuzluktan çok karşı tarafı düşündürmeye yönelik
olumluya giden bir anlam alanı söz konusudur. Ek, gerçekleşmemiş durumlara atıfta
bulunduğundan dolayı içerisinde kesin dışılık barındıran durumların aktarımında da tercih
edilmektedir. Konuşur açısından kuşku, kaygı duyulan ve sonucu belli olmayan yani
konuşurun öyle olup olmadığı ile ilgili tereddüt yaşayabileceği olay ve durumlar yine -mA ile
birlikte kullanılan -A eki ile işaretlenmektedir: Başlarına bir iş gelmiş olmaya.
-A (-AyIm/-AlIm) eki, varsayıma dayalı ve hayali durumların anlatıldığı ifadelerle uyumlu bir
ektir: Bir bulut olayım, yağmur olup yağayım üzerine.
-A (-AyIm/-AlIm) eki, yükümlülüksel alanda sıkça emir semantiğini işaretlemektedir:
Buralardan hemen gidesin. Söz konusu emir anlamının alt anlamlarında konuşurun isteği de
yer almaktadır. Verilen örneğe göre konuşur aslında karşısındakinin gitmesini emrederken
bir yandan da isteğini dile getirmektedir.
2.11. -DIr Eki ve İşlevleri
Sargın’a göre konuşur, -DIr eki kullanarak ileri sürdüğü fikri kesinleştirmektedir; fakat
verdiği bilgiye ilişkin olarak kişisel tutumunu yansıttığı için bu, konuşurun, verdiği bilgiden
ne derece emin olduğunu yansıtmakta; ancak bilginin mutlaka doğru olduğunu
göstermemektedir: Bella Bartok tanınmış bir Macar bestecisidir (Sargın 2014: 377). Özenen’e
göre ise -DIr eki, fiile en azından kesinlememe, olasılığa bağlamama gibi sıradan durumlardan
ayırarak bir sınıflama ve giderek bir soyutlama yapma olanağı sunmaktadır (Özenen 2010:
191, 194). Bilimsel, akademik veya kesin yargıların vurgulandığı, tartışmaya bile gerek
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duyulmayan durumlarda -DIr eki sıkça tercih edilmektedir: İki kere iki dört etmektedir;
Türkiye’nin başkenti Ankara’dır; Sınıfın en başarılı öğrencisi Ayşe’dir.
Tahmin semantiği ile yakın olasılık semantiği arasındaki bağı sağlayan -DIr eki, konuşurun
yüksek bir olasılıktan bahsederken kullandığı ve anlamı pekiştirme görevini üstlenmektedir:
Patron sana layık olduğun görevi verecektir önermesinde konuşur, patronun tavrıyla ilgili bir
tahminde bulunmaktadır. Söz konusu tahmin güçlü bir inanç ve olasılık barındırmaktadır.
Yine olasılığa dayalı kabul edilebilecek konuşurun akıl yürütmeye dayanarak ulaştığı bir
sonucun ifadesinde -DIr eki kullanılabilmektedir. Bu tür çıkarımsal yargılarda konuşurun
bilgiye inancı yüksektir: Işık yandığına göre annemler evdedir; Öğretmeni kızdığına göre büyük
bir kabahat işlemiştir11.
2.12. mI Eki ve İşlevleri
Soru eki olarak bilinen mI eki, bu temel işlevinden dolayı öncelikli olarak bilgisel alana hizmet
etmektedir. Bilinmeyeni, merak edileni sorgulayan konuşur merak ettiklerini sorular sorarak
bulmaya çalışmaktadır. Soru sorma eyleminin dilsel karşılıkları olan soru zarfları, soru
zamirleri ve soru ekleridir. Soru eki mI kesinliğin derecelerinden kesin dışılık kategorisinin
işaretleyicisi olarak görev yapmaktadır: Misafirleriniz akşam oturmaya geldiler mi? Cevabı
öğrenilene kadar konuşur açısından kesin dışı olarak kalacak ve konuşuru tereddütte
bırakacak olan misafirlerin akşam gelip gelmediği konusu aynı zamanda şüphe ve merak da
uyandırmaktadır. Dolayısıyla mI dolaylı olasılık temelli bilgi kipleri arasında şüphe ve merak
kipinin işaretleyicisidir.
Endişe duyulan yani yine bilinmeyen durumların aktarımında da konuşur mI ekini tercih
etmektedir: Çabuk söyle, kaza mı geçirmişler? Endişe ile birlikte yeni öğrenilen bir haber ve
edinilen bir bilgi karşısında konuşurun düştüğü hayreti ve şaşkınlığı da mI eki kodlamaktadır:
Parayı ben mi çalmışım?
Yükümlülüksel alan içinde rica ve ricayla karışık emir semantiğinin kodlanmasında yardımcı
unsur olarak görev yapan mI soru eki, konuşurun aynı zamanda karşı tarafa uyarıda
bulunmasını sağlamaktadır: (Rica etsem) elindekileri yere bırakır mısın?; Benim için bu akşam
köpekleri sen gezdirir misin/gezdirebilir misin?; Hemen ödevini bitirir misin? Kızacağım yoksa.
3. SONUÇ
Türkiye Türkçesinde yüklemleştirici bağımlı biçimbirimsel unsur olarak tanımlanabilecek
olan görünüş, zaman, kip işaretleyicileri -DI, -mIş, -AcAk, -yor, -Ar/-Ir, -mAktA,- Abil-, -mAlI, -sA,
-A, -DIr ve mI olarak sıralanabilir. Tüm işaretleyicilerin zaman ve görünüş bildirmelerinin
yanı sıra birden fazla kipsel işlevi bulunmaktadır. Kipsel işlevlerinden dolayı kiplik olarak
adlandırılan söz konusu bağımlı biçimbirimler yani ekler aynı anda farklı anlam alanlarını
Söz konusu cümlelerde -DIr ekinin kullanımı, çıkarımsal anlamın verilmesi için kimi zaman yeterli
olmayabilir. Bunun için -DIr eki, -DIĞInA göre yapısı ile birlikte kullanılmaktadır.
11
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kodlayabilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı bir eke tek bir görevi yüklemek doğru bir
yaklaşım değildir.
Anlam alanlarına göre temel olarak bilgi, yükümlülük ve duygu olmak üzere üç semantik
kategoride değerlendirilebilecek olan kipliklerden bağımlı biçimbirimsel kiplikler, bilgi ve
yükümlülük kiplerini işaretleyebilmektedir. Bilgi kiplerinin yükümlülük alanına göre daha
fazla kipliğinin olması da dikkate değerdir.
Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu bağımlı biçimbirimlerin kipsel işlevleri aşağıdaki
gibi gösterilebilir:
Bağımlı
biçimbirim
-DI
-mIş

-AcAk

-yor

-Ar/-Ir

-mAktA
-Abil-

Kip
Kesinlik
Görsel, işitsel ve duyusal delile dayalılık
Kesinlik
Görsel, işitsel delile dayalılık
İkinci-üçüncü elden duyum
Halk bilgisine dayalı delile dayalılık
Sonuca dayanan çıkarımsal delile dayalılık
Akıl yürütmeye dayanan çıkarımsal delile dayalılık
Algısal delile dayanan çıkarımsal delile dayalılık
İdrak etmeye dayanan çıkarımsal delile dayalılık
Şüphe
Kesin dışılık
Uzak olasılık/yakın olasılık
Sonuca dayanan ve akıl yürütmeye dayanan çıkarımsal delile
dayalılık
Tahmin
Emir
Kesin dışılık
Yakın olasılık
Görsel, işitsel ve duyusal delile dayalılık
Kesinlik
Varsayım
Emir
Kesinlik
Yakın olasılık
Akıl yürütmeye dayanan çıkarımsal delile dayalılık
Kesinlik
Görsel, işitsel ve duyusal delile dayalılık
Uzak olasılık/yakın olasılık
Tahmin
Yeterlilik
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-mAlI

-sA

-A
(-AyIm/AlIm)

-DIr

mI

Olasılık
İzin
Olasılık
Tahmin
Varsayım
İstek
Gereklilik
Zorunluluk
Şart
Olasılık
Tahmin
Varsayım
İstek
Emir
Yakın olasılık
Tahmin
Varsayım
Kesin dışılık
Tereddüt
Emir
İstek
Kesinlik
Yakın olasılık
Tahmin
Akıl yürütmeye dayanan çıkarımsal delile dayalılık
Kesin dışılık
Tereddüt
Şüphe
Merak
Endişe
Hayret
Şaşkınlık
Rica
Emir
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SEMANTICAL STUDY OF IDIOMS RELATED WITH "EYE" IN RUSSIAN LANGUAGE
RUSÇADA GÖZ ORGAN ADIYLA KURULMUŞ DEYİMLERİN ANLAMSAL AÇIDAN
İNCELENMESİ1
Selin TEKELİ2
ABSTRACT
Idioms have an important place in the community of language treasure, thoughts, feelings, and their acceptance by society
reflects the culture of the society. Somewords, such as body, animals, numbers, colors and so on are located in the important
phrases. Using organ names to create idioms, which have an important role in Russian vocabulary, it allows us to pay attention to
this field of study. Since there are many idioms which are generated with organ names(most commonly hand, head, face, foot
etc.) in the Russian language, the content of our work has been restirected. Research is limited with the organ name of the
human body: eye. Studying idioms with another body organ will digress the main aim of this study. There are many idioms
related with eye which allow us to communicate with external environments. In this study, idioms, which include the human
organ ‘Eye’ in russian language, have been discussed in terms of their semantical features. Later on, it will be given the Russian
meaning of determined idioms and has been translated in Turkish language if available. Their existence has been mentioned in
both languages and their similarities and differences between such idioms in Turkish and Russian have been showed. Thanks to
this research, it has been found that there are many semantically common idioms in Turkish and Russian Language. Idioms are
important in terms of contributing to both Turkish and Russian with understanding the cultural structure and for revealing the
provision of their common vocabulary. That is why our work is considered important. After examining the statement created in
two languages used to examine organ names as comparative linguistics and comparative cultural studies, it will provide an
important contribution to their culture by those wishing to consolidate these two phrases. It is possible to support this study’s
validation by comparative reasearches about Russian and Turkish languages.
Key Words: Russian, Turkish, culture, idioms related with eye, semantics

ÖZET
Toplumların dil hazinelerinde önemli bir yere sahip olan deyimler, toplum tarafından kabul edilen duygu, düşünce ve isteklerin
dile getirildiği, toplumun kültürünü yansıttığı kalıplaşmış ifadelerdir. Dillerin söz varlığı içindeki kimi kelimeler, organ, hayvan,
sayı, renk vb. adları gibi ad bilimi verileri önemli kelime grupları içinde yer alır. Rusça’nın temel söz varlığı içinde önemli yere
sahip organ adlarının deyim oluşturmada sıkça kullanılması bu konuya dikkat çekmemizi sağladı. Rusçada organ adlarıyla (en
çok el, baş, yüz, ayak vb.) oluşturulan deyimler oldukça fazla olduğu için araştırmamız sürecinde tespit ettiğimiz bulgulara göre
çalışmamızın içeriğini sınırlandırdık. Diğer vücut organlarıyla ilgili deyimlerin de incelenmesiyle çalışmanın makale boyutlarını
aşacağı öngörülerek sadece gözle ilgili deyimlere yer vererek diğer ilgili organ adıyla kurulmuş deyimlerin başka bir çalışmada
değerlendirilmesi düşünülmüştür. Dış çevreyle iletişimimizi sağlayan gözle ilgili deyimler oldukça fazladır. Rusçada “Göz” organ
adıyla kurulmuş deyimler konusunun ele alındığı bu çalışmada deyimler anlamsal açıdan ele alınmış, tespit edilen deyimlerin
Rusçadaki anlamları ve varsa Türkiye Türkçesindeki karşılıkları verilmiş, her iki dildeki varlıklarına değinilmiş, diller arasındaki
farklılıklarıyla beraber benzerlikleri de gösterilmiştir. Çalışmamız her iki dildeki göz ile oluşturulan deyimlerin yansımalarını ve
çağdaş dildeki kullanımlarını bünyesinde barındırmaktadır. Rusça ve Türkiye Türkçesinde anlam açısından birçok ortak deyim
olduğu bu çalışma sayesinde tespit edilmiştir. Kültürel yapının anlaşılması, ortaya koyulması ve ortak söz varlığının
sağlanmasında deyimler hem Türkçe hem de Rusçaya katkı sağlaması açısından önemlidir. Bu yüzden çalışmamızın özellikle göz
organ adıyla oluşturulan deyimlerin iki dilde karşılaştırmalı olarak incelenmesinin karşılaştırmalı kültürel dilbilim çalışmalarına
ve bu iki kültürü deyimler yoluyla pekiştirmek isteyenlere de önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rusça, Türkçe, kültür, deyimlerde göz organ adı, anlam bilim.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, e-posta: stekeli@erciyes.edu.tr
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1. GİRİŞ
Batı dillerinde deyim için Almancada ausdruck, redensart; Fransızcada locution; İngilizcede
idiom, expression, locution, formula; Rusçada ise frazeologizm, obraznoye, idiom, vırajeniye
kelimelerinin kullanıldığı görülmektedir. En az iki sözcükten oluşan ve en az biri gerçek
anlamı dışında kullanılan deyimler söz öbekleri şeklinde de oluşmakta olup iletilmek istenen
düşünceyi daha etkili, açık ve net şekilde ifade eder. Gerçek anlamından farklı bir anlam
taşıyan ve çekici bir anlatım özelliğine sahip olan kelime veya kelime grubu3 ve genellikle
gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir”4
şeklinde tanımlanan ve sabit sözcük grubunda yer alan deyimler kalıplaşmış ifadeler
oldukları için deyimdeki yerlerine başka sözcükler konulamaz, sözcükler değiştirilemez ya da
söz dizimleri bozulamaz. Ancak kalıplaşmış ifadelerin de değişebildiği durumlar söz konusu
olabilmektedir: “Deyimler kalıplaşmış yapılar olmalarına rağmen azımsanmayacak ölçüde;
aynı veya yakın anlamda değişebilen unsurlara sahiptirler. Değişen ve gelişen toplum hayatının
dile yansıması sonucunda kalıp yapılarda bile değişim kaçınılmaz olabilmektedir. Bunların bir
bölümünde toplum tarafından ayıp sayılan kimi kelimelerin yerine onlardan daha hafif anlam
taşıyan kelimelerin getirilmesi söz konusudur. Kimilerinde ise deyimi kullananların sosyal
düzeyleri ve eğitim durumları etkili olmuş olabilir.”5 Folklorik unsurlar taşıyan, toplumun
yaşam tarzı, yaşam felsefesi, değer yargıları, kültürel değerlerinin aktarıcısı olan deyimleri;
Doğan Aksan, Türkçenin Gücü adlı eserinde “Deyimler -bir başka ulusla olan kültür ilişkileri
sonunda, ondan çevrilme, alınma değilse- bir dili konuşan toplumun dünya görüşünü, yaşam
biçimini, çevre koşullarını, gelenek, görenek ve inançlarını, önem verdiği varlık ve kavramları,
kısacası, maddi ve manevi kültürünü yansıtan, o toplumun düşünme biçimini, hatta nükte ve
buluşlarını ortaya koyan, dilbilim açısından olduğu kadar yazın ve halkbilim açısından da
önemli olan sözlerdir. Ayrıca bu öğeler her dilin içyapısını, anlam özelliklerini de yansıtır. Bu
nitelikleriyle deyimler, her dilin kendine özgü, başkalarından ayrılan bir yönünü oluşturur; bir
dilin gerçekleri dile getirmedeki anlayış ve anlatış biçimini gösterir.”6 şeklinde ifade eder.
Kısacası kendilerini yaratan halkların alışkanlıklarını, geleneklerini, inançlarını, kültürlerini
ortaya koyan deyimler, kuşaktan kuşağa aktarıldıkları için toplumun özelliklerini yansıtırlar.
Atasözlerinde olduğu gibi deyimleri de diğer dillere çevirmek zordur, çünkü onların anlamları
halka özgü biçimlerde oluşur.7 Her toplumun yaşayışı, değerleri, gelenek, görenekleri, maddi
ve manevi kültürü birbirlerinden farklılık gösterdiği için bir deyimi başka bir dile çevirmek, o
dildeki tıpa tıp karşılığını bulmak mümkün değildir, ancak o deyimin karşılığı hedef dilde
yoktur demekte yanlış bir ifade olur, çünkü evrensel nitelik de taşıyan deyimler hedef dilde
başka bir deyimle karşılık bulmuş olabilir, ya da her iki dilde aynı sözcükler kullanılsa bile
ifade edilmek istenen şey başka olabilir. Aksan bunu şu sözleriyle açıklar: “Her dilin
deyimlerinin kendine özgü yanları, nitelikleri bulunmakla birlikte diller arasında deyimler
Zeynep Korkmaz (2010). Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK yayınları. s.66
Şükrü Haluk Akalın ve başk., (2011). Türkçe Sözlük, Ankara TDK yayınları. s.651
5Ahmet Turan Sinan (2009). Deyimlerin Yapısı Değişir mi?, Turkish Studies International Periodical For the
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/8 Fall, s.1996-2009
6 Doğan Aksan (2005) Türkçenin Gücü: Türk Dilinin Zenginliklerine Tanıklar,Ankara, Bilgi Yayınları, s. 91
7 Z.K. Sabitova(2013). Lingvokulturologiya. Moskva: Flinta: Nauka. s.202
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açısından benzerlikler, yakınlıklar hatta eşlikler vardır. İnsanoğlu hangi toprak parçasında
yaşarsa yaşasın, hangi dili konuşursa konuşsun, dünyadaki kimi durumlar, koşullar ve
kavramlar karşısında -atasözlerinde olduğu gibi- birbirine yakın ya da ortak bir tutum içine
girer; bunları dile yansıtmada birbirine eş ya da yakın anlatım yollarına başvurur.”8 Farklı dil
ailesinde olan ve farklı coğrafyalarda yaşayan Türkiye Türkleri ve Rusların göz organ adıyla
kurdukları deyimler birçok yönden benzerlikler içerdiği gibi farklılıklar da içerebilmektedir.
Göz Organ Adıyla Oluşturulan Rusça Deyimler
Deyimler leksikoloji bilimi adı altında, “dilbilim çalışmaları çerçevesinde frazeoloji ya da
idiomatik adı altında, dilde birden fazla unsurdan kurulu kalıplaşmış biçimleri inceleyen bir
çalışma alanı olarak incelenirken, atasözleri bilimi ise paremioloji şeklinde kullanılır.”9
Sovyet dil biliminde deyimler dil biliminin ayrı bir dalı olarak ilk defa 20. ve 40. yüzyıllarda
(1930’lu yıllarda) gelişmeye başlamıştır. Deyimlerin o zamanlarda gelişmesinde Fransız
dilbilimci Charles Bally’nin fikirleri etkili olmuştur. Naile Hacızade, V. V. Vinogradov’un
deyimlerle ilgili çalışmalara hız kazandıran ilk Rus dilbilimci olmasına dikkat çeker: “Charles
Bally’nin deyimbilimi deyişbilimin bir alanı olarak ele aldığı da göz önünde bulundurulursa
deyimbilimin başlı başına bir dilbilim dalı olmasında V. V. Vinogradov’un çalışmalarının önemi
daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar.”10 Fortunatov, Polivanov, Potebnya, Malov, Teliya, Larin
ve Şahmatov gibi dilbilimciler bu alanda birçok çalışmalar yapmışlar, deyimlerin kendi içinde
ayrı bir bilim dalı olarak ele alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Rusça deyimler açısından
oldukça zengin bir dildir. Deyimlerin birçoğunun kökeni de hikâyeye dayanmaktadır.
“Deyimler, halkın dilinin en eski biçimidir, mitolojik deyim ise deyimin kendisinin daha eski bir
parçasıdır, o Slavların en eski putperestlik düşüncelerini yansıtır, kültürün folklor, onomastik ve
diğer katmanlarıyla sıkı bağlarını ortaya koyar.”11
Diller arasında karşılaştırma yapmak dilin öğretilmesi açısından büyük önem taşır. Yabancı
dili öğrenmek için teorik gramer bilgisinin yanı sıra pratik uygulama yeteneğine de sahip
olmak gerektiği gerçeğinden yola çıkarak dilbilimde önemli bir yere sahip ve sayıca da üstün
olan organ adları konusunu ele aldık. Ancak, Rusçada organ adlarıyla oluşturulan deyimler
oldukça fazla olduğu için bu konu başka bir araştırmanın konusu olacak niteliktedir biz de bu
yüzden araştırmamız sürecinde tespit ettiğimiz bulgulara göre çalışmamızın içeriğini
sınırlandırmak zorunda kaldık ve sadece gözle ilgili deyimler konusunun ele alındığı bu
çalışmada deyimler anlam açısından ele alınmıştır.
Bilindiği gibi bir dilin söz varlığı içinde sadece dilde kullanılan kelimeler değil; atasözleri,
deyimler, kalıplaşmış sözler gibi unsurlar da yer alır. Çünkü bu unsurlar o dili kullanan
insanların maddi ve manevi kültürlerinin, yaşam biçimlerinin yansıtıcısı olan unsurlardır.12
Dilin söz varlığı içinde yer alan deyimler bir dilde olmazsa olmaz unsurlar arasında yer
alırken organ adları da temel kelime grupları içinde yer alır. “Organ adları, dillerin temel söz
D. Aksan (1990).,Her Yönüyle Dil(Ana Çizgileriyle Dilbilim), Ankara: TDK , s.38
A. T. Sinan (2001), Türkçenin Deyim Varlığı, Kubbealtı Yayıncılık, İstanbul, s.5
10N. Hacızade (2013)Sözümün Canı Var, Azerbaycan Türkçesi Temelinde Deyimbilim Sorunları, Konya: Çizgi
Kitabevi, s. 21
11 Z.K. Sabitova, a.g.e., s.201
12 H.Şahin(2009), Kaşgarlı’dan Günümüze Organ İsimleriyle Kurulmuş Deyimler. Turkish Studies International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3,. 2022
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varlıkları içinde değerlendirilen unsurlardır. İnsanların kendini tanıma ve ifade etme ihtiyacı ile
ortaya çıktığı düşünülen organ adları temel söz varlığı içinde de önemli bir yer tutar.”13 İnsanın
çevresini algılamasında beş duyu organının önemli yeri vardır, toplumdaki kişilerle iletişimi
bu organları sayesinde sağlar. Birçok kalıp ifadeler de- atasözleri, deyimler vb.- organ
adlarıyla oluşturulmaktadır. Özellikle baş ve başta bulunan organlar: göz, kulak, burun, ağız,
diş, dil ve el, kol, ayak vb. ile oluşturulan deyimler temel sayılabilecek niteliktedir. “Aklını
yitirmek” (потерять голову), “burnu Kaf dağında olmak” (задирать нос) “on parmağında on
marifeti olmak” (иметь золотые руки) vb. Bunların dışında daha az kullanılan beyin, alın,
avuç, yanak, vb. gibi kelimelerde bu deyimlerin kapsamı içinde yer alır. Akıl, gönül vb. gibi
kelimeler de soyut kavramları ifade ederken sık sık deyimler içinde kullanılmaktadırlar.
“aklını peynir ekmekle yemek, aklını kaçırmak” (сходить с ума), “yüreği ağzına gelmek”
(сердце оборвалось) vb.
“Organ adları, çeşitlilikleri ve yeni kavramları karşılamada kullanılışları bakımından
işlevseldirler. Bitki, hayvan, eşya, yemek, yiyecek ve yer adlarından benzetme ilgisiyle
bulundukları çok sayıda deyime kadar geniş bir kullanım alanında organ adlarının işlevi dikkat
çekicidir.”14 Dilbilimde vücut organlarıyla oluşturulan deyimlere somatik deyimler adı
verilmektedir. Dilin bünyesinde yer alan somatik deyimlerde o kültüre ait maddi ve manevi
tüm değerleri görebilmek mümkündür, bunlar her dilin kendine özgü, temel kelimeleridir.
Sözlü geleneklerin içinde yer alan somatik deyimlerin hem gerçek hem mecaz anlamlarının
kullanılması deyimlerin anlamsal olarak incelenmesini sağlar. Mecaz anlamda kullanılan
deyimler sayıca fazladır; mesela “kulaklarına inanamamak” (не верить своим ушам) ve
“hayretten ağzı açık kalmak” (остаться с разинутым ртом) deyimlerinde herhangi bir
durum karşısında çok şaşırmak anlamıyla ve farklı organ adları kullanılarak ifade edilmiştir.
Hem gerçek hem de mecaz anlamlarıyla kullanılan deyimler de vardır: “başı dönmek”
(голова идёт кругом), “gözünü kırpmamak” (глазам не моргнуть), “gözünü dört açmak”
(глядеть в оба), “kulaklarını tıkamak” (затыкать уши), “ağzını açmamak” (не открывать
рта) vb.
Doğan Aksan bir dilin temel söz varlığında organ adları başta olmak üzere diğer ifade
edilmesi gereken kavramları da şöyle dile getirmektedir: “Bunun sınırı çizilirken de insanın
odak olarak alınması doğru olur. İnsanın organları başta olmak üzere onun en doğal
gereksinimlerini karşılayan yemek, içmek, uyumak, gitmek, gelmek, almak, vermek... gibi
kavramlar, ona en yakın kişileri gösteren akrabalık adları, sayılar ve insanın maddi ve manevi
kültürü içine giren çeşidi kavramlar sayılabilir." 15
Dış dünyayla bağlantımızı sağlayan en önemli uzuvlarımızdan olan göz, çok zengin
çağrışımlara sahiptir. D. Aksan’ın verdiği örnekte göz, başlangıçta yalnızca insanın görme
organını anlatmak üzere kullanılmış, zamanla, onunla bir yönden ilişkisi, yakınlığı, benzerliği
bulunan başka kavramlara yaklaştırılarak ‘kaynak’(su), ‘delik’, ‘bölme’, ‘ağacın tomurcuklu
yeri’ gibi somut, ‘nazar’ gibi soyut yan anlamlar kazanmıştır.16

A. M. Coşar (2008), Bir Adlandırma Öğesi Olarak Organ Adları, Turkish Studies International Periodical For the
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/4 Summer, s. 1050
14 A. M, Coşar, a.g.m., s.1051
15 D. Aksan (2004), Türkçenin Sözvarlığı, Ankara: Engin Yayınevi, s.26
16 D. Aksan (1997), Anlambilim: Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Ankara: Engin Yayınevi, s.46
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Göz kelimesi birçok anlam ifade edebilir: sevgi, hoşlanma, bir kişiye değer verme, hatırlama,
aşağılama, birine hayran kalma, imrenme, cesaret, bakış açısı vb. “Gözü aç/açgözlü, gözü
doymak, gözüyle yemek, gözünü toprak doyursun” gibi deyimler olumsuz nitelikleri
yansıtarak gözün kendi özelliklerinden uzaklaştığını, ruhaniliğe değil, cismaniliğe hizmet
ettiğini belirtiyor, “Göz değmek” uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran
bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek olayının gözdeki kötü bir ışık enerjisi nedeniyle
doğduğu bilinmektedir.”17
Deyimlerin içerisindeki kelimeler olağandışı bir oluşum değil, bildiğimiz dil birimleri olan
kelimelerdir, sözlerdir. İnsanlar sözün kutsallığına, onun büyülü gücüne inanmış, kelimeleri
doğru kullanmaya çalışmışlar, alkışlarını (dualarını), kargışlarını (beddualarını), büyülerini
sözlerin aracılığı ile yapmışlardır.18 Deyimlerde göz ve su arasında bağlantı vardır, bu gözyaşı
ile ortaya çıkarken göz-su bağlantısı gözyaşı olmadan da görülebilir. “Gözü dolmak” deyimi
ağlama eylemi ile ilgili olsa da bazı ayrıntıları ile benzeri deyimlerden ayrılır. Bu deyim
“gözlerin yaşarması” ve “ağlamak” durumlarının ortasında yer alır. Duygulanma nedeniyle
gözlerin yaşlarla dolu dolu olması ama insanın kendisini tutmasıyla bu yaşların akmaması
durumu bu deyimde ifadesini bulmuştur.19
Temel söz varlığı içinde dilin en önemli öğesini oluşturan organ adlarının deyim kurmada
elverişli hâle geldiğini ifade eden Tor; “Türkçede türetme, birleştirme yanında, anlam
aktarmaları yoluyla da kavramlaştırmaya gidilebilir. Gösterge öbekleri de aktarmalarla başka
başka kavramları adlandırmakta kullanılır. Anlamca bir sözcük, yapıca bir söz öbeği olan
deyimlerin çoğu, insanların niteliklerini, tutum ve davranışlarını, ruh durumlarını yansıtır.
Somutlaştırmanın20 en güzel örneklerini deyimlerde buluruz.”21 Rusça deyimler çok sık
başvurulan anlatım tekniklerinden biri olan somutlaştırmanın en güzel örnekleridir. Mesela
insan duygularını ifade ederken deyimler kullanılarak anlatım daha coşkulu, akıcı ve canlı
hale getirilebilir: Çok sevinmek anlamında “ağzı kulaklarına varmak”, “ayakları yere
değmemek” “gözlerinin içi gülmek”, hile yapmak, kandırmak; “göz boyamak”; ferahlamak
“gözü gönlü açılmak”; öfkelenmek “gözünü kan bürümek”; önem vermemek “kulak
asmamak”; bütün dikkatiyle bakmak “göz kesilmek”; göz boyayan “kandıran, dalavereci” vb
gibi deyimler kullanılmaktadır. Deyimler eş anlamlılık, zıt anlamlılık, çok anlamlılık,
kavramlaştırma vb. gibi anlambilimi açısından da incelenmiştir.
Eş anlamlılık, “iki veya daha çok kelimenin aynı veya birbirine yakın anlam taşımasıdır22. “kem
göz” (дурной= лихой= худой глаз), “(birinden, bir şeyden) Gözlerini alamamak, gözlerini
ayıramamak, bakakalmak, gözleri takılmak, göz kamaştırmak” (Глаз не отвести=не мочь
оторвать глаз= не отрывать глаз= глаза неотрываются) vs.
Birçok deyimde zıt anlamlarıyla kullanılmıştır. “Kısa bir süre dahi olsa uyamamak, Gözüne
uyku girmemek, gözünü kırpmamak; başı yastık yüzü görmemek” (Не смыкать глаз,
N. Hacızade(2003), Azerbaycan Türkçesinde “Göz” Kelimesi ile Kurulmuş Deyimlerin Anlam Özellikleri, Türkiyat
Araştırmaları Dergisi, s. 87-103 içinde s.93
18 N. Hacızade, a.g.m., s.90
19 N. Hacızade, a.g.m., s.98
20 Somutlaştırma, dildeki soyut kavramları somut kavramlardan yararlanarak anlatıma yönelme, Z. Korkmaz,
a.g.e.,s.194
21 G. Tor (2007), Kazakçada Organ Adlarıyla Kurulan Deyimler, Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültürel Değerleri
Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Almatı: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı; Abay Milli Devlet Pedagoji
Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi ortak yayını, s. 119-127
22 Zeynep Korkmaz, a.g.e, s. 56.
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Смежить глаза) deyimleri kullanılırken zıt anlamları da şu deyimlerde yer bulur: “Uykuya
dalmak, çok uykusu gelmiş olmak, gözünden uyku akmak, gözleri kapanmak” (Глаза
слипаются=глаза закрываются) “Hiç kimsenin görmediği yerde, kapalı kapılar ardında” (За
глазами) iken “herkesin gözü önünde, göz göre göre” (На глазах) deyiminde ifade edilir.
İnsan karakteriyle ilgili olanlar yani kişinin mizacını aktarmada şu deyimler kullanılır. “Gözü
aç, açgözlü” (Глаза завидующие), “Arsızın yüzüne tükürmüşler, yağmur yağıyor demiş”
(Плюнь в глаза- скажет "божья роса") , “Gözü sulu, Sürekli ağlayan, ağlamaya hazır
kişiden” bahsederken (Глаза на мокром месте= Глаза не осушаются= Выплакать все
глаза)vs. deyimleri kullanılır.
Organ adlarını nesnelere aktarırken, organın işlevi ikincil nitelik gösterir: “Organ adlarının,
vücutla ilgili sözcüklerin ve insana özgü niteliklerin doğaya uygulanması: bu türde insanın
anlatım sırasında doğadaki varlıkları, insan organlarının ve vücutla ilgili nesnelerin adlarıyla
anması söz konusudur. Bu aktarma sırasında bu nesnelerin vücutla ilgili kavramlara biçim ve
işlev açısından yakınlığı, benzerliği temel alınır. “Dolap gözü”23vs.
Olumsuz anlam ya da çağrışım içeren deyimler de vardır: “gözü doymamak” (Колоть глаза)
“Birinin başına kakmak, onu utandırmak, gözüne sokmak” (Мозолить глаза); sürekli
varlığıyla (şikâyetleriyle vb) birini sıkmak, ısrarla bakarak onu rahatsız etmek, gözleriyle
yemek, gözlerini dikip bakmak” (Плевать в глаза) vs.
Olumlu ifadelerde de göz ile ilgili birçok deyim vardır. Görünüş olarak hoş bir izlenim
bırakmak “Göz okşamak” (Радовать глаз); “Güzel gözler hatırına, kara gözleri için” (Ради
прекрасных глаз)vs.
Durum, vaziyet ifade eden deyimler şunlardır. “Yorgunluktan, heyecandan kötü olmak;
bayılacak gibi olmak, gözleri kararmak” (В глазах темнеет); Utangaçlık, sıkılganlık vb.
yüzünden biriyle buluşunca nasıl davranacağını bilememek “Gözlerini kaçırmak, gözlerinin
içine kadar kızarmak” (Не знать с каким глазами)vs.
Zaman ifade eder: “Çok kısa bir zamanda, aniden, birden göz açıp kapayıncaya kadar göz açıp
kapamadan = kaşla göz arasında” (Не успел глазом моргнуть)vs.
İki organ adı kullanılarak oluşturulan deyimler de mevcuttur. “Ayrı olduğu kişiyi çok kolay
unutmak, Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.” (С глаз долой-из сердца вон); “Hiçbir
şey görmeyen, dikkatsiz Önüne arkasına bakmamak, gözü dünyayı görmemek” (Глаза на
затылке); “Şaşkınlık durumunda gözleri iyice açık olmak Gözleri yerinden (yuvalarından)
fırlamak, Gözleri fal taşı gibi açılmak” (Глаза на лоб лезут)vs.
Yemin ederken göz kelimesi kullanılır: “Birini bir şeye inandırmak için, “Dediklerim doğru
değilse, kör olayım” anlamında yemin sözü, iki gözüm önüme aksın, gözüm çıksın” (Лопни
мои глаза)vs.
Sağlık ifade eden deyimler: “Çift, belirsiz görünme, biri iki görmek, şeşi beş görmek” (В
глазах двоится); Yorgunluktan, heyecandan bayılacak gibi olmak, gözleri kararmak” (В
глазах темнеет)vs.
Rusçada organ adı ile kurulmuş ancak Türkçesinde organ adı yer almayıp ya da başka bir
organ adı ile ifade edilmiş deyimler de vardır. “Parayı gereksizce harcamak, israf etmek,
Parayı har vurup harman savurmak (Протереть глаза деньгам); Arsız, utanmaz kişiden
bahsederken kullanılır. “Arsızın yüzüne tükürmüşler, yağmur yağıyor demiş”. (Плюнь в
23
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глаза- скажет "божья роса"); Belli bir rotası olmadan, neresi olursa oraya gitmek, koşmak,
gezmek Başını alıp gitmek” (идти куда глаза глядят); Kafası dumanlı, tütsülü başıyla, sarhoş
haliyle (С пьяных глаз) ; “eli kulağında” (на носу) gibi birçok deyimle örneklerimizi daha da
artırabiliriz. Çalışmamızda “göz” (глаз) kelimesinin geçtiği 138 deyim incelenmiştir.
RUSÇA DEYİM

RUSÇA ANLAMI

TÜRKİYE TÜRKÇESİ
KARŞILIĞI
Глаз в глаз
Yanı başında durmak
Gözü önünde durmak
Глаз да глаз нужен
Sürekli olarak bir yardımcıya ihtiyacı Göz kulak olmak
olan, birinin bakımı altında olan kişi,
Глаз набит
İlk bakışta anlayabilecek tecrübeye sahip Şaşmaz, yanılmaz göz
Глаз на глаз= между Baş başa kalarak, tanıksız
Dört göz arasında
четырёх глаз
Дурной= лихой= худой Batıl inanca göre, birinin uğursuzluk, Kem göz
глаз
şansızlık getireceğine inanılır.
Глаз положить
(Birine, bir şeye) dikkat çekmek, (biri, bir Göz
dikmek,
göz
şeyle) ilgilenmeye başlamak
koymak
Дать в глаз= подсветить Birinin gözüne vurarak yaralamak
Gözünü çıkarmak
глаз
Держать глаз остро
Kulağı kirişte olmak, tetikte olmak, kuşku Gözünü dört açmak,
içinde olmak
gözlerini belertmek
На глаз
Gözle, bakışla
Bir bakışta, gözle, göz
kararıyla
Радовать глаз
Görünüş olarak hoş bir izlenim bırakmak Göz okşamak
Хоть глаз выколи= хоть Zifiri karanlık, hiçbir şey görünmemesi
Göz gözü görmemek
в глаз выстрели
Глаз не отвести=не Hayran kalınacak derecede güzel olan (birinden, bir şeyden)
мочь оторвать глаз= не kişiden bahsederken kullanılır, çok güzel Gözlerini alamamak,
отрывать
глаз=глаза olduğu için bakmaya engel olamamak
ayıramamak, gözleri
неотрываются
takılmak, bakakalmak,
göz kamaştırmak
Исчезать из глаз
Görünmez olmak
Gözden
kaybolmak,
gözden kaçmak
Между глаз
Belli etmeden, sezdirmeden
Kaşla göz arasında
Не казать глаз
Bir yerlerde ya da birilerinde olmamak
Göze görünmemek
Не осушать глаз
Ağlamayı
durduramamak,
sürekli Gözleri
dolmak,
ağlamak
yaşarmak, gözyaşlarını
tutamamak
Не сводить= спускать 1)Birine hayranlıkla, dikkatle bakmak
Gözlerini alamamak,
глаз
2) Birini dikkatle izlemek, takip etmek
(birinden, bir şeyden)
gözlerini ayıramamak,
göz hapsine almak,
bakakalmak;
göz
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Не смыкать глаз

Kısa bir süre dahi olsa uyamamak

Ради прекрасных глаз

Karşılıksız, bedelsiz

С глаз долой-из сердца Ayrı olduğu kişiyi çok kolay unutmak
вон
С пьяных глаз
Sarhoş haliyle
Ускользать от глаз
Пуще глаза

Farkına varılmamak
Özenle korumak

Глаза бегают= Бегать 1) kurnazlıkla, şeytanca bakmak.
глазами
2) Yalanı, ya da suçu yüzünden birinin
gözlerine bakmaya korkmak, bakışlarını
kaçırmak
Пробегать глазами

Глаза бы
видали= в
видеть

мои
глаза

Глаза в глаза
Глаза завидующие
Глаза на затылке
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kesilmek
Gözüne
uyku
girmemek,
gözünü
kırpmamak; başı yastık
yüzü görmemek
Güzel gözler hatırına,
kara gözleri için
Gözden
ırak
olan
gönülden de ırak olur.
Kafası dumanlı, tütsülü
başıyla
Gözden kaçmak
Gözü gibi bakmak,
gözü gibi sakınmak
1)Gözleri fıldır fıldır
etmek, dönmek, tilki
gibi bakmak, gözleri
velfecri okumak
2)Gözlerini kaçırmak
Gözden geçirmek, göz
gezdirmek

Kendiyle ilgili rahatça( yarım yamalak,
üstünkörü) okumak, bir şeyi kontrol
etmek
не Birini ya da bir şeyi görmek istememek, (Birinin, bir şeyin)
не karşı durmak
yüzünü
bile
görmemek,
görmek
istememek
(Birine, bir şeye) çok yakın olmak
Göz göze olmak
Kıskanç, açgözlü kişi
Hiçbir şey görmeyen, dikkatsiz

Глаза на лоб лезут= Gözleri iyice açık olmak (şaşkınlık
Делать большие глаза durumunda), şaşırmak, Çok şaşıran kişi
=Глаза на шесть копеек için kullanılır

Gözü aç
Önüne
arkasına
bakmamak,
gözü
dünyayı görmemek
Gözleri
yerinden
(yuvalarından)
fırlamak, gözleri fal
taşı gibi açılmak
Gözü sulu (olmak),
gözyaşlarını
tutamamak
Gözü açılmak

Глаза на мокром месте= Sürekli ağlayan, ağlamaya hazır kişiden
Глаза не осушаются= bahsederken kullanılır.
Выплакать все глаза
Глаза открываются
Hayallerden kurtulup bir şeyin gerçek
anlamını anlamaya başlamak
Глаза разбегаются
Çeşitlilikten şaşırmak, afallamak ve onun Gözleri
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üzerinde duramamak, Kafası başka yerde olmak(şaşkınlıktan)
olmak
Глаза
разгорелись= Bir şeyi çok istemek; birine ya da bir şeye Bir şeyde gözü olmak,
глаза горять
tutkuyla sahip olmak istemek
göz dikmek, Gözünü...
hırsı bürümek
Глаза слипаются=глаза Uykuya zor dayanmak
Gözleri
kapanmak,
закрываются
gözünden uyku akmak
(идти)куда
глаза Belli bir rotası olmadan, neresi olursa Başını alıp gitmek
глядят
oraya gitmek, koşmak, gezmek
Лопни мои глаза

Бросаться=кидаться
в глаза= Лезть в глаза
В глаза
Во все глаза
Высмотреть=
проглядеть все глаза

Birini bir şeye inandırmak için
“Dediklerim doğru değilse, kör olayım”
anlamında yemin sözü.
Görünür olmak; (görünüşü ile)dikkati
üzerine
çekmek
Dikkat
çekmeye
çalışmak
Birinin yüzüne karşı
Büyük bir dikkatle, bütün dikkatiyle,
ilgiyle
Birini sabırsızlıkla beklerken bir yere
bütün dikkatle bakmak

Глаза ест/ Есть глазами

İki
gözüm
önüme
aksın; gözüm çıksın
Göze
çarpmak,
görünmek,
gözüne
ilişmek, görünmek
Gözünün
içine
bakarak, yüzüne karşı
Dört gözle, gözünü
dört açarak
Göz kesilmek, gözünü
dört açmak; gözü yolda
kalmak
(Birini)
gözleriyle
yemek, birine yiyecek
gibi bakmak, gözünü
bir şeye dikmek
Gözünü dikmek

Can sıkıntısı, kızgınlık ve kıskançlık
yaratmak, Yaltaklanarak ya da dikkatle
bakmak; gözlerini ayırmadan merakla
bakmak
Глаза не сломай
Bana gözlerini fıldır fıldır açarak bakma,
kes şu bana dik dik bakmayı!
Делать страшные глаза Bir şeyi yaparken ya da bir şeyi Gözünü
korkutmak,
söylerken yasak bakışı atmak
gözdağı
vermek,
gözlerini devirmek
Забегать на глаза
Yalakalık amacıyla amirinin gözüne Göz boyamak, göze
girmeye çalışmak
girmek
За глаза
Birinin
yokluğunda o
görmeden; Birinin ardından, onun
yeterince var, fazlasıyla var, artar bile
haberi
olmadan,
görmeden; bol bol,
fazlasıyla
Закрывать глаза
Bir şeyin sonunda olmak; bir şeye kasıtlı (Bir şeyi) görmezden
olarak dikkat çekmemek, ölmek
gelmek, göz yummak;
gözleri kapanmak
Заливать
глаза= Aldatmak, kandırmak
Göz boyamak
замазывать глаза
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Запускать глаза= Краем Belli
etmemeye
çalışarak,
başını
о краем глаза=Одним çevirmeden yandan gizlice bakmak; bir
глазом
şeye haris menfaat göstermek, gözünün
ucuyla, kenarıyla
Казаться на глаза
Ortaya çıkmak
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Göz ucuyla bakmak;
Yan gözle bakmak,
gözünün kuyruğu ile
bakmak
Göze görünmek, göz
önünde olmak
Колоть глаза
Birinin başına kakmak, onu utandırmak
Gözüne sokmak
Мозолить глаза
Sürekli varlığıyla (şikâyetleriyle vb) Gözleriyle
yemek,
birini sıkmak, ısrarla bakarak onu gözlerini dikip bakmak
rahatsız etmek
Навострить глаза
Dikkatle, ilgiyle durmadan birine, bir Gözünün içine bakmak
şeye bakmak
Не знать, куда глаза Gözlerini nereye dikeceğini bilmemek
Gözleri fıldır fıldır
девать
dönmek
Останавливать
свои Birine ya da bir şeye bakışlarını çevirmek Gözünü dikmek
глаза
Отводить
глаза= Birinin yüzüne direk bakmamaya Gözlerini kaçırmak
прятать глаза
çalışmak, yüzüne bakmaya utanmak
Отводить глаза кому
Dikkatini başka yöne kaydırmak
Birine oyun etmek
Открывать глаза
Birini yanlış yoldan çevirmek, yanıldığını (Aldanmış) birinin bir
göstermek
şeye gözünü açmak
Плевать в глаза
Birine nefretinin en son derecesini Gözünü kin bürümek
göstermek
Плюнь в глаза- скажет Arsız, utanmaz kişiden bahsederken Arsızın
yüzüne
"божья роса"
kullanılır.
tükürmüşler, yağmur
yağıyor demiş.
Попадаться на глаза
Birdenbire rastgele görünmek
Biriningözüne ilişmek
Продавать глаза
Boş boş etrafa bakmak, ağzını bir karış Boş gözlerle bakmak
açıp, şaşkın bakmak
Продирать
глаза= Zar zor uyanmak, Gözünü açmak, Gözlerini
açmak,
Протереть глаза
uyanmak
Gözlerini oğuşturmak
Протереть
глаза Parayı gereksizce harcamak, israf etmek
Parayı
har
vurup
деньгам
harman savurmak
Пялить глаза= Разуй İnatla, küstahça bakmak, bakanları Gözlerini
dikmek,
глаза(бельма)!
tedirgin edebilecek gibi aykırı, uygunsuz gözlerini
fırıl
fırıl
görünmek
açarak bakmak, dik dik
bakmak
Резать глаза
Hoş olmayan, kaba etki bırakmak; Göz tırmalamak
kendisinde olumsuz davranış varmış gibi
hissetmek, dışlanmak
Смежить глаза
Uykuya dalmak, çok uykusu gelmiş Gözleri
kapanmak,
olmak; ölmek
gözlerini açamamak,
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Смотреть
в
глаза= Birine içten, samimi, dürüstçe, bakmak
заглядывать в глаза
Тыкать в глаза
Birine sürekli serzenişte bulunmak, başa
kakmak
Тыкаться в глаза

Sürekli birinin gözüne ilişmek

Видать по глазам
Неверить
глазам=
вскидывать глазами=
Раскидывать глаза
Вертеться
перед
глазами

Birinin bakışından anlaşılmak
Hayretler içinde kalmak, Etrafa şaşkın
şaşkın bakınmak, şaşırmak

Впиваться глазами

Birinden gözlerini ayırmadan bakmak

Dikkat çekmeye çalışmak, birinin gözüne
girmeye çalışmak; yalakalık yapmak

Вставать перед глазами Ortaya çıkmak, görünür olmak
стоять
За глазами
Играть глазами

Hiç kimsenin görmediği yerde
Anlamlı bakışlar atmak; cilve yapmak,
birine cilveli görünmek
Мерить глазами
Ona değer veriyormuş gibi dikkatle
incelemek
Не знать с каким Utangaçlık, sıkılganlık vb. yüzünden
глазами
biriyle buluşunca nasıl davranacağını
bilememek
Перед глазами
Biriyle doğrudan, yapmacıksız yakınlıkta
olma
Пронизывать глазами
Birine, bir şeye incelermiş gibi dikkatle
bakmak
Провожать глазами
Uzaklaşan birini, bir şeyi gözleriyle takip
etmek
Сверкать глазами
Sinir, kızgınlık, öfke duygusu göstererek
bakmak

Своими глазами

gözlerinden
uyku
akmak,
gözleri
bayılmak;
gözünü
kapamak
Birinin gözlerinin içine
bakmak
Bir şeyi birinin gözüne
sokmak,
başına
kakmak
Gözünün
önünde
dönmek
Gözü ele vermek
Gözlerine
inanamamak, Gözlerini
açmak
Gözünün
önünde
dönüp durmak; Göz
boyamak
Göz hapsine almak,
gözünü alamamak
Gözlerinin
önüne
gelmek,
gözlerinin
önünden gitmemek
Kapalı kapılar ardında
Manalı manalı bakmak
Baştan aşağı, tepeden
tırnağa süzmek
Gözlerini
kaçırmak,
gözlerinin içine kadar
kızarmak
Göz önünde

Gözleriyle, bakışlarıyla
delmek
Biri giderken ardından
bakmak
Gözlerini
kan
bürümek, gözlerinden
ateş çıkmak, gözü
dönmek,
gözlerinde
şimşekler çakmak
Bir şeyi doğrudan kendisinin görmesi, Kendi gözleriyle
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bir şeyin tanığı olmak
С закрытыми глазами
Her duruma harika şekilde uyum Gözü kapalı
sağlayarak bakmadan düşünmeden bir
şeyleri yapmak; görmeden, rastgele
Смотреть глазами
Onun tarafından duruma bakmak
Bir şeye başkasının
gözüyle bakmak
Смотреть
другими Öncekinden
farklı
olarak
birine Başka gözle bakmak
глазами
davranmak, değer vermek
С открытыми глазами
Ne yaptığını bilerek bilinçli şekilde
Gözü açık olmak
Стоять перед глазами
Israrla görünerek ve açıkça ortaya Gözünün
önünde
çıkmak
durmak,
gözünün
önünden gitmemek
Стрелять глазами
Kısa, keskin bakışlar atmak, Çok çabuk Göz atmak
şekilde bir göz atıp hemen gözlerini
çekmek; cilveyle bakmak
Хлопать глазами
Susmak; şaşkınlık içinde olmak, hiçbir Aptal aptal bakınmak,
anlam verememek
boş gözlerle, bön bön
bakmak
Шмыгать глазами
Etrafa hızlı arayan ya da açgözlü bakışlar Gözlerini fırıl fırıl
atmak
açmak
В глазах
Birinin düşüncesine göre
Onun gözünden, onun
nazarında
В глазах двоится
Çift, belirsiz görünme
Çift görmek, biri iki
görmek,
şeşi
beş
görmek
В глазах темнеет
Yorgunluktan, heyecandan kötü olmak; Gözleri kararmak
bayılacak gibi olmak
Возвышать в глазах= Birinin yetkisini, iyi adını (ününü) Birinin
Gözünde
Вырастать в глазах
pekiştirmeye katkıda bulunmak, Birinin büyümek,
itibarı
düşüncesinden kazanç sağlamak, biri için yükselmek
nüfuz sahibi olmaya başlamak itibarı
yükselmek
На глазах
Birinin varlığında, herkesin gözü önünde; (birinin) gözü önünde,
küçük bir zaman aralığında, çok hızlı
göz göre göre; Kaşla
göz
arasında,
bir
bakışta
Ронять в глазах
Birinin yetkisini, düşünce olarak bir (Birini)
gözden
şeyin önemini azaltmak, itibarını düşürmek,
gözden
düşürmek
düşmek
Рябит в глазах=слепить Gözlerinde kamaşma hissi
Gözleri
kamaşmak,
глаза=бить в глаза
gözünü almak
Глазом не моргнуть
Yapacağı şey için bir an bile durmamak, Gözünü kırpmadan
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düşünmemek, hiçbir heyecan, tedirginlik
belirtisi göstermemek
Не
успел
глазом Çok kısa bir zamanda, aniden, birden
Göz açıp kapayıncaya
моргнуть
kadar,
göz
açıp
kapamadan
Простым глазом
Optik aletler olmadan
Çıplak gözle
Смотреть
свежим Zaman dilimi boyunca değer biçmek
İlk günkü gibi bakmak
глазом
С глазу на глаз
Başkaları olmadan, şahitsiz
Baş başa, dört göz
arasında
На голубом глазу
Hiçbir şey olmamış, anlamamış gibi Boş gözlerle, bön bön
yapma, saflığa vurmak; çevresinde olup bakmak; gözü bağlı
bitenlerin farkında olmayan
Ни в одном глазу
Hiç uykusu olmama, uyuyamamak
Gözlerini kapamamak,
gözüne
uyku
girmemek,
gözleri
uyku tutmamak
SONUÇ
Temel söz varlığı içinde önemli yere sahip organ adlarıyla kurulan deyimlerden temel ve yan
anlamlarıyla göz sözcüğü bulunan 138 deyim çalışmamızda tespit edilmiş ve çoğunun
Türkiye Türkçesinde de aynen kullanıldığı, ortak olan deyimlerin sayıca fazla olduğu
görülmüştür. Tespit ettiğimiz bu deyimlerin birçoğu insanların içsel, ruhsal duygularını ifade
etmesini sağlamada bir araçken deyimlerde “göz” organ adının kullanılması aynı zamanda
korku, korkusuzluk, nefret, kızgınlık, heyecan vb. gibi durumlarda anlatımı daha etkili kılmak
gayesiyle kullanılmış (“gözlerini fal taşı gibi açmak”, “gözünü dört açmak” -Глаза на лоб
лезут; “gözünü kırpmadan” -Глазом не моргнуть; - “gözünü kan bürümek” -Сверкать
глазами) ve bu tarz davranışların da bir göstergesi olarak karşımıza çıkmıştır.
Deyim varlığı açısından zengin olan Rusça ve Türkçede sadece göz organ adı ile oluşturulan
deyimlerin sayısından da dilin ne kadar geniş ve zengin olduğu anlaşılmaktadır. Çalışmamızın
dilbilimin önemli alt dallarından olan anlam bilimine (semantik) katkı sağlayacağını
umuyoruz. Her iki dilde de de deyimlerin anlam açısından incelenmesi benzer ya da farklı
yönlerinin karşılaştırılmasını sağlamıştır
Sonuç olarak deyimler, bir dilin söz varlığında önemli bir yere sahip dil birlikleri olmasının
yanında anlatımı çeşitlendirip zenginleştirir, soyut kavramları somutlaştırır. Sadece göz
organ adının geçtiği deyimler bile incelendiğinde bu deyimlerin zenginliğini ortaya koyması
ve birçoğunun halk kültürüyle, toplumla ilişkili olmasının da çalışmamızın geçerliliğini
arttıracağı düşüncesindeyiz.
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WRITING SKILLS OF THE CHILDREN RAISED IN FAMILY AND NURSERY ENVIRONMENT
AİLE VE YUVA ORTAMINDA BÜYÜYEN ÇOCUKLARDA YAZMA BECERİSİ1

Selma KORKMAZ 2
ABSTRACT
The children have the effort of telling what they have obtained from the vicinity and what they have learned through school by
adding their thoughts and feelings. One of the most effective method and technique used by the children while expressing
themselves is written expression. The aim of this study is to identify what kind of mistakes the children, who have raised in
family and nursery environments, are making during their written expressions and also to put forth their similarities and
differences in terms of writing skills. The research involves the first grade students of secondary school, who are living in the
TRNC and of whom 15 are in family environment and 15 are in nursery environment. In this research, where both qualitative
and quantitative approaches have been used, children have been asked to write a composition on “Patriotism”, the data has been
collected by applying the “Student Interview Form”, the observations have been made and the obtained data has been evaluated
by using the content analysis method. Also in the analyze of the data, by using the t-test and Mann-Whitney U test, it has been
determined whether there is any difference between the writing skills of the children raised up in these environments. It has
been found that there is a significant difference between the children raised in the family environment and in the nursery. Also
from the interviews and observations, it has been found out that the children raised in the nurseries, besides being deprived of
sufficient interest, they have failed because of not getting enough support in the lessons, not being able to use the library often,
inability to benefit from the electronic instruments as required and not being rewarded.

Key Words: Writing, child, nursery, family, composition.

ÖZET
Çocuklar, hem çevresinden edindiklerine hem de okul aracılığıyla öğrendiklerine duygu ve düşüncelerini de katarak anlatma
gayreti içerisindedirler. Çocukların, kendilerini ifade ederken kullandıkları en etkili yöntem ve tekniklerden biri de yazılı
anlatımdır. Bu çalışmanın amacı, aile ve yuva ortamında büyüyen çocukların yazılı anlatımları esnasında ne tür yanlışlıklar
yaptıklarını tespit etmek; söz konusu ortamlarda büyüyen çocukların yazma becerileri açısından benzerlik ve farklılıklarını
ortaya koymaktır. Araştırma, KKTC'de yaşayan ve 15'i aile, 15'i de yuva ortamında bulunan ortaokul birinci sınıf öğrencilerini
kapsamaktadır. Hem nitel hem de nicel araştırma yaklaşımının kullanıldığı bu çalışmada, çocuklara "Yurt Sevgisi" konulu bir
kompozisyon yazdırılmış, "Öğrenci Görüşme Formu" uygulanarak veriler toplanmış, gözlem yapılmış ve elde edilen veriler içerik
analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde t-testi ve Mann-Whitney U testi kullanılarak da bu
ortamlarda büyüyen çocukların, yazma becerileri arasında fark olup olmadığı belirlenmiştir. Böylece aile ve yuva ortamındaki
çocuklar arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu saptanmıştır. Görüşme ve gözlemlerden de hareketle yuvada büyüyen
çocukların yeterli ilgiden mahrum kalmanın yanı sıra derslerde yeterince destek alamama, kütüphaneyi sık kullanamama,
elektronik araçlardan gereği gibi faydalanamama ve ödüllendirilmeme gibi hususlardan dolayı başarısız oldukları anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yazma, çocuk, yuva, aile, kompozisyon.
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1. GİRİŞ
İnsanoğlu kendi bulunduğu toplumun ortak dilini kullanıp duygularını, düşüncelerini hem
sözlü hem de yazılı olarak doğru ve etkili bir şekilde ifade etme arzusundadır. Çünkü aynı
topluluktaki bireylerin birbirleriyle olan iletişimlerinde dil oldukça önemlidir. Heidegger
(1997:17) “Dil, varlığın evidir.” diyerek bir milletin var olabilmesi ve bu milleti oluşturan
kişilerin aynı çatı altında yaşamlarını sürdürebilmeleri için dilin ne kadar önem arz ettiğini
anlatmaya çalışmıştır. Bir toplum; düşünce, duygu ve isteklerini ses ve anlam yönünden ortak
olan ögeler ve kurallardan yararlanarak başkalarına aktarmayı ancak çok yönlü ve gelişmiş
bir dizge olan dil vasıtasıyla gerçekleştirebilir (Aksan, 1977:55). Bu sebeple her millet, kendi
toplumundaki bireylere dil becerisi kazandırma gayreti içerisindedir. Dilin kullanımı ise çok
küçük yaşlardan itibaren kazandırılmaya başlanan ancak zamanla geliştirilen bir beceridir.
Çocuklara dil becerisinin kazandırılması hem birey hem de toplum için önemlidir.
Milletimizin ayakta kalabilmesi için çocuklarımıza çok fazla görev düştüğünü Atatürk
“Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.” sözüyle dile getirir. Gelecekte bizi yönetecek olan
kişiler bugünün küçükleri olduğuna göre çocuklarımıza ilk olarak kendi dillerini gerek sözlü
gerekse yazılı kurallara uygun şekilde öğrenmeleri gerektiğini benimsetmeliyiz.
Şunu da unutmamak gerekir ki bir toplumdaki bireylerin, birbirleriyle sözle olduğu kadar
yazıyla da iletişim kurmaları gerekmektedir. Çünkü bilgi ve deneyimlerin korunması, gelecek
nesillere aktarılması ve elde edilen birikimler sayesinde gelişmiş uygarlıkların
oluşturulmasında en etkili ve yaygın araçlardan biri yazılı iletişimdir (Tayfun, 2009:117).
Yazma, bilginin elde edilmesi ve ifade edilmesiyle ilgili süreçler yardımıyla oluşan bir
beceridir (Carter vd., 2002:246). Bu sebeple güzel ve etkili bir şekilde yazmak için çok kelime
bilmeye, doğru ve güzel cümle kurmaya, paragraf teşkil etmeye, ilginç konuları belirlemeye,
mantıklı bir plân yapmaya ihtiyaç vardır (Özbay, 2011:75). Arif Hikmet Par (1982:8) ise,
zihnimizin düşünce ve duygularımızı aşağıdaki üç yol yardımıyla yazı hâline koyduğunu
söyler:
a. Buluş “İcat”: Anlatılacak şeylerin kafada bütün ayrıntılarıyla canlandırılması.
b. Plan “Tertip”: Kafamızda canlananları bir sıraya, düzene koyma.
c. Anlatım “İfade”: Sıraya konulan duygu ve fikirlerin anlaşılır bir dille yazılması.
Ancak bu kuralları doğru bir şekilde uygulayıp yazma becerisine sahip olanların sayısı
oldukça azdır. Dolayısıyla yazma becerisinin nasıl kazanılacağını, bu beceriye engel olan
hususların neler olduğunu; yazım, noktalama ve anlatımla ilgili daha çok hangi hataların
yapıldığını tespit etmek amacıyla çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Ortaokul çocuklarının
yukarıda belirtilen kurallara uygun şekilde yazıp yazmadıklarını tespit etmek amacıyla
şimdiye kadar birçok çalışma yapılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:
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Yılmaz (2008), “İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici Metin Yazma Becerileri”
adlı yüksek lisans tezinde; yazılı anlatım becerilerinde cinsiyet farklılığının öğrenciler
üzerinde etkisi olmadığını ancak anne ve babanın öğrenim düzeyi, ailedeki birey sayısı,
ailenin gelir düzeyi, evde kitaplık bulunması, eve sürekli yayın alınması ve öğrencilerin
kendine ait bir odası bulunması, çalışma masası olması, okul öncesi eğitim almasının çok
etkili olduğunu ve bu durumun da çocuklar arasında anlamlı farklar yarattığını göstermiştir.
Coşkun (2005), “İlköğretim Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarında Bağdaşıklık, Tutarlılık
ve Metin Elementleri” adlı doktora tezinde; ilköğretim 8. sınıf öğrencilerin 5. sınıf öğrencilere
göre daha başarılı olduğunu ve ilköğretim öğrencilerinin anlatımlarında bağdaşıklık,
tutarlılık, metin uzunluğu, hikâye elementleri değişkenine göre üst sosyoekonomik düzeydeki
öğrencilerin orta ve alt sosyoekonomik düzeydeki öğrencilere göre daha başarılı olduğunu
dile getirmiştir.
İlaslan (2007), “Ortaöğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinde Görülen Yazılı Anlatım Bozuklukları
ve Bu Bozuklukların Giderilmesi için Çeşitli Öneriler – Kalecik/Pursaklar Örneği” adlı yüksek
lisans tez çalışmasında; öğrencilerin en çok hangi anlatım bozukluklarını yaptıklarını yazmış
ve yazılı anlatım becerilerinin yeterli düzeyde olmadığını söylemiştir.
Arıcı ve Ungan (2008), “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım
Çalışmalarının Bazı Yönlerden Değerlendirilmesi” adlı makalede; öğrencilerin imla, kelime ve
noktalama yanlışlıkları yaptıklarını ve cinsiyet ile sosyoekonomik düzeyin yazılı anlatım
konusunda önemli bir rol oynadığını belirtmiştir.
Çelik (2010) ise, “İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerin Bilgilendirici Metin Yazma
Kazanımlarına Ulaşma Düzeyleri” adlı yüksek lisans tezinde; öğrencilerin yazılı anlatım
becerileri arasında babanın ve annenin öğrenim düzeyi, ailenin sosyoekonomik düzeyi, eve
sürekli yayın alınması, çocuğun düzenli kitap okuma alışkanlığına sahip olması durumlarına
göre anlamlı farklar bulunduğunu ifade etmiştir.
Bu çalışmalarda, öğrencilerin yazma becerisi kazanmalarına engel olan şu hususlar üzerinde
durulmuştur: Anne ve babanın eğitim seviyesi, ailenin sosyoekonomik düzeyi, ailedeki birey
sayısı, eve sürekli yayın alınması ile öğrencilerin okul öncesi eğitim almaları, kitap okumaları.
Böylece birçok faktörün, çocukların yazma becerisini etkilediği belirlenmiştir. Ancak çocuğun
büyüdüğü aile veya yuva ortamının yazma becerilerinde etkisi olup olmadığı konusunda
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın yapılması alandaki eksikliğin
giderilmesi bakımından da önemli gözükmektedir. Bundan ötürü farklı ortamlarda büyüyen
çocuklara ilişkin bu çalışmanın yapılması tercih olunmuştur.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, aile ve yuva ortamında büyüyen çocukların yazma becerileri arasında
bir benzerlik veya farklılık olup olmadığını tespit etmek; ayrı ortamlarda yetişen bu
çocukların daha çok kimlerden, nelerden yararlanarak yazma becerilerini geliştirdiklerini
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belirlemektir. Bunun yanı sıra bu çocukların, yazılı anlatımları sırasında ne tür yanlışlar
yaptıklarını ve en çok hangi hatalarla yüz yüze kaldıklarını ortaya çıkarmaktır.
Problem Cümlesi
Aile ve yuva ortamında büyüyen çocukların yazma becerileri arasında bir fark var mıdır?
Alt Problemler
Bu araştırmada belirlenen genel amaca ulaşmak için aşağıdaki alt problemlerin cevapları
aranmıştır:
1. Kompozisyonlarda sayfa düzeni ve yazı karakteri bakımından farklılık var mıdır?
2. Kompozisyonlarda giriş, gelişme, sonuç ve başlığa yer verilmiş mi, bölümler ve başlık
kurallara uygun ele alınmış mı?
3. Kompozisyonlarda hangi anlatım bozukluklarına, yazım ve noktalama hatalarına
rastlanmıştır?
4. Yapılan görüşme ve gözlemlerden hareketle, öğrenciler yazılı anlatım becerisinde iyi veya
kötü olmalarını hangi sebeplere dayandırmaktadırlar?
2. YÖNTEM
Araştırma Deseni
Aile ve yuva ortamında büyüyen çocuklar aynı kurumlarda eğitim-öğretim almışsalar da
yazma becerileri bakımından durumlarının betimlenmesi amacıyla bu iki ortamda büyüyen
çocuklar önce ayrı ayrı kendi içlerinde bütüncül olarak ele alınacak; daha sonra da
karşılaştırma yapılarak bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Böylece yapılan bu çalışmada
"bütüncül çoklu durum deseni"nden yararlanıldığı açık bir şekilde görülecektir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim görmekte olan 30
ortaokul birinci sınıf öğrencisinden ibarettir. Bu çocukların 15’i Lefkoşa’da SOS Çocuk Köyü
adlı yuvada bulunmakta ve katılımcılarımızın tamamını oluşturmaktadır. Diğer 15 çocuk ise
hem bu çocukların öğrenim gördüğü okullarda olan hem de aile ortamında buyuyen ve
random yontemiyle seçilen çocuklardır.
Verilerin Toplanması
Verileri toplamak için ayrı ayrı ortamlarda büyüyen ancak aynı okullarda hatta sınıflarda
eğitim ve öğrenim gören 30 öğrenciden kompozisyon kurallarına dikkat ederek "Yurt Sevgisi"
konusunda birer kompozisyon yazmaları istenilmiştir. Böylece araştırmada veri toplama
yöntemi olarak doküman incelemesinden yararlanılmış ancak bununla da yetinilmeyip
öğrencilerin yazma becerileriyle ilgili durumlarını desteklemek amacıyla "Öğrenci Görüşme
Formu" geliştirilerek uygulanmış ve gözlem yapılmıştır.
Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması
Verilerin çözümlenmesi esnasında ise iki uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu çalışmada,
doküman ile görüşme formları kullanılarak ve gözlem yapılarak elde edilen veriler içerik
analiziyle çözümlenmiştir. Bunun yanında doğrudan alıntıların seçimi sırasında birden fazla
veri kaynağından yararlanılmış ve bulgular raporlaştırılmıştır. Raporlaştırma esnasında ayrı
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ortamlarda bulunan öğrencilerden
değerlendirilmesi tercih edilmiştir.

elde

edilen

verilerin

karşılaştırmalı

olarak

Ayrıca aynı ortamda büyüyen çocuklara ilişkin verilerin, nasıl dağıldığını bulmak için
Shapiro-Wilk testi yapılır. Daha sonra ise normal dağılım sergileyen verilerde t-testi, normal
dağılım göstermeyen verilerde ise Mann-Whitney U testi yapılarak ayrı ortamlarda büyüyen
çocukların yazma becerileri arasında fark olup olmadığı tespit edilmiştir.
3. BULGU VE YORUMLAR
Bulguların, ana problem ve ana problemin oluşmasına sebep olan alt problemlerden yola
çıkarak beş başlık altında incelenmesi tüm verilerin derinlemesine ele alınması bakımından
da oldukça önemlidir. Bulgular değerlendirilirken ailedeki çocuklarla ilgili veriler A1, A2, A3
..., yuvadaki çocuklarla alakalı veriler ise Y1, Y2, Y3 ... şeklinde kodlanmıştır. Ayrıca tüm
verilerle ilgili olarak Shapiro-Wilk testi yapılmış ve dağılımın nasıl olduğu görülmüştür.
Böylece normal dağılım sergileyen verilerde t-Testi, normal dağılıma rastlanmayan verilerde
ise Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Bulguları şöyle sıralamak mümkündür:
1. Kompozisyonlarda Sayfa Düzeni ve Yazı Karakteriyle İlgili Bulgular
Kompozisyon kelimesinin düzen, düzenleme ve planlı olarak sıraya koyma anlamlarından da
hareketle düzene ayrı bir önem verilmesi gerektiğini görebiliriz. Çünkü bir yazı, içeriği kadar
sayfa düzeni bakımından da kurallara uygun şekilde yazılmalıdır.
Şerif Aktaş ve Osman Gündüz (2005:67) kompozisyonda kâğıdın üst kısmında 3 cm, sağ
tarafında 2 cm, sol ve alt taraflarında ise 2,5/3 cm boşluğun yanı sıra başlığın altında 1 cm
boşluk bırakılmasının düzen bakımından gerekli olduğu düşüncesindedirler.
Kompozisyonlarda sayfa düzeni ve yazı karakteri çok iyi(5) , iyi(4), orta(3), kötü(2), çok
kötü(1) şeklinde değerlendirilecektir.
Tablo 1. Aile ve Yuva Ortamındaki Çocukların Kompozisyonlarında Sayfa Düzeni
Düzeyleri
Aile Ortamında Büyüyen Çocuklar
Kişiler
Düzey
A1
Çok İyi
A2
Çok İyi
A3
Çok İyi
A4
İyi
A5
Çok İyi
A6
İyi
A7
Çok Kötü
A8
Çok İyi
A9
Çok İyi
A10
İyi
A11
İyi
A12
İyi
A13
Çok İyi
A14
İyi
A15
Orta

Yuva Ortamında Büyüyen Çocuklar
Düzey
Kişiler
Çok Kötü
Y1
Orta
Y2
Çok Kötü
Y3
Orta
Y4
Kötü
Y5
Orta
Y6
Çok İyi
Y7
İyi
Y8
İyi
Y9
Orta
Y10
Orta
Y11
Çok Kötü
Y12
Kötü
Y13
Kötü
Y14
Çok İyi
Y15
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Kompozisyonlardaki sayfa düzeni Shapiro-Wilk Testine göre incelenmiş ve aile ortamındaki
çocuklar arasında normal bir dağılım olmadığı (p=0,000, p˂0,05) ancak yuva ortamındaki
çocuklar arasında normal bir dağılım olduğu (p=0,172, p˃0,05) görülmüştür. Bu sebeple
Mann-Whitney U testinin yapılmasına karar verilmiştir.
Tablo 1a. Çocukların Büyüdükleri Ortam Değişkenine Göre Kompozisyonlarında Sayfa
Düzeni Puanlarına İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları
Grup
AİLE
YUVA

N
15
15

Sıra Ortalaması
20
11

Sıra Toplamı
300
165

U

p

45

0,004

Bu sonuçlara göre çocukların kompozisyonlarındaki sayfa düzeni puanları, ortam (aile ve
okul) değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir (U=45, p<0,05). Bu bulgu,
kompozisyonlardaki sayfa düzeni bakımından aile ortamındaki çocukların yuva ortamındaki
çocuklara göre daha başarılı oldukları sonucunu ortaya koymaktadır.
Yazı, çok küçük yaşlardan itibaren öğrenilen ancak zamanla daha iyi düzeyde kullanılabilen
bir işaretler sistemidir. Bu işaretlerin daha rahat ve hızlı okunabilmesi için harflerin
yükseklik ve genişliklerinin yanı sıra harf, kelime, cümle ve satır aralarında bırakılan
boşluklara dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca paragrafları birbirinden ayırt
edebilmek amacıyla paragraf başlangıcında 1 cm’lik bir girinti yapılması, paragraflar arasında
bir miktar boşlugun bırakılması da yerinde olacaktır.
Öğrencilerin yazmış oldukları kompozisyonlar, söze edilen kriterlerden de hareketle -yazının
görsel görünümü ve yazıda bırakılan boşluklar- değerlendirilmeye tabi tutularak aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Tablo 2. Aile ve Yuva Ortamındaki Çocukların Kompozisyonlarında Yazı Karakteri
Düzeyleri
Aile Ortamında Büyüyen Çocuklar
Kişiler
Düzey
A1
Çok İyi
A2
İyi
A3
Kötü
A4
Orta
A5
İyi
A6
İyi
A7
Çok Kötü
A8
Çok İyi
A9
İyi
A10
Çok İyi
A11
İyi
A12
İyi
A13
Çok İyi
A14
Orta
A15
İyi

Yuva Ortamında Büyüyen Çocuklar
Kişiler
Düzey
Y1
Çok Kötü
Y2
İyi
Y3
Çok Kötü
Y4
Kötü
Y5
Orta
Y6
İyi
Y7
Çok iyi
Y8
Çok İyi
Y9
İyi
Y10
Orta
Y11
İyi
Y12
Kötü
Y13
Kötü
Y14
Kötü
Y15
İyi
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Çocukların kompozisyonlarındaki yazı karakteri Shapiro-Wilk Testinde ele alınmış ve aile
ortamındaki çocukların normal dağılım sergilemediği (p=0,012, p˂0,05) fakat yuva
ortamındaki çocukların normal dağılım gösterdiği (p=0,110, p˃0,05) tespit edilmiştir.
Bundan dolayı Mann-Whitney U Testinin yapılması gereklidir.

Tablo 2a. Çocukların Büyüdükleri Ortam Değişkenine Göre Kompozisyonlarında Yazı
Karakteri Puanlarına İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları
Grup
AİLE
YUVA

N
15
15

Sıra Ortalaması
17,90
13,10

Sıra Toplamı
268,50
196,50

U

p

76,50

0,120

Tablodan da anlaşılacağı üzere, öğrencilerin yazı karakteri puanlarının, büyüdükleri ortam
değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan
non-parametrik Mann-Whitney U testi sonucunda, gruplar arasında anlamlı bir farklılık
saptanmamıştır (U=76,50, p>0,05). Böylece ayrı ortamlarda büyüyen çocukların, güzel yazı
yazma konusunda birbirleriyle hemen hemen aynı düzeyde oldukları görülmüştür.
2. Kompozisyonlarda Giriş, Gelişme, Sonuç ve Başlıkla İlgili Bulgular
Kompozisyonun bir plan içerisinde yazılması gerekir. Bunun için de kompozisyonda üç
bölüme yer verilmelidir. Bunlar giriş, gelişme ve sonuçtur. Giriş bölümünde karşılaştırmalara,
sorulara ve kısa tanımlara yer verilebilir. Ancak giriş bölümünde yazının türüne ve konunun
özelliğine uygun olarak okuyucunun dikkatini çekmek için meraklı bir olayla, fıkra, tasvir,
atasözü veya veciz bir sözle de başlamak mümkündür. Gelişme bölümü birkaç paragraftan
oluşur ve paragraflar arasında bir bağlılık olması gerekir. Bu bölümde örnekler, görüşler ve
konunun düğüm noktalarına yer verilebilir. Sonuç bölümü ise kompozisyonun son
bölümüdür. Bu bölümde ise giriş ve gelişme bölümünde bahsedilen duygu, düşünce, görüş ve
olaylara bağlı olarak bir yargıya varılır (Karaalioğlu, 161-163). Görüldüğü gibi bu üç bölüm
bir kompozisyonda mutlaka olmalıdır. Aksi takdirde bu kompozisyon noksan kalmış olur.
Aynı zamanda başlık, yazılan yazıya uygun olarak atılmalı ve ilgi çekici bir özelliğe sahip
olmalıdır.
Değerlendirme yapılırken incelenen kompozisyonlarda giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden
veya başlıktan herhangi birisi eksik olduğu zaman “yok” yazılacaktır. Bu bölümler ve başlıkla
ilgili değerlendirmeler ise çok iyi(5), iyi(4), orta(3), kötü(2), çok kötü(1), yok(0) şeklinde
yapılacaktır.
Tablo 3. Aile ve Yuva Ortamındaki Çocukların Kompozisyonlarında Giriş, Gelişme,
Sonuç ve Başlık Düzeyleri
Aile Ortamında Büyüyen Çocuklar
Kişiler
Giriş
Gelişm Sonuç
Başlık
Düzeyi
Düzeyi
A1
Çok İyi Çoke İyi Düzeyi
İyi
İyi
A2
Çok İyi Düzeyi
İyi
Çok İyi
Orta
A3
Kötü
Orta
Kötü
Orta
A4
İyi
Orta
Orta
Orta
A5
Orta
İyi
İyi
İyi
A6
İyi
Çok İyi
Orta
Orta
A7
Orta
Orta
Orta
Orta

Yuva Ortamında Büyüyen Çocuklar
Kişiler
Giriş
Gelişm Sonuç
Başlık
Düzeyi
e
Düzeyi
Düzeyi
Y1
Çok
Kötü
Çok
Orta
Düzeyi
Kötü
Kötü
Y2
Orta
Kötü
Orta
Yok
Y3
Kötü
Kötü
Kötü
Kötü
Y4
Kötü
Orta
Kötü
Orta
Y5
Kötü
Orta
Yok
Orta
Y6
Orta
Kötü
Orta
İyi
Y7
Orta
İyi
Orta
İyi
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A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

İyi
İyi
İyi
İyi
Kötü
İyi
Orta
Orta

Çok İyi
Orta
İyi
İyi
Kötü
Orta
İyi
İyi

Çok İyi
Orta
Orta
İyi
Orta
İyi
Orta
İyi

İyi
Orta
Orta
Orta
Kötü
Orta
İyi
Orta

Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15

Orta
Kötü
Orta
İyi
Kötü
Kötü
Kötü
Orta

İyi
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Kötü
İyi

Orta
Orta
Orta
İyi
Kötü
Yok
Çok
Kötü

İyi
İyi
Orta
Orta
Yok
Orta
Kötü
Orta

Ortam değişkenine göre giriş, gelişme, sonuç ve başlıkla ilgili olarak Shapiro-Wilk Testine
bakılmış ve bazı bölümlerin normal dağılım gösterdiği bazı bölümlerin ise normal dağılım
göstermediği bulgusuna rastlanmıştır. Bundan dolayı Mann-Whitney U Testinin yapılmasına
karar verilmiştir.
Tablo 3a. Çocukların Büyüdükleri Ortam Değişkenine Göre Kompozisyonlarında Giriş,
Gelişme, Sonuç ve Başlık Puanlarına İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları

Giriş
Gelişme
Sonuç
Başlık

Grup
AİLE
YUVA
AİLE
YUVA
AİLE
YUVA
AİLE
YUVA

N
15
15
15
15
15
15
15
15

Sıra Ortalaması
20,30
10,70
19,40
11,60
20,37
10,63
16,67
14,33

Sıra Toplamı
304,50
160,50
291
174
305,50
159,50
250
215

U

p

40,50

0,002

54

0,011

39,50

0,001

95

0,417

Tablodaki giriş, gelişme ve sonuç verilerine bakıldığı zaman aile ortamındaki öğrencilerle
yuvadaki öğrenciler arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Giriş (U=40,50,
p<0,05), gelişme (U=54, p<0,05), sonuç (U=39,50, p<0,05) bölümlerinde sıra ortalamaları
dikkate alındığında fark aile ortamında büyüyen çocuklar lehinedir. Ancak başlıkla ilgili
veriler incelendiğinde her iki grup arasında anlamlı bir farka rastlanılmamıştır (U=95,
p>0,05). Her iki grupta da çocukların, başlık seçiminde zorlandıklarını ve içeriğe daha çok
önem verdiklerini söylemek mümkündür.
3. Kompozisyonlarda Anlatım Bozuklukları, Yazım ve Noktalama Hatalarıyla İlgili
Bulgular
a. Anlatım Bozukluklarına İlişkin Bulgular
Tablo 4. Anlatım Bozukluklarının Frekans ve Yüzdelikleri
Anlatım Bozukluğu Çeşidi
Eksik veya Yanlış Ek Kullanımı
Gereksiz Kelime Kullanımı
Mantık Yanlışları
Muğlak İfadeler
Öge Eksikliği

Aile Ortamında
Büyüyen
Çocuklar
f
%
24
13,49
21
11,80
6
3,37
2
1,12
9
5,06

Yuva Ortamında
Büyüyen
Çocuklar
%
f
15,73
28
23,60
42
3,93
7
4,50
8
8,99
16
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Özne-Yüklem Uyumsuzluğu
Yanlış Anlamda Kullanılan Kelimeler
TOPLAM

2
2
66

1,12
1,12
37,08

6
5
112

3,37
2,80
62,92

Tablo 4'teki anlatım bozukluklarına bakıldığı zaman en çok yapılan hataların gereksiz kelime
kullanımı, eksik veya yanlış ek kullanımı ile öge eksikliği noktasında olduğu ve aile ortamında
büyüyen çocukların 66, yuva ortamındaki çocukların ise 112 hata yaptığı görülür. Böylece bu
hataların %37,08'i aile, %62,92'si ise yuva ortamındaki çocuklara ait olup yuvadaki
çocukların anlatım bozuklukları konusunda daha fazla hata yaptığı ortaya çıkmaktadır.
Kompozisyonlarda, anlatım bozukluklarına yol açan bazı örnekler aşağıda yer almaktadır:
 Eksik veya Yanlış Ek Kullanımı
"Yurt sevgi bence çok önemli."(Y9)
"Ben vatanım için okuyup Kıbrıs'a başarılar getiricem." (A3)
 Gereksiz Kelime Kullanımı
"Yurdunu seven yurdunu kollayan insanlar yurduna düşkün olduklarını gösterir" (Y7)
"Herkesin yurdunu sevmesi gerekmekte ve kirletmemesi gerekmektedir." (Y10)
 Mantık Yanlışları
"Her sene kutlanan cumhuriyet bayramı ve anılan şehitler haftası yıllar önce bu vatanın
kurulmasında, düşmandan kurtulmasında çekilen zorluklar içindir." (A14)
"İnsan olmasa yurtta olmaz şehirde olmaz mahallede olmaz." (Y2)
 Muğlak İfadeler
"Yurdumu seviyorum ve bundan vazgeçmeyeceğim"(Y15)
"Yerlere çok az çöp atıyorum yurdumu kirletmek istemiyorum ama aslında yere çöp atmam."
(Y12)
 Öge Eksikliği
"Bizlere de bu vatanı korumak ve saygı göstermek düşer" (Y6)
"Yurdumuzu çok seviyorum ve gurur duyuyorum." (Y10)
 Özne-Yüklem Uyumsuzluğu
"Türkler çok mücadele ettiği için ve bu vatanı kazanabilmek için bir sürü emek sarfettik" (Y6)
"Bizim yurdumuz çok güçlüdürler." (Y8)
 Yanlış Anlamda Kullanılan Kelimeler
"Bu vatan eski yıllarda birçok doğal güzelliği sayesinde ele geçirilmek istenmişti. Örneğin
konumu, ticaret yolları gibi güzellikleri, şansları olduğundan dolayı birçok başka vatan bizim
vatanımızı istemiştir." (A6)
"Vatansız olsaydık rahat olmazdık başka ülkelerin arasında kaybolur giderdik." (Y11)
b. Yazım Hatalarına İlişkin Bulgular
Tablo 5. Yazım Hatalarının Frekans ve Yüzdelikleri
Yazım Hatası Çeşidi
Ayrı veya Birleşik Yazılan Kelimelerin İmlası
Büyük-Küçük Harflerin Yazımı
"da/de"nin Yazılışı
"ki"nin Yazılışı
Soru eki "mı/mi"nin Yazılışı
Düzeltme İşaretinin Kullanımı
Sayıların Yazılışı

Aile Ortamında
Büyüyen
Çocuklar
f
%
14
9,09
5
3,25
11
7,14
3
1,95
2
1,30
1
0,65
2
1,30

Yuva Ortamında
Büyüyen
Çocuklar
%
f
7,79
12
13,63
21
17,53
27
1,95
3
0
0
0,65
1
3,25
5
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Yanlış Yazılan Kelimeler
TOPLAM

15
53

9,74
34,42

32
101

20,78
65,58

Tablo 5'deki frekanslar incelendiği zaman en çok yapılan yazım hatalarının sırasıyla şunlar
olduğu anlaşılır: Yanlış yazılan kelimeler, "da/de"nin yazılışı, büyük-küçük harflerin yazımı,
ayrı veya birleşik yazılan kelimelerin imlası. Yapılan yazım yanlışlarının %65,58'i yuva,
%34,42'si ise aile ortamındaki çocuklara aittir. Böylece yazım hataları konusunda yuva
ortamında büyüyen çocukların aile ortamında büyüyen çocuklara nispetle daha çok hata
yaptığı ortaya çıkmaktadır.
Kompozisyonlarda ortaya çıkan hatalı yazımlar şöylece örneklenebilir:
 Ayrı veya Birleşik Yazılan Kelimelerin İmlası
"Lefkoşa çok güzel bir yerdir ayrıca Kıbrısın, baş kentidir." (Y3)
"Bence yurt sevgisi hiç bişey düşünmeden yurdu için savaşandır." (Y14)
 Büyük-Küçük Harflerin Yazımı
"Çünkü sahildeki kumlar tıpkı Altın gibi güneşte parlıyor ve tane tane olduğunu görmek
mümkün." (A1)
"Atatürk ve Dr. Fazıl küçük gibi liderlerin ve binlerce askerin bu vatan için savaşmaları bize
vatan sevgisini gösterir." (A14)
 "da/de"nin Yazılışı
"Açlıktan nefesleri koksada vatanları için canla başla savaşır aslanlarımız." (A11)
"Buda çok güzel bir davranış olur." (Y7)
 "ki"nin Yazılışı
"İyiki yurdumuz var ve herkes değerini bilmelidir" (Y10)
"Bizim de görevimiz akıttıkları kanları boşa çıkarmamak, ülkemizi yükseldikçe yükseltmek ve
dünyada ki bütün insanların ülkemizden haberdar olmasıdır." (A5)
 Soru eki "mı/mi"nin Yazılışı
"Siz vatanınızı seviyormusunuz, onunla gurur duyuyormusunuz?" (A9)
 Düzeltme İşaretinin Kullanımı
"Çok savaşlar oldu ama buna rağmen hala çok güzeldir" (Y15)
"Çünkü vatan adeta bir ana kucagı, bir ulusun insanını bağrına basan şefkat dolu
kollardır."(A2)
 Sayıların Yazılışı
"Kıbrıs'a gelen insanların yüzde 90'ı burayı beğenir." (Y5)
"Üzülerek söylemekteyimki 26 Haziran 1995'te çıkan büyük yangın 3 gün 3 gece devam etmiş ve
8303 hektarlık alanı yoketmiştir." (A8)
 Yanlış Yazılan Kelimeler
"Bize Atatürk gibi adam lağzım..." (A7)
"Herkez yurdumuzu çok sever çünkü Kıbrıs bambaşka bir yer." (Y4)
c. Noktalama İşaretlerinin Yanlış ve Eksik Kullanılmasına İlişkin Bulgular
Tablo 6. Noktalama İşareti Hatalarının Frekans ve Yüzdelikleri
Noktalama Hatası Çeşidi
Nokta
Virgül
İki Nokta

Aile Ortamında
Büyüyen
Çocuklar
f
%
7
4,86
21
14,59
1
0,69

Yuva Ortamında
Büyüyen
Çocuklar
%
f
25
36
18,05
26
2,78
4
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Kesme İşareti
Soru İşareti
Noktalı Virgül
Satır Sonu Çizgisi
Ünlem
TOPLAM

2
1
1
3
2
38

1,39
0,69
0,69
2,09
1,39
26,39

19,45
2,09
5,55
0,69
0
73,61

28
3
8
1
0
106

Tablo 6'dan hareketle nokta, kesme işareti ve virgülün en çok yapılan noktalama hataları
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra aile ortamındaki çocukların 38 (%26,39) yuva
ortamındakilerin ise 106 (%73,61) noktalama hatası yaptığı görülür. Böylece noktalamaların
düzgün kullanılması hususunda aile ortamındaki çocukların yuva ortamındaki çocuklara göre
daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir.
Noktalama işaretlerine ilişkin bazı hatalar ise şunlardır:
 Nokta
"İnsanın mutsuz, üzgün, rahat olmadığı yere vatan denemez" (A13)
"Ülkemiz insanlarının vatanlarının değerini bilmesi gereklidir" (A14)
 Virgül
"Merhaba arkadaşlar ben size şimdi yurt sevgisini anlatacağım." (Y12)
"...bizim hiç göremediğimiz büyüklerimiz vatanları için savaşıp, hayatlarını kaybettiler." (A9)
 İki Nokta
"Onlar şunlardır girne kalesi, Lala mustafa camisi ..." (Y12)
"... benim bu yurtta nefret ettiğim tam 6'tane şey vardır 1-Kandırmak, 2-Yalan söylemek...." (Y5)
 Kesme İşareti
"Bizim yurdumuz sevgi dolu'dur." (Y8)
"Ben doğma, büyüme Kıbrıs'lıyım ve bana göre burası çok güzel bir adadır." (Y15)
 Soru İşareti
"Ben Kıbrıs'ı niçin seviyorum şimdi anlatacam çünkü Kıbrısın her yeri güzel." (Y1)
"Kıbrıs insanları acayip konuşuyor merak ediyorum neden" (Y13)
 Noktalı Virgül
"Türkler çok mücadele etmiş ilk savaşı kazanamamış sonraki savaşı Türkler kazanmış." (Y6)
"Yurdumuza sahip çıkalım temiz uzun bir ömür sürelim" (Y8)
 Satır Sonu Çizgisi
"Ülkemize döndüğümüzde ise gerçektende vatanımızı ne kadar özlediğ-imizi anlarız." (A12)
"İnsan yurtdışına çıktığında başka bir yere, başka bir vatana gitmiş o-lur." (A12)
 Ünlem
"CENNET VATAN KIBRIS!" (A1)
"Vatanım için herşeyi yapıcam!!!" (A3)
4. Aile ve Yuva Ortamında Büyüyen Çocukların Yazma Becerilerinin Karşılaştırılması
Yukarıdaki üç kategoride değerlendirmesi yapılan kompozisyonlar, genel bir puanlamaya
tabi tutulduğu zaman, karşımıza şöyle bir tablo çıkar:
Tablo 7. Aile ve
Karşılaştırılması

Okul

Ortamındaki

Aile Ortamında Büyüyen Çocuklar
Kişiler
Puan
A1
85
A2
84
A3
46

Çocukların

Kompozisyon

Puanlarının

Yuva Ortamında Büyüyen Çocuklar
Kişiler
Puan
Y1
15
Y2
38
Y3
22

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

2435

AİLE VE YUVA ORTAMINDA BÜYÜYEN ÇOCUKLARDA YAZMA BECERİSİ

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

64
72
78
50
82
55
65
76
35
70
64
68

Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15

34
32
45
65
62
48
56
68
36
26
28
56

Kompozisyon puanları ile ilgili olarak Shapiro-Wilk Testine bakılmış ve hem aile (p=0,465,
p˃0,05) hem de yuva (p=0,647, p˃0,05) ortamındaki çocukların kendi aralarında normal bir
dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Normal dağılım gösterdiği için de t-Testi yapılmıştır.
Tablo 7a. Çocukların Büyüdükleri Ortam Değişkenine Göre Kompozisyon Puanlarına
İlişkin t-Testi Sonuçları
Grup
AİLE
YUVA

N
15
15

x

66,26
42,06

s
14,60
16,55

t

sd

p

4,245

28

0,000

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi çocukların kompozisyon puanları ortalaması
büyüdükleri ortam (aile ve okul) değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir
[t(28)=4,245, p<0,05]. Böylece yazma becerisi bakımından aile ortamındaki çocukların yuva
ortamındaki çocuklara göre daha başarılı oldukları açık bir şekilde görülmektedir.
5. Yapılan Görüşme ve Gözlemlerden Hareketle, Öğrencilerin Yazılı Anlatım
Becerisinde İyi veya Kötü Olmalarının Sebepleri
Yapılan görüşme ve gözlemler sonucunda aile ve yuva ortamında büyüyen çocukların yazılı
anlatım becerisinde iyi veya kötü olmalarının sebepleri belirlenmiş; ayrı ortamlarda büyüyen
çocuklardan alınan cevaplar önem sırasına göre karşılaştırmalı olarak şu şekilde bir
değerlendirmeye tabi tutulmuştur:
İlgi: Aile ortamında büyüyen çocuklar anne ve babalarının onlara çok ilgi gösterdiklerini dile
getirirken yuvada büyüyen çocuklar ise kendilerine fazla ilgi gösterilmediğinden
yakınmışlardır.
A5: Annem bana sürekli şunu söyler: “Anneciğim sen okuyacaksın, baban gibi öğretmen
olacaksın. Bunun için ne gerekirse yaparız.”
Y2: Yuva çalışanlarından birisinin şöyle der: “Okuyup da ne yapacaksın. Zaten artık okuyanlar
bile boş boş dolaşıyor.”
Maddi İmkânlar: Genel olarak bakıldığı zaman aile ortamında büyüyen çocukların
sosyoekonomik durumlarının yuva ortamında büyüyen çocuklara göre daha iyi olduğu tespit
edilmiştir. Yuva ortamında büyüyen çocuklara bazı kurum, kuruluş ve kişilerin de maddi
yönden destek sağlamalarıyla birlikte kurum yetkililerinin, çocukların geleceklerini dengeli
bir biçimde planlamak zorunda olmaları sebebiyle her çocuğa ihtiyacı doğrultusunda yardım
etmektedirler. Yapılan gözlem sonucunda yuvada bulunan çocukların, çoğu zaman bazı okul

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

2436

Selma KORKMAZ

araç ve gereçlerini arkadaşlarıyla ortaklaşa kullandıkları fakat aile ortamındaki çocukların bu
baglamda daha rahat oldukları ortaya çıkmaktadır.

Destek: Çocukların eğitimi ve öğretimi esnasında öğretmen tek başına yeterli değildir.
Ogretmenin gosterdigi konuları pekiştirmek ve verilen odevlerde yardımcı olmak amacıyla
çocuklara destek olunması şarttır. Aile ortamında büyüyen çocuklara daha çok anne, baba,
abla ve ağabeylerinin yardım ettikleri, birkaçının ise özel derse gidip destek aldıkları;
yuvadaki çocuklara ise sadece üniversitelerdeki öğretmenlik programlarının “Topluma
Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında uygulamaya gönderilen öğrencilerin veya
gönüllülerin yardımcı oldukları görülmüştür. Görüldüğü gibi destek konusunda da aile
ortamındaki çocuklar daha şanslıdır.
A3: Annem ve babam çalışır. Onun için ödevlerimde abim yardım eder.
Y2: Bazen kendimiz yaparız ödevimizi bazen de üniversiteden gelen abiler ve ablalar yardım
eder bize.
Çocuk Odası: Aile ortamındaki çocukların, odalarını ya tek başına kullandıkları ya da
kardeşiyle paylaştıkları ancak yuvada birbiriyle kan bağı olmayan çocukların bazen üç
bazense dört kişi bir odada kaldıkları görülmüştür. Bu durumun onları ne kadar etkilediğini
anlamak için onlarla yapılan görüşmeleri incelemekte yarar vardır:
A11: Kardeşimle aynı odada kalırız fakat o benden dört yaş küçük. Ben ders çalıştığımda annem
ona sessiz olmasını ve beni rahatsız etmemesini söyler.
Y14: Ben hiç bu kadar kalabalık odayı sevmem. Çünkü herkes farklı şey yapar. O zaman da
gürültü çok olur.
Y8: Üç kişi bir odadayız. Kalabalık oluşu hem iyi hem kötü. Oyun oynarken iyi ama ders
çalışırken kötü.
Kütüphane: Verilen cevaplar doğrultusunda aile ortamındaki çocukların kütüphaneye
-ihtiyaç duyduklarında- gitme ihtimallerinin bulunduğu ve çoğunun kitaplığı olduğu
anlaşılmaktadır. Ancak yapılan gözlem sonucunda, yuvada çocukların ihtiyaçlarına karşılık
veremeyecek kadar sınırlı sayıda kitabın varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca görüşmeler
sonucunda, yuvadaki çocuklara her zaman kütüphaneye gitme izninin verilmediği veya
verilemediği anlaşılmıştır.
A10: Evde bir kitaplığım vardır. Ödevlerimi oradaki kitaplardan, ansiklopedilerden yaparım.
Y12: Ödevlerimize bazen üniversiteden gelen abiler ve ablalar yardım eder bazen biz yaparız.
Kütüphaneye pek gitmem.
Elektronik İmkânlar: Hem yuvadaki hem de aile ortamındaki çocukların çoğu cep
telefonuna sahiptirler. Aile ortamında birkaç çocuk haricinde diğerlerinin kendilerine ait
bilgisayar ve tabletlerinin yanı sıra internet bağlantıları da vardır. Yuvadaki çocukların
çoğunda kendilerine ait tablet ve arkadaşlarıyla kullanabilecekleri ortak bilgisayarlar
bulunmakta ancak internet imkânı bulunmamaktadır.
A4: Bilgisayarım var ama babam her zaman bilgisayarımı kullanmama izin vermez. Çünkü
derslerimi etkilermiş.
Y3: Bilgisayarları her zaman kullanabiliriz ama internetimiz yok.
Ödül ve Ceza: Aile bireylerinin, çocuklarını okumaya teşvik etmek amacıyla ödül verdiği;
okumaya karşı devam eden isteksizlik halinde cezai yaptırım uyguladıkları öğrenci
görüşmelerinin çoğundan hareketle ulaşılan bir sonuçtur. Yuvada ise ödüle dair herhangi bir
görüşe rastlanmamış fakat cezanın bulunduğu anlaşılmıştır.
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A6: Ödevlerimi yaptığımda sorun yok. Bir keresinde öğretmen beni övdü diye annem bana
oyuncak almıştı. Fakat ödevlerimi yapmadığımda annem babama söyler ve babam da hafta
sonu maça gitmemi engeller.
Y14: Eğer bir suç işlersek o zaman bize dışarı çıkma yasağı konur.
Anne, Babanın veya Yuva Çalışanlarının Eğitim Düzeyi: Aile ortamındaki çocuklardan
birçoğunun anne ve babaları en az lise veya üniversite mezunu iken yuvada, birkaç yetkili
dışında çocuklarla yakından ilişki kuran kişilerin (yuva annesi ve yuva teyzesi) çoğunun ise
ilkokul veya ortaokul mezunu olduğu gözlenir. Bu durum çocukların eğitiminde oldukça
onemlidir. Çunku egitim ve ogretim konusunda destek verecek kişilerin iyi egitim almış
olmaları, çocuklara daha yararlı olacakları anlamına gelmektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bulgulardan hareketle şunu söyleyebiliriz ki aile ve yuva ortamında büyüyen çocukların
yazma becerisi arasında anlamlı farklar bulunmaktadır. Yazı karakteri dışında diğer tüm
bulguların aile ortamındaki çocukların lehine olduğu belirlenmiştir. Gerek aile gerekse yuva
ortamındaki çocukların yazım ve noktalamayla ilgili hataları anlatım bozukluğuna nazaran
daha az yaptıkları saptanmıştır. Bunun nedenlerini ise yapılan gözlemlerden, görüşmelerden
yola çıkarak çocuklardan, öğretmen ve ailelerden/yuva çalışanlarından kaynaklanan sebepler
olmak üzere ikiye ayırarak incelemek mümkündür:
Çocuklardan kaynaklanan sebepler şunlardır:
 Yeterince kitap okumamaları,
 İhtiyaç duyduklarında kütüphaneye gitmemeleri veya gidememeleri,
 Elektronik araçları veya interneti iyi yönde kullanma alışkanlığı edinmemeleri,
 Yazılarındaki yanlışlıkların neler olduğunu bilmemeleri ve dolayısıyla bunun
sebeplerini sormamaları.
Öğretmen ve ailelerden/yuva çalışanlarından kaynaklanan sebepler şunlardır:
 Çocukları, başarılı oldukları dönemlerde takdir etmemeleri ve dolayısıyla
ödüllendirmemeleri,
 Araştırma yaparken hangi kaynaklardan yararlanabileceklerini çocuklara tam olarak
aktarmamaları,
 Yazma becerisi kazanmanın çocuklara ne kadar fayda sağlayacağını kavratmamaları,
 Çocuklara kılavuzluk görevini tam olarak yerine getirmemeleri,
 Yazdırılacak konuyla alakalı geniş bilgi vermemeleri,
 Çocuklara sık sık farklı tarzlarda yazılar yazdırmamaları,
 Yazılı anlatımda yapılan hataları çocuklara gereği gibi açıklamamaları.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki yazma becerisinin geliştirilmesinde hem çocuk hem de
çocuğa katkı sağlamakla yükümlü olan kişiler ve öğretmenler son derece etkilidir. Bundan
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dolayı çocukların başarısızlıkları sadece onlara mal edilmemeli ve daha üst seviyeye
ulaşmalarını sağlamak için herkes üstüne düşen görevi yerine getirmelidir.
Yuva ortamında büyüyen çocukların, yazma becerilerini daha üst seviyeye çıkarabilmek için
her yuvada şu hususların gerçekleştirilmesine dikkat edilmelidir:
 Çocukların en fazla iki kişilik odalarda kalmaları sağlanmalıdır.
 Yuva ortamında mutlaka öğretmen bulunmalıdır.
 Çocukların öğleden sonra vakitlerini boşa harcamalarını engellemek için her yuvada
etüt merkezine yer verilmelidir.
 Yuvada anne veya teyze konumundaki kişilerin, çocuklara yardım edebilecek
donanıma sahip olmaları sağlanmalıdır.
 Çocukların sürekli yararlanabilecekleri geniş çaplı bir kütüphane oluşturulmalıdır.
 Çocuklara, belli aralıklarla internetten yararlanma fırsatı verilmeli ancak çocuğun
ruhsal gelişimini olumsuz etkileyecek sitelere giriş engellenmelidir.
 Başarıyı engellediği düşünülen cep telefonu, tablet vb. elektronik araçların çocuklar
tarafından sürekli kullanılmasına izin verilmemelidir.
 Çocukları başarılı olmaya teşvik etmek için ödül ve ceza yaptırımı ölçülü biçimde
kullanılmalıdır.
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ACTIVITIES TO DEVELOP THE LANGUAGE IN PRESCHOOL PERIOD MOTESSORI
APPROACH
OKUL ÖNCESİ DÖNEM MONTESSORİ YAKLAŞIMINDA DİL GELİŞTİRİCİ ETKİNLİKLER1
Sema ÖZDEMİR 2
ABSTRACT
The language development in the children who are between 0-6 years of age, which is called as preschool period or first
childhood, is the basic language period which must be emphasized especially in terms of teaching the Turkish language. In this
period, it is important that the preschool children speak in accordance with the rules of the language, use the words in their
proper situations and pronounce the words they learn correctly. In the literature, there are various approaches about language
development and supporting this process in preschool period. One of these approaches consists of the viewpoints of Maria
Montessori. Maria Montessori sees the language education as the focal point of the school education. According to Montessori,
the language develops because human beings live together. Again, the language, is the structure of the meaningful and important
symbols; and in addition to this, it defines the events of the inner and outer worlds. The teacher in the Montessori Approach,
chooses the words that emphasize the property which s/he wants to convey. The teacher gives the child the opportunity to use
the words that include the concepts related with the object in question. The teacher accepts the importance of this opportunity
being made attractive for the children. In the Montessori approach, materials that are specifically prepared for the language
education of children are used.Language teaching activities should be performed mainly by using these materials. The child
learns new words by using these materials in a natural process accompanied by the new concepts and meanings. In this study,
the activities and materials that develop the language and that are used in Montessori Approach will be examined. The study is in
the form of a literature scan. When the literature is scanned, it is observed that there are various studies that deal with the
Montessori Approach. However, the number of the studies in which the language education in Montessori Approach is examined
is limited. It is considered that this study will contribute to the literature in this field.
Key Words: Montessori approach, activities to develop the language

ÖZET
İlk çocukluk veya okul öncesi dönem diye adlandırılan sıfır-altı yaş grubu çocuklarındaki dil gelişimi, özellikle Türkçenin eğitim
ve öğretimi açısından özenle üzerinde durulması gereken temel dil devresidir. Bu devrede, okul öncesi çağındaki çocukların dil
kurallarına uygun olarak konuşabilmeleri, öğrendikleri sözcükleri yerli yerinde kullanabilmeleri ve öğrendiklerini doğru telaffuz
edebilmeleri büyük önem taşımaktadır. Alan yazında okul öncesi dönemde dil gelişimi ve onun desteklenmesine ilişkin farklı
yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri Maria Montessori’nin görüşleridir. Maria Montessori, dil eğitimini okul
eğitiminin odak noktası olarak görür. Montessori’ye göre dil, birlikte yaşamaktan dolayı gelişmektedir. Yine dil, anlamlı ve önemi
olan simgelerin yapısıdır; ayrıca iç ve dış dünyadaki olayları betimler. Evans, Montessori’nin dilin geliştirilmesine ilişkin
çalışmalarında esas aldığı gelişim özelliklerini, isimlendirme evresi, fark etme evresi, telaffuz evresi olarak özetler. Öğretmen,
dile ilişkin alıştırmalarda bu düzeni izler. Nesnenin hangi özelliğini tanıtmak istiyorsa, kullandığı dilde bu özeliği vurgulayan
sözcüklere yer verir. Çocuğa nesnenin sözü edilen özelliği ile ilgili kavramı içeren sözcükleri kullanabilmesi için fırsat verir. Bu
fırsatın özendirilmesinin gerekliliğini de yöntemin bir parçası olarak kabul eder. Montessori yaklaşımında çocukların dil eğitimi
için özel olarak hazırlanmış materyaller kullanılır. Dil etkinlikleri ağırlıklı olarak bu materyallerin kullanımı ile
gerçekleştirilmektedir. Çocuk bu materyalleri kullanarak doğal bir süreç içerisinde yeni kavramlar ve anlamlar eşliğinde yeni
kelimeler öğrenmektedir. Bu araştırmada da Montessori yaklaşımında kullanılan dil geliştirici etkinlikler ve materyaller
incelenecektir. Araştırma, literatür taraması şeklindedir. Alan yazın tarandığında Montessori yaklaşımını inceleyen çeşitli
çalışmaların bulunduğu görülmektedir. Fakat Montessori yaklaşımında dil eğitimi konusunda yapılan çalışmaların sayısı
sınırlıdır. Bu çalışmanın alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Montessori Yaklaşımı, Dil Geliştirici Etkinlikler
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1. GİRİŞ
Okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen sıfıraltı yaş arasındaki dönemi kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında çok önemli bir
yeri olan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde
tamamlandığı, bu doğrultuda kişiliğin şekillendiği, erken çocukluk dönemi diye de
adlandırılan gelişim ve eğitim sürecidir. Okul öncesi dönem, insan yaşamında çok önemlidir
ve bu dönemdeki eğitim çocuğun gelecekteki yaşamını önemli ölçüde etkiler (Aral, Kandır,
Can Yaşar, 2001). Çocuğun yeteneklerinin ortaya çıkarılması, ihtiyaçlarının karşılanması,
temel alışkanlıkların kazandırılması ve yaşama en iyi şekilde hazırlanması, nitelikli okul
öncesi eğitimle gerçekleşebilir (Zembat, 2005). Okul öncesi eğitimin en önemli amaçlarından
biri çocuğu ilköğretime hazırlamaktır. Okul olgunluğu ya da okula hazır bulunuşluk olarak
telaffuz edilen ilköğretime hazır bulunuşluk; çocuğun fiziksel, zihinsel ve sosyal anlamda
ilköğretimin gerekliliklerini karşılamaya hazır olması demektir (Güler, 2001). Özellikle bu
dönemde alacağı nitelikli bir dil eğitimi, çocuğun gerek çevresindeki olayları ve durumları
anlamlandırmasında gerekse yakın çevresiyle sağlıklı iletişim kurmasında ona yardımcı
olacaktır.
İlk çocukluk veya okul öncesi dönem diye adlandırılan sıfır-altı yaş grubu çocuklarındaki dil
gelişimi, özellikle Türkçenin eğitim ve öğretimi açısından özenle üzerinde durulması gereken
temel dil devresidir. Bu devrede, okul öncesi çağındaki çocukların dil kurallarına uygun
olarak konuşabilmeleri, öğrendikleri sözcükleri yerli yerinde kullanabilmeleri ve
öğrendiklerini doğru telaffuz edebilmeleri büyük önem taşımaktadır. Etkin bir şekilde
dinleyebilen ve konuşabilen çocuk başkalarıyla ilişkilerinde başarılı olduğu gibi etkin
öğrenme stratejileri geliştirmekte ve okuma yazma becerisi kazanmada da öne çıkmaktadır.
Yaşına uygun dil becerileri geliştiremeyen çocuklar ise sosyal uyumsuzluk, okuma zorluğu
yaşamakta ve okulda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu nedenlerle okul
öncesi dönemde çocukların dil gelişimlerinin desteklenmesinde farklı etkinlik ve yöntemler
kullanılarak; çocukların eğitim ortamları farklı materyallerle zenginleştirilerek dil gelişimi
için uyarıcı hâle getirilmelidir (Sağır, 2002; Sevinç, 2003).
Günümüzde alternatif okul öncesi eğitim programları ve yaklaşımlarıyla ilgili pek çok
uygulamadan söz etmek mümkündür. Bu programların hepsinin farklı eğitim anlayışı,
öğretmen yetiştirme sistemi, materyal seçimi ve sınıf düzeni vardır (Erişen ve Güleş, 2008).
Alan yazında okul öncesi dönemde dil gelişimi ve onun desteklenmesine ilişkin farklı
yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri Maria Montessori’nin görüşleridir.
Montessori yöntemi; çocuğa önceden hazırlanmış bir çevrede kendi kendini geliştirebileceği
şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü tanımayı amaçlayan kendi kendine oluşan ve gelişen bir
eğitim sistemidir. Temeli bireysel eğitime dayanan Montessori eğitiminin amacı, çocuğun
bağımsız olmasını sağlamak, çocuğa her şeyi bulabileceği ve gelişimini destekleyen en uygun
çevreyi hazırlamaktır. Bu aktif katılım sayesinde çocuklar seçim yapma özgürlüğü
kazanmakta, hangi materyalleri kullanacağını seçerken, neyi nasıl yapacağına kendisi karar
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

2442

Sema ÖZDEMİR

vermekte bu eğitimle problem çözme, yaratıcılık ve iletişim becerilerine yönelik kazanımlar
elde edilmektedir (Temel, 1994). Montessori eğitiminin amacı, sadece çocuğa bilgi aktarmak
değil, çocuğun araştırma ve öğrenme isteğini uyandırmaktır.
Montessori eğitim yaklaşımın temelinde emici zihin ilkesi yer almaktadır. Emici zihin
çocuğun zihinsel faaliyetlerini ortaya çıkarmayı amaçlar. Montessori eğitiminde çocuk asla
zihinsel başarılar kazanmaya zorlanmaz. Çocuğa önceden hazırlanmış bir çevre ve bu çevreyi
keşfedebilmesi için Montessori materyalleri verilir. Bu materyaller sayesinde çocuğun
gelişimi desteklenir. Materyaller çocukların uzanabileceği ve görebileceği şekilde, basitten
zora, somuttan soyuta aşamalı bir biçimde düzenlenmiş ve çocuğun hata kontrolü yapmasına
olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece öğretmen çocuğun hatasını söylememekte
çocuk doğruyu kendisi keşfetmektedir (Gürsoy ve Yıldız-Bıçakçı, 2009). Öğretmen,
Montessori eğitimi sırasında çocukların kendi başlarına keşfetme özgürlüğü tanımasına
imkan sunarken, birbirlerine yardım etmeleri için çocukları teşvik eder (Tuckman, 1991).
Montessori her çocuğun, kendine özgü bir gelişime sahip, bireysel bir kişilik olduğunu ve
kendi kapasitesi doğrultusunda öğrenebileceğini vurgular. Montessori bilgiyi ezberden
kurtarıp, her yaşta çocuğun anlayabileceği bir düzeyde somutlaştırmış ve bunu bütünlük
içinde aktaracak bir yöntem ve materyaller dizisi geliştirmiştir. Montessori eğitiminin temeli
çocuğa bağımsız olmayı sağlamak ve çocuğun gelişimini destekleyen en uygun çevreyi
hazırlamaktır. Montessori, ilk olarak çocuğun gelişmesine ilişkin özellikleri belirlemiş ve
sonra bu özelliklere uygun yöntem ve materyali geliştirmiştir. Çalışmalarında bu materyalleri
kullanarak eğitilmeleri için çocukların çeşitli alanlarda gelişmelerini hedef almıştır (Oğuz ve
Köksal Akyol, 2006). Bu alanlardan bir tanesi de dil eğitimidir.
Maria Montessori, dil eğitimini okul eğitiminin odak noktası olarak görür. Montessori’ye göre
dil, birlikte yaşamaktan dolayı gelişmektedir. Yine dil, anlamlı ve önemi olan simgelerin
yapısıdır; ayrıca iç ve dış dünyadaki olayları betimler. Dile hâkim olabilmek kalıtımsal bir olay
değildir; ama çocuğun işitme ve konuşma potansiyeline bağlıdır. Montessori bu konuda
bilinçaltında dili öğrenebilmenin emici zihnin bir sonucu olduğunu düşünmüştür. Montessori
dil eğitimini bütünsel açıdan ele almıştır. Çocuk yardım almaktadır ama bu dolaysız bir
yardımdır (Wilbrandt, 2008).

Montessori Yaklaşımında Dil Geliştirici Etkinlikler ve Materyaller
Montessori yöntemi, çocuğun öğrenme isteği üzerine kurulmuştur. Çocuğa kendi kendine
uygulayarak, en iyi ve en kolay şekilde öğrenme yolunu bulmasını sağlar (Oğuz ve Köksal
Akyol, 2006). Dil etkinliklerinde de aynı durum söz konudur. Geleneksel eğitim anlayışının
aksine çocuk dille ilgili kazanımlarına kendi isteği doğrultusunda, kendi keşifleri ile ulaşır. Bu
da çocukta dilin daha etkili ve kalıcı bir şekilde öğrenilmesine zemin hazırlar.
Lilliard ve Else-Quest (2006) Montessori eğitiminin değerlendirmesi adlı araştırmalarının
sonucunda hem 3-6 yaş grubu hem de 6-12 yaş grubu Montessori eğitimi alan çocukların
akademik, bilişsel, sosyal ve davranış becerilerinde, geleneksel okullara devam eden
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çocuklara oranla daha başarılı olduğunu, bununla birlikte 5 yaş Montessori eğitimi alan
çocukların geleneksel eğitim alan çocuklara oranla okula hazırlık düzeylerinin oldukça
yüksek olduğunu saptamışlardır. Fleege, Black ve Rackauskas (1967) tarafından Montessori
eğitiminin etkilerinin incelendiği bir araştırmada Montessori eğitimi alan çocukların
okumaya ve ilkokula hazırlık düzeylerinin Montessori eğitimi almayan çocuklara oranla
yüksek olduğunu saptanmıştır. Benzer şekilde Hobbs (2008) Montessori eğitimi uygulayan ve
uygulamayan özel okullarda akademik başarı ile ilgili yaptığı araştırma sonucunda,
Montessori okullarına devam eden çocukların okuma becerileri ve matematik becerilerinin
Montessori eğitiminin verilmediği okullara oranla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek
olduğunu tespit etmiştir.
Montessoriye göre geleneksel okuma yazma yöntemi yeterince rasyonel değildir. Çocuğun
yazmada çektiği güçlük alfabenin simgelerinin analizi sırasında onların yazılması için gereken
fizyolojik mekanizmaların göz ardı edilmesindendir. Yazılı dil başlangıçta zorluk çektirir.
Bunun nedeni şimdiye kadar akılcı olmayan yöntemlerle öğretilmesi ve yüzyıllar boyunca
mükemmelleştirme adına geliştirilmiş zor fonksiyonların, konuşma dilinin henüz oturtulduğu
bir anda çocuğa öğretilmesinden kaynaklanmaktadır. Montessori eğitiminde dil gelişimi
çalışmaları sözel dil ile birlikte çocuğun el becerisinin de geliştirilmesine ağırlık verilerek
yapılır. Bir yandan resimli sözcük kartları ile çocuğa anadilinde yeni sözcükler
kazandırılırken diğer yandan günlük hayat ve duyu materyalleri ile yazma parmaklarını
güçlendirme, el bileğini hareketlendirme çalışmalarına doğal fırsatlar tanınır (Wilbrandt,
2008).
Yazma mekanik bir olaydır, çocuk burada kendi zihninden geçenleri yazar. Okumak daha
soyuttur ve devreye farklı mekanizmalar girer. Yazma konusunda çocuğun ince motor
gelişimini destekleyici çalışmalar nasıl önemli ise okumada da çocuğun anlamasına yönelik
bir çalışma gerekir. Okuma tamamen soyuttur. Çocuğun başkasının düşüncesinden bir araya
gelmiş sembolleri anlamlandırması gerekir. Okumada sembollerin yanında çocuğun kelime
çeşitlerinin ve cümle parçalarını da anlaması şarttır. Bu nedenle çocuğa önce yazma sonra
okuma çalışması yapılır (Wilbrandt, 2011).
Prendergast (1969), yapmış olduğu araştırmada Montessori yönteminin çocukların okula
hazır bulunuşluluk düzeylerine etkisini incelemiştir. Araştırma sonucunda Montessori
yöntemiyle eğitim alan anaokulu çocukları ile normal programa göre eğitim alan anaokulu
çocuklarının alıcı dil puanlarında anlamlı düzeyde fark olduğunu ortaya koymuşlardır.
Montessori’ye göre yazma becerisi okuma becerisinden önce oluşur. Montessori yönteminde,
çocuklar harflerin isimlerini sırayla öğrenmeden önce harflerin sesletimlerini öğrenirler.
Önce sesletimler öğretilir, çünkü bunlar ileride okuyabilmeleri için gerekli olan kelimelerin
sesleridir. Çocuklar bu sesletimleri, öğretmenin verdiği zımparalı harflere dokunarak
öğrenirler ve bu da çocukların ilgisini çeker. Okuma eğitimi, çocuğun zımparalı harfleri
kullanmasına yönelik ilgisinin artması ve gördüğü kelimelerin ne demek olduğunu sormaya
başlaması ile başlar. Montessori eğitim yaklaşımında harf kartlarını kullanarak kelime
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üretmek veya yazma çalışmaları yapmak okuma alışkanlığı kazandırır (Dönmez, 1986).
Çocuklar sınıf içindeki eşyaların, nesnelerin, eylemlerin yazılışını görerek öğrenirler. Bu konu
ile ilgili örnek verirsek bardağın üzerinde ismini görür ve onu kullanır.
Erben (2005), çalışmalarında Montessori materyallerinin çocukların alıcı dil gelişimini
olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Yapılan başka bir çalışmada Kayılı ve
arkadaşları (2010), Montessori eğitimi alan beş-altı yaş çocuklarının alıcı dil becerilerinin bu
eğitimden yararlanmayan çocuklardan daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Montessori’nin okuma-yazma eğitiminde kullandığı yöntem üç aşamadan oluşmaktadır. İlk
aşamada, çocukların yazı yazma yeteneği elde edebilmeleri için, metal çerçeveler ve zımpara
kâğıdından yapılmış olan harfler gibi materyallerle, çeşitli hazırlık alıştırmaları yapılır. İkinci
aşamada, çocukların harfleri seslerine göre tanımaları ve bulmaları için taşınabilir harfler
kullanılır. Üçüncü aşamada ise, çocukların okumayı öğrenmeleri için okuma kartlarıyla
alıştırmalar yapılmaktadır. Montessori’ye göre, ancak yazı yazabilme yeteneği kazandırmayı
amaçlayan materyalleri başarıyla kullanabilen bir çocuk, okuma eğitimine başlayabilmektedir
(Durakoğlu, 2010).
Soundy (2003), Montessori okulu erken çocukluk programlarında okuma-yazma
çalışmalarını incelemiş, düşünme ve okuryazarlık arasında ilişki olduğunu ve bu okuldaki
çocukların dil kullanımında daha iyi olduklarını saptamıştır. Soundy çocukların dili
kullanmadaki başarılarını kendi konularını, hayal ya da gerçek dünyayı rahatlıkla
keşfetmelerinde, dile arzu edilir bir bakış açısı kazanmalarına, konuşma, şarkı, ritimler,
hikâyeler, hayali oyunla özgürce kendiliğinden dilde gelişme sağlamalarına, programda
öğretici materyallerin dili ve okuryazarlığı geliştirmesine, başarılı okuma-yazma deneyimi
yaşamalarına, programın dinleme deneyimi sağlamasının yanı sıra yetişkin ve akranlarla
etkileşim ve dilsel uyarı sağlamasına bağlamaktadırlar.
Montessori dilin geliştirilmesine ilişkin çalışmalarında esas aldığı gelişim özellikleri,
isimlendirme evresi, fark etme evresi, telaffuz evresidir. Öğretmen, dile ilişkin alıştırmalarda
bu düzeni izler. Nesnenin hangi özelliğini tanıtmak istiyorsa, kullandığı dilde bu özeliği
vurgulayan sözcüklere yer verir. Çocuğa nesnenin sözü edilen özelliği ile ilgili kavramı içeren
sözcükleri kullanabilmesi için fırsat verir. Bu fırsatın özendirilmesinin gerekliliğini de
yöntemin bir parçası olarak kabul eder. Bu noktada Montessori’nin amacı, çocuğun serbestçe
kendini ifade etme yeteneğini kazanmasından çok, dilin kavramlara ilişkin yönünün
yapılaştırılmış alıştırmalar yardımı ile geliştirilmesidir.
Montessori yaklaşımında çocukların dil eğitimi için özel olarak hazırlanmış materyaller
kullanılır. Dil etkinlikleri ağırlıklı olarak bu materyallerin kullanımı ile gerçekleştirilmektedir.
Çocuk bu materyalleri kullanarak doğal bir süreç içerisinde yeni kavramlar ve anlamlar
eşliğinde yeni kelimeler öğrenmektedir. Montessori yönteminde, konuşulan dilde sözel ifade
geliştirici etkinlikler, yazmaya yönelik çizgi etkinlikleri, küçük cisimlerle yapılan ses
etkinlikleri, yazmaya yönelik kalem ve kâğıtsız etkinlikler, okumaya yönelik materyaller ve
alıştırmalar dil geliştirici etkinliklerin temeli olarak ele alınır (Wilbrandt, 2008).
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Çocuğun Genel Olarak Dil ve Sözcük Dağarcığını Geliştirici Fırsatlar ve Alıştırmalar:
Konuşma ve duyma yeteneğine bağlı olarak, çocuklar selamlamayı, birisine bir şeyin nasıl
yapılacağını sormayı, minnettarlığın nasıl ifade edileceğini ve birisini nasıl dinleyeceğini
öğrenirler. Bunlar, kendine güven eğitiminin bir parçası olan günlük yaşam egzersizlerinin de
bir bölümüdür (Tubaki & Matsuishi,2008). Bu çalışmalar günlük fırsatlardan yararlanarak
çocuğa kazandırılır. Günaydın, hoş geldin, hoşça kal, afiyet olsun vb. Çocuğun yaşına göre
ezberlenen kısa şiirler, tekerlemeler ve şarkı sözleri.
Resimli Sözcük Kartları İle Çalışmalar
Kullanım amacı: Sözcük dağarcığının gelişimini destekleme
Materyalin özellikleri ve işlevi:
 Belirli bir amaca yönelik olan nesneler aynı kart takımında toplanır.
 Her kart takımına ait bir kavram kartı bulunur. Resimler gerçek boyutlarına orantılı
olarak kullanılır (kedi resmi at resminden büyük olamaz).
 Belirli grupların belirli renkleri vardır; Sarı renkli kartlar cansız eşyaları ifade eder.
Yeşil renkli kartlar bitkilere aittir. Kırmızı renkli kartlar insan veya hayvan ile ilgili
olanlardır. Mavi renkli kartlar hareketle ilgili olanları ifade eder (Wilbrandt, 2008).

Metal Kalıplar İle Çalışmalar
Kullanım amacı: Doğru kalem tutuma alışkanlığını kazandırma, kendine güven duyarak
çizmesini destekleme, belli bir sınır içinde çizgi çizme alışkanlığını geliştirme.
Materyalin özellikleri ve işlevi:
 Geometrik çekmecelerde çocuğun tanımış olduğu 10 geometrik yüzey vardır(bu
yüzeyler metalden yapılmış 10x10 cm kare yüzeyler içinde farklı renkte ve tutacak bir
düğmesi olan yüzeyler şeklindedir).
 Kalıpların taşınması için 14x14 cm kalın mukavva ya da ahşap plaka
 Kalıpların büyüklüğünde kesilmiş beyaz kağıtlar(14x14 cm)
 3 farklı renkte boya kalemi bulunur (Wilbrandt, 2009).
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Minyatür Cisim Kutuları İle Çalışmalar
Kullanım amacı: Eğitimcinin, çocuğun seslerin sözcük içindeki yerini(başta- ortada- sonda)
fark etmesini anlamasını sağlama. Çocuğun işittiği seslerin farkına varmasını sağlama.
Materyalin özellikleri ve işlevi:
 Bu çalışma da her sesle ilgili minyatür cisimler seçilir.
 Bu cisimler sesli harfler için bölmesiz bir kutuya sessiz harfler için de üç bölmeli bir
kutuya yerleştirilir.
 Sessiz harf sözcük başında, ortasında ve sonunda olma durumuna göre bölmelere
yerleştirilir. Türkçe de bazı sesler (B, C, D, G) sözcük sonlarında kullanılmadığı için bu
seslerle ilgili tek bölmeli kutu kullanılabilir.
 İlk verilecek seslerin üç bölmeli kutu içinde olmasına özen gösterilir. Verilecek
seslerin seçiminde eğitimci; bunlarla en kısa zamanda anlamlı sözcükler oluşturmaya
özen gösterilmelidir (Wilbrandt, 2008).

Zımpara Kabartma Harfler İle Çalışmalar
Kullanım amacı: Çocuğun çalıştığı seslerin yazılışını dokunarak ve görsel olarak algılamasını
sağlama. Çocuğun yazma becerisinin gelişimini destekleme.
Materyalin özellikleri ve işlevi:
 Sesli harfler mavi zemin üzerine, sessiz harfler pembe zemin üzerine zımpara ile
yapılmış harf tablalarıdır. Tüm kabartma harfler bir kutu içinde muhafaza edilir. Sesli
ve sessiz harfler ayrı bölmelerde bulunur. Harflerin sadece çalışılacak olanları masaya
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getirilir. Parmakları hassaslaştırmak için iki kase ve iki el havlusu kullanılır. Bu aynı
zamanda materyalin temiz kalmasını da sağlar (Wilbrandt, 2009).

Hareketli Alfabe 1 İle Çalışmalar
Kullanım amacı: Çocuğun hareketli harflerle sesleri birleştirerek sözcük oluşturmasını
sağlama. Sözcüklerin seslerden oluştuğunu farkına varmasını sağlama(analiz). Bir sözcükteki
seslerden farklı sözcükler oluşturmasını sağlama(sentez).
Materyalin özellikleri ve işlevi:
 Sesli harfler mavi renkte, sessiz harfler pembe renkte malzeme üzerine basılmış ve
oyulmuş harflerden oluşur.
 Harf sayısı kadar bölmeli bir kutu vardır (29 bölmeli, bölmelerin büyüklükleri
harflerin büyüklüklerine uygun olmalı) (Wilbrandt, 2008).

Hareketli Alfabe 2 ile Çalışmalar
Kullanım amacı: Çocuğun farklı boyutlardaki harflerle yazma çalışması yapmasını sağlama
Materyalin özellikleri ve işlevi:
 Tüm harfler aynı renkte kesilmiş ve boyutları biraz küçültülmüştür (Wilbrandt,
2008).
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Hareketli Alfabe 3İile Çalışmalar
Kullanım amacı: Büyük harflerin sadece seslerin farklı bir yazılış şekli olduğunu fark etmesini
sağlama
Materyalin özellikleri ve işlevi:
 Harfler küçük puntolarla ve bir yüzey üzerinde basılı durumda olup arka yüzeyde
aynı harfin büyük yazılışı vardır. Çalışmaya çocuğun kendi adı ile başlanır. Böylece
çocuk büyük harflerin kullanıldığı yerleri öğrenir (Wilbrandt, 2008).

4. SONUÇ
Çocuğun ilerideki yaşamında başarılı ya da başarısız olmasını hazırlayabilecek dili etkili
olarak kullanma yeteneğinin, dil gelişiminin kritik olduğu okul öncesi yıllarda uygun
öğretme-öğrenme ortamları düzenlenerek geliştirilmesi gerekmektedir. Çocukların dili
kullanmasına yol açacak ortamlar hazırlanarak, bu ortamlarda dilin biçimsel ve anlamsal
özelliklerinin kazandırılmasına önem verilmelidir.
Montessori yaklaşımı günümüzde hala geçerliliğini korumakta ve birçok okul öncesi eğitim
kurumunda Montessori yaklaşımından halen yararlanılmaktadır. Montessori yaklaşımı,
çocuğun doğasında var olan öğrenme isteğini gerçekleştirecek bir eğitim yöntemidir.
Montessori yaklaşımı ve eğitim materyalleri çocuğun gelişimine ve öğrenmesine büyük katkı
sağlamaktadır. Montessori yaklaşımında dil geliştirici etkinlikler, çocuğun yazılı sembolleri
anlayarak okumada hız kazanmasına yardımcı olurken, çocuğun kendisini sözel olarak ifade
etmesini ve rahat iletişim kurmasına, sözcük dağarcığının gelişimini de katkı sağlar. Doğru
kalem tutma alışkanlığını kazandırır, çocuğun seslerin sözcük içindeki yerini fark etmesini,
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çocuğun çalıştığı seslerin yazılışını dokunarak ve görsel olarak algılamasını, çocukların
hareketli harflerle sesleri birleştirerek sözcük oluşturmasını, büyük harflerin sadece seslerin
farklı bir yazılış şekli olduğunu fark etmesini sağlar.
Montessori yaklaşımında geleneksel eğitim anlayışının aksine çocuk dille ilgili kazanımlarına
kendi isteği doğrultusunda, kendi keşifleri ile ulaşır. Bu da çocukta dilin daha etkili ve kalıcı
bir şekilde öğrenilmesine zemin hazırlar. Bu bağlamda okul öncesi eğitim programı
Montessori yönteminde kullanılan dil geliştirici materyaller ve etkinliklerle veya benzer
çalışmalarla zenginleştirilebilir. Dil eğitimi Montessori eğitiminin uygulandığı her ülkenin dil
yapısına göre şekillendirilmesi gereken bir alandır. Bu nedenle Türk dili içinde farklı
araştırmaların yapılması gerekmektedir.
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ABSTRACT
Nowadays, learning foreign languages gains more importance because of the globalization and the era of information. Generally,
learning English is important for individuals. But, in the 21st century, the citizens must learn two or more foreign languages for
having a good position in the society and also a good job for his own future. For example, French is the most important language
in European Union. It is spoken in some countries such as France, Canada, Belgium, Swiss, etc... French teachers will try to teach
French with enjoyable activities. The tongue twisters allow children to learn French with fun activities. They reinforce the
phonetic competencies of children. In addition, the students can learn new words through tongue twisters. This article aims to
demonstrate if teaching French as a foreign language with tongue twisters is a beneficial method or not for adults such as
children. This study is formulated by mixed method research. The data collections tools of this study are the personal
information, learning French as foreign language with tongue twister scale and the interview form. This study will be applied to
160 students in Marmara University. The results of this research will be explained in this article.
Key Words: French as a Foreign Language (FFL), tongue twisters, mixed method research.

INTRODUCTION
In the 21st century, the technology and the information were developing faster and faster.
The effect of globalization is today deeply felt in many areas from politics to education
especially when it comes to linguistic studies for language is one‘s identity which man
exposes and speaks within a limited space (Baştürk and Gülmez, 2011). Turkey is located at
the intersection of Asia and Europe and in proximity to the Middle East and Africa. This
strategically important status requires many responsibilities for Turkey. It acts as a cultural
bridge between West and East when its geopolitical location and its status are taken into
consideration, and this makes the learning of English particularly important for Turkey in
order to reach international communication, together with following the developments which
English is widely used (Sarıçoban, 2012). Besides, nowadays, every citizen will try to learn
two or much more languages influenced with plurilingualism. In this cocept, as French is one
of the European languages spoken in 47 countries, learning French gains much more
importance.

This study was presented as oral paper at the I. International Symposium on Language Education and
Teaching.
2
Marmara University, Department of Foreign Language Preparatory, French Language Preparatory,
Istanbul, Turkey, senemseda78@gmail.com
1

2452

Senem Seda ŞAHENK ERKAN

In teaching French as a foreign language (FFL), there is a constant development from
traditional methods to modern approaches. This development has arisen as a result of
students’ needs and of innovations in technology (Vanthier, 2009).
Teaching French with tongue twisters will facilitate to learn the pronunciation. In the other
words, the tongue twisters will help to students to practice the rhyme, alliteration, assonance,
consonance and onomatopoeia in French. The tongue twisters are useful ways to
practice pronunciation, especially if the sounds that you are practicing, does not exist in the
students' mother tongue.
This research intends to make an analysis of pronunciation problems of learners Turkish
students and to find solutions, to contribute, to the extent possible, teaching/ learning of
pronunciation of the FFL.
The problem statement of this study can be expressed below:
“Learning French as a foreign language with tongue twisters is an effective method ör not for
adults such as children?”
This research aimed to determine if learning French as a foreign language with tongue
twisters is a beneficial method or not for adults such as children.
PRACTISES OF TONGUE TWISTERS IN FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE
The tongue twister is a sentence or phrase that is intended to be difficult to say, especially
when
repeated
quickly
and
rapidly
(http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/tongue-twister).
For learning French as a foreign language (FFL), the tongue twisters can facilitate the
pronunciation competencies of English teacher candidates.
French tongue twisters for 3rd and 4th grades English teacher candidates, learning French as
a foreign language are listed in the below:
French tongue twisters for 3 r d grade
English teacher candidates
Pope pius’s dads’ pipe stinks “La pipe au papa du
pipe pue”

French tongue twisters for 4 t h grade
English teacher candidates
I want and I require exquisite an apology
from the judge “Je veux et j’exige d’exquises
excuses du juge”
Three turtles trotted on three roofs very close A hunter who knows how to hunt knows how to
“Trois tortues trottaient sur trois tres etroits”
hunt without his hunting dog “Un chasseur sait
chasser sans son chien de chasse”
The pretty yellow rose Josette yellow in the The Valachian’s horse drank the lake’s water and
garden “La jolie rose de Josette jaunit dans le the lake’s water washed the Valashian’s horse
jardin.”
“La cavale au Lavach avala l’eau du lac lava la
cavale au Lavach”
Water flowing noodles me along the elbows Did you see the green worm going towards the
“L’eau des nouilles me coule le long des coudes”
green glass glass? “As-tu vu le vert ver allant vers
le verre en verre vert?”
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Le mur murant Paris rend Paris murmurant Are the socks of the archduchess dry? Extra dry!
“The walls around Paris make Paris mutter”
“Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles
sèches? Archi-sèches!”

METHOD
By utilizing quantitative and qualitative techniques within the same framework, mixed
methods research can incorporate the strengths of both methodologies (Sechrest and Sidana,
1995).
This study was conducted by quantitave method. This method was consisted of “Personal
Information Form” (5 items) and “Evaluation of Learning French as a Foreign Language with
Tongue Twisters Scale” (5 Likert-type scale, 19 items after reliability and validity of this scale
and 160 English teacher candidates).”
Additionally, this research was composed of qualitative method. This part was formed a semiprepared interview form (3 items- 10 English teacher candidates).
Data Gathering Tools
Personal Information Form
To collect data about the subjects a “Personal İnformation Form” including 5 items (gender,
age, grade, French learning duration, existence of family member(s) speaking French) was
developed by Lect. Dr. Senem Seda SAHENK ERKAN.
Table 1 Frequencies and Percentages of the Sample
f
%
M
46
28,8
Gender
F
114
71,2
20-24
129
80,6
Age
25-29
2
1,3
30 and 30+
29
18,1
3rd
75
46,9
Grade
th
4
85
53,1
2-6 months
127
79,4
French Learning Duration
2 years and 2
33
20,6
years+
Yes
34
21,3
Existence of family Member(s) speaking French
No
126
77,7

As seen in the table 1, data analysis was conducted with 160 English teacher candiates. 71,2
% were girls (n=114), and 28,8% were boys (n=46). 80,6% (n=129) were between 20-24
ages, 1,3% (n=2) were between 25-29 ages and 18,1 % (n=29) were 30 and 30+ ages. 46,9 %
(n=75) teacher candidates were in the 3rd class and 53,1 % (n=85) were in 4th class. 79,4 %
(n= 127) learned French between 2-6 months and 20,6 % learned French for 2 years and 2
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years+. 21,3 % (n=34) have a family member(s) speaking French but 77,7 % (n=126) have
not a family member(s) speaking French.
Evaluation of Learning French as Foreign Language with Tongue Twister Scale
The scale to assess “Evaluation of Learning French as a Foreign Language with Tongue
Twisters Scale” was developed by Lect. Dr. Senem Seda SAHENK ERKAN. A 5-point Likert-type
scale (Strongly disagree (1), Disagree (2), Slightly agree (3), Agree (4), Strongly Agree (5))
was used. This scale, which tested the special objectives of English courses taught in the first
stages of primary schools, included 21 items.
Semi-Prepared Interview
Semi-prepared interview was used in this research. This part is composed by 3
questions below:
“(1) How do you evaluate this type of study?
(2) Which are the positive aspects of this activity?
(3) Which are the negative aspects of this application?”
FINDINGS
Findings of “Evaluation of Learning French as a Foreign Language with Tongue
Twisters Scale”
Reliability Analysis
The results of reliability analysis of this scale will demonstrate in the table below:
Table 2: Reliability Analysis
Reliability Analysis
KMO
Bartlett's
Test of
Sphericity

.813
Approximate ChiSquare

4271,25

sd

171

p

,000*

As is seen in the table 2, the KMO value of “Learning French as a Foreign Language with
Tongue Twisters Scale” was .813. Since the KMO value was quite high, the factor loadings of
the scale were able to be analyzed. As the KMO coefficient comes close to 1, the datas are
considered fit for analysis. A KMO coefficient being equal to 1 refers to perfect fit. The KMO
coefficient needs to be higher than 0.70 for the data to be fit for factor analysis (Tabachnick
and Fidell, 2013). Barttlet’s test yielded 4271,25. The result of Barttlet’s test was found to be
significant at the level of 0.001. According to Barttlet’s test, there was a correlation between
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the variables and factor analysis was to be made on such variables (Tabachnick and Fidell,
2013).
The tables given below present item analysis results for all sub-dimensions of “Evaluation of
Learning French as a Foreign Language with Tongue Twisters Scale”
Table 3: Relationships between the Dimensions of “Evaluation of Learning French as a
Foreign Language with Tongue Twisters Scale”
Total

F2: Usage

r

p

r

p

F1: Desire

0.85

p<0.01

F2: Usage

0.69

p<0.01

0.42

p<0.01

F3: Methods

0.51

p<0.01

0.12

p<0.01

F3: Methods
r

p

0.52

p<0.01

Cronbach’s Alpha Coefficient: 0.82
The table 3 showed reliability results regarding “Evaluation of Learning French as a Foreign
Language with Tongue Twisters Scale” as well as the results of item analyses covering factor
dimensions. According to the analysis results, the Cronbach’s Alpha coefficient of the scale
was 0.82, which was a high value. The item-total analysis results demonstrated that the
correlation values of all dimensions were significant at the level of 0.01.
The analyses showed that the scale has 4 factors. However, the reliability analysis of the 4 th
factor yielded poor results, and the factor included only 2 items. Thus, the items included in
the 4th factor were excluded from analysis. Therefore, the analyses were made again from the
beginning.
The tables given below present the Cronbach’s Alpha levels of all dimensions as well as
relevant item analysis results.
Table 4: The Cronbach’s Alpha Coefficient of the Dimension “Desire (F1)” of
“Evaluation of Learning French as a Foreign Language with Tongue Twisters Scale”
F1 Desire

Item-Total Correlation

Cronbach’s Alpha Coefficient Item Remaining

I4

.738

.873

I5

.731

.876

I12

.727

.874

I12

.677

.878
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I2

.642

.880

I11

.684

.877

s1

.738

.873

F1 Cronbach’s Alpha Coefficient: 0.89
The table 4 demonstrated reliability results regarding “Evaluation of Learning French as a
Foreign Language with Tongue Twisters Scale” as well as the results of item analyses covering
factor dimensions.
According to the analysis results, the Cronbach’s Alpha coefficient of the scale was 0.89,
which was a high value. The item-total analysis results demonstrated that the correlation
values of all dimensions were significant at the level of 0.01.
The tables given below present the Cronbach’s Alpha levels of all dimensions as well as
relevant item analysis results.
Table 5: The Cronbach’s Alpha Coefficient of the Dimension “Usage (F2)” of
“Evaluation of Learning French as a Foreign Language with Tongue Twisters Scale”
F2 Usage

Item-Total Correlation

Cronbach’s Alpha Coefficient Item Remaining

I6

.429

.594

I14

.547

.507

I10

.430

.596

I9

.349

.643

F2 Cronbach’s Alpha Coefficient: 0.66
As is seen in the table 5, the Cronbach’s Alpha of the dimension “Usage” of “Learning French
as a Foreign Language with Tongue Twisters Scale” was found to be 0.66. Item remaining was
not considered necessary as the removal of any item from the dimension “Usage” would not
increase the Cronbach’s Alpha value more.
The Cronbach’s Alpha Coefficient table of the Dimension “Methods (F3)” of “Evaluation of
Learning French as a Foreign Language with Tongue Twisters Scale” will show below:
Table 6: The Cronbach’s Alpha Coefficient of the Dimension “Methods (F3)” of
“Evaluation of Learning French as a Foreign Language with Tongue Twisters Scale”
F3 Methods

Item-Total Correlation

Cronbach’s Alpha Coefficient Item Remaining

I8

.684

.877

I21

.600

.883

I13

.565

.885
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I19

.554

.886

I18

.538

.878

I20

.527

.863

I16

.519

.854

I15

.505

.847

F3 Cronbach’s Alpha Coefficient: 0.72
As is seen in the table 5, the Cronbach’s Alpha of the dimension “Methods” of “Evaluation of
Learning French as a Foreign Language with Tongue Twisters Scale” was found to be 0.72.
Item remaining was not considered necessary as the removal of any item from the dimension
“Methods” would not increase the Cronbach’s Alpha value more.
Test and Re-test Reliability
“Evaluation of Learning French as a Foreign Language with Tongue Twisters Scale” was
administered to the 30-person group twice at the intervals of two weeks. In this way, the
relationship between two applications was detected. The next table will present test-retest
results:
Table 7: Group T-Test Results Concerning Test-Re-test for «Evaluation of Learning
French as a Foreign Language with Tongue Twisters Scale»

total-rfsstop
F1 total-rf1ss
F2 total-rf2ss
F3 total-rf3ss

Mean
3.55
3.50
2.877
2.862
3.818
3.823
2.974
2.982

N
70
70
70
70
70
70
70
70

t
-1.652
0.000
-1.000
-1.732

df

p

21.000

0.120

21.000

1.000

21.000

0.358

21.000

0.083

As is seen in the table 7, no significant difference was determined at the significance level of
0.05 between the total scores obtained from the factors and the average scores obtained from
the entire scale, according to the dependent-groups t-test results. That revealed that the scale
was reliable in the sense of unchangeability in the course of time.
Validity Analysis
The results of the validity analysis of this scale will show in the table below:
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Table 8: Independent Groups T-Test Results for the Entire “Evaluation of Learning
French as a Foreign Language with Tongue Twisters Scale”
Upper Quarter
Lower
Quarter
Comparison
F1 Desire
F2 Usage
F3 Methods

µ

sd

N

µ

sd

N

sd

t

p

4.95
4.15
3.65

0.71
0.40
0.44

160
160
160

3.60
2.30
1.65

0.45
0.48
0.33

160
160
160

280
280
280

33,84
34,58
43,08

,000
,000
,000

The table 8 presented distinctiveness results concerning 3 factors of “Evaluation of Learning
French as a Foreign Language with Tongue Twisters Scale”. It was found that all factors of the
scale displayed significant relationships at the significance level of 0.01 in terms of
distinctiveness levels. In this research, it was examined whether sub-dimensions of
“Evaluation of Learning French as a Foreign Language with Tongue Twisters Scale” will show a
significant difference or not regarding the genders of English teacher candidates.
After the z scores of the individuals were calculated, t test analysis of the “Evaluation of
Learning French Scale as a Foreign Language with Tongue Twisters” sub-dimensions with
respect to gender was carried out. Table 9 will show these findings about the genders of
English teacher candidates:
Table 9: T-test Analysis for Gender

Total

F1: Desire

F2: Usage

F3: Methods

df

Sig (two tailed)

571

,000*

571

,503

,512 198,098

,000*

2,5116

,86907

46

4,4065

,53617 3,076 183,886

,001*

114

4,2171

,63690

N

Mean

ss

t

M

46

3,8328

,45065 4,042

F

114

3,6398

,56071

M

46

3,3570

,72159

F

114

3,0426

,86891

M

46

2,5556

,81537

F

114

M
F

4,151

It is observed that there were siginificiant differences betweeen gender and learning French
as a foreign language with tongue twisters. When table 9 is analyzed, it is examinated that
total scale, “F2: Usage” and “F3: Methods” were siginificiant differences betweeen gender and
learning French as a foreign language with tongue twisters. In both cases, girls pronounced
better French tongue twisters than boys.
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One-way ANOVA analysis wil perform in order to determine whether all variables (20 -24
age, 25-29 age and 30 and 30+ age) would create a significant difference between ages and
learning French as a foreign language with tongue twisters.
Table 10: ANOVA Analysis for Ages

Total

Sum of
square

sd

Mean of
Square

1,034

3

,345

Within Groups

132,902

569

Total

133,935

572

8,669

3

Within Groups

328,517

569

Total

337,186

572

,694

3

390,694

569

Between groups

F1: Desire

Between groups

F2: Usage

Between groups
Within Groups
Total

F3: Methods

p

1,475 ,220
,234

2,890
5,005

,001*

,577

,231
,337

,135

,312

,795

,687
391,388

572

,301

3

,100

Within Groups

182,563

569

,321

Total

182,863

572

Between groups

F

(* p<.005)
As is seen in the table 10, the ANOVA analysis demonstrated that “ F1: Desire” was
a factor that had a significant difference between ages of English teacher
candidates and learning French as a foreign language with tongue twisters.
In table 11, the Scheffe analysis will realize for showing in which group age of
English teacher candidates pronounced better than the others:
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Table 11: Scheffe Analysis for Ages
Mean Difference (I-J)

Std. Error

p

(J) age

-,10761

,06589

,447

30 age and 30+

,39031

*

,13485

,040*

20-24 age

,10761

,06589

,447

30 age and 30+

,49791

*

,13503

,004*

20-24 age

-,39031

*

,13485

,040*

*

,13503

,004*

(I) age
20-24 age
25-29 age

30 age and 30+

25-29 age

-,49791

(* p<.005)
In this study, after the examination of Scheffe analysis, the English teacher candidates, who
are 30 and 30+ age, pronounced better than the others (between 20-24 age and between 2529 age). In table 12, the t-test analysis for grades will present below:
Table 12: T-test Analysis for Grades
Grades
Total

F1: Desire

F2: Usage

F3:
Methods

df
N

Mean

ss

3rd

75

3,8606

,45545

4th

85

3,6354

,50967

3rd

75

3,3996

,75426

4th

85

3,0442

,74310

3rd

75

2,5857

,83784

4th

85

2,5849

,83781

3rd

75

4,4276

,51745

4th

85

4,2238

,63730

t

Sig (two
tailed)

5,080 317,645 ,383

5,295 355,330 ,976

5,293 365,335 ,238

3,766 293,991 ,926

(* p<.005)
It is examinated that not there were not any siginificiant difference betweeen grades and
learning French as a foreign language with tongue twisters. In this study, it is observed
whether sub-dimensions of “Evaluation of Learning French as a Foreign Language with
Tongue Twisters Scale” showed a significant difference regarding French learning duration.
After the z scores of the individuals were calculated, t test analysis of the “Evaluation of
Learning French as a Foreign Language with Tongue Twisters Scale” sub-dimensions with
respect to French learning duration was carried out. Table 13 will demonstrate these findings
according the French learning duration of English teacher candidates:
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Table 13: T-test Analysis for French Learning Duration
French Learning
Duration
Total

F1: Desire

F2: Usage

F3:
Methods

df
N

Mean

ss

2-6 months

34

3,8606

,45545

2 years and
2 years +

126

3,6354

,50967

2-6 months

34

3,3996

,75426

2 years and
2 years +

126

3,3993

,75421

2-6 months

34

2,5857

,83784

2 years and
2 years +

126

2,4622

,80082

2-6 months

34

4,4276

,51745

2 years and
2 years +

126

4,2238

,63730

Sig (two
tailed)

t

5,080 317,645 ,425

4,041 198,098

,001*

1,689 365,335 ,533

3,766 293,991 ,926

(* p<.005)
It is observed that there was a siginificiant difference betweeen French learning duration and
learning French as a foreign language with tongue twisters. When table 13 is analyzed, it is
observed that “F1: Desire” was siginificiant difference betweeen French learning duration
and learning French as a foreign language with tongue twisters. English teacher candidates,
studying French for 2 years and 2 years+, pronounced better French tongue twisters than
English teacher candidates learning French between 2-6 months.
In this study, it is examinated whether sub-dimensions of “Evaluation of Learning French as a
Foreign Language with Tongue Twisters Scale” showed significant difference regarding
existence of family member(s) speaking French or not.
After the z scores of the individuals were calculated, t-test analysis of the “Evaluation of
Learning French as a Foreign Language with Tongue Twisters Scale” sub-dimensions with
respect to existence of family member(s) speaking French was carried out. Table 14 will
demonstrate these findings related of existence of family member(s) speaking French of
English teacher candidates:
Table 14: T-test for Existence of Family Member(s) Speaking French
Existence of Family
Member(s) Speaking
French
Total

Yes

df
N

Mean

ss

34

3,7956

,49210

Sig (two
tailed)

t
,874

244,596

,383
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F1: Desire

F2: Usage

F3: Methods

No

126

3,7557

,45625

Yes

34

3,2842

,76429

No

126

3,2810

,78441

Yes

34

2,5870

,80476

No

126

2,3820

,86559

Yes

34

4,3628

,56730

No

126

4,3577

,56604

,042

224,015

,967

2,455

215,848

,015*

,093

229,316

,926

(* p<.005)
It is observed that there was a siginificiant difference betweeen existence of family
member(s) speaking French and learning French as a foreign language with tongue twisters.
When table 14 is analyzed, it is examinated that “F3: Methods” was siginificiant differences
betweeen existence of family member(s) speaking French and learning French as a foreign
language with tongue twisters. English teacher candidates, having a family member(s)
speaking French, pronounced better French tongue twisters than English teacher candidates
who have not a family member(s) speaking French.

Findings of Semi-Prepared Interview
The findings of “semi-prepared interview (3 questions and 10 English teacher
candidates)” from this study shows below:
Table 15: Findings of Semi-Prepared Interview
How do you evaluate Which are the positive Which are the negative
this type of study?
aspects of this method?
ways of this application?
f
%
f
%
f
%
Suceed

9

90

Vocabulary

6

60

Nothing

9

90

Unsuceed

1

10

Pronunciation

10

100

Dislike of tongue
twisters

1

10

As seen in the table 15, 9 (90 %) English teacher candidates expressed that this research is
successful but only 1 (10 %) English teacher candidates said that it is not successful.
Including the positive aspects of this method, 6 (60 %) English teacher candidates said that
this study can be developed their vocabulary competencies. Also, their pronunciations can be
progressed through the tongue twisters practices.
Concerning the negative aspects of this application, 9 (90 %) English teacher candidates said
that this research have not any negative ways but only 1 (10 %) English teacher candidate
expressed that he doesn’t ilke the tongue twisters.
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CONCLUSION
The results related of the “Evaluation of Learning French as a Foreign Language with Tongue
Twisters Scale” ara listed below:
1) “Evaluation of Learning French as a Foreign Language with Tongue Twisters Scale” is a valid
and reliable scale with 19 items and 3 factors (Factor 1: Desire (7 items), Factor 2: Usage (4
items) and Factor 3: Methods (8 items).
2) There were siginificiant differences betweeen gender and learning French as a foreign
language with tongue twisters. In addition, total scale, F2: Usage and F3: Methods were
siginificiant differences betweeen gender and learning French as a foreign language with
tongue twisters. In both cases, girls pronounced better French tongue twisters than boys.
3) “F1: Desire” is a factor that have a significant difference between ages of English teacher
candidates and learning French as a foreign language with tongue twisters. The English
teacher candidates, who are 30 and 30+ age, pronounced better French tongue twisters than
the others (between 20-24 age and between 25-29 age).
4) There were not any siginificiant difference betweeen their grades and learning French as a
foreign language with tongue twisters.
5) There was a siginificiant difference betweeen French learning duration and learning
French as a foreign language with tongue twisters. Besides, it observed that is “F1: Desire”
was siginificiant difference betweeen French learning duration and learning French as a
foreign language with tongue twisters. English teacher candidates, studying French for 2
years and 2 years+, pronounced better French tongue twisters than teacher candidates
learning French between 2-6 months.
6) There was a siginificiant difference betweeen existence of family member(s) speaking
French and learning French as a foreign language with tongue twisters. Besides, only “F3:
Methods” was a siginificiant difference betweeen existence of family member(s) speaking
French and learning French as a foreign language with tongue twisters. English Teacher
candidates, having a family member(s) speaking French, pronounced better French tongue
twisters than English teacher candidates who have not a family member(s) speaking French.
The results related of semi-prepared interview are enumerated below:
1) 9 (90 %) English teacher candidates expressed that this research is successful but only 1
(10 %) English teacher candidates said that it is not successful.
2) Including the positive aspects of this method, 6 (60 %) English teacher candidates said that
this study can be developed their vocabulary competencies. Also, their pronunciations can be
progressed through the tongue twisters practices.
3) Concerning the negative aspects of this application, 9 (90 %) English teacher candidates
said that this research have not any negative ways but only 1 (10 %) English teacher
candidate expressed that he doesn’t ilke the tongue twisters.
As in my study and in the research of Matsunaga (2014), the researchers aimed to teach
foreign languages for adults by tongue twisters. We justified that teaching foreign languages
for adults by tongue twisters can be developed their pronounciation competencies.
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As in my research and in the study of Acheson and MacDonald (2009), the researchers aimed
to teach foreign languages for adults by tongue twisters. We approved that teaching foreign
languages for adults by tongue twisters can be progressed their reading abilities.
As in my study and in the research of Keller, Carpenter and Jus (2002), the researchers tried
to teach foreign languages for adults by tongue twisters. We justified that teaching foreign
languages for adults by tongue twisters can be evaluated their pronunciation capacities.
As in my research and in the study of Sarıca (2013), the researchers demonstrated to teach
French as a foreign language for adults by tongue twisters. We justified that teaching foreign
languages for adults by tongue twisters can be progresssed their reading competencies.
As in my study and in the research of Alpar (2009), the researchers tried to teach French as a
foreign language for adolescents and adults by tongue twisters. We justified that teaching
foreign languages for adults by tongue twisters can be improved their pronunciation abilities.
The recommendations related of studies are cited below:
1) The tongue twisters can practice from simple to difficult.
2) This type of activity can realize frequently.
The recommendations related of researchers are listed below:
1) This type of study can realize with bigger groups.
2) The researchers can effect in different stages of schools.
3) This type of research can make with different ages.
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YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YARATICI DRAMA 1
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ABSTRACT
In the education of a foreign language, not only learner groups but also teaching techniques and methods have great importance.
Preferred techniques and methods have to be accordance with learner groups and targets in respect to realizing educational
attainment. Every method has been showed up for either reacting to previous one or deficiency of previous one. In this context,
the root of the matter is that usage of creative drama methods and techniques in education of foreign language. Traditional
methods have important role in imparting in education of foreign language. However in our age, opinions which emphasize the
importance of private individual come into prominence. Creative drama in respect to provide opportunity lo learning by
experience has an important place in all parts of the education, especially in education of foreign language. Besides cognitive
techniques in education of foreign language, drama make also contribution to person’s physically and sensationally attend this
process, so drama have raised importance in education of foreign language. In this study, it is targeted that teaching singular
pronouns and professions by practicing creative drama technique. Lesson, by taking into consideration A1 beginner level, have
been structured according to heating up (starting), vitalization and evaluation stages with sample activities and games.
Moreover, in this study sample teaching plan is about teaching method of lesson has been presented.

Key Words: Education of foreign language, education of Arabic language, creative drama, second foreign language

ÖZET
Yabancı dil öğrenmede, öğrenen gruplar önemli olduğu kadar eğitimde kullanılacak yöntem ve teknikler de önem arz
etmektedir. Eğitimde tercih edilecek olan yöntem ve tekniklerin, hedef kazanımların gerçekleştirilmesi bakımından, gruplar ve
hedefler ile uyumlu olması gerekmektedir. Her yöntem bir öncekine ya bir tepki olarak ya da eksiklikleri olduğu gerekçesiyle
ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın özünü yabancı dil eğitiminde yaratıcı drama yöntemi ve tekniklerinin kullanılması
oluşturmaktadır. Yabancı dil öğrenmede geleneksel yöntemler, bilgiyi aktarmada önemli bir role sahiptir. Ancak günümüzde,
bireyin önemini vurgulayan görüşler de önem kazanmıştır. Yaratıcı drama, bireyi merkez alması, yaşayarak öğrenmeye olanak
sağlaması bakımından eğitimin her alanında özellikle de yabancı dil öğretiminde önemli bir yöntem olarak yerini almıştır.
Yabancı dil öğrenmede bilişsel yöntemlerin yanı sıra, bireyin fiziksel ve duygusal olarak da sürece katılımını sağlayan drama
önemini artırmaktadır. Bu çalışmada yaratıcı drama yöntemi ile Arapçada tekil zamirlerin ve mesleklerin öğretilmesi
hedeflenmiştir. Ders, A1.1 başlangıç seviyesi göz önünde bulundurularak ısınma, canlandırma ve değerlendirme aşamalarına
göre örnek etkinlik ve oyunlar ile yapılandırılmış, dersin işlenişi ile ilgili bu konuya örnek bir ders planı da sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil eğitimi, Arapça öğretimi, yaratıcı drama, ikinci yabancı dil
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1. GİRİŞ
Yabancı dil öğretiminin amacı temelde bir etkileşime dayanmaktadır. Bireylerin yabancı dil
öğrenme ihtiyacı hem kültürel etkileşim bakımından hem de ticari, askeri, siyasi, turizm,
bilim-sanat ve eğitim içerikli ortaya çıkmış olabilir. Uluslararası düzeyde bu etkileşimi ve
ilişkileri nitelikli olarak sürdürmek gerekmektedir. Bu noktadan hareketle iletişim kurmak
önem taşıdığından dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma gibi dilin temel
becerilerini kapsayan ve işlevselliğini koruyan bir yol izlemek gerekmektedir. Çünkü yabancı
dil öğrenmenin esas temeli o dilde iletişimi sağlayabilmektir. Ülkemizde yabancı dil öğretim
yöntemi olarak birçok yönteme başvurulmuştur. Bu yöntemlerden birisi olarak eğitimde
yaratıcı drama bu çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Charlyn Wessels’in de belirttiği
gibi “drama yapmaktır.” (1987:7, Akt. Heldenbrand, 2003: 27). Drama yaparak, yaşayarak
öğrenmektir. Drama iletişim kurmak, kendini ifade etmektir. Dramanın anlama ve ifade etme
becerisini geliştirmesi, bu yöntemin yabancı dilin okuma-anlama, dinleme-anlama, yazma ve
konuşma becerileri için uygulanabilir olmasını mümkün kılmaktadır. Öğrenciler okuma ve
dinleme etkinliklerini dramatize ederek okuyabilir ve hatta canlandırabilirler. Gramer bilgisi
verildikten sonra oyunsu bir süreç ile aktif olarak öğrenmeye dâhil olabilirler. Konuşma
becerisine yönelik olarak bir durum ile ilgili rol oynama ve canlandırma yapabilirler.
Böylelikle öğrenciler karşılaşmaları muhtemel durumlara karşı daha önceden
yaşantı(tecrübe) edinmiş olurlar. “Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde
kullanıldığı için çocuğun algılama, dinleme, konuşma, vücut dilini de kullanarak anlatma ve
yorumlama gibi dil ve iletişim becerileri gelişir” (Er, 2003; 253). 20. yüzyıl başlarında drama
ifadesini ilk kullanan isim; bir köy öğretmeni olan Harriet Finlay-Johnson’dır. John Dewey,
Harriet Finlay-Johnson, Peter Slade, Brian Way, Winifred Ward, Viola Spolin, Dorothy
Heathcote, Hans Wolfgang Nickel, Henry Caldwell Cook, Frank Cisec, Carl Gross, Betty Jone
Wagner, Gavin Bolton, McCaslin ise bu alanın gelişmesinde katkıda bulunmuş isimlerdir (Su
Bergil, 2010: 47-50). Ülkemizde ise İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Selahattin Çoruh, Emin
Özdemir, Tamer Levent ve İnci San yaratıcı dramanın gelişimine liderlik etmiş isimlerdir
(Adıgüzel, 2014: 228-234). Prof. Dr. Hans Wolfgang Nickel, 1960’lı yıllarda Almanya’da öncü
isim olmuş ve dramanın eğitim fakültelerinde ders olarak görülmesini sağlamıştır. Ayrıca
Nickel ülkemizde Tamer Levent ve İnci San ile çalışmış, dramanın gelişmesinde büyük rol
almıştır.
Eğitimde Yaratıcı Drama
Bu çalışma; bir yabancı dil öğretim tekniği olarak yaratıcı drama yönteminin kullanılması
üzerine odaklanmıştır. Bu bağlamda öncelikle yabancı dil ve drama öğretimindeki örtüşen
temel ilke ve hedeflerden bahsetmek gerekmektedir.
Yaratıcı drama etkinliklerini bir yabancı dil öğrenirken kullanmak, öğrencinin role girdiği kişi
gibi konuşup ya da nesne gibi davranması, dil gelişimi bakımından etkili bir yöntemdir.
Canlandırmalar yoluyla hedef dilin pratik edilmesi öğrencinin “nasıl söyleyeceğim?” kaygısını
ortadan kaldırmakta, olası durumlara karşı yaşantı oluşturulmaktadır. Drama eğitimde bir
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yöntem olarak ele alındığında kullanılan birçok teknik vardır: Doğaçlama, rol oynama, rol
değiştirme, pantomim, resim yapma, kukla draması, öykü canlandırma, paralel çalışma,
liderin role girmesi vb.
“Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın,
düşüncenin, doğaçlama, rol oynama(rol alma) vd. tekniklerden yararlanılarak
canlandırılmasıdır” (Adıgüzel, 2014; 43). Bu tekniğin en belirgin özelliği etkin bir katılımı ve
öğrenmede kalıcılığı sağlaması, yaşantılara dayalı öğrenmeyi de mümkün kılmasıdır.
Yabancı dil öğretiminde geleneksel ve modern anlamda çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.
Ülkemizde Arapça’nın yabancı dil olarak öğretimini ele alırsak; “Türk dünyasında Arapça
öğretimi Türklerin İslamiyet’i kabulü ile başlamıştır ve Arapça öğretiminin en yoğun olduğu
zaman dilimi, Osmanlı dönemi olarak göze çarpmaktadır. Vatandaşın eğitim gördüğü kurumlar
olan medreselerdeki eğitim dili olan Arapçanın öğretiminden amaç, ders kitapları ve öteki
Arapça kaynakların okunup anlaşılması idi” (Demircan, 1988:28 Akt. Kütükçü, 2010:16). 2008
yılında İmam Hatip Liseleri için hazırlanan iletişimsel yaklaşım temelli Arapça Dersi Öğretim
Programına kadar geçen sürede bu dilin öğretimi için geleneksel ve ezberci bir yöntem tercih
edilmişti. Ancak bu program ile birlikte dilin dört temel becerisini kapsayan bir yöntem
benimsenmiştir.
Okullarda verilen genellikle dilbilgisi ağırlıklı bir yabancı dil eğitimi, öğrencinin üretme ve
kendi yaratıcılıklarını ortaya çıkarma gibi becerilerinin gelişimine ket vurabilmektedir.
Eğitim sürecinde öğrenci sadece bilişsel olarak değil fiziksel ve duygusal olarak da sürece
dâhil olmalı, aktif olarak katılımı sağlanmalıdır. “Dramaya öğretmen genellikle ısınma ile
başlar. Hareketli çalışma fiziksel ısınmayı sağlar, grup işbirliği yapar, etkileşir. Rol oynama ya
da pantomim aşaması katılımcıların doğaçlamalara ve role kolayca girip çıkabilen, akıcı bir
doğaçlama yaratabilen, doğaçlamada çatışma ve gerilim anlarını kavrayabilen ve doğaçlamada
odağı sezebilen bireyler olmaları için kullanılır. Rol oynama aşamasında birey duyularını
kullanır, rol oynama rahatlığına erişir, kendisini beden yoluyla yeniden keşfeder: duyularını,
duygularını, katılıma istekli olup olmadığını, vb. birey kendi sanatsal anlatım dilini bulur ve
farklı olanı aramaya doğru yönelir” (Okvuran, 2002;127). İyi yapılandırılmış bir drama dersi,
başlarda çekingen davranan, katılmak istemeyen öğrenciyi de sürece katabilir. Böylelikle
grup dinamiği oluşturulabilir. “Yabancı dil öğretiminde grupla öğretim tekniği olan drama
çalışmaları çeşitli roller verilerek öğrencileri güdüleme, diyalogları oyun biçiminde sergileme,
doğaçlamalarla desteklenmektedir” (Genç, 2003; 269).
Drama yöntemi ile öğretim, öğrenilenlerin kalıcılığını sağlaması bakımından önemli bir araç
olarak kabul görmektedir. Bireyin, özgüven duygusunun gelişmesi, kendisini başkalarının
yerine koyarak çok yönlü düşünebilmesi, bir sürece aktif olarak katılımı, işbirliği ve paylaşım
duygusunun gelişmesi de dramanın olumlu etkileri olarak sayılmaktadır. Ayrıca drama,
eleştirel düşünme, demokratik tutum geliştirme ve yorumlama yetilerini de geliştirmektedir.
Yaratıcı drama çalışmaları genellikle hazırlık-ısınma, canlandırma ve değerlendirme olmak
üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Hazırlık-ısınma aşamasında amaç rahatlamayı sağlamaktır.
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Katılımcıyı sonraki aşamalara hazırlar. “Isınma çalışmaları kendini tanıma, diğer bireyleri
tanıma, iletişim kurma, ikili etkileşimden daha çok kişili iletişim ve etkileşime geçme, grup
dinamiğinin doğması, anıların anlatılması, öykü anlatma gibi sözellendirme ve etkileşim
çalışmaları, oyun aşamasına geçme biçiminde ilerlemektedir” (San, 1996:155). Canlandırma
aşaması “bir konunun süreç içinde biçimlenip ortaya çıktığı, belirlendiği, biçimlendirildiği ve
diğer katılımcılara sergilendiği tüm oluşum çalışmalarını içerir” (Adıgüzel, 2014:109).
Değerlendirme ise sürecin çok yönlü olarak ele alınıp tartışılmasıdır. Duygu, düşünceler ve
bilişsel, duyuşsal, devinişsel kazanımlar paylaşılır.
Dili öğrenmenin bir bütünlük içinde yürütülmesi, öğrencinin ilgi, istek ve dikkatinin
sağlanması ve sürece aktif olarak katılımın gerçekleşmesi bakımından yaratıcı drama
yöntemi öne çıkmaktadır. Yaratıcı dramada dikkat edilmesi gereken hususların başında
drama lideri, mekân, zaman, konu ve araç-gereç gelmektedir.
Drama Ders Planı
Ders: Arapça
Düzey: A1
Kazanım: Arapça tekil zamirleri sayar. Arapça tekil zamirleri doğru yerde kullanır. Meslek
adlarını kavrar.
Süre: 60 dakika
Grup öğrenci sayısı: 12
Materyal: Arapça-Türkçe, Türkçe-Arapça sözlükler, meslek resimleri bulunan kartlar, iş ilanı
kartları, büyük renkli karton, renkli kalemler.
Bu çalışmada tekil zamirler ifadesiyle Arapçada munfasıl zamir olarak bilinen kişi zamirleri
( هي/  هو/ ت
ِ  أن/ َ أنت/  )أناkastedilmektedir.
Hazırlık-ısınma etkinlikleri: Lider katılımcılardan müzik eşliğinde yürümelerini ister. Müziğin
hızı düştüğü zaman yürüme esnasında öğrencilerden ana dilleri de dâhil olmak üzere
bildikleri yabancı dillerde arkadaşlarıyla tokalaşarak “merhaba” demelerini ister.
Öğrencilerden ikili gruplar olmaları ve öğrendikleri “merhaba” ifadesini birbirlerine
söylemeleri istenir. Öğretmen/lider ve öğrenciler el ele tutuşarak çember oluştururlar.
Öğretmen “merhaba, ben (…)أنا..” (kendi ismini söyler) ifadesini sürekli tekrarlayarak çember
içinde bir öğrenciye doğru yürür ve eliyle selamlayarak “sen (ت
ِ  أن/ َ( ”……)أنتkarşısındaki
kişinin adını söyler) der. Etkinliği aynı öğrenci “ben ….” diyerek yürür ve başka bir öğrenciye
“sen …..” diyerek sürdürür. Etkinliğin ikinci aşamasında üçüncü tekil kişi zamiri de eklenir. “o
( هي/ … )هو..) ifadesi söylenerek süreç tekrarlanır ve etkinlik tamamlanır.
Canlandırma etkinlikleri: Lider katılımcıları çembere davet eder, ardından 1-2-3 sayarak
üçerli gruplar oluşturur. Her gruba üzerinde çeşitli mesleklerin resimleri bulunan gruptaki
öğrenci sayısı kadar küçük kâğıtlar dağıtılır. Bu mesleklerin Arapça adlarını grup olarak
düşünmeleri ve tartışmaları istenir. Sonra gruplardan kendilerine verilen meslekleri üç
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donuk imge ile anlatmaları, diğer grupların da bu mesleklerin ne olabileceğini Türkçe olarak
tahmin etmeleri istenir. Öğrencilerden 1-2-3 sayarak yeniden üçerli gruplar oluşturmaları ve
bir önceki etkinlikte isimleri öğrenilen mesleklerden bir tanesini seçerek doğaçlama
yapmaları istenir. Ancak meslek adının geçtiği her yerde adı Arapça söylenir. Mekânda
öğrencilerin kullanacağı sözlükler bulunmaktadır. Doğaçlamada tekil zamirlerin kullanılması
istenir. Öğrencilere hazırlık için 10 dakika süre verilir. Son etkinlik olarak öğrencilere
öğrendikleri meslek özelliklerine uygun, kısa, birkaç kelimeden oluşan ve özelliklerin
bahsedildiği Arapça iş ilanı afişleri dağıtılır. Bunları sırayla ve yüksek sesle okumaları istenir.
Diğer öğrenciler mesleği tahmin ederler.
Konunun netleşmesi ve anlaşılması için lider ek olarak bir canlandırma daha yaptırabilir.
Katılımcılar ikişerli gruplara ayrılır ve kendilerine 10 dakika süre verilir. Bu süre içinde
seçtikleri meslek grupları arasında geçen bir diyalog oluşturmaları ve diğer katılımcıların bu
meslekleri tahmin etmeleri istenebilir.
Değerlendirme aşaması: Lider öğrencilerden çember olmalarını ister. Her gruba bir adet
meslek resmi verilir ve iş ilanı afişi hazırlamaları istenir. Öğrenciler mesleğin adını yüksek
sesle söylemeden mesleğin özelliklerini Arapça olarak yazmaları istenir. 10 dakika süre
verilir. Lider hazırlanan afişleri toplayarak her afişi farklı bir gruba verir. Grupların ilanda
istenen mesleğin ne olduğunu tartışmaları istenir. Yeterli süre verildikten sonra gruplardan
ellerindeki afişin hangi mesleğe ait olduğunu söylemeleri istenir. Doğru tahmin edilen afiş
mekân duvarına asılır.
Öğrenciler çemberde oturmaya davet edilir. Lider çemberin ortasına “ben bugün ……
öğrendim” ve “ben bugün …… hissettim” yazılı büyük renkli bir karton bırakır. Öğrencilerden
boşluğu yazılı olarak ve Türkçe doldurmaları istenir.
2. YÖNTEM
Bu çalışma tek denekli deneysel bir araştırmadır. Deneysel araştırmalar, kısaca grup ya da
grupların (deney-kontrol)denenerek sonuçlarının sistematik olarak ortaya konulduğu,
gözleme dayalı çalışmalardır (Büyüköztürk vd., 2014). Bu amaçla öncelikle konu ile ilgili
literatür taraması yapılmıştır. Yabancı dil, dil öğretim teknikleri ve yöntemleri, drama, dil
öğretiminde drama ile ilgili Türkçe ve yabancı dilde yazılmış kaynaklar incelenmiş ve
kuramsal çerçeve oluşturulmuştur. Elde edilen verilerden yola çıkılarak ders planı
hazırlanmış ve grup üzerinde bu ders planı uygulanmıştır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Ankara ili Keçiören ilçesi Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip
Lisesi 9. sınıf öğrencilerinden bir grup öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmanın yürütüldüğü
öğrenci grubu sınıf içinden gönüllülük esas alınarak rastgele seçilmiştir.
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3. BULGU VE YORUMLAR
Drama çalışmasının yürütüldüğü öğrencilerden yazılı ve sözlü olarak alınan dönütler
doğrultusunda bu çalışmanın sonucunda ileri sürülebilecek görüşler şu şekildedir:
1. Drama yöntemini kullanmanın bilginin kalıcılığı bakımından olumlu bir etkisi
vardır.
2. Arapça öğretiminde drama yöntemi kullanmak öğrenci başarısını artırabilir.
3. İzleyici olarak kalan öğrencilerden bazılarının süreç içinde etkinliğe katılmadıkları
için pişman oldukları gözlenmiştir. Bu durum da drama yöntemini kullanmanın
öğrenciyi derse dâhil etmek ve ilgisini sürekli tutabilmek için önemli olduğunu
göstermektedir.
4. Öğrencilerden bazıları drama çalışmasının başında çekingen davransalar da süreç
boyunca istekli oldukları da gözlenmiştir.

4. SONUÇ
Drama yöntemi günümüzde çoğu eğitimci tarafından tercih edilen bir yöntem olmuştur.
Drama, öğrenciye ve eğitim sürecine olumlu katkı sağlamakta, öğrencinin dikkatini klasik
yönteme göre daha uzun süre canlı tutmaktadır. Bu durum da öğrenme açısından istendik
sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
“Geleneksel eğitimin en büyük yanılgısı, öğrencilerin aynı anda, aynı yerde, aynı bilgiye
gereksinim duyduğunu varsaymasıdır. Bireyleri genelleyici, sınırlandırıcı, tek tip olarak düşünen
eğitim anlayışı; öğrenciyi edilgen bir obje olarak kabul eder. Öğretmenin merkezde olduğu
geleneksel anlayışta, dersi dinlemek sadece dinleme becerisi gelişmiş öğrencilerin işine
yaramaktadır. Halbuki her bireyin farklı yetenekleri, ilgileri ve becerileri vardır. Eğitim kalıba
sokucu değil yetenekleri geliştiren, ilgilere yönelten bir anlayışta olmalıdır” (Güney, Aytan,
2013:7).
Sonuç olarak, eğitimde yaratıcı drama yöntemini kullanmak, öğrencileri farklı yönlerden
sürece/derse dâhil ederek çok yönlü ve kalıcı bir öğrenme sağlamak için gereklidir. “İşitirsem
unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim” Çin atasözü de bu sonucu doğrular
niteliktedir.
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ABSTRACT
In this study, it will be exposed that whether 5th grade students develop their vocabulary through texts or not. Towards this aim, a
theme named (Values of Humanity and Our Values- Tr. İnsanlık Değerleri ve Değerlerimiz) is chosen randomly from the 5th Turkish
Course Book. At the front an application is made for detemining the vocabulary of 5th grade students on the given theme.
Applications is achieved by the participation of 5th graded 23 students. The applications is also achieved through the limitations of
10 minutes and 20 words. By the directives aforementioned, students create new words/word connotations about the theme. After
the students treat the four texts in the theme (6 weeks later), the front application is repeated. Then, by comparing the datum gained
from two applications (the front and final applications), it is descripted that how the texts affects the students vocabulary/word
connotations.

Key Words: text, word connotations, vocabulary.

ÖZET
Bu çalışmada 5. sınıf öğrencilerinin metinler aracılığıyla sözcük dağarcıklarını geliştirip geliştirmedikleri ortaya konacaktır. Bu amaç
doğrultusunda 5. sınıf Türkçe ders kitabından bir tema (İnsanlık Değerleri ve Değerlerimiz) yansız seçilmiştir. Seçilen temalara
ilişkin öğrencilerin sözcük çağrışımlarını belirlemek amacıyla bir ön uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulamalara, Niğde ilindeki 23
5. Sınıf öğrencisi katılmıştır. Uygulama, on dakikada yirmi sözcük sınırlaması ile gerçekleştirilmiştir. Yönerge doğrultusunda
öğrenciler ilgili tema üzerinden yeni sözcükler üretmişlerdir. İlgili tema kapsamındaki dört metin işlendikten sonra (6 hafta), aynı
uygulama tekrar edilmiştir. Her iki uygulamada elde edilen veriler karşılaştırılarak, metinlerin sözcük çağrışımlarını ne derecede
etkilediği betimlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: metin, sözcük çağrışımları, söz varlığı.

GİRİŞ
Metin, bir kavram olarak eğitimin temel yapı taşı konumundadır. Metnin bu konumu, eğitime
ilişkin çalışmalarda sıkça ele alınmasının ve öğretmenler tarafından da en tercih edilen malzeme
(Özbay, 2003) olmasının başlıca nedenlerindendir. Bu denli sık işlenen bir kavram üzerine çokça
tanımlamaların (bk. Günay, 2007; Keçik ve Uzun, 2001; Yule, 1983…vb.) olması da oldukça
doğaldır.
Metnin eğitsel yönüne baktığımızda, özellikle bilişsel açıdan yönlendiricilik yönü oldukça
baskındır. Öğrenciler, metnin dünyası içerisinde kendilerine bir dünya oluşturmakta ve bu
dünyada kendi gerçekliklerini aramaya çalışmaktadırlar. Ancak gerçeklik, temelde yer alan
metin sınırında gerçekleşmektedir. Bu bağlamda metnin çerçevesi ne kadar geniş olursa, ya da
metin ne kadar nitelikli olursa el aldığı bireyde o denli nitelikli ve geniş bir bakış açısına sahip
1Bu

çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1.Uluslararası Dil Eğitimi ve
Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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olacaktır. Hâlbuki metinlerin pek çok farklı açıdan incelenerek nitelik yönünden yetersiz olduğu
(Göğüş, 1991: 453, İşeri, 2002) dile getirilmiş ve getirilmektedir. Bu araştırmaların bir kısmı
lisansüstü tezler; bir kısmı da makaleler olarak alanyazında yer almaktadır (Ülper, 2010: 251).
Söz varlığı özellikle dinleme ve okumanın anlamlandırılması ile doğrudan ilintilidir (Florit, Roch,
Altoe & Levorrato, 2009). Söz varlığını geliştirme, eğitim sistemimizin hemen her kademesinde
dolaylı yollardan çeşitli kazanımlarla, temel bir amaç olarak karşımıza çıkmaktadır (bk. Türkçe
Dersi 1-5. Sınıflar Öğretim Programı ve Türkçe 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu).
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (1-5. Sınıflar) bu konu ile ilgili olarak “Okuma sürecinde
öğrencinin kelimeleri tanıması oldukça önemlidir. Kelime tanıma; öğrencinin zihinsel sözlüğünü
kullanarak kelimenin anlamını belirlemesi sonucu gerçekleşmektedir. Kelimenin anlamı
belirlenirken ön bilgiler kullanılmaktadır. Kelimelerin doğru tanınmaması; cümlelerin,
paragrafların ve giderek bütün metnin yanlış anlaşılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle
kelime çalışmalarına gereken önem verilmeli ve öğrencilerin söz varlığı geliştirilmelidir” (MEB,
2005: 16) açıklamalarına yer verilmiştir. Ancak, ilgili sınıf düzeyindeki söz varlığının hangi
aşamadan hangi aşamaya doğru gelişeceği veya söz varlığını geliştirmek adına kullanılması
gereken sözcüklerin ne(ler) olduğu ve sıklıkları üzerine pek de açıklayıcı bilgilere rastlanmaz. Bu
bağlamda, herhangi bir metnin, öğrencinin söz varlığını ya da bir temaya/kavrama ilişkin
çağrışımları ne derecede geliştirdiği ya da geliştireceği belirsizdir. Bu sorun alanyazın
çalışmalarında da “İlköğretim öğrencilerinin kelime dağarcığı hakkında kesin verilere sahip
değiliz. Türkiye’de değişik yaş grubundaki kişilerin dağarcığındaki kelime sayısı, tahminlere
dayanmaktadır. Bunu ölçmek de çok zordur. Ölçmeye dayanmayan ve tespit edilmesi zor olan
bir kelime dağarcığının hangi kelimelerle ve nasıl bir teknikle zenginleştirileceği bilimsel bir
temele dayanmamaktadır. Ancak ilköğretimde her sınıf için hazırlanan Türkçe ders
kitaplarındaki kelimeler taranırsa, hangi kelimelerin hangi sınıf seviyesinde çok yer aldığı ve
hangi kelimelerin öğretilmesi gerektiği bir programa bağlanabilir ve uygulanabilir (Yıldız, Okur,
Arı ve Yılmaz, 2006: 315).” biçiminde anılmıştır.
Anılan sorundan hareketle öğrencilerin bilişlerindeki sözcüklerin ve çağrışımlarının neler
olabileceğinin bilinmesi ve bu sözcüklerin/çağrışımların metinler aracılığıyla gelişip
gelişmediğinin belirlenmesi son derece önemlidir.
Çağrışımlar, özellikle etkin bir anlamlandırma için son derece önemlidir (Currie ve Cain, 2015:
1) ve bireyin herhangi bir kavram temelinde, bilişinde yer alan ve ürettiği diğer
çıkarımlamaların bir parçasıdır. Çıkarım ise, Günay (2007: 481)’da çıkarsama adıyla “metin
içindeki açık olarak belirtilen bir bilgiden ya da okurun kültürel ve ansiklopedik olarak bildiği
varsayılan bir bilgiden yola çıkarak, söylenmemiş bir bilgiyi çıkarma işidir.” olarak
tanımlanırken; alanyazında çıkarımlama adıyla kısaca “bireyin bilişine giren bir kavram
karşısında deneyimlemelerine bağlı olarak ürettiği diğer sözcüklerdir / kavramlar”dır.
Çağrışımın gerçekleşmesi için öncelikle bir çıkarım işleminin/sürecinin gerçekleşmesi gerekir.
İlgili çıkarım süreci, tümce temelli olarak, Demirgüneş (2014) vd. tarafından aşağıdaki biçimiyle
tablolaştırılmıştır:
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Tablo 1. Çıkarımın Gerçekleşmesi

sezdirimler

TÜMCE
Hava soğuktu

çağrışımlar

(bilişsel boşluk)

beklentiler

Ali eve geldi

ÇIKARIM
Ali üşüyordu.

Yukarıdaki tabloda çıkarım, tümce temelli olarak ele alınmıştır. Çağrışım ise çıkarımın bir
parçası olarak, yalnızca sözcük düzeyinde ele alınabilir. Alanyazında sözcük temelli çağrışımlara
ilişkin stratejilere, yaratıcı yazma etkinlikleri (bk. Smith, 2003) ya da “beyin fırtınası” biçiminde
yer verilmektedir. Bu stratejilerden bir tanesi de “anlamsal çağrışımlar”dır. Smith (2003)’ten
esinlenerek çalışmanın uygulama aşamasında öğrencilerin söz varlığını belirlemeye yönelik
hazırlanan bu strateji, yaş düzeyine uygunluk temelinde ve ilgili dersin programında yaratıcı
yazma başlığı altında işleyen bir çağrışım stratejisi olarak diğer stratejilerden ayrılmıştır:
1. Sözcük Çağrışımları
1.a. Anlamsal Çağrışımlar
1.b. Sessel Çağrışımlar
1.c. Değişim-İlerlemeli Çağrışımlar
1.d. Çağrışımsızlık
1.e. Karma Çağrışımlar
2. Öbek İşleme (phrase manipulation)
2.a Öbek Değiştirimi
2.b. Değiştirim
2.c. Öbek Ekleme/Çıkarma
3. Sözcük Havuzları
Yukarıda görüldüğü üzere, sözcük çağrışımlarının beş farklı stratejisi bulunmaktadır. Anlamsal
çağrışımlar, Türkçe Ders Programında yaratıcı yazma başlığı altında işletilen bir etkinlik olması
ve bu bağlamda öğrenciler tarafından bilinirliğinin/tanınırlığının daha önceden oluşması ve yaş
düzeyine uygunluk bakımlarından, bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.
Çağrışımların ölçülmesinde, bilişsel yapıları ortaya koyma (Bahar ve diğ., 1999; Cardellini ve
Bahar, 2000), kavram yanılgılarını belirleme (Ercan ve Taşdere, 2010), kavramsal değişimleri
belirleme (Nakiboğlu, 2008) gibi çok farklı amaçlara hizmet edebilen alternatif ölçme
araçlarından Kelime İşleme Tekniğinden (KİT) yararlanılmıştır. Bunların yanı sıra, KİT’te sıklığı
yüksek olan çağrışımlara da yer verilebilir (Çifçi, 2009).
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AMAÇ
Araştırmanın temel amacı, metinlerin, 5. Sınıf öğrencilerinin söz varlığına etkisini
belirleyebilmektir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara da yanıt aranacaktır:
a. 5. Sınıf öğrencilerinin bir temaya ilişkin kullandıkları sözcükler/çağrışımlar nelerdir?
b. Bu sözcüklerin kullanım sıklıkları nasıldır?
c. Metinler, öğrencilerin kullandıkları sözcükleri (sözcük sayısı, kullanım sıklığı) ne
kadar/ne derecede değiştirebilmektedir?
YÖNTEM
Araştırma Deseni: Çalışma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Tarama (survey)
araştırması bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan
çalışmalardır (Büyüköztürk ve diğerleri, 2009: 16). Karasar’a (1999: 77) göre tarama modelleri
geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma
yaklaşımlarıdır.
Çalışma Grubu (Örneklem): Çalışmanın örneklemini Niğde ili merkezindeki bir ortaokulun 5.
sınıf düzeyindeki 23 öğrenci oluşturmaktadır.
Uygulama Öyküsü (Verilerin Toplanması): Çalışma için, MEB onaylı 5. sınıf Türkçe ders
kitabından yansız bir tema olarak İnsalık Değerleri ve Değerlerimiz seçilmiştir İlk uygulamada,
öğrencilere ilgili temanın adı söylenmiş ve bu söz öbeğine ilişkin yeni sözcükler üretmeleri
istenmiştir. Uygulama, en az 20 sözcük ve 10 dakika ile sınırlandırılmıştır. 10 dakika sonunda,
öğrencilerin yazılı kâğıtları araştırmacı tarafından toplanmıştır. İnsalık Değerleri ve
Değerlerimiz teması altında işleyen dört metin işlendikten sonra (6 hafta), aynı örneklem
grubuna ilk uygulama tekrar ettirilmiş ve yazılı kâğıtlar araştırmacı tarafından toplanmıştır.
Verilerin Çözümlenmesi: Elde edilen verilerden, sözcük sıklıklarının belirlenmesi amacıyla3
Simple Concordance Program 4.09 kullanılmış, sonuçlar araştırmacı tarafından betimlenmiştir.
BULGULAR
Uygulama sürecine ilişkin bulgular
1. İlk uygulamada, yönergede yer alan 20 sözcüklük sınırı 23 öğrenciden yalnızca 4 öğrenci
aşabilmiştir.
2. Yönergede yer alan 10 dakikalık sürenin tamamı öğrenciler tarafından kullanılmıştır.
3. Son uygulamada, 20 sözcük sınırını yalnızca 2 öğrenci (19) aşamamıştır.
4. Son uygulamada, 23 öğrenciden
tamamlayabilmiştir (22-29).

11’i,

10

dakikalık

süreden

önce

uygulamayı

5. İlk uygulamada 10 dakikalık sürenin tamamı öğrenciler tarafından kullanılırken, son
uygulamada, 7 öğrenci süre bitiminden daha önce 20 sözcüklük sınırı aşarak uygulamayı
sonlandırabilmişlerdir. Bu öğrencilerden 1’i, 32 sözcük üretebilmiştir.
3

Bu tür sözcük sıklıklarında kullanılan programlar, sorunlar ve çzöüm önerileri için bk. Ölker, 2011.
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İlk uygulama bulguları
İlk uygulamada öğrenciler İnsanlık Değerleri ve Değerlerimiz kavramına ilişkin 42 farklı sözcük
üretebilmişler ve bu sözcükler genel olarak 68 kez kullanılmıştır. En sık kullanılan sözcükler
Karagöz ve Hacivat (15), Nasreddin Hoca (14) ve Atatürk (13) olmuştur. Sıklığı en az sözcükler
(1) ise Bilim adamlarımız, Anıtkabir, Boğazlar, Cirit, Dede Korkut, Eski eşyalar, Hazerfen Ahmet
Çelebi, Kebap, Kına geceleri, Masallarımız, Ninnilerimiz, Saygı, Sevgi, Türk kahvesi biçiminde
sıralanmaktadır. İlk uygulamada kullanılan sözcükler ve sıklıkları aşağıdaki tabloda
sunulmuştur:
Tablo 2. İlk uygulama bulguları
SÖZCÜKLER
Karagöz ve Hacivat
Nasreddin Hoca
Atatürk
Bayramlarımız, Türk Bayrağı, Yemeklerimiz
İstiklal Marşımız, Keloğlan, Kurtuluş Savaşı
Geleneksel oyunlar, Giysilerimiz, Kültür
Baklava, Mevlana, Mimar Sinan, Savaşlarımız, Yazarlarımız
Camii, Halk oyunlarımız, Mehmet Akif Ersoy, Yunus Emre
Atasözleri, Dilimiz/Türkçe, Horon, Hoşgörü, Şarkılarımız, Tarihi eserler, Zeybek
Bilim adamlarımız, Anıtkabir, Boğazlar, Cirit, Dede Korkut, Eski eşyalar, Hazerfen Ahmet
Çelebi, Kebap, Kına geceleri, Masallarımız, Ninnilerimiz, Saygı, Sevgi, Türk kahvesi

Kavram
Sayısı
1
1
1
3
3
3
5
4
7

Kullanım
sıklığı
15
14
10
8
6
5
4
3
2

14

1

42

68

Son uygulama bulguları
Son uygulamada ise öğrenciler, ilgili kavram ilişkin 74 farklı sözcük üretebilmişlerdir ve bu
sözcüklerin sıklığı 82’dir. En sık kullanılan sözcükler İstiklal Marşımız, Karagöz ve Hacivat,
Yemeklerimiz (18), Atatürk, Nasreddin Hoca (16) ve Bayramlarımız, Masallarımız, Şiirlerimiz (12)
olarak görünürken; sıklığı en az sözcükler (1), 23 Nisan Çocuk Bayramı, Ataol Behramoğlu,
Bağımsızlık, Bilim adamlarımız, Boğazlar, Camii, Dayanışma, Destanlarımız, Ebruli, Edebiyat,
Ekmek kadayıfı, Horon, Kına geceleri, Necip Fazıl Kısakürek, Ninnilerimiz, Okçuluk, Tarihi eserler,
Tatlılarımız, Zeybek biçiminde sıralanmaktadır. İlk uygulamada görülen Cirit, Dede Korkut,
Şarkılarımız ve Türk kahvesi sözcüklerine son uygulamada rastlanmamaktadır. Son uygulamada
kullanılan sözcükler ve sıklıkları aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
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Tablo 3. Son uygulama bulguları
SÖZCÜKLER

Kavram
Sayısı

Kullanım
sıklığı

İstiklal Marşımız, Karagöz ve Hacivat, Yemeklerimiz

3

18

Atatürk, Nasreddin Hoca

2

16

Bayramlarımız, Masallarımız, Şiirlerimiz
Baklava, Dilimiz/Türkçe, Dini bayramlar, Giysilerimiz, Kilim desenleri, Mehmet Akif
Ersoy

3

12

6

10

Atasözleri, Deyimlerimiz, Kültür, Milli Bayramlar, Şairlerimiz, Türkülerimiz

6

9

Halk oyunlarımız, Kurtuluş Savaşı

2

6

Gurbet, Künefe, Öykülerimiz, Türk Bayrağı, Türkiye, Yunus Emre

6

5

Fıkra, İsmet İnönü, Misafirperverlik
Anıtkabir, Âşık Veysel, El sanatları, Eski eşyalar, Fabl, Geleneksel oyunlar, Gülten
Dayıoğlu, Güreş, Hanlar, Hazerfen Ahmet Çelebi, Hoşgörü, Kebap, Keloğlan, Kurban
Bayramı, Makarna, Manilerimiz, Medrese, Mevlana, Mimar Sinan, Savaşlarımız, Saygı,
Sevgi, Yardımseverlik, Yazarlarımız
23 Nisan Çocuk Bayramı, Ataol Behramoğlu, Bağımsızlık, Bilim adamlarımız, Boğazlar,
Camii, Dayanışma, Destanlarımız, Ebruli, Edebiyat, Ekmek kadayıfı, Horon, Kına geceleri,
Necip Fazıl Kısakürek, Ninnilerimiz, Okçuluk, Tarihi eserler, Tatlılarımız, Zeybek

3

4

24

2

19

1

74

82

Cirit
Dede Korkut
Şarkılarımız
Türk kahvesi

YORUMLAR VE TARTIŞMA
Bulgulardan hareketle aşağıda sıralanan yorumlara ve tartışmalara erişmek mümkündür:
1. Öğrenciler, herhangi bir sözcüğe ilişkin çağrışımsal olarak yeni sözcükler üretmede
oldukça sınırlıdırlar. Metinlerle buluşturulan öğrencilerin, doğal olarak kavrama ilişkin
sözcük dağarcıklarının geliştiği, bilişsel olarak ilgili kavrama dönük deneyimlerinin de
arttığı görülmekte ve sayede de sözcük üretmede sınırlıkları azalmaktadır.
Süre konusunda ise, deneyimlenen kavramların bilişte geriye çağrılması daha kolay
olduğundan, öğrenciler daha kısa bir sürede daha fazla sözcük üretebilmişlerdir. Bu
bağlamda, öğrencileri daha fazla metinle buluşturmak onların daha kısa sürede daha
fazla sözcğk üretebilmelerine de olanak sağlayacaktır.
2. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, çağrışım ve söz varlığı gelişiminde belirgin bir
ilerleme kaydetmişlerdir.
3. Bazı kavramlar, üst kavram olarak belirginleşmekte ve kendilerine özgü alt kavramları
da metinler aracılığı ile oluşturmaktadırlar. Örneğin Bayramlarımız çağrışımı ilk
uygulamada tekbir sözcük olarak görünürken; son uygulama bir üst kavramlaşmaya
doğru ilerlemiş ve kendisine Dini bayramlar, Milli bayramlar, 23 Nisan gibi alt kavramlar
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yaratbilmiştir. Bu durumda, sözcüklere/kavramlara ilişkin ilktipler (prototype) sınıf
düzeylerine göre belirginleştirilmeli ve üst kavramlaşmaların oluştuğu sınıf düzeyleri,
her bir sözcük için ayrı ayrı belirlenerek, metinlerin oluşturulmasında bu belirlemelere
dikkat edilmelidir.
4. Ders kitaplarında yer alan temalara ilişkin metin seçimlerinde, alanyazında var olan belli
metinsellik ölçütlerinin dışında, daha güncel ve kapsamlı ölçütler kurgulanabilmeli
(Çelik, Demirgüneş ve Baştuğ, 2014 vb.) ve/veya metinlerin, öğrencilerin belleğindeki
çağrışımları tetikleyici içerikle kurgulanması, kavram/çağrışım ağı geniş metinlerin
seçilmesi gerekmektedir. Bunun için de bu çalışma bir temel ölçüt olarak diğer metinler
için de kullanılabilir niteliktedir. Var olan bir metnin, öğrencinin söz varlığını ne
derecede geliştirdiği, ilk ve son uygulamalarla sınanmalı, yüksek değer alan metinler
temaların içerisine yerleştirilmelidir.
5. İlk uygulamada yer alan ancak son uygulamada silinen «cirit, Dede Korkut, şarkılarımız,
Türk kahvesi» kavramlar göstermektedir ki, metin yazarlarının deneyimleri ve dil
dünyaları, öğrencilerin söz ve düşünüş varlığını doğrudan etkilemektedir. Bu durum,
metinlerin, yeni kuşakları yönlendirmede ne derece etkin bir araç olduğunu
göstermektedir. Bu durumdan sıyrılmak adına, herhangi bir temaya (bu çalışma için
İnsanlık Değerleri ve Değerlerimiz) ilişkin metin seçimlerinde bireysellikten ve
yerellikten uzak, bütün öğrencilere seslenebilecek evrensel nitelikte metinlere yer
verilmelidir.
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POLYSEMIC VERBS İN ALİ ŞİR NEVÁÎ’S WORKS
ALİ ŞÎR NEVÁÎ’NİN ESERLERİNDE YER ALAN FİİLLERDE ÇOK ANLAMLILIK1
Serpil SOYDAN 2

ABSTRACT

Polysemy means that a word has many meanings related to the central meaning of the word.It also means that aword gains new
meanings without losing its relation to the central meaning of the word and with the semantic extention of the word.Words are
formed with according to cultural and social conditions in which language users are.The language users who use the language
both in spoken and written forms load new meanings to the words through metafors and metonomy.Almost every word in
Turkısh can gain a second sometimes a third meaning relating to their central meanings,but these second or third meanings are
apart from the central,which is the reflection of polysemy.However;this polysemy can not be reflected or found as it is in
dictionaries.This lack of meanings can be accepted as a semantic problem. When the semantic problem of polysemy is analyzed
from lexical perspective,it may also cause problems while giving meanings to the words in dictionaries.Moreover,it lead to the
semantic confusion.The semantic problem here can be deserved not only in written works reflecting the historical periods but
also in todays’ works. Known as the father of classical Chagatai Literature,Nevaì points out polysemy in his work,Muhâkemetü’lLûgateyn.He first gives examples of verbs.Expressing that even a nuance in the meaning may take a different word,Nevâyì
emphasizes the richness of homoionym words in Turkish.This paper takes my own PHD thesis as a main source.My thesis is
about Ali Şìr NevÀì’s works. While analyzing his work,I came across 35verbs with multiple meanings 10 out of which will be
discussed in his paper.These 10 verbs are analyzed in terms of polysemy with examples of verses in which they are used.
Key Words: Semasiology, polysemy, Ali Şìr NevÀì, verbs,central meaning

ÖZET
Çok anlamlılık yani polisemi, bir kelimenin temel anlamından uzaklaşmadan birden çok anlama sahip olmasıdır. Diğer bir
ifadeyle bir kelimenin anlam genişlemesi yoluyla, asıl anlamı ile olan ilişkisini sürdürerek yeni anlamlar kazanmasıdır. Kelimeler,
dil kullanıcıların içinde bulunduğu kültüre ve sosyal ortama göre şekillenmektedir. Bu dili yazılı ve sözlü olarak kullanan dil
kullanıcıları kelimelere benzetme, yakıştırma yoluyla birden fazla anlam yüklemektedir. Birçok kelime, cümlede birinci (temel)
anlamının dışında ancak bu anlamla paralel olarak ikinci, üçüncü anlamlar kazanabilmektedir. Kelimelerin kazandıkları bu
polisemi ifadelerin bir kısmı sözlüklerde yer alsa da çoğu yer almamaktadır. Bunu semantik problem olarak saymak gerekir.
Bunun yanı sıra leksikal açıdan incelendiğinde polisemi, sözlüklerde kelimelere anlam verilirken yanlışlıklara düşülmesine
sebep olmakta ve anlam karışıklığı yaratmaktadır. Bu problem sadece günümüzde değil, aynı zamanda belirli tarihì dönemleri
yansıtan yazılı eserlerde de karşımıza çıkmaktadır. Klasik Çağatay edebiyatının kurucusu olarak anılan Ali Şìr NevÀì
Muhakemetü’l-Lugateyn’de çok anlamlılık üzerinde durur, öncelikle fiillerden örneklere yer verir. En küçük anlam farkı için bile
kelimeler oluşturulduğunu ifade ederek Türkçedeki yakın anlamlı kelimelerin zenginliğine değinir. Bu bildiri, üzerinde doktora
tezi çalışması yaptığım Ali Şìr NevÀì’nin eserlerinde tarama yaparken tespit ettiğim otuz beşe yakın fiilden on tanesi üzerinde
polisemik anlam yapısıyla ilgili örnekleme çalışmasıdır. Fiiller, leksikal verilerle karşılaştırılarak fiillerin yüklendikleri ve
kazandıkları anlam değerleri incelenmiş, fiillerin yer aldığı beyitlerden örnekler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Semantik, Çok Anlamlılık, Ali Şìr NevÀì, Fiiller, Temel Anlam
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1. GİRİŞ
Kelime, bir veya birden çok heceli ses öbeklerinden oluşan, aynı dili konuşan kişiler arasında
zihinde tek başına kullanıldığında somut veya soyut bir kavrama karşılık olan yahut da somut
ve soyut kavramlar arasında ilişki kurmaya yarayan dil birimidir(Korkmaz 2010:144).Dil
içerisinde var olan kelime türlerinden biri de fiillerdir. Bir oluşu, durumu ya da kılışı anlatan,
olumlu ve olumsuz şekillere girebilen kelimelere ise fiil denir. Fiiller, içinde bulunduğu ve
yaşadığı dilin geliştiği kültürel ve sosyal ortamından etkilenmektedir. Fiiller, cümle içerisinde
kullanıldığında yüklendiği ve kazandığı anlamlara göre şekillenmektedir. Fiillerin gerçek ya
da temel anlamının dışında mecaz, yan anlam gibi anlamların dışında kullanıldığı alana göre
terim anlamda da kullanılmaktadır. Kelime türü olarak değerlendirilen fiillerin kazandığı bu
anlamlara çok anlamlılık ya da polisemi adı verilmektedir. Çok anlamlılık yani polisemi, bir
kelimenin temel anlamla bağlantılı çok anlama sahip olmasını; bir kelimenin anlam
genişlemesi yoluyla, asıl anlamı ile olan ilişkisini kaybetmeden yeni anlamlar kazanmasıdır
(Korkmaz 2010:61).
Aksan, “Sözcüklerin birden çok kavramı yansıtır duruma gelmiş olmalarına çokanlamlılık
denir.” (Aksan 2009b:188) şeklinde tanımlar ve hangi dilde olursa olsun, bir sözlüğü
karıştıracak olursak onun içinde yer alan sözcüklerin pek çoğuna birden fazla anlam
verildiğini ve bu anlamların numaralanarak açıklandığını göreceğimizi, kimi dilcilere göre
evrensel nitelikli ve dilin temel niteliklerinden birini sergileyen bu duruma çok anlamlılık adı
verildiğini söyler (Aksan2009a:58).
Copestake ve Briscoe’ya göre, sistematik ve yapısal olmak üzere ikiye ayrılarak incelenen
polisemi, esas itibariyle kelimelerin ön yani temel anlamlarından ortaya çıkarak ön anlamın
oluşturduğu anlam dairesine benzerlik, yakınlık, yakıştırma ilgisiyle nispi olarak bağlı yan
anlamların oluşturduğu çok anlamlılık bütünüdür(Alıntılayan Berbercan2013:85).
Michel Bréal, bir doğal dildeki anlam değişmelerini yöneten evrensel kuralları bulmaya
çalışmış ve söz konusu olayları sınıflandırıp tasvir etmiştir. Anlam değişmelerini idare eden
veya yöneten kuralları iki ana gruba ayırmıştır: Anlam daralması ve anlam genişlemesi.
Bunların yanı sıra, anlamdaki iyi veya kötü durumu göz önüne alarak, anlam iyileşmesi veya
anlam kötüleşmesi diye başka bir sınıflandırma daha yapmış ve buna eğretileme çok
anlamlılık olaylarını da katmıştır (Alıntılayan Egro 2009:846-847).
Çok anlamlılık ise Michel Bréal tarafından daha fazla eksilti3 (İng. ellipsis) olaylarından
meydana geldiği düşünülmüştür. Bir dilin çok anlamlılığı ise o dili konuşan topluluğun
medeniyet ve ilerleme seviyesine bağlanmıştır. Yazar, çok anlamlılığı, dilin gelişmesini

3

Anlatımda kolaylık sağlamak üzere bir kelimenin, bir kelime grubunun veya bir cümlenin bazı ögelerinin
atılıp eksiltilerek kullanılması olayıdır. Örneğin, foto “fotoğraf”, oto “otomobil”,giriş “giriş kapısı”(Korkmaz
2010: 81).
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yöneten asıl güç olarak değerlendirmiş ve anlam değişmelerinin ağırlık merkezini
oluşturduğunu belirtmiştir (Alıntılayan Egro 2009: 847).
Dilde özellikle aktif olarak kullanılan fiillerde, anlam değişmesi (anlam genişlemesi ve anlam
daralması, anlam kayması) yaşanarak fiillerin birden çok anlamda kullanıldığı görülmektedir.
Fiillerin bu polisemik ifadelerde kullanılması sözlüklerde anlam karmaşasını beraberinde
getirmektedir. Bu durum tarihì döneme ışık tutan yazılı eserlerde de görülmekte ve bu
eserlerin anlaşılmasında zorluklara sebep olmaktadır. Çünkü fiillerin kazandığı bu polisemik
ifadeler döneme ait hazırlanmış sözlüklerin çoğunda bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak
o döneme ait metinlerin ve eserlerin anlaşılması zorlaşmaktadır. Bu bağlamda eserler ya da
metinler incelenerek kelimelerin tarihsel gelişimi çerçevesinde cümle içerisindeki anlam
değişmeleri ve genişlemeleri incelenmeli, kelimelerde özellikle de fiillerde yaşanan semantik
problem giderilmelidir. Bu semantik problemler Ali Şìr NevÀì’nin eserlerinde yer alan
fiillerde de görülmektedir.
Ali Şìr NevÀì’nin eserlerinde çok anlamlılık:
Klasik Çağatay edebiyatının kurucusu olarak anılan ve sadece Çağatay edebiyatının değil,
bütün Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biri olan NevÀì, 9 Şubat 1441’de Herat’ta
doğmuş,3 Ocak 1501 tarihinde Herat’ta vefat etmiştir. Ali Şìr Nevaî, dil, din, tarih gibi
konularda ve divan, mesnevi, biyografi, tezkire gibi türlerde otuza yakın eser vermiştir.
Devrinde edebî dilin oluşturulmasında ve millî dilin canlandırılmasında büyük rol oynamış,
NevÀì’nin her eseri, devrinin sosyal ve kültürel bir yönünü aydınlattığı gibi, onun millî
şuurunun büyüklüğünü, san’at dehasını, kuruculuk ve öncü olma özelliğini de yansıtmaktadır
(Çelik 1996:7).
Devrinde Türk dilinin edebî dil olarak kullanılmasına öncülük etmiştir. Sadece Çağatay
Türkçesiyle eserler verip bu dilin zirveye çıkmasını sağlamamıştır, aynı zamanda eserlerinde
kullandığı fiillere yüklediği anlam zenginliği ve derinliği, onu devrinde diğer şair ve yazarlara
göre daha değerli, farklı ve öncü kılmıştır.
NevÀì, Muhakemetü’l-Lugateyn’de çok anlamlılık üzerinde durur, verdiği örneklerde önceliği
fiillere tanır. En küçük anlam farkı için bile kelimeler oluşturulduğunu ifade ederek
Türkçedeki yakın anlamlı kelimelerin zenginliğine değinir ve Farsçanın bundan yoksun
olduğunu belirtir. Ayrıca Fars dilinde, sıraladığı 100 fiilin inceliklerini ve orijinalliklerini
karşılayacak kelime bulunmadığını, bu kelimelerin kavram olarak Farslarda olmadığını ifade
eder. Bunlardan birini Farslara anlatmak için Arapça kelimelerin yardımıyla uzun uzun
cümlelere ihtiyaç duyulduğunu söyler. NevÀì, Türkçenin yakın anlamlı kelimeler bakımından
zenginliğine işaret eder, örnek olarak çeşitli ağlama şekillerini ifade için Türkçede boòsamak,
inçkirmek, ökürmek, sıútamaú, singremek, yıġlamaú gibi birçok fiil kullanıldığını, bu fiillerin
arasındaki anlam farkının çok az olduğunu belirtir. Bunların Fars dilinde olmadığını belirtir
(Özönder2011:15-17).
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2. YÖNTEM
Bu bildiride Çağatay Türkçesi döneminde yazılmış olan Ali Şir NevÀì’nin eserlerinde tespit
edilen fiillerin semantik (anlamsal) problemi irdelenmeye çalışılmış, tarama yaparken tespit
edilen otuz beşe yakın fiilden on tanesi üzerinde polisemik anlam yapısıyla ilgili örnekleme
çalışması yapılmıştır. Fiiller, leksikal verilerle karşılaştırılarak fiillerin yüklendikleri ve
kazandıkları anlam değerleri incelenmiş, fiillerin yer aldığı beyitlerden örnekler verilmiştir.
Bu örnekler şöyledir:
3. Fiiller:
3.1.-Ar- fiilden fiil yapım eki alan fiilde anlam:
3.1.1.çıúar - : çıkarmak, meydana çıkarmak, göz önüne sermek(< çık-“çıkmak” DLT II-18,-ar“çıkarmak” DLT II-83)(< çıú-ar- Clauson 1960: 219r. 15, Clauson 1972:410, Ercilasun1984:
38, Dankoff 1985:93, < çıú-< taş+-ıú- Erdal 1991:496)
1.çıkarmak (HE/150 çıúarıp)
Ġayrı hemol Hindû-yi çÀbük-süvÀr
Kim çıúarıp óancer-i Hindì- èıyÀr (HE/150)
(Başka hem o iyi at süren Hintli ki altın gümüş karışımı Hindistan yapımı hançerini çıkarıp)
2. yaymak, dağıtmak (Sİ I/97 çıúarġay)
èAceb óÀl kim bolsa èayn-ı şûhûd
Çıúarġay birev cÀnıdın şevú-ı dûd (Sİ I/97)
(Güzel, neşeli gözler, şaşırtıcı, etkileyici bir durumda olsa,(o gözlerden etkilenen) birisi arzu
dumanını canından etrafa yayacak.)
3. görünmek, ortaya çıkmak (LM XI/821 baş çıúardılar)
Çün úays alarga boldı yoldaş
Gül-şen içidin çıúardılar baş (LM XI/821)
(Gül bahçesinin içinde görünür oldular, çünkü Kays onlara yol arkadaşı oldu.)
4. (yara, bere vb.) çıkarmak (NŞ 342/2 baş çıúardı)
İçimge tüşti köÆül ıżùırÀbıdın köp zaòm
Kim anda her sarıdın baş çıúardı peyúÀnıÆ (NŞ 342/2)
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(Kirpiğin(gönlün)her tarafından o kadar çok yara çıkardı ki bu üzüntüden içime çok yara
düştü.)
5.soyunmak (LM IV/182 çıúarıp)
Gerdûn çıúarıp kĆçe pelÀsın
DevrÀnġa yapıp seóer libÀsın (LM IV/182)
(Felek gece elbisesini soyunup dünyaya sabah elbisesini örtüp)
6.büyütmek, yetiştirmek (FŞ VIII/11 çıúarmaú)
MaÆa daġı żarûr irdi taèaúúul
Çıúarmaú bir tikendin yüz tümen gül (FŞ VIII/11)
(Bir dikenden yüz bin gül yetiştirmeyi anlamak bana da zorunluydu.)
7. kovmak (NŞ 247/5 çıúarmaúúa)
Kûyidin bizni çıúarmaúúa raúibÀ yıġma òayl
ÒÀsni úavmaúúa nesìmì bes imes óÀcet uruş (NŞ 247/5)
(Ey rakip semtinden bizi kovmak, göndermek için sürü yığma, sabah rüzgÀrının güzeli
kovmak için kavgaya ihtiyacı yok.)
8. (söz) söylemek (NŞ 261/7 çıúarma)
NevÀyì’ya dime èışúıÆ sözin çıúarma aġızdın
Yaşurmaġım ni asıġ çün òalÀyıú aġzıġa tüşmiş (NŞ 261/7)
(Ey NevÀyì aşkın sözini söyleme deme, çünkü hizmetçinin diline düşmüş, artık Àh ve feryat
etmemin faydası ne!)
9. oturmak (BV 304/6 çıúarlar)
Sebû-keş olġalı deyr içre mest muġ-beçeler
Çıúarlar ignime öy èazmiġa sebû yaÆlıġ (BV 304/6)
(Dünyada meyhaneci çırağı içki içip sarhoş olarak, eve [ yerine ulaşma ] gitme isteğiyle testi
gibi sırtıma otururlar.)
10. kurtarmak (BV 658/24 çıúarġay)
Kim çıúarġay bu belÀlarnıÆ arasıdın mini (BV 658/24)
(Bu belâların arasından beni kim kurtaracak.)

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

2486

Serpil SOYDAN
11. (selâm) vermek (LT CIII/1879 başdın çıúarġıl)

Bu temennÀnı çıúarġıl başdın
Başnı úutúar bu úatıú taşdın(LT CIII/1879)
(Bu selâmını [ baş ile ] ver. Bu sert taştan başını kurtar.)
12. atmak (LT CXXXVII/2348 çıúarġay)
CÀy bolġay ki eylep vecd ü óÀl
Başıdın yil dik çıúarġay ol òayÀl (LT CXXXVII/2348 )
(İlahi aşk ile kendinden geçip öyle bir yerde olacak ki o hayali aklından rüzgâr gibi
dışarı atacak.)
3.1.2. kĆter - / kiter - : gidermek, kaldırmak(< kĆt-er “gidermek” DLT III-164)(< kėt-erSeng.1960:311v.15,EDPT1972:171,Ercilasun1984:38,Gabain1988:60,Erdal1991:735,
Eckmann2012:58,< kėt- Özyetgin 2001:541)

1.uzaklaştırmak (LM II/103 kĆtermek)
Bu renc ki kĆldi câvidânì
Özdin bolmas kĆtermek anı (LM II/103)
(Bu sıkıntı ki ebedi geldi. Onu özünden uzaklaştırmak olmaz.)
2.silmek, çıkarmak (NŞ 65/7 kiterip)
Deyr pìrì úulı-min kim mey ile
Ġayr naúşını köÆüldin kiterip (NŞ 65/7)
(Ben, şarap ile (dünyanın)başka izlerini gönülden silip [İnsanı güldüren, ağlatan] bu dünyanın
kuluyum.)
3.2. -DUr- fiilden fiil yapım ekini alan fiillerde anlam:
3.2.1.indür - : indirmek (< in-“inmek” DLT I-169)(< *ėn- dür- “inmek, çökmek, düşmek”
Clauson 1960:115r.27, Clauson 1972:180, Özyetgin 2001:479)
1. (aşağı)indirmek (NŞ 649/7 indürgeli)
Ger NevÀyì tutsa taġ evcin cünûndın ey sipihr
Seng-i bÀrÀn óÀcet irmestür anı indürgeli (NŞ 649/7)
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(Ey felek eğer NevÀyì dağın zirvesini delilikten tutsa, onu indirmeye taş yağmuruna ihtiyaç
yok.)
2.(baş)eğmek (GS 221/1 indürüp)
Bolmasa ol büt úaşı miórÀbın içre cilve-sÀz
Úıbleġa úÀfir min er baş indürüp úılsam namÀz (GS 221/1)
(O put gibi güzel mihrabın içinde karşımda cilveli olmasa, kâfir insan olan ben kıbleye başımı
eğip namaz kılsam.)
3. baş eğdirip istediklerini yaptırmak (FŞ XLI/16 baş indürdi)
Edeb birle óayÀ resmin úılıp fÀş
Burun indürdi meclis eóliġa baş (FŞ XLI/16)
(Edeb ile utancını ortaya çıkarıp önce meclis ehline istediklerini yaptırdı.)
4. yıkmak(FK 427/4 indürmedim)
CÀm berúıdın mu zühdüm òırmenin kül úılmadım
BÀde seylidin mü èaúlım úaãrını indürmedim (FK 427/4)
(Sofuluğum (ibadetim), harmanını kadehin şimşeğinden mi kül etmedi? Aklım, sarayını şarap
selinden mi yıkmadı?)
3.2.2.tuttur - : tutturmak (< tut- “tutmak, yakalamak” DLT II-291,-tur- “tutturmak,
yakalatmak” DLT II-174)(< tut- Özyetgin 2001:683,< tutur- / tuttur- Clauson
1960:168v.8,Clauson 1972: 459, Erdal 1991:811)
1. (elini vb.) tutturmak (BV 626/3 tuttururlar)
CÀn satar-min òÀk-i pÀyiÆġa nidin kim ehl-i beyè
Tuttururlar satúuçı birle òarìdÀr ilgini (BV 626/3)
(Hz. Peygamber’in akrabaları neden ki satın alıcının elini satıcı ile tuttururlar. (Çünkü)Onun
ayağının toprağına can satarım.)
2. söz verdirmek(Sİ XLVII/4038 söz tutturup)
NihÀnì aÆa tutturup söz besì
TiÆiz suyı üzre sardı òasì (Sİ XLVII/4038)
(Ona gizli bir şekilde birçok söz verdirip [ yemin ettirip ] deniz suyı üzerine çer çöp sardı.)
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3.3.-l- fiilden fiil yapım eki alan fiillerde anlam:
3.3.1. açıl - : açılmak (< aç- “açmak; aramak; fethetmek” DLT I-358,-ıl- “açılmak” DLT I194)(Clauson1972:26,Ercilasun1984:27,Dankoff1985:3,Erdal1991:651,Eckmann2012:59)
1. açılmak (Sİ I/22 açılıp)
İki üç ü tört açılıp perleri
Óarìm-i celÀlıÆ kebûterleri (Sİ I/22)
(Büyüklük dairesinin güvercinleri iki, üç ve dört kanatları açılıp)
2.görmeye başlamak(LM IV /243 açıldı)
Çün közi bu sürmedin açıldı
MaúãÀd tilep nezÀre úıldı

(LM IV/ 243)

(İsteğini dileyerek baktı çünkü gözü bu sürmeden görmeye başladı.)
3. çözülmek (LM VIII/469 açılıp)
Kìn vaútı ki açılıp kemendi
DÀl ornıġa fetó zülfi bendi (LM VIII/469)
(Kin vakti güzelin saçının ipi çözülüp boyunun çevresine zülfinin bağını aç.)
4.çiçek açmak (FŞ XII/54 açıldı)
Açıldı bÀġıda bir Àteşìn verd
Dimey kim verd belkim şuèle-ı derd (FŞ XII/54)
(Bağında bir kırmızı gül açıldı demeyeyim ki bu gül belki dert kıvılcımı.)
5. sırrını söylemek (GS 642/4 açılmaÆ)
İmdi kim èişret sürûdıdın açılmaÆ, ay köÆül
Nevóa Àhengin tüzüp bir dem sini òurrem tutay (GS 642/4)
(Ahenkli güzel nağmeler söyleyip bir zaman seni mutlu edeyim. Ey gönül şimdi ki eğlence,
keyif sevinci ile sırrını söyleme.)
6.işin yoluna girmesi, işin düzelmesi (FK 248/1 açılġu)
İy köÆül óÀlimġa ol ay raóm úılġu dik imes
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ZÀrlıġ birle işim andın açılġu dik imes (FK 248/1)
(Ey gönül, o ay gibi güzel halime merhamet edecek gibi değil. Ondan dolayı olan inleme ile
işim yoluna girecek, düzelecek gibi değil.)
3.3.2. ivrül - : çevrilmek, dönmek(< ewür-“çevirmek, döndürmek, altını üstüne getirmek”
DLT I-178,-ül- “yönelinen yerden çevrilmek” DLT I-248) (< Ψwrül-/ Êvr-il- Clauson
1960:118r.29, Clauson1972:14,Ercilasun1984:28, Erdal 1991:659, Eckmann 2012: 59)
1. dönmek (NŞ 376/3 ivrüldi)
Başım sipihr dik ivrüldi úan yaşım sarı baú
Ki her zamÀn yügürür anda bir şihÀb úızıl (NŞ 376/3)
(Başım dünya gibi döndü, kanlı [akan] gözyaşım tarafına bak ki her zaman orada bir kızıl
kıvılcım koşturur.)
2.dili dönmek, konuşabilmek, (harfleri)çıkarabilmek (FK 105/5 ivrülmegen)
Tili óurûfúa ivrülmegen besÀ hindû
Ki boldı nüktesi köp ġayb óıãnıġa fÀtió (FK 105/5)
(Dili harflere dönmeyen nice Hintli’nin ki pek çok nüktesi, bilinmeyen kaleyi fethetme oldu.)
3. dönüşmek (FK 272/ 4 ivrüldi)
TÀ sirişkim úanġa ivrüldi demi tınmay aúar
Mużùarib bolmaú èaceb yoú bolsa òûn-Àlûde yaş (FK 272/4)
(Gözyaşım kana dönüştü, kanı durmayarak akar. Gözyaşı kana bulanmış olsa (bundan dolayı)
sıkıntı çekmek, şaşırmak yok.)
4. gezinmek (NŞ 26/2 ivrülür)
Hem gül isi hem serv boyı köÆlüme yaúmas
TÀ ivrülür ol serv-i gül-endÀm köÆülde (NŞ 26/2)
(Hem gül kokusu hem servi boyu (sadece) gönlüme tesir etmez. O gül endamlı servi[ sevgili]
tÀ gönülde gezinir.)
3.3.3. tikil - : kurmak, tesis etmek (< tik- “ bir şeyi delmek, sokmak, bir şeyi dikey hâle
getirmek” DLT III- 25,-il- “bir şeyi dikine koymak” DLT II-130)(< tik-il- Clauson
1960:196v.27, Clauson 1972:481, Dankoff 1985:189,Erdal 1991:678)
1.ayakta kalmak, sağ kalmak (BV 371/7 tikil)
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Ey NevÀyì saèy ile çun vaãl óÀãıl bolmadı
YÀr luùfıġa tikil imdi vü ġayrıdın toÆul (BV 371/7)
(Ey NevÀyì çaba ile kavuşma olmadı. Şimdi her şeyden ümidini kes ve sevgilinin lutfunu
kazanmak için ayakta kal.)
2.( ok, kirpik vb.)dikey hâle getirilmesi, dikilmesi (BV 90/2 tikilgen)
Dime bÀèiå nidür kim talpınur-sin her kiçe tÀ ãubó
Tikilgen kirpikiÆdin cÀnġa yüz nişter irür bÀèiå (BV 90/2)
(Her gece tâ sabaha kadar kımıldarsın, çırpınırsın, buna sebep nedir deme ki sebebi dikilen
kirpiğinden gönüle yüz bıçak gönderilir[saplanır].)
3. gözleri hiç kırpmamak, sürekli bakmak (BV 594/7 közleri tikilmiş)
Ey NevÀyì ol meh-i òer-geh-nişìn óıfôı üçün
Közenek irmes ki her sarı tikilmiş közleri (BV 594/7)
(Ey NevÀyì, her zaman oturan o ayı korumak için her tarafa sürekli hiç kırpmadan bakan
gözleri gözenek değil ki! )
3.3.4.tutul - : tutulmak, yakalanmak (< tut- “yakalamak” DLT II-291,-ul- “tutulmak,
yakalanmak” DLT II-120) (< tut- (u)l- Clauson 1960:168v.6,Clauson 1972: 456,Dankoff
1985:202,Erdal 1991:680)
1.dili tutulmak, konuşamaz hale gelmek(Sİ VI/428 til tutulġan)
Beşer òaylıġa til tutulġan zamÀn
Tiriglik hemÀn kildi ölmek hemÀn (Sİ VI/428)
(İnsan zümresine konuşamaz hâle geldiği zaman hayatta kalmak da ölmek de hemen geldi.)
2. (ay, güneş) tutulmak(GS 149/1 tutulsa)
Tutulmış irdi ġażabdın ulusnı úıldı esìr
Úuyaş tutulsa beli fitnedur aÆa teèåìr (GS 149/1)
(Öfke, kızgınlığa yakalanmıştı halkı esir etti, evet, güneş tutulsa ona tesir eden fitnedir.)
3.düşünemez hale gelmek, aklı durmak (LM XII/848 dimÀġı tutulup)
GûyÀ tutulup şemìmi çaġı
BÀġ içre benefşeniÆ dimÀġı (LM XII/848)
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(Menekşenin aklı bağ içindeki güzel koku çağında sanki durmuştu.)
4. âşık olmak (FŞ XLV/104 tutulġanlar)
Tutulġanlar úılıp cÀnını teslìm
Úutulġanlarnı her dem öltürüp bìm (FŞ XLV/104)
(Âşık olanlar canını teslim edip şüphesiz kurtulanları her vakit öldürüp)
3.4. -n- fiilden fiil yapım eki alan fiillerde anlam:
3.4.1.baġlan - : bağlanmak(< baġ “bağ, düğüm, bağlanacak ip” DLT III-152,+la- “bağlamak”
DLT III-292, -n- “bağlanmak” DLT II-238)(< baġ+la- n- Clauson 1960:124v5,Clauson
1972:315,Dankoff 1985: 63,Erdal 1991:432)
1.(boynuna vb.) bağlanmak, sarılmak (GS 357/7 baġlanmasa)
KÀfir-i ışú oldum ol büt allıda veh yaòşıdur
Deyr ara baġlanmasa boynumġa zünnÀrım4 miniÆ (GS 357/7)
(Aşk kâfiri oldum, yazık! Dünyada(meyhanede) o güzel önünde benim ipten örme kuşağım
boynuma bağlanmasa güzeldir.)
2.kapanmak, engellenmek (Sİ LXXXV/6834 baġlansa)
Çü yaşlarġa baġlansa mekteb yolı
Bolur kem uluġlarġa meõheb yolı (Sİ LXXXV/6834)
(Okul yolu gözyaşlarıyla kapansa, ululara (şeyhler vb.) mezheb yolu kötü; bozuk olur.
3. doğru yolu bulup gitme,(bir cemaate vb.) bağlanmak (FK 27/5 baġlandı)
Çun bu yirde içkeridin rüst baġlandı işik
Ádem irmes ol kişi kim bÀde-peymÀ bolmasa (FK 27/5)
(Bu yerde içeriden sağlam, güçlü (bir kişi) bir cemaate bağlandığı (işik bağlandığı) zaman o
kişi ki sarhoş olmasa insan değil.)
3.4.2. úatlan- : (ikiye)katlanmak; zahmet, sıkıntı çekmek(< úat “kat” DLT III-27,úat“mihnete ve sıkıntıya düşmek” DLT II-295)(< úat “kat, tabaka” +la- Clauson 1972:602 )
(< úatığ+la-n- “çabalamak, uğraşmak” DLT II-268)(< úat-ıġ+la-n- Clauson 1960:266v.13,
Clauson 1972:600, Ercilasun1984:15, Dankoff 1985:133, Erdal 1991:512)
1. sarılmak( Sİ LXIV/5369 úatlandılar)
4

Zünnar: Papazların bellerine bağladıkları uçları sarkık, ipten örme kuşak.
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Yitişkeç biri birge aylandılar
İki úulle dik işke úatlandılar ( Sİ LXIV/5369)
(Birbirine yetişerek dolandılar. İki dağ tepesi gibi iç içe dolandılar.)
2. sabır ve tahammül etmek, dayanmak(NŞ 226/10 úatlanmas)
Hücûm itti cihÀn miónetleri tut bÀde sÀúì kim
Úadeó çikmey kişi bu òaylnıÆ defèiġa úatlanmas (NŞ 226/10)
(Saki içki sun ki dünyanın sıkıntıları hücum etti. İçki içmeyen kişi bu dert sürüsünü yok
etmeye tahammül edemez.)
4. SONUÇ
Ali Şìr NevÀì’nin eserlerinde tespit edilen bu örneklerde yer alan fiillerden çıúar- :12,
kėter- /kiter-: 2, indür- : 4, tuttur- : 2, açıl- : 6, ivrül- : 4,tikil- 3,tutul- : 4,baġlan- : 3,úatlan- : 2
anlamda kullanıldığı görülmektedir. Bu fiillerin birden fazla anlamda kullanılabilmesi ve bu
anlamların pek çoğunun bu dönem sözlüklerinde yer almaması semantik bir problem
olmasının dışında Çağatay Türkçesi döneminde yazılmış eserlerde kullanılan fiillerin
anlamsal zenginliğini ve derinliğini de ortaya koymaktadır. Kelime türü olarak nitelendirilen
fiillerde tespit edilen polisemik (çok anlamlılık) kullanımlar tarihì dönemlerde yazılmış
birçok eserler incelendiğinde tespit edilebilecek semantik bir durumdur.
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GRAMMAR TEACHING IN THE TURKISH LESSONS1
TÜRKÇE DERSLERİNDE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 2
Servet ERTEKİNOĞLU 3

ABSTRACT
Turkish grammar is being taught starting from primary school till the university education, but neverthless the result is somehow negative. Teachers
always blame the students as they focus on the weakness of students’ grammar knowledge. But what must be considered is; even good learners are
capable of history, maths or biology, they may be lack of grammar. When learners pass their classes, the reason is not because of their comprehension of
the whole Turkish grammar; it is because of their comprehension of some of what teachers teach and in some way they save themselves. In that case, if
we are looking for a fault, we can not blame the student because even a successful student may not know anything. In this case, there are two
possibilities. The first is, the incoherence of Turkish grammar; and the second is the lack of teachers transferring the knowledge. Essentially, even the
best teacher sometimes may not be successfull. This is why, the main problem points out the grammar itself. Most of talented Turkish language teachers
can transfer everything they know correctly. But still, when they use the traditional grammar books, it is obviously seen that they may not find the
opportunity to understand and transfer those knowledge sufficiently. In this regard, noone must be blamed in terms of understanding the Turkish
language correctly. Especially the successfull students shouldn’t blame themselves. The main problem is because of writing the grammar books by
using models which are adopted from other sources but not by using the structures from the language itself, as it is seen in other European countries as
well(BAŞKAN,1988: 412-413). For that purpose, we consulted teachers to learn what they think about teaching grammar, determine the problems they
face and find solutions for those issues.
Key Words: Grammar, teaching. Turkish lessons

ÖZET
Türkçe dil bilgisi, ilkokul sıralarında başlayarak, üniversite düzeyinde de sürdürüldüğü halde, sonuç bir türlü olumlu çıkmamaktadır. Öğretmenler her
zaman için öğrencileri suçlayarak onların, dil bilgisi yönünden zayıf olduklarını yineleyip durmaktadırlar. Fakat şurası da düşünülmelidir ki, iyi bir
öğrenci, tarih dersini de, matematik dersini de, biyoloji dersini de iyi bildiği halde, ‘dil bilgisi’ bakımından aksamaktadır. Eğer dersini ve sınıfını
geçiyorsa, bunun sebebi Türkçenin dil bilgisini kavradığı için değildir; öğretmenin verdikleri arasında yeteri kadarını anlayıp da, aradan sıyrılmış
olduğu içindir. O halde, ortada bir kabahat varsa, bu öğrencide olamaz; çünkü başarılı bir öğrenci de bir şey bilmemektedir. O zaman iki olasılık kalıyor.
Birincisi, Türkçe dil bilgisinin anlaşılmaz oluşu; İkincisi ise, bu bilgilerin öğretmenler tarafından iyi aktarılmayışı. Bir yerde, en iyi Türkçe öğretmeni
bile, gerçek anlamda başarılı olamadığına göre, demek ki bütün sorun, dil bilgisi denilen şeyin kendisinde düğümlenmektedir. Birçok yetenekli Türkçe
öğretmeni bütün bildiklerini doğru biçimde aktarılmaktadırlar; ama gene de, gelenekli dil bilgisi kitaplarına bakınca, en mantıklı, en aklı başında, en
mükemmel bir öğretmenin bile, bu bilgileri, yeterince doğru anlayıp aktarmasına fırsat bulunmadığı açıkça görülür. Bu bakımdan Türkçe dil bilgisini
doğru dürüst anlama açısından, kimsenin kimseyi suçlamaması gerekir. Hele çalışkan öğrencilerin, kendilerine kabahat bulmalarına ise hiç gerek yoktur.
Bütün bozukluk, başka Avrupa dillerinde olduğu gibi Türkçede de, dil bilgisi kitaplarının, dilin kendi içinden çıkarılan ölçütlere göre değil de, başka
yerlerden ödünç alınmış modellere göre yazılmış olmasındadır (BAŞKAN,1988: .412: 413). Bu amaçla öğretmenlerin dil bilgisi öğretimi hakkında ne
düşündüklerini, karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm yolları gösterebilmek amacıyla onların görüşlerine başvurulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Gramer, öğretim, Türkçe dersleri
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1. GİRİŞ
1.1. Dil Bilgisi Öğretiminin Tarihi Geçmişi

Dil bilgisi çalışmalarının tarihi çok eskilere dayanır. İlk dil bilgisi çalışmalarını Hintliler
yapmışlardır. Bu çalışmalarının amacı, dini metinlerin daha iyi değerlendirilmesiydi. Panini adındaki
bir Hintli Sutralar adlı kitabında 4000 cümle ile Budizm’in din dili olan Sanskritçenin dil bilgisi
kitabını yazmıştır. Kitap, dil bilgisi ile ilgili ilk kaynaktır.
Daha sonraki dönemlerde Grekler zihin eğitiminin esaslarından biri olarak dil bilgisini önemli
görmüşlerdir. Güzel ve doğru düşünmek, etkili konuşabilmek, düşünme yeteneğini geliştirmek için
dil bilgisi eğitimine önem vermişlerdir.
13. yüzyıla gelindiğinde, Müslümanlığın hızla yayılması sonucu Araplar Kur’an ve hadis
metinlerinin daha iyi yorumlanması için dil bilgisi çalışmalarına yönelmişlerdir. İbn Cinni (ö. 1002)
ve Sibeveyhi ( 757: 796) adlı bilim adamları dil bilgisi kitapları yazmışlardır.
Türklerin dil bilgisi ile uğraşmaları İslami dönemde başlar.1072’de Kaşgarlı Mahmut’un
yazdığı Divanü Lügati’t- Türk ilk ve önemli eserlerden biridir.
Türkiye’de Türkçe eğitiminin olduğu gibi dil bilgisi eğitiminin uzun bir geçmişi
bulunmamaktadır. 1065 yılında kurulan medresede Kur’an ve Müslümanlık üzerine yazılan eserler
Arapça olsa da öğretim dilinin Türkçe olduğu bilinmektedir.
1909 yılında geliştirilen medrese programında fen dersleri yanında Osmanlı sarfı (biçim
bilgisi), nahiv (söz dizimi), belagat, yazı, imla ve kitabet adıyla Türkçe derslerine de yer verilmiştir.
Okuma yazma da sıbyan okullarında ya da sıbyan okullarına gidemeyenlere, yaşları büyük gençlere
medreselerin ilk dönemi olan ibtidai sınıflarında öğretiliyordu. Yazı için kullanılan en eski aracın taş
tahta ile bunun üzerinde iz bırakabilen, kül renkli taş kalem olduğu tahmin edilmektedir.
II. Mahmut Han (1807: 1839) zamanında iki döneme ayrılan sıbyan okullarının birinci
döneminde okuma yazma ile Kur’an öğretilirken ikinci dönemde Türkçe inşa (nesir), el yazısı,
Türkçe sarf ve nahiv, lügat dersleri veriliyordu.
Yüksek öğrenime öğrenci hazırlayan rüştiyeler ile devlet dairelerine memur yetiştiren
okullarda da ana dili önemli yer tutuyordu. Mesela, 1839’da açılan Mekteb-i Maarif-i Adliye’nin
programında sarf ve nahiv dersleri bulunuyordu.
Tanzimat döneminde sıbyan okulları yanında mekteb-i iptidailer açılmıştır. İptidaiye olarak
adlandırılan bu ilkokullarda, ilkokuma yazma öğretiminde önemli ilerlemeler görülür. İlkokuma
yazma eskiden olduğu gibi tümevarım yöntemiyle; harflerden başlayarak öğretiliyordu.
İptidaiyelerin 1873, rüştiyelerin 1875 Türkçe programlarında; elifba, kıraat, imla, hitabet,
hüsn-i hat, sarf-ı Osmani, inşa gibi çeşitli beceri ve bilgi kollarına yer verilmiş; her alanda izlenecek
yöntemler de açıklanmıştır.
1911 yılında, idadiler üzerine üç yıl öğrenim veren sultani adında orta öğretim kurumları
açılmış ilgili kurumlarda; dilin anlam ve yapı yönünden incelenmesi, güzel konuşmanın öğretilmesi
önemsenmiştir.
Cumhuriyet dönemi ile birlikte, yüce ATATÜRK’ün öncülüğünde, her alanda olduğu gibi ana
dili ile ilgili olarak da; abece, imla, terim, dil bilgisi, sözlük konularında önemli çalışmalara başlamış;
öğretim düzeninde köklü gelişmeler sağlanmıştır.
Maarif Vekaletinin 1923 yılında Ankara’da toplandığı heyet-i ilmiyenin gündeminde milli
kamus ve sarf ile milli lisan ve edebiyat konuları yer almış; okuma yazmanın bütün millete
yayılması, çağdaş uygarlığın bir gereği olarak görülmüştür.1924 yılında, toplanan ikinci heyet-i
ilmiye, altı yıllık iptidaiyeleri beş yıla indirerek adını da ilk mektep olarak değiştirmiştir. Ortaöğretim
de “orta mektep” ve “lise” olarak iki döneme ayrılmıştır.
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1924 yılında İstanbul’da elifba kongresi toplanarak; Nüzhet Sabit (ö.1920)’in, 1918 yılında
Kelime Usulü ile Elifba adlı kitabıyla ilkokuma yazma konusunda getirdiği sözcükle başlayan
çözümleme/tümdengelim yöntemi, tartışılarak kabul edilmiş; aynı yıl okullarda da uygulanmaya
başlamıştır (GÖĞÜŞ,1974: 44).
1924 yılında orta öğretim kurumları için yapılan yeni programların Türkçe bölümünde “Sarf
ve nahiv ihmal edilmemeli… Arapça ve farsça kelimeler, anlamak ve kullanmak için gereklidir.”
ifadelerine yer verilerek, yabancı sözcükler için Türkçe dersinde kural öğretmek biçimindeki tutumun
sürdürüleceği belirtilmiştir.
1 Kasım 1928’de kabul edilen Latin abecesiyle ana dili öğretiminde çok önemli gelişmeler
başlamıştır.
1929 yılında yayımlanan programda, programın ilkeleri “Ana dili çalışmaları bilgi değil;
düşünme alışkanlığı verir. Bilim değil; sanat (beceri) olarak öğretilmeli; uygulama ile öğrenilmeli.
Konuşma ve yazma yetenekleri paralel olarak geliştirilmeli; ana dile bütün derslerde önem
verilmelidir.” sözleriyle açıklanmıştır.1935 yılında, Milli Eğitim Bakanlığınca, bütün derslerin
öğretmenleri için kılavuzlar çıkarılmıştır.
1936 yılında, Atatürk, iyice incelenip kuralları saptanıncaya kadar dil bilgisi öğretiminin
okullardan kaldırılmasını emretmiş ve ders kaldırılmıştır.
1940’ta Milli Eğitim Bakanlığı dil bilgisi konularının okutulması için yeniden hazırlık
çalışmalarına başlamıştır. Bu amaçla Tahsin BANGUOĞLU (ö.1989)’na Ana Hatlarıyla Türk
Grameri adlı eser yazdırılmış; soruşturma olarak da okullara incelettirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı
1941’de gramer kongresini toplamış, araştırma sonuçlarını incelemiştir. Necmettin Halil ONAN
(ö.1968)’a ortaokulların birinci sınıfları için Dil bilgisi 1 adlı kitap yazdırılmış, ilgili genelgeyle,
1949 programında; bu kitabın ders saati ayrılmamakla birlikte, liselerin 1 ve 2. sınıflarında da haftada
birer saat okutulmasına başlanmıştır. Yine bu 1949 programında ana dil öğretiminin bilgi vermeden
çok, beceri kazandırma biçiminde gerçekleştirilmesinin gerektiği vurgulanmış, etkinliklerde de;
okuma, sözle ve yazıyla anlatım, dil bilgisi, imla, inşat ve yazı başlıkları altında açıklanmıştır
(GÖĞÜŞ, 1974: 49).
1957 yılında hazırlanan Türkçe programları bugünkü uygulamaların esasını oluşturmuştur.
Ancak hazırlıklarına 1962’de başlanıp 1968’de bitirilen ilkokul programı; ilkokullarda okutulan
Türkçe ders programı olarak 1981 yılına kadar uygulamada kalmıştır. 14.6.1973 gün ve 1739 sayılı
milli eğitim temel kanunuyla mecburi eğitimin 8 yıla çıkarılması kararlaştırılmış ve yeni açılacak ana
eğitim okulları için yeni bir Türkçe eğitim programı hazırlanmıştır. Halen okullarımızda bu
programda belirlenen esaslara göre Türkçe öğretimi yapılmaktadır.
1981 Türkçe programında, dil öğretimine ilişkin özel amaçlar ve davranışlar; anlama, anlatım,
dil bilgisi, yazı başlıkları altında ele alınmıştır. Anlamanın alt başlıkları da; sözlü ve yazılı anlatım
olarak sınıflandırılmış; dil bilgisi ve yazı için her hangi bir sınıflandırmaya gidilmemiştir.
Bu programa bağlı olarak bugün dil bilgisi, Türkçe dersleri içinde verilmekte, ayrı bir ders
saati ayrılmaması istenmektedir.
1.2.Dil Bilgisi Öğretiminin Önemi
Dil bilgisi bir dilin sesleri, sözcük türleri, bunların yapıları, cümle olarak dizilmeleri ve cümle
içindeki görevleri, çekimleriyle ilgili kuralları inceleyen bir dil bilimi dalıdır. Dillerin genel olarak
nasıl oluştuğunu, evrimlerini, dil olaylarını inceleyen bilim ise, dil bilim adını alır. Her dilin kendine
özgü kuralları bulunduğu için, ayrı bir dil bilgisi vardır.
Dil bilgisi, dilin kurallarını öğreten bir bilim olduğu için, gençlerin dinledikleri ve
okuduklarını anlamalarında, konuşmalarında, yazmalarında görülen yetersizlikler ve dil yanlışlıkları,
genellikle dil bilgisi eğitiminin eksikliğine bağlanır ve bunların giderilmesi için daha çok dil bilgisi
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öğretmek gerektiği sanılır. Bundan dolayı her ülkede ana dili eğitimi geniş ölçüde dil bilgisi
egemenliği altında bulunmuştur (GÖĞÜŞ, 1978: 337).
Dil bilgisi özellikle ikinci bir dilin öğrenilme zaruretinin ortaya çıktığı günümüzde gerekliliği
ortaya çıkan; fakat hiç de bunun ciddiye alınmadığı ve de derslerde geçiştirilmeye çalışıldığı bir
konudur. Kendi dilinin işleyiş mantığını kavrayamayan birinin, yabancı bir dilin mantığını
kavramakta ve öğrenmekte sıkıntılar yaşaması kaçınılmazdır.
Bu noktada karşımıza çıkan en büyük sorun dil bilgisinin niçin öğrenilmesi gerektiği sorusuna
tam bir cevap verilmemesidir. O halde öncelikle bu sorunun net olarak cevaplandırılması
gerekmektedir.
Dil bilgisi öğretimi konusunda aslında herkesin dil bilgisi öğretimini tartışmasız kabul ettiğini
söylemek güçtür. Bazı dilciler, ana dili eğitiminde dil bilgisi öğretiminin gereksizliğini açıkça ortaya
koymuşlardır. Daha 1963’te BRADDOCK, LLOYD-JONES ve SCHOER’ in yazma becerisine
yönelik araştırmalarında dil bilgisi öğretiminin önemsiz olduğu, hatta yazılı anlatım becerisinin
gelişmesine zararlı etkisi bile olabileceği belirtilmektedir. Dil bilgisi öğretimine karşı olanlardan
CALKINS (1986) de, dil bilgisi öğretimini öğretmenler için kolaya kaçma yolu olarak göstermekte,
öğretmenlerin dil bilgisinden ötürü yazmaya yeteri kadar zaman ayıramadıklarını dile getirmektedir.
TAYLOR (1986) ise, öğrencilerin yıllar boyunca öğrendikleri dil bilgisinin dil öğretiminde onlara hiç
yardımcı olmadığı düşüncesindedir.
Dil bilgisi öğretimine yönelik bu eleştirilerin, aslında esas olarak, güçlü dayanağı olduğunu
söylemek güçtür. Söz konusu iddiaları doğru olarak kabul etsek de, dil bilgisinin dil öğretimine
özellikle yazma becerisine, katkısı olmadığı hatta zararı olduğu ya da dil bilgisinin öğretmenler için
bir kolaya kaçma yolu olduğunu iddialarında yola çıkarak dil bilgisi öğretiminden vazgeçmek, dil
bilgisi öğretiminin öbür katkılarını göz önüne almamak olur (AYDIN,1999: 23: 24).
Dil bilgisi bireylere doğru düşünebilme, düşündüklerini doğru ifade edebilmede yardımcı
olması bakımından önemlidir. Yapılan araştırmalar da bunu ortaya koymuştur.
Bu araştırmaların birinde, 1913 yılında, Thomas H. BRIGSS dil bilgisinin bireylere
kazandırdığı sonucuna ulaşmıştır. Dil bilgisi öğretimi ile bireylere dilin imkânlarını, sınırlarını ve
kullanım gücünü ortaya çıkarma yeteneği kazandırılır. Böylece öğrencilere ana dili sevdirilmeye,
kuralları öğretilmeye çalışılır. Bütün bunlarla birey, ana dilinin gelişim süreci içinde bilinçli, seviyeli,
dikkatli ve kendisine güvenerek kullanma yeteneği kazanır (ŞİMŞEK,1983: 39-40).
Dil bilgisinden beklenen yararlar ise şöyle özetlenebilir:
-Ana dilin ana kurallarını kavratmak, böylece:
-Konuşmada ve yazıda yanlışlardan, bayağılıklardan kurtulmak;
-Ana dilinin gittikçe daha ince, daha zengin olmasını; gelişip olgunlaşmasını sağlamak;
-Bir yabancı dili, kurallarına dayanarak daha kolay öğrenmek.
Dil bilgisinin eğitim payı, öğrenmeyi gölgede bırakacak üstünlüktedir.
Bütün bilgi dalları içinde, insan kafasında, (mantıklı) düşünce yeteneğini en iyi besleyenler
ikidir: matematik, dil bilgisi. Düşünce ve bilgilerimizi düzenli (disiplinli) bir zeminde sağlam tutan
bunlardır. Eğitimcilerin bu yargısı dikkate değerdir (GENCAN, 1972: 4).
Dersin amacı, öğrencinin Türkçeyi doğru anlama, konuşma ve yazmasını sağlamaktır. Bu
amaç İlkokul Programında, çocuklara kendi dillerine giren kelimelerin doğru yazılışını ve belli başlı
imla kurallarını öğretmek olarak belirtilmektedir.
Bu arada Özcan BAŞKAN (ö.1997) şöyle diyor: “Dil bilgisinin yararı olsa olsa, dil bir kez
öğrenildikten sonra, arada belirmiş olabilecek pürüzlerin düzeltilmesi ve aksaklıklar bakımından
düşünülebilir. Özellikle uzun ve karmaşık cümlelerde sözcükler arasındaki bağlantıların iyice
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eritilmeyişi sonucunda ortaya çıkacak cümle düşüklüklerini yakalama bakımından dil bilgisinden
yararlanılabilir.” (BAŞKAN,1984: 415).
1.3.Dil Bilgisi Öğretiminin Programa Göre Amaçları
Dil bilgisi eğitimi ve öğretimi kurumsal bilgiler veren bir konu değildir. Amaç, öğrenciye
birtakım tanımlar ve kurallar belletmek de olamaz. Bu öğretimle birey; ana dilinin canlılığından,
anlatım gücünden ve imkânlarından sözlü ve yazılı anlatımda yeterince yararlanabilmelidir. Böylece
bilginin kaynağı olan cümle kavranarak, cümleyi oluşturan koruyucular, sözcük öbekleri, sözcükler
ve sesler tanınmalıdır. Öğrenciler, Türkçenin kullanılışını öğrenerek dilin birimleriyle anlam
arasındaki ilgiyi kavramalı; sağlam anlatımın ne olduğunu sezerek dili o yönde kullanmağa
yönelmelidir (SAĞIR, 2002: 32).
Milli Eğitim Bakanlığı, 1942 yılında ortaokullar için Necmettin Halil ONAN tarafından yazı
yazdırmıştır. Bulunduğu dil bilgisi kitabı dolayısıyla okullara gönderdiği genelgede, dil bilgisi
öğretiminin amacı şu biçimde açıklanmaktadır: “Dil bilgisi öğretiminin amacı, öğrenciye bir takım
tanımlar ve kurallar belli etmek olmayıp, ana dilinin canlı kullanılışını gözlemek yoluyla onu iyi
kullanmak ve gerek sözle, gerek yazı ile isteklerini doğru ve güzel anlatma yeteneklerinin
gelişmesine hizmet etmektedir. ”
Gene aynı genelgede: “ Dil bilgisi derslerinden öğrencinin edinmesi gereken bilginin esası
doğru cümle kuruluşunu anlamak ve sözcüklerin cümle içindeki görevlerine göre çeşitlerini ve
biçimlerini, çekimlerini tanımaktır.” denmektedir.
1957 tarihli lise programında ise: “ Dil bilgisi anlamının iyi kavranmasını dolayısıyla
öğrencinin kendi düşüncelerini, duygularını ve isteklerini doğru anlatma bilincine varmasını
amaçlayan bir çalışma olarak anlaşılmalıdır.” denmiştir (GÖĞÜŞ,1978: 139-340).
1962 tarihli ortaokul programında dil bilgisinin amacı şöyle belirlenmiştir: “Öğrencilere Türk
dilini konuşma, yazma ve okuma ile ilgili ana kurallarını sezdirip ana dilini kullanışta onlara güven
kazandırmaktadır. Yine bu programda “İlkokulda olduğu gibi ortaokul dil bilgisi de ‘öğrenilmek’ için
değil, ‘kullanılmak ve uygulanmak’ için verilmelidir.” denilmektedir.
1982 tarihli temel eğitim Türkçe programı da, dil bilgisi etkinliklerinin amacı: doğru
konuşmağı, doğru yazmağı, doğru anlamağı saylayıcı, bu amaca yardımcı bir dil bilgisidir. Etkinliğin
çıkış noktası da okuma parçasıdır. Çalışmalar da sınıf düzeyine uygun biçimde, öğrencinin doğru
anlamasını, doğru konuşmasını sağlayan içerik ve yöntemlerle yürütülmelidir, der. İlköğretim
okulları Türkçe ders programında 6, 7 ve 8. sınıflarındaki dil bilgisinin amaçları ve öğrencilere
kazandırılacak davranışlar şu biçimde belirtilmiştir:
Özel Amaçlar
Öğrencilere bilinçle:
1. Anlamlarına göre cümleleri, cümle içinde kelimeleri doğru vurgulayabilme;
2. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını kavrayabilme, deyimleri anlayabilme;
3. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarında ve sesteş, anlamdaş karşısında anlamlı
kelimeleri, deyimleri anlatma etkinlikleri içinde tabii olarak kullanabilme;
4. Büyük ve küçük ses uyumlarını kavrayıp uygulayabilme;
5. Türlerini cümle içindeki anlamlarına ve görevlerine göre tanıyabilme ve tabii olarak
kullanabilme;
6. Kelimelerin yapısı ve dilimizin özelliği olan kelime türetme yollarını kavrayabilme;
7. Kelimeleri, atkıları doğru anlayabilme ve yazabilme,
8. Noktalama işaretlerini tam ve doğru olarak kullanabilme;
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9. Fiil kiplerini, basit ve birleşik zamanlı biçimlerini, çatılarını; ek fiilleri yardımcı fiilleri,
birleşik fiilleri, sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiilli cümle içinde kavrama ve doğru kullanabilme;
10. Cümlelerde öğelerin sıralanışını göre, sıralanışa göre anlam değişikliğini kavrayabilme ve
buna göre cümle kurabilme;
11. Cümle türlerini (anlamlarına, yapılarına, yüklemlerine ve öğelerinin sıralanışına göre)
öğrenebilme;
12. Cümlelerin görevlerini kavrayabilme; davranışlarını kazandırmak;
13. Bir önceki sınıflarda kazandıkları davranışları pekiştirmektir.
1.4. Dil Bilgisi Öğretiminin Meseleleri

Türkçe dil bilgisi, ilkokul sıralarında başlayarak, üniversite düzeyinde de sürdürüldüğü halde,
sonuç bir türlü olumlu çıkmamaktadır. Öğretmenler her zaman için öğrencileri suçlayarak onların, dil
bilgisi yönünden zayıf olduklarını yineleyip durmaktadırlar. Fakat şurası da düşünülmelidir ki, iyi bir
öğrenci, tarih dersini de, matematik dersini de, biyoloji dersini de iyi bildiği halde, ‘dil bilgisi’
bakımından aksamaktadır. Eğer dersini ve sınıfını geçiyorsa, bunun sebebi Türkçenin dil bilgisini
kavradığı için değildir; öğretmenin verdikleri arasında yeteri kadarını anlayıp da, aradan sıyrılmış
olduğu içindir. O halde, ortada bir kabahat varsa, bu öğrencide olamaz; çünkü başarılı bir öğrenci de
bir şey bilmemektedir. O zaman iki olasılık kalıyor. Birincisi, Türkçe dil bilgisinin anlaşılmaz oluşu;
İkincisi ise, bu bilgilerin öğretmenler tarafından iyi aktarılmayışı. Bir yerde, en iyi Türkçe öğretmeni
bile, gerçek anlamda başarılı olamadığına göre, demek ki bütün sorun, dil bilgisi denilen şeyin
kendisinde düğümlenmektedir. Birçok yetenekli Türkçe öğretmeni bütün bildiklerini doğru biçimde
aktarılmaktadırlar; ama gene de, gelenekli dil bilgisi kitaplarına bakınca, en mantıklı, en aklı başında,
en mükemmel bir öğretmenin bile, bu bilgileri, yeterince doğru anlayıp aktarmasına fırsat
bulunmadığı açıkça görülür. Bu bakımdan Türkçe dil bilgisini doğru dürüst anlama açısından,
kimsenin kimseyi suçlamaması gerekir. Hele çalışkan öğrencilerin, kendilerine kabahat bulmalarına
ise hiç gerek yoktur. Bütün bozukluk, başka Avrupa dillerinde olduğu gibi Türkçede de, dil bilgisi
kitaplarının, dilin kendi içinden çıkarılan ölçütlere göre değil de, başka yerlerden ödünç alınmış
modellere göre yazılmış olmasındadır (BAŞKAN,1988: .412: 413).
Dil bilgisi, dil ile ilgili bilgileri içeren bir çalışma alanıdır. Dilin yapısı ve işleyişini konu alan
bu bilgiler, çocuğun ilk iletişimiyle birlikte kendiliğinden kazanılmaya başlanır. Zaman içinde
yapılan tekrarla pekişir. Dile olan bu bilgilerin, dili kullanırken yine farkına varmadan kazanılması,
dil bilgisini öbür bilgi türlerinden ayıran en önemli özelliktir.
Çocukta dili öğrenme yatkınlığıyla kazanılan bu bilgiler. Onun dış dünyayı algılamasında ve
dış dünyaya kendisini ifade etmesinde çok önemli bir rol oynar. Yani, dille oluşturulmuş değişik
ifade kalıplarını anlaması ve yine içinde bulunduğu şartları, durumu, hali, duyguları ve ürettiği
düşünceleri bu ifade kalıpları ile dış dünyaya anlatması, dil içi bir yapı olan dil bilgisi ile olur. Bu
yönüyle dil bilgisi, dilin alt boyutundaki ifade mekanizmasıdır.
Dilin yeni olaylar, şartlar ile değişik düşünceler ve duygular karşısında, bu farklı durumları
ifade edebilecek yaratıcı özelliği dil bilgisi ile de doğrudan ilgilidir. Bu yönüyle de ‘dil bilgisi
kavramı, bir dili ana dili olarak akıcı bir biçimde konuşanların, o dilin daha önce hiç duymadıkları,
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yazılı ve sözlü olarak kullanmadıkları bütün mantıklı cümleleri anlayabilme, ana dilin kendilerine
sağlamış olduğu öğelerle, bu cümlelerle yaratabilme yeteneği yansıtır.’ (AŞICI,1996: 169).
Bugünkü dil bilgisi öğretimi; belirli tanımları, kuralları, sayılı ve sınırlı örneklerle söz konusu
etmekten ileri gidememektedir. Araç olarak dil ve onun kuralları öne çıkarılarak, bu eğitimle yeterli
ve etkili biçimde anlaşmanın amaç olduğu unutulmakta, öğrencilere beceri ve alışkanlığa
dönüşmeyen bilgiler ezberletilmektedir.
Metin çözümlemeleri, sözcük dağarcılığının zenginleştirilmesi; okuma, metinin dilinin,
anlatımının ve türünün incelenmesi Türkçe dersinin etkinlikleridir. Bütün bu çalışmalar nasıl bir biri
içinde veriliyorsa, dil bilgisi çalışmalarının da bunlarla birlikte, bu etkinlikler içinde, onlarla iç içe
yapılması gerekirken genelde bu gerçekleşememektedir. Her ne kadar ilgili öğretmenlerce dil bilgisi
konularına ayrı bir ders saati ayrılmadığı görülse de Türkçe saatlerinin bir kısmının belirgin bir
biçimde amaç, terimi, kuralı ezberletmekmiş gibi geçiştirilmesi gene yanlıştır. Halbuki dil bilgisinin
tanımları, kuralları öne çıkartılarak değil, bunların kullanımındaki yeri sezdirilip kavratılarak
öğrencilerin beceri ve davranışlar kazanmaları sağlanmaktadır.
Dil bilgisi konuları işlenirken kitaptaki parça ve örnekler, her zaman iyi seçilmiş parçalardan
ya da öğretici örneklerden oluşamayabilir. Bu yüzden öğretmenlerin konu paralelinde başvuracakları
dil bilgisi akıl defteri olması gerekirken öğretmenler genelde böyle bir araç kullanmamaktadır.
Konuyla ilgili bütün yönergelerde dil bilgisi öğretiminin uygulamalı olması, başka bir deyişle
bu derste Türkçeyi iyi kullanmaya yardım edecek beceri ve alışkanlığa dönüşen bilgilerin verilmesi
istendiği halde, bu gerçekleşememekte, ezberlenmiş, hayata geçirilemeyen bilgiler verilerek günler
geçirilmektedir. Halen yüksek öğretime gelen öğrencilerin büyük bir kısmı dahi; seslerin, sözcüklerin
cümlenin niçin öğretildiğini bilememekte ses ile harfi, ad ile fiili vb. birbirine karıştırmakta, cümleyi
tanımamaktadır.
Türkçe dersi çok yönlü bir derstir. Bu bakımdan, bu dersle ilgili çalışmalar sırasında birden
çok değişik yöntem ve tekniğe başvurması gerektiği hem tabii, hem de zorunludur. Oysa günümüzde
genel olarak klasik ders işleme yöntemlerinin dışındaki daha birçok yönteme ve tekniğe; buldurma,
tartışma, gösterip yaptırma, gösteri, soru cevap, rol yapma, çok az yer verilmektedir.
Türkçe dersinin sınavında yer alan dil bilgisi soruları, öğrencilerin dile ait, dilin kullanımıyla
ilgili beceri ve alışkanlıklarını ölçmekten çok uzak bir biçimde düzenlenmektedir. Dolayısıyla
tanımların ezberlenip ezberlenmediği yoklanıp kuralların sıralanması istenerek ders bireye yararlı
olmaktan çıkmakta, öğrencileri de alandan soğutmaktadır (SAĞIR, 2002: 30-31).
Türkçe Türk dili ve edebiyatı ya da sınıf öğretmeni olmak için özel alan bilgisi alan
öğrencilerin en önemli problemi, bu bilgileri yalnızca almaları, bilmeleridir. Bu bölümlerde dört yılda
yoğun bir programı tamamlayabilmeleri için öğrencilere verilenler yalnızca bilgi verme düzeyinde
kalmaktadır. Öğretmen adayı olarak yetişen bu kişilerin ise dil eğitimleri göz ardı edilmektedir. Ne
yazık ki bu bölümleri tamamlayıp da mezuniyet belgesi almak için dekanlığa bir dilekçe yazamayan
öğrencilerin sayısı bir hayli fazladır. Ana dili eğitiminin gerektirdiği beceri ve alışkanlıklar öncelikle
öğretmen adaylarını kazandırılmalıdır; çünkü unutulmamalıdır ki “öğrenci, öğretmenin iyi bir
taklitçisidir.”
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Branş öğretmeni yetiştiren bölümlerde özel öğretim yöntemlerine gerekli ağırlık
verilmemektedir. Bir Türkçe öğretmeni, alan bilgisini ve meslek bilgisini çok iyi bilse de Türkçe
öğretmenin nasıl yapılması gerektiği hususunda zorluklar yaşamaktadır. Bunun ortadan kaldırılması
için özel öğretim yöntemlerine daha fazla yer verilmelidir.
Ana dil öğretmeni yetiştiren bölümlerin önemli sorunu da nitelikli aday sorunudur.
Üniversiteye giriş sınavlarında düşük puan; öğretmen olmayı hiç aklından geçirmemiş adayların
nitelikli öğretmen olmaları beklenemez. Bunu ortadan kaldırmak için üniversite giriş sınavında
değişiklik yapılması gerekir.
Ada dili, Türkçe öğretmeni olacak adaylar yeterli kitap okutmamaktadır, onlara yeterli kitap
okutulmamaktadır (HENGİRMEN, s: 2).
Değişik kitaplar okuyarak düşünce seviyesini
geliştiremeyen, ana dilini kullanma zenginliğini göremeyen öğretmenler, öğrencilerine bu alanda ne
kadar faydalı olabilir? Bu bölümlerde kitap okuma alışkanlığı kazandırmada öğretim elemanlarına
büyük görevler düşmektedir. Dersler işlenirken değişik kaynaklar öğrencilere gösterilmeli; bunlardan
yararlanmaları sağlanmalıdır.
İlkokuldan başlayarak bütün öğrenim yaşamları boyunca Türkçe eğitimi gören öğrencilerin
üniversiteye geldiklerinde ana dili kullanımıyla ilgili sorunlarını çözmüş iyi birer ana dili kullanıcıları
olmaları belenirken, karşılaşılan manzara hiç de iç açıcı gözükmemektedir.
Öğretmen yakınmaları günlük yaşamda tanık olduğumuz bazı gerçekler insanlarımızın ana
dili ile doğru, açık ve etkili bir iletişim gerçekleştiremediğini göstermektedir. Yapılan çeşitli
araştırmalarda (TEKİN:1980; KAYA:1985; DİLBAZ:1988; KÖSTEKCİ:1992) lise ve dengi okulları
bitirdikten sonra yüksek öğretime gelen öğrencilerin “okuduğunu anlama gücü” ile “yazılı becerisini”
yeterli düzeyde kazanamamış olduğu saptanmıştır. Bu durum, ilkokuldan lise sonuna kadar devam
eden onu bir yıllık ana dili eğitiminin verimsizliğine de işaret etmektedir.
2. Amaç
Bu araştırmanın amacı; Türkçe derslerinde dil bilgisi öğretimi üzere öğretmen görüşlerinin
incelenmesi olacaktır. Bu araştırmayla şu sorulara cevap aranacaktır:
1. Öğretmenlerin dil bilgisi öğretimi üzerine görüşleri özel veya resmi kurumlarda görev
yapmalarına göre değişmekte midir?
2. Öğretmenlerin dil bilgisi öğretimi üzerine görüşleri mesleki kıdemlerine göre
değişmekte midir?
3. Öğretmenlerin dil bilgisi öğretimi üzerine görüşleri cinsiyetlerine göre değişmekte
midir?
4. Öğretmenlerin dil bilgisi öğretimi üzerine görüşleri yaşlarına göre değişmekte midir?
5. Öğretmenlerin dil bilgisi öğretimi üzerine görüşleri mezun oldukları fakülteye göre (
Fen – Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türkçe Eğitimi)
değişmektedir?

2.1. Önem
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Ana dili öğretiminde karşılaşılan sıkıntılar ortadadır. Türkçe Öğretim Programında
öğrencilere kazandırılması gereken davranışlar; ‘‘anlama’’, ‘‘anlatım’, ‘dil bilgisi’ ve ‘ yazı’
olmak üzere dörde ayrılmıştır. Bu dört ana başlık içinde özellikle dil bilgisi öğretiminde,
öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin çeşitli yönlerden problemlerle ve bu problemlerin
çözümünde güçlüklerle karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. Yaptığımız bu araştırma ile
Türkçe öğretmenlerinin, Türkçe derslerinde dil bilgisi öğretimi üzerine görüşlerinin
incelenmesinin, yaptığımız incelemeler sonucu ortaya çıkan verilerin bu problemlerin
kaynağına ışık tutacağı ve çözümlerine yol göstereceği inancındayız. Ayrıca bu
araştırmalarımızın dil bilgisi üzerine yapılacak çalışmalara, ilgili uzmanlara, öğretmenlere ve
eğitimle ilgilenen herkese kaynak teşkil edeceğini düşünmekteyiz.
2.2. Sayıltılar
1. Araştırma kullanılan örneklem, evreni temsil eder niteliktedir.
2. Araştırma örneklemindeki denekler anketlere doğru ve samimi cevaplar vermişlerdir.
3. Anket istekli kimselere uygulanmıştır.
2.3. Sınırlılıklar
Bu araştırma:
1. 2002: 2003 eğitim ve öğretim yılı,
2. İstanbul ili Anadolu yakasının Kartal, Pendik, Tuzla ilçelerindeki özel ve resmi
okullarda görev yapan Türkçe öğretmenleri,
3. Araştırma kapsamında kullanılan anketler,
4. Örneklem örneğinin kullanılan ankete verdikleri cevaplar,
5. Kullanılan istatistik teknikleriyle sınırlıdır.
2.4. Tanımlar
Öğretmen: İnsan davranışları oluşturma uğraşısı içinde olan ya da eğitim bilimleri alanında
görevi olağanüstü güç ve karmaşık olan bir meslek adamı, bir uzman ve bir davranış mühendisi
ya da insan performansı mühendisidir. Öbür bir anlatımla; her çeşit eğitim kurumlarında eğitim
ve öğretim hizmetinden yana iş görenlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır (BAŞARAN, 1981:
22).
3. Araştırmanın Modeli
Yapılan bu çalışmada tarama modeli uygulanmıştır. Araştırma veri toplamak amacıyla anket
uygulanmıştır. Araştırma araştırmacı tarafından yapılmış ve aşağıdaki aşamalar izlenmiştir:
1. İstanbul İli Okullar Rehberinden okulların adresleri belirlenmiştir.
2. İlgili makamlardan gerekli izinler alınmıştır.
3. Anketler ilgili öğretmenlere uygulanmıştır.
3.1. Evren ve Örneklem
Sınırlılıklarda da belirtildiği üzere evren, T.C., İstanbul İli Anadolu yakasındaki özel ve resmi
kurumlarda görev yapan Türkçe öğretmenlerinden oluşmuştur. Örneklem ise Kartal, Pendik, Tuzla
ilçelerindeki özel ve resmi kurumlarda görev yapan Türkçe öğretmenlerinden oluşmuştur. Random
yöntemiyle tespit edilen 45 özel ve resmi kurumda görev yapan 150 öğretmene ulaşılmış; ancak 130
öğretmenden anketlerin geri dönüşümü sağlanmış ve inceleme bunlar üzerinde yapılmıştır. Ayrıca 15
Türkçe öğretmeniyle yüz yüze görüşme yapılmış ve görüşmelerden sonra anketlere son biçimi
verilmiştir.
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3.2.Verilerin Analizi ve Yorumu
Elde edilen veriler bilgisayara yüklenmiştir. SPSS paket program aracılığıyla:
1. Öğretmenlerin dil bilgisine ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine ve görev yaptıkları kuruma göre
farklılaşıp farklılaşmadığı tespit amacıyla t-testi,
2. Öğretmenlerin dil bilgisine ilişkin görüşlerinin yaş ve mesleki kıdeme göre farklılaşıp
farklılaşmadığı tespit amacıyla Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı,
3. Öğretmenlerin dil bilgisine ilişkin görüşlerinin mezun oldukları fakültelere göre farklılaşıp
farklılaşmadığı tespit amacıyla varyans analizi uygulanmıştır.
4. Öğretmenlerin kişi bilgilerinin belirlenmesinde frekans ve yüzdelik hesaplamalar yapılmıştır.
4. BULGULAR VE YORUM
4.1.Kişi Bilgileri İle İlgili Bulgular
Tablo 1: Öğretmenlerin cinsiyetleri ile ilgili bilgiler
f

%

Kadın

63

48,5

Erkek

67

51,5

Toplam

130

100,0

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmamıza katılan öğretmenlerden 63’ü kadın (%485), 67’si ise
erkektir (%51,5).
Tablo 2: Öğretmenlerin yaşlarıyla ilgili bilgiler
f
%
20-25 yaş

33

25,5

26-30 yaş

38

29,2

31-40 yaş

31

23,8

41 yaş ve üstü

28

21,5

130

100,0

Toplam

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmenlerin 33’ü (%25,5) 20-25 yaş, 38’i (%29,2) 26-30 yaş, 31’i (
%23,8) 31-40 yaş, 28’i ise (%21,5), 41 yaş ve üstüdür. Görülüyor ki, araştırmamıza katılan
öğretmenlerin çoğunluğu 20-30 yaş dilimi arasında yer almaktadır.

Tablo 3: Öğretmenlerin görev süresiyle ilgili bilgiler
f

%
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1 yıl ve daha az

20

15,3

2-5 yıl

47

36,1

6-10 yıl

20

15,3

11-15 yıl

18

13,8

16-20 yıl

8

6,1

17

13

130

100,0

21 yıl ve üstü
Toplam

Tablo 4’te görüldüğü gibi öğretmenlerin 20’si (%15,3) bir yıl ve daha az, 47’si (%36,1) 2-5 yıl arası,
20’si (%15,3)6-10 yıl arası, 18’i (%13,8) 11-15 yıl arası, 8’i (%6,1) 16-20 yıl arası, 17’si ise (%13) 21
yıl ve üstünde görev yapmaktadır.
Tablo 4: Öğretmenlerin idari görev yapmalarına ilişkin bilgiler
f
%
Evet
21
16,2
Hayır
108
83,1
Cevapsız
1
0,8
Toplam
130
100,0
Öğretmenlerin 21’li (%16,2) idari görev yaparken, 108’i (%83,1) ise her hangi bir idari görev
almamıştır. 1’i ise (%0,8) soruya cevap vermemiştir.
Tablo 5: Öğretmenlerin meslek hayatlarında ders verdikleri sınıflar ilgili bilgiler:
f
%
2

1,5

9

6,9

108

83,1

Lise

10

7,7

Cevapsız

1

0,8

Toplam

130

100,0

İlkokul
Hazırlık sınıfı
İlköğretim 2. Kademe

Öğretmenlerin 2’si (1,5) ilkokul, 9’u (%6,9) hazırlık sınıfı, 108’i (%83,1) ortaokul, 10’u ise (%7,7)
lisede ders vermişleridir. 1’i ise (%0,8) soruya cevap vermemiştir. Görülüyor ki, araştırmamıza
katılan öğretmenlerin bazıları önceki yıllarda ilkokul ve lisede görev almışlardır.
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Tablo 6: Öğretmenlerin şu anda ders verdikleri sınıflarla ilgili bilgiler
f
%
4

3,1

İlköğretim 6. Sınıf

32

24,6

İlköğretim 7. sınıf

58

44,6

İlköğretim 8.sınıf

33

25,4

cevapsız

3

2,3

Toplam

130

100,0

Hazırlık

Öğretmenlerin 4’ü (%3,1) hazırlık, 32’si (%24,6) ilköğretim 6., 58’i (%44,6) ilköğretim 7., 33’ü
(%25,4) ilköğretim 8. Sınıflarda ders vermektedir. 3’ü ise (%23) soruya cevap vermemiştir.
Tablo 7: Öğretmenlerin daha önce okullarda çalışmalarıyla ilgili bilgiler
f
%
Evet

19

14,6

Hayır

110

84,6

Cevapsız

1

0,8

Toplam

130

100,0

Öğretmenlerin 19’u (%14,6) daha önce de özel okullarda çalıştığını belirlemiştir. Bu öğretmenlerden
18’li halen özel okullarda çalışmaktadır. Şu an devlet okullarında çalışıp ta önceden özel okullarda
görev yapan yalnızca 1 kişi bulunmaktadır. Zaten 110 kişi (%84,6) daha önce özel okullarda görev
yapmadığını belirtmiştir. 1’i ise (0,8) soruya cevap vermemiştir.
Tablo 8:Öğretmenlerin mezun oldukları lise türleriyle ilgili bilgiler
f
%
Özel okul

2

1,5

Öğretmen lisesi

11

8,5

Anadolu lisesi

4

3,1

Meslek lisesi

23

17,7

Düz lise

90

69,2

Toplam

130

100,0
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Öğretmenlerin 2’si (%1,5) özel okul, 11’i (%8,5) öğretmen lisesi, 4’ü (%3,1) Anadolu lisesi, 23’ü
(%17,7) meslek lisesi, 90’ı ise (%69,2) düz lise mezunuzdur. Öğretmenlerin çoğunluğunun meslek
lisesi ve düz lise çıkışlı olmaları dikkat çekicidir.
Tablo 9: Öğretmelerin mezun oldukları fakültelerle ilgili bilgiler
f

%

Fen- Edebiyat Fakültesi

58

44,6

Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi

32

24,6

Türkçe Eğitimi

32

24,6

Eğitim Enstitüsü

8

6,2

130

100,0

Toplam

Öğretmenlerin 58’i (44,6) fen-edebiyat fakültesi, 32’si (24,6) Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
bölümü,32’si 8%24,6) Türkçe Eğitimi mezunu, 8’i ise (%6,2) Eğitim Enstitülerinden mezun olmuştur.
Burada dikkatimizi çeken nokta, Türkçe öğretmenliği yapanların çoğunluğunun edebiyat eğitimi
ağırlıklı alanlarda mezun olmalarıdır. Bu da ister istemez beraberinde bazı sıkıntılar doğurmaktadır.
Çünkü üniversitede öğrendiği çoğu bilgi hiçbir işine yaramamaktır.
Tablo 10: Öğretmenlerin lisans üstü çalışma yapmalarıyla ilgili bilgiler
f
%
Evet

20

15,4

Hayır

108

83,1

Cevapsız

2

1,5

Toplam

130

100,0

Öğretmenlerin 20’si (15.4) lisans üstü bir çalışma yaparken, 108’i (83,1) böyle bir çalışmada
bulunmadığını belirtmiştir. 2’si ise (1.5) soruya cevap vermemiştir. Özellikle lisans üstü çalışmaların
yeterli olmadığı görülmektedir. Ancak araştırmamızı yaparken özellikle göreve yeni başlayanlarda bu
yönlü bir istek olduğunu gördük. Zaten bu tür çalışma yapanların çoğunluğunun da göreve yeni
başlayanlar ya da 4-5 yıllık öğretmenler oluşturmaktadır.
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4.2.Dil bilgisine Yönelik Görüşlerle İlgili Bulgular
Tablo 11: Öğretmenlerin programın amacıyla ilgili sorulara verdikleri cevaplar
n
X
ss
Dil bilgisi dersini Türkçe dersinden 128
bağımsız işliyorum.
Dil bilgisi için ayrı bir ders ayırmıyorum.
126

3,2031

1,432280

2,6984

1,22925

Türkçe dersinde, anlama ve anlatma ile dil 130
bilgisi etkinliklerinin birbirinin ayrılmaz
parçası olduğuna inanıyor ve dersleri bu
doğrultuda işliyorum.

4,6462

0,68042

Tablo 11’e göre öğretmenler “dil bilgisi dersinin Türkçe dersinden bağımsız işleme ve dil bilgisi
dersi için ayrı bir ders saati ayırmama…” ile ilgili sorulara az katılmaktadırlar. “Türkçe dersinde,
anlama ve anlatma ile dil bilgisi etkinliklerinin birbirinin ayrılmaz parçası olmasına inanma ve
derslerin bu doğrultuda işleme” ile ilgili soruya ise tamamen katılmaktadır.
Her üç soruya verilen cevaplar doğrultusunda öğretmenlerin, programın amaçlarını göz önünde
bulundurarak hareket ettikleri sonucuna varmak mümkündür. Ancak yüz yüze yaptığımız
görüşmelerde öğretmenlerin çoğunluğu dil bilgisi için ayrı bir ders saati ayrılması gerektiği
kanaatinde olduklarını dile getirmişlerdir. Tablodan da ayrı bir ders saati ayrıldığı sonucu
çıkmaktadır.
Tablo 12: Dil bilgisi dersinin öğretmenler tarafından algılanışıyla ilgili sorulara verilen
cevaplar
n
x
ss
Dili kullanma açısından çocuğun bilinçli
hale getirilmesinde dil bilgisinden
yararlanıyorum.
Dil
bilgisi
öğretiminin
çocuğun
dağarcığını
zenginleştirdiğini
düşünüyorum.
Dil bilgisi öğretiminde, öğrencilerin
anlama ve anlatma yeteneklerinin
geliştirilmesini amaçlıyorum.
Dil bilgisi derslerinin, öğrencilerin
dillerine karşı mantıklı bir tutum ve
davranış
kazanmalarına
yardımcı
olduğuna inanıyorum.
Dil bilgisinin, öğrencilerime doğru
düşünme ve akıl yürütme becerisi
kazandırdığını düşünüyorum.
Dil bilgisi öğretiminde, öğrencileri
değerlendirirken vardığım olumlu ya da
olumsuz sonuçları her öğrencinin fişinde

128

4,3828

0,85224

129

4,0543

1,15454

130

4,2769

1,01168

130

4,5000

0,73926

130

4,2923

0,86666

128

2,5156

1,30405
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ayrılan yere işliyorum.
Dil bilgisi öğretiminde uygulandığım
yöntem ve tekniklerin başarılı olmadığını
gördüğümde konuyu öğretmek için
yollara baş vuruyorum
Dil bilgisi öğretiminde “ ölçme ve
değerlendirme” sürecinde öğrencinin
bağımsızlığını değil başarısını ölçmeyi
amaçlıyorum.
Dil bilgisi konularının öğretilmesinde
ders saati yetersiz kalıyor.
Öğrencilerim,
dil
bilgisi
dersinde
öğrettiklerimi
yazılı
ve
sözlü
anlatımlarında doğru olarak kullanıyor.
Öğrencilerimize, Türk dilini doğru ve
güzel öğrenmelerinin onlara sağladığı
avantajlardan sıkça bahsederek onlarda
dil
bilinci
oluşturmaya
çaba
gösteriyorum.
Dil bilgisi derslerinde öğrencilerimi,
varsa,
yaptığım
dil
ve
telaffuz
hatalarında
beni
uyarmaları
için
yüreklendiriyorum.

129

4,5039

0,79179

129

4,5039

0,79179

128

3,7891

1,34371

129

3,6124

0,79363

127

2,6378

0,73105

129

4,3101

1,02163

Tablo 12’ye göre öğretmenler sorulan sorulara oldukça veya tamamen katılmaktadırlar. Ancak “ dil
bilgisi öğretiminde, öğrencileri değerlendirirken varılan olumlu ya da olumsuz sonuçlarına her
öğrencinin fişinde ayrılan yere işlenmesi” ile ilgili soruya az katılmaktadırlar. Yüz yüze yaptığımız
görüşmelerde ise özellikle zaman sıkıntısının ve sınıfların kalabalık oluşunun bunları yapmalarına
engel olduğunu belirtmişlerdir.
Genel olarak baktığımızda öğretmenlerin dil bilgisinin faydasına inandığını ve bu doğrultuda
hareket etmeye çaba gösterdiklerini görüyoruz. Öğretmenler yapılan eğitimin amacına ulaştığı
kanaatini taşımaktadır. Ancak durum bunun tersini göstermektedir. Belki o an için bunun sonucuna
ulaştığını kabul etmek mümkündür. Ancak öğrenme tam gerçekleşmediğinden ve ezbere
dayandığından nihai sonuç elde edilememektedir.
Tablo 13: Öğretim teknolojisi ve materyal kullanılmayla ilgili sorulara verilen cevaplar
n
x
ss
Derslerde, yanımda Türkçe sözlük 128
ve imla kılavuzu bulunduruyorum.
Dil bilgisi öğretiminde yazılı ve 130
görüntülü yayın organlarından(
gazete, radyo, tv, dergi vb.)
yararlanıyorum.
Dil bilgisi öğretiminde, dil bilinci ve 129
sevgisini kazandırmak amacıyla
canlı kaynaklardan (dili doğru ve
güzel
kullanan
kişiler)

3,6172

1,25567

3,7707

1,13059

3,3876

1,33059
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yararlanıyorum.
Dil bilgisi derslerinde
kullanıyorum.

1,9837

tepegöz 123

1,24126

Tablo 13’e göre öğretmenler, “derslerde yanlarında imla kılavuzuna ve Türkçe sözlük bulundurma
ile dil bilgisi öğretiminde yazılı ve görüntülü yayın organlarından yararlanma” ile ilgili sorulara
oldukça katıldıklarını görüyoruz. “dil bilgisi derslerinde tepegöz kullanımı” ile ilgili soruya çok az
katılmaktadırlar. “dil bilgisi öğretiminde canlı kaynaklardan yararlanma” ile ilgili soruya ise az
katılmaktadırlar.
Özellikle dil bilgisi derslerinde tepegöz kullanımı çok az olmaktadır. Bur durum ya
imkânsızlıktan ya da var olduğu halde kullanamama durumundan kaynaklanmaktadır. Dil bilgisi
derslerinin göze ve kulağa hitap eden materyallerle desteklenmesi hiç şüphe yok ki daha faydalı
sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.
Tablo 14: Dersin sınıfta işlenmesiyle ilgili sorulara verilen cevaplar
n
x
ss
4574
Dil bilgisi dersini doğru konuşmayı, doğru 129
4,
0,75008
anlamayı sağlayıcı doğrultuda işliyorum.
Dil bilgisi dersinde öğrencinin her gün 130
4,7231
0,63509
kullandığı dil ile ilgili somut örnekler
veriyorum.
Dil bilgisi derslerini, cümleden yola çıkma ve 128
4,5391
0,74138
cümle içinde düşünme ilkesinden ayrılmadan
işliyorum.
Dil bilgisi dersinde verdiğim örneklerin yola 130
4,6692
0,69760
çıkma ve cümle içinde düşünme ilkesiyle ters
düşmemize özen gösteriyorum.
Öğrencilerin kelime dağarcığını geliştirmek için 130
4,8077
0,46746
farklı anlam (mecaz, temel yan anlam) ve
yandaki ( basit, bileşik, türemiş ) kelimeleri “
anlama ve anlatma” etkinlikleri içinde
kullanıyorum
Cümlenin ögelerinden bahsederek ögeler 130
4,7692
0,49082
arasında ilişki kuruyorum.
Dil bilgisi dersinde, kelimelerin tek başına veya 129
cümle içindeki kullanımlarından kaynaklanan
anlam ve görev ilişkilerinden bahsediyorum.

4,7597

0,49647

Türkçe dersinde, dil bilgisi dışındaki konuları 129
işlerken yeri geldiğinde dil bilgisi ile ilgili
açıklamalar yapıyorum.

4,4806

0,84872

Dil bilgisi derslerinde konular ilerledikçe yeni 130
öğrenilenlerle önceki bilgiler arasında ilişki

4,7385

0,55060
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kurmaya özen gösteriyorum.
Türkçe dersinde, metin işlerken verdiğim
bilgilerle
dil
konuları
hakkında
ilişki
kuruyorum.
Dil bilgisi derslerinde, öğrencilerin dil
yanlışlarını
ve
anlatım
bozukluklarını
kendilerini buldurup düzelttirmeye çalışıyorum.
Dil bilgisi öğretiminde, konu ile ilgili tanım ve
soyut kuralları yazdırıyorum.
Sözcük türlerini cümleden hareket ederek
işliyorum.
Konuları, dilin dönüşümü ilkesi gereğince
karşılaştırılmalı
ve
öğrencide
çağrışım
uyandıracak biçimde işliyorum( örneğin bir
sözcük türünü anlatırken başka bir sözcük türü
arasında ilgi kurmak gibi ).
Konuları pekiştirmesi amacıyla her öğrencimin
tahtaya
kalkıp
örnek
çözmesine
özen
gösteriyorum.

128

3,6328

0,67429

130

4,2615

0,87651

128

3,2656

1,41691

127

4,5669

0,78265

129

4,6512

0,60791

128

4,6094

0,65490

Tablo 14’e göre öğretmenler “Dil bilgisi dersinin doğru anlama, doğru anlatmayı geliştirecek
şekilde işlendiği…” ile ilgili soruya oldukça katılmaktadır. “ dil bilgisi dersinin günlük dilden somut
örnekler verilerek işlenmesi” ile ilgili soruya tamamen katılmaktadırlar. “Dil bilgisi dersinin
cümleden yola çıkma ve cümle içinde düşünme ilkesinde hareketle işlenmesi” ile ilgili soruya
tamamen katılmaktadırlar.
“Dil bilgisi dersinin tanım ve kural ezberletilen bir ders olmaktan kurtarılmaya çalışılmasıyla”
ilgili soruya tamamen katılmaktadırlar. “öğrencilerin kelime dağarcığını geliştirmek için kelimelerin
farklı anlamlarından yararlanılması” ile ilgili soruya tamamen katılmaktadırlar. “cümlenin
ögelerinden bahsedilerek ögeler arasında ilişki kurulması” ile ilgili soruya tamamen katılmaktadırlar.
“Dil bilgisi dersinde, kelimelerin tek başına ya da cümle içindeki kullanımlarından kaynaklanan
anlam ve görev ilişkisinden bahsedilmesiyle ilgili soruya tamamen katılmaktadırlar. “Türkçe dersinde
yeri geldiğinde dil bilgisiyle ilgili açıklamalar yapılması ile ilgili soruya oldukça katılmaktadırlar.
“dil bilgisi derslerinde konular ilerledikçe yeni öğrenilenlerle önceki bilgiler arasında ilişki kurmaya
özen göstermesi ile ilgili soruya tamamen katılmaktadırlar. “Türkçe sınavlarında öğrencilerin, dil
bilgisinde öğretilenleri doğru olarak uygulaması” ile ilgili soruya oldukça katılmaktadırlar. “Dil
bilgisi derslerinde, öğrencilerin dil yanlışlarını ve anlatım bozukluklarını kendilerinde bulundurup
düzeltilmeye çalışması” ile ilgili soruya oldukça katılmaktadırlar.
“Dil bilgisi öğretiminde, konuyla ilgili tanım ve soyut kuralların yazdırılması” ile ilgili soruya az
katılmaktadırlar. “sözcük türlerinin cümleden hareketle öğretilmesi” ile ilgili soruya tamamen
katılmaktadırlar. Konuların dilin dönüşümü ilkesi gereğince, karşılaştırılmalı ve öğrencide çağrışım
uyandıracak şekilde işlenmesi” ile ilgili soruya tamamen katılmaktadırlar. “ konuların pekiştirilmesi
amacıyla her öğrencinin tahtaya kalkıp örnek çözmesine özen gösterilmeli” ile ilgili soruya tamamen
katılmaktadırlar.
Sorulara verilen cevaplara bakıldığında öğretmenlerin, yapılması gerekenleri yapmaya çalıştıkları
ve bunları uygulamaya yansıttıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak gerek gözlemlerimiz, gerekse
yapılan bazı araştırmalar yapılan bu öğretimin istenilen sonuca bizleri götürmediğini gösteriyor.
Tablo 15: derste kullanılan öğretim yöntemleriyle ilgili sorulara verilen cevaplar
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n
Dil bilgisi öğretiminde dramatizasyona yer 129
veriyorum
Dil bilgisi derslerini soru-cevap şekilde 130
işliyorum.
Dil bilgisi derslerine konuları anlatıp not 130
ettiriyorum.
Konuların tanımını yaptırmıyor, öğrencilerden 130
metinden hareketle kelimelerin anlam ve görev
farklılıklarını bulmalarını istiyorum.

x
2,9922

ss
1,28996

3,9769

0,91893

3,8692

1,07392

4,5692

0,63415

Tablo 15’e göre öğretmenler, “Dil bilgisi öğretiminde dramatizasyona yer verilmesi” ile ilgili
soruya az katılmaktadır. “Dil bilgisi dersinin genellikle soru-cevap şeklinde işlenmesi” ile ilgili
soruya oldukça katılmaktadırlar. “Dil bilgisi dersinde konuların anlatıp not ettirilmesi” ile ilgili
soruya tamamen katılmaktadırlar. “Öğrencilerden metinden hareketle kelimelerin anlam ve görev
farklılıklarının bulunmasının istenmesi” ile ilgili soruya tamamen katılmaktadırlar.
Konuların anlatımında gelenekli anlatım biçiminin ön planda olduğu görülmektedir. Öğrencilerin
de etkin biçimde derse katılmalarının sağlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Ancak dramatizasyon
yöntemi hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığı ve etkili olabilecek bu yöntemden istifadenin yok
denecek kadar az olduğu görülmektedir. Dil bilgisi öğretiminden istenilen başarının elde
edilememesinde etkili yöntem ve tekniklerin fazla bilinmemesi ve de buna bağlı olarak bunların
kullanılmamasının etkisi de göz ardı edilmemelidir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
5.1.Sonuçlar
130 Türkçe öğretmenine uygulanan anket vasıtasıyla toplanan bilgilerin istatistikî analizleri
yapılmıştır. Dil bilgilisi öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri, bu bilgileri ışığında yorumlanmıştır.
Bu araştırmadan çıkan sonuçlar şunlardır:
1. Öğretmenler, dil bilgisi öğretiminin gerekliliğine inanmaktadırlar.
2. Tecrübeye bağlı olarak dil bilgisine öğretmenlerin bakış açısı ve dersteki uygulamaları
değişmektedir. Bu durum yaşın ilerlemesi ve görev süresinin uzunluğuyla doğru
orantılıdır.
3. Öğretmenlere göre öğrencilerin kavramakta zorluk çektikleri konuların başında sözcük
türleri gelmektedir.
4. Devlet okullarında sınıfların kalabalık olması ve gerekli öğretim materyallerin eksikliği
öğretimi olumsuz etkilemektedir.
5. Özel okullarda teknolojiden istifade etme imkânı devlet okullarına nazaran daha fazladır.
6. Öğretmenlerin yapılması gerekenleri yapmaya gayret ettikleri görülmektedir. Ancak bu
yeterli olmamaktadır.
7. Hâlâ ezberci eğitim devam etmektedir.
8. Yeni öğretim yöntem ve teknikleri yeterince tanınmamakta ve uygulanmamaktadır.
9. Dil bilgisinin kendisiyle ilgili sıkıntılar devam etmektedir.
10. Dil bilgisi terimlerinde yaşanan karmaşa, eğitimi ve öğretmenleri olumsuz etkilemektedir.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

2512

Servet ERTEKİNOĞLU

11. Öğretim yöntemleriyle eğitim teknolojisi gereken uyum ve ahenkten yoksundur.
5.2.Öneriler
Araştırmadan çıkan sonuçlar göz önüne alınarak daha etkili bir dil bilgisi öğretimi için şu
önerilerde bulunulabilir:
1. Dil bilgisi dersi ayrı bir ders olmalı; ancak Türkçe dersinden bağlantısı tamamen
koparılmamalıdır.
2. Dil bilgisi dersleri, tanım ve kural ezberletilen bir ders olmaktan kurtarılmalıdır. Ancak
gerektiğinde sağlam gramer bilgileri verilerek öğrencinin kuraldan ziyade anadilinin
işleyiş mantığını kavraması sağlanmalıdır.
3. Öğretmenlerin ağırlıklı olduğu bir kurul oluşturulmalı ve hangi sınıfta hangi dil bilgisi
konularının verilmesi gerektiği yeniden kararlaştırılmalıdır. Aksi halde yoğun bilgi
bombardımanına tutulan öğrenciler yine ezber yoluna başvuracaklardır.
4. Dil bilgisi öğretilirken yalnızca yazı dili değil, konuşma dilinin (özellikle telaffuz)
özellikleri de verilmelidir.
5. Özellikle ilgili fakültelere alınacak öğrenciler özel yetenek sınavlarına tabi tutulmalıdır.
Unutulmamalıdır ki, öğretmen kalitesi eğitim kalitesini belirlemektedir.
6. Öğretmenler hizmet içi eğitimden geçmeli, kendilerini geliştirmenin yollarını aramalı ve
bu doğrultuda çaba göstermelidir. Bunun için de kendilerine gerekli imkânlar
tanınmalıdır.
7. Dil bilgisi öğretiminin ikinci bir dil öğrenimindeki etkisi göz önünde bulundurulmalı ve
çalışmalar bu doğrultuda yapılmalıdır.
8. Öğretmenlerin teknolojik gelişmelerden etkin şekilde yararlanma imkânlarına kavuşmaları
sağlanmalıdır.
9. Dil bilgisi ile ilgili terminoloji yeniden belirlenmeli ve her düzeyde aynı terminolojinin
kullanımı sağlanmalıdır.
10. Öğretmenlerin motivasyonunu arttıracak maddi ve manevi imkânlar sunulmalıdır. Derse
kendini veremeyen ve öğrencisini harekete hazır hale getirmekten aciz birinin yapacağı
eğitimin ne derece faydalı olacağı ortadadır.
11. Öğretmenlere çok sayıda öğretim materyaline ulaşma imkânı sağlanmalıdır. Öğretim
materyalinin bolluğu, yapılan öğretimin daha kalıcı olmasını sağlar.
12. Dil bilgisi derslerinde uygulamaya ağırlık verilmelidir.
13. Öbür ders öğretmeleri de Türkçe öğretmenlerine yardımcı olmalıdır.
14. Türkçe öğretim programı yeniden gözden geçirilmeli, programa daha somut hedefler
konmalıdır.
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ABSTRACT
Linguistic studies in modern sense start with Ferdinand de Saussere as a different discipline. Linguistic values concept that was
put forward by Saussure in his work General Linguistic Courses expedites meaning studies in structural linguistics. Value
concept which is an element of meaning in terms of conceptual aspect was developed by German Jost Trier as a field theory and
this theory gives acceleration to semantics which is defined as Linguistic’s poor relative. Conceptual field can be defined as a
linguistic field which comprises of words that are close one another, have a common relationship or complement each other.
Conceptual field plays an important role in learning the meaning of a word or teaching it. Because for those who do not know the
words that belong to the same conceptual field there occur an uncertainty and as a result of this, words lose their effect.
Furthermore, the words in the same conceptual field form a lingual field and thanks to this lingual field world-views of societies
are understood much more clearly. In other words, how the societies think is equivelent to their point of view related to the
concepts.For this and similar reasons it becomes more of an issue in teaching and learning that a language has conceptual field
dictionaries. In this work, firstly it will be clarified how the Conceptual Field Theory existed and developed and also it will be
explained what Conceptual Field Dictionary means in the frame of lexiocography. Lastly, the situation of Turkish language in the
frame of Conceptual Field Lexiocography will be evaluated and the importance of Conceptual Field Dictionaries in Turkish
learning and teaching will be mentioned.

Key Words: Language Teaching, Language Training, Conceptual Field, Conceptual Field Dictionary

ÖZET
Dilbilim çalışmaları modern anlamda, ayrı bir disiplin olarak, Ferdinand de Saussure’le başlar. Saussure’ün Genel Dilbilimi
Dersleri adlı yapıtında ortaya koyduğu kavramsal yönü bakımından dilsel değerler görüşü yapısal dilbiliminde anlam
çalışmalarını hızlandırır. Kavramsal yönü bakımından anlamın bir öğesi olan değer anlayışı, Alman dilbilimci Jost Trier
tarafından kavram alanı (alan kuramı) olarak geliştirilir; bu kuram, dilbiliminin yoksul akrabası olarak tanımlanan anlambilim
çalışmalarına ivme kazandırır. Birbirine yakın olan, aralarında ortak bir bağ bulunan ve anlam yönüyle birbirlerini tamamlayan
kelimelerin oluşturduğu dilsel alana kavram alanı denilebilir. Bir kelimenin anlamının öğrenmesinde ve öğretilmesinde kavram
alanının rolü büyüktür. Çünkü aynı kavram alanına ait kelimeleri bilmeyen için o kelimelerin manalarında bir belirsizlik oluşur
ve bu belirsizlikle anlatımda kelimler tesirini yitirir. Ayrıca aynı kavram alanı içinde olan kelimeler bir dilsel alan oluşturur ve bu
dilsel alan sayesinde toplumların dünya görüşü daha net anlaşılır. Diğer bir tabirle toplumların nasıl düşündükleri onların
kavramlara bakış açısıyla eşdeğerdir. Bu ve benzeri nedenlerden bir dilin kavram alanı sözlüklerinin olması hem dil eğitiminde
hem de dil öğretiminde önem arz etmektedir. Bu çalışmada, öncelikle, kavram alanı kuramının nasıl ortaya çıktığı ve geliştirildiği
ortaya konulacak; sözlükçülük geleneği içinde kavram alanı sözlüğünün ne olduğu anlatılacaktır. Son olarak da kavram alanı
sözlükçülüğünde Türk dilinin durumu değerlendirilecek; Türkçe eğitiminde ve öğretiminde kavram alanı sözlüklerinin
öneminden bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Dil Eğitimi, Dil Öğretimi, Kavram Alanı, Kavram Alanı Sözlüğü
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1. GİRİŞ
İnsanların bir kavrama bakış açısı o kavramın hangi kelimelerle ifade edildiğiyle doğrudan
orantılıdır. Bu nedenle kavram üzerine yapılan çalışmalar söz konusu olduğu dil kadar o dili
konuşan insanların kültürleri ve dünya görüşleri hakkında önemli bilgiler verir. Kavram,
Türkçe sözlükte, bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı olarak
tanımlanır. (TDK, 2011: 1358) Dil bilimi sözlüğünde kavram, ortak özellikler taşıyan bir dizi
olgu, varlık ya da nesneye ilişkin genel nitelikli bir anlam içeren, değişik deneyimlere uygun
düşen, dilsel kökenli her türlü tasarım, düşünü, imge; bir nesne, varlık ya da oluşun anlıksal
imgesi; gösterilen anlamlarına gelir. (Vardar, 2007: 132) Dünyaya ilişkin bilgilerimiz uzun
süreli bellekte depolanmış durumdadır ve bu bilgi hem ulumsal hem de bireyseldir. (Toklu,
2013: 94) Bellekte örgütlenerek kodlanan ve ortak özellikleri olan bir kavram tanımlarken
veya kavramın farklı özellikleri açıklanırken çoğu zaman başka kavramlardan yararlanılır.
Örneğin, ‘mensur şiir’ kavramı belleğe nesir, nazım, seci, edebiyat gibi kavramlarla
ilişkilendirilerek kodlanılır ve bu sayede insan zihninde var olan yeti, dünyadaki nesneleri
sınıflandırmayı genel kavramlara ulaşmayı sağlar. (Aksan, 2009: 40) Bu bilgiler ışığında,
kavramın iki işlevi olduğundan söz edilebilir. Kavramın birinci işlevi kavramların dünyayı
kavranabilir birimlere bölerek bilişsel ekonomiyi beslemesidir. Kavramın ikinci büyük işlevi
ise henüz algılanmamış bilgiyi tahmin etmemize izin vermesidir. Durum böyle olmasaydı,
karşılaştığımız her nesneyi farklı bir sözcükle tanımlamamız gerekecekti ki bu da bir dilin söz
varlığını dev boyutlara taşıyacaktı. (Atkinson ve dğ., 2002: 307) Bu ve benzeri nedenler, dil
ediniminde kavram öğretimini önemli kılmaktadır.
Eğitim terimleri sözlüğünde eğitim, “Yeni kuşakların, toplum yaşayışında yerlerini almak için
hazırlanırken, gerekli bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini
geliştirmelerine yardım etme etkinliği. 2. Önceden saptanmış amaçlara göre insanların
davranımlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesi. 3. Belli bir konuda,
bir bilgi ya da bilim dalında yetiştirme ve geliştirme. 4. Her kuşağa, geçmişin bilgi ve
deneylerini düzenli bir biçimde aktarma ya da kazandırma işi. 5. Eğitim ruhbilimi, eğitim
felsefesi, eğitim tarihi, öğretim programları, özel ve genel öğretim yöntemleri, öğretim
teknikleri, yönetim, denetim vb. eğitim ' ve öğretim alanlarını kapsamak üzere öğretmen,
yönetici ve eğitim uzmanı yetiştirmek amacıyla ilgililer için düzenlenen bütün kurslara ve bu
kurslarla ilgili bilimsel çalışmalara verilen genel ad. 6. Eğitbilim.” anlamarına gelir. Aynı
sözlükte öğretim ise “Belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işi. 2. Bir eğitim
kurumunda bir küme öğrenciye belli dal ya da konularda bilgi verme. 3. Öğrenmeyi
kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme eylemi.”
anlamlarına gelir. (TDK 1974) eğitimin ve öğretimin tanımları göz önünde
bulundurulduğunda kavramların öğreniminde dışarıdan bir müdahelenin olması gerektiği
aşikârdır. Bir kişinin nesneleri veya olayları bir sınıfa koyabilme ve bu sınıfa bir bütün olarak
tepkide bulunabilme durumunu kavram öğrenme olarak Gange’den aktaran Mehmet Özyürek
için kavramların öğrenilmesini etkileyen iki özellik vardır.
1. Kavramların yapısına ilişkin özellikler: a. Kavramın kurallarının yapısı b. Kavramın ilşkili
ve ilişkili nitelikleri c. Kavram taksonomisi gibi özellikler kavram öğrenmeyi etkilemektedir.
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2. Kavramın sunulmasına ilişkin özellikler: a. Kavramın olumlu ve olumsuz örnekleri b.
Örneklerin sırası c. Örneklerin benzerliği d. Açık anlatımla ya da yaratıcı yöntemle sunma gibi
kavramın sulmasıyla ilişkili özellikler kavram öğrenmede etkili olmaktadır. (Özyürek, 1984:
349-350)
Kavram gelişiminde gruplama, genelleme, ayırma ve tanımlama olmak üzere dört zihinsel
süreç vardır. Gruplama, bireylerin izlenimleri ve gözlemleri sonucu oluşur. Gruplama
sürecinde bireyler, gelişim düzeylerine göre gruplamalar yaparak çevrelerinde
gözlemledikleri obje ve olayları zihinlerine yerleştirerek gruplama yaparlar. (Malatyalı,
Yılmaz, 2010: 323) kavram gelişiminde genelleme, varlıkları ortak özelliklerine göre bir
grupta toplama sürecidir. (Kılınç, 2007: 27) İsminden de anlaşıldığı üzere ayırma sürecinde
kavramların birbirine benzemeyen farklı özelliklerinden yararlanılır. Kavram öğrenmede
önemli bir yer tutan kavramın ayırt edici ve ayırt edici olmayan özellikleri ile örnek olan ve
olmayanları, aslında kavram öğreniminde temelini oluşturmaktadır. (Kılıç, 2008: 225)
Kavram gelişimindeki son süreç tanımlamadır. Tanımlamada kavramın ne olduğunun cevabı
vardır.
Kavram öğretimi sürecinde önemli noktalardan biri, kavram öğretiminin sözcük öğretimi ile
ilişkisidir. Sözcük öğretimi kavram öğretimi sürecini tanımlayan, öğrenilmesi beklenen
kavramı somutlaştıran bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. (Gündoğdu, 2012: 33) Kavram
öğretmenin birçok yolu ve yöntemi vardır. Tümevarım, tümdengelim, alt anlamlılık
(hyponymy) , üst anlamlılık, kavram haritaları ‘örümcek ağı, zincir, hiyerarşik, balık kılçığı,
sıklık (frequency) ve kavram alanı sözlükleri. Kavram alanı sözlükleri bir dile bütüncül
bakma ve o dili konuşan insanların kültürlerini yansıtma özelliği yönüyle diğer yöntemlerden
ayrılır.
2. KAVRAM ALANI
Kavram alanı sözlüğünün ne olduğunu açıklamadan evvel kavram alanı kuramının ne olduğu
ve bu kuramın hangi aşamalardan geçerek günümüze nasıl geldiğini bilmek çalışmayı daha
anlaşılır kılacaktır. Kavram alanı kuramını Jost Trier, Ferdinand de Saussure’ün Genel
Dilbilim Dersleri kitabında bahsettiği değer anlayışından hareketle geliştirir. Saussure’ün
değer anlayışında sözcüğün içeriği, ancak kendi dışındaki öğelerin yardımıyla gerçekten
belirlenebilir ve aynı dil içinde, yakın kavramlar belirten bütün sözcükler karşılıklı olarak
birbirini sınırlandırır. (Saussure, 1998:169) Bir kavramın gerçek anlamda bilinebilmesi ve
anlaşılabilmesi için kavramın hangi kelimelerle ilgi içinde olduğu bilinmesi gerekir. Trier’in
anlayışına göre de kelime alanını, kelime grubunu, kelime örtüsünü mozaik misali meydana
getiren tek tek kelimeler- sayıları ve işgal ettikleri yer manasında- kavram blokunun
hudutlarını teşkil eder ve onu bölümler. (Trier, 1969:1) Kavramlar zihinde guruplanırken,
genellenirken, farklı özellikleriyle diğer kavramlardan ayrılırken ve tanımlanırken kendi
içinde yatay ve dikey bir alan oluşturur. Dil biliminde bu alana kavram alanı denir. Kavram
alanı, o kavrama yakın, komşu kelimelerle kendisini oluşturan alt anlamlı kelimelerin
toplamından oluşur.
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Kavram alanı kuramı hakkında araştırmalar yapan diğer bir Alman dil bilimcisi Leo
Weisgerber’dir. Weisgerber’ göre “ insanın hayat alanı bütün olarak her dili zihnen kaplar ve
bölümlere ayrılır. Bu dünya görüşünün organik yapısında her tali alan bütünden ayrılıp
organlaşır ve komşu alanların bir araya gelmesiyle hudutlanır. (Weisgerber, 1968: 20)
Weisgerber, dış dünyanın gerçekleri ile iç dünyanın yani zihni faaliyetlerin bir araya gelerek
oluşturduğu alanı “dil ara dünyası” olarak nitelendirir. (Weisgerber, 1968: 13) Bu dil ara
dünyasında milletlerin bir kavrama bakış açısını görmek mümkündür. Bu dil ara dünyasında
bir kavram anlamsal olarak kendi alanına giren eş anlamlı, yakın anlamlı, zıt anlamlı
kelimelerle o kavram içinde yer alan alt anlamlı kelimelerin toplamıyla uzuvlaşır. Bu nedenle
bir kavram, kendi kavram alanını oluşturan kelimelerle gerçek anlamda anlaşılabilir.
Alman dil bilimcilerinden sonra kavram alanlarının belirlemekte toplumsal etkenlere ve
ölçütlere başlıca yeri veren Georges Matoré geliştirdiği yöntem ve uygulamalarıyla kurama
yepyeni bir kimlik kazandırmıştır. (Vardar, Araklı, 2001: 169) Matoré’ye göre kavram
alanları incelemeleri sadece sözlük içerikli olmamalıdır. Toplumsal leksikolojiden hareket
eden Matoré, temel yasalarını toplumsal ölçütler ve yapısalcı ilkelerden oluşturur ve
kavramların eşzamanlı olarak incelenmesi için de şu önerilerde bulunur:
1. Kelime bağlı bulunduğu öbekten ayrılmamalıdır.
2. Kelimeler içinde yer aldıkları öbekte önemlerine göre sıralanmalıdır.
3. Kelimelerin kurduğu yapı oynaktır; bu oynaklık hem bütünde hem bütünün öğelerinde
görülür.
4. Sınıflandırmaya ve açıklamaya varılmalıdır; kelime hazinesi toplumu yansıttığından,
açıklama da ister istemez toplumsal nitelikli olacaktır. (170-171)
Sözlük çalışmalarını sosyolojinin bir disiplini sağlayan G. Matoré de araştırmalarında yapısal
dilbilimi yöntemlerini kullanarak kelimelerin bir bütünün parçaları olduğunu söyler. (Bayrav,
1998: 126) Buna göre, bütünün parçası olan kelime ve onun bağlı bulunduğu öbek bir kavram
alanı meydana getirir. (Vardar, Araklı 2001: 171) Bu kavram alanı içerisinde yer alan ögelerin
bazıları diğerlerinden daha önem arz eder. Matoré önemli olan bu kelimeye “tanık kelime”
veya “anahtar kelime” der. Kavram alanı kuramı hakkında araştırmaları olan diğer Fransız dil
bilimcisi Pierre Guiraud’dur. Guiraud’a göre kültür ve dil çalışmalarında kavram alanı büyük
önem arz etmektedir. Çünkü sözcükler, bir kavram alanını kaplayan “dilsel alan” oluşturur,
bir dünya görüşünü dile getirirler. Bu dünya görüşünü ortaya çıkarmamıza yardımcı olurlar.
(Guiraud, 1999: 91)
Necip Üçok, kelimeleri düşünme binasının kerpiçleri olarak görür ve bu kelimelerin ilmi bir
şekilde tetkik edilmesi gerektiğini söyler. (Üçok, 1947: 67) Bir dile ait kelimelerin
araştırılmasındaki birincil kaynaklardan biri o dile ait sözlüklerdir. Sözlükler, bir toplumun
belleğidir, dildeki kavramların anlamsal değerlerini ortaya koyabilmekte iyi bir kaynaktır.
(Günay, 2007: 33)
3. KAVRAM ALANI SÖZLÜKLERİNİN DİL EĞİTİMİNDE VE ÖĞRETİMİNDEKİ ÖNEMİ
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Türkçe Sözlükte, sözlük, bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini
alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerde karşılıklarını veren
eser, lügat olarak tanımlanır. (TDK, 2011: 2157) Nadir İlhan’a göre sözlük, bir veya birden
fazla dilin kelimelerinin bütününü veya bir bölümünü, genel amaçlı veya özel amaçlı olarak
içeren, anlam, açıklama ve örnekleriyle ortaya koyan ve daha çok alfabetik olarak
düzenlenmiş eserlerin genel adıdır. (İlhan, 2007: 15) Ahmet Kocaman, Doğan Aksan, Nadir
İlhan ve Emin Eminoğlu gibi araştırmacıların sözlük, sözlükçülük ve sözlük türleri gibi
konuları içeren önemli çalışmaları vardır. Bu çalışmalarda ismi geçen sözlük türlerinden biri
de kavram alanı sözlükleridir. Aksan, Abece sırasının temel alınıp alınmamasına göre
sözlükleri Abecesel sözlükler ve kavram (ya da kavram alanı) sözlükleri olmak üzere iki
grupta inceler. (Aksan, 2009: 76) Kimi dilcilerin adbilimsel (onomasiologique) sözlükler
dedikleri bu yapıtlarda temel alınan, bir dilin ya da karşılaştırmalı olarak çeşitli dillerin
sözvarlıklarının kavram alanlarına göre sıralanmasıdır. (77) Kavram alanı sözlüğü sözcükleri
yansıttıkları kavramlar ve ait oldukları kavram alanları bakımından sınıflayan, tanımlayan ve
açıklayan sözlüklerdir. (Hengirmen, 1999: 246) Türk dili alanında kavram alanı sözlüğü
konusunda terim karmaşası yaşanmaktadır. Pelin Kocapınar, “Kavram Sözlükleriyle İlgili
Terminoloji üzerine” adlı çalışmasında kavram sözlüklerinin adbilimsel sözlükler, düzensel
sözlükler, sistematik sözlükler, konusal sözlükler, konu tasnifli sözlükler, tematik sözlükler,
alfabetik olmayan (non-alphabetical), kavramsal (conceptual), ideografik (ideographic),
ideolojik (ideological), nosyonal (notional), onomasiolojik (onomasiological), semantik
(semantic), sistematik (systematic), tematik (thematic), konusal (topical) sözlük veya
thesaurus, leksikon (lexicon) gibi adlarla anıldığını söylemektedir. (Kocapınar, 2014: 745)
Kavram sözlükleri tabiri tam anlamıyla kavram alanı sözlükleri tabirini karşılamamaktadır.
Çünkü kavram sözlüklerinde kavram alanına girmeden sadece kavramların alfabetik şekilde
sıralanması söz konusudur ki nitekim bu isimle anılan ama kavram alanı şekilde
oluşturulmayan sözlükler vardır. Yukarıda zikredilen isimler de kavram alanı sözlükleri
terimini tam anlamıyla karşılamamaktadır. Bu alanla ilgili bu kadar farklı terimlerin
olmasının ve bu alanda birlikteliğin tam anlamıyla sağlanamamasının nedeni Türk dilinin tam
anlamıyla böyle bir sözlüğünün olmamasından kaynaklanmaktadır.
Kavram alanı sözlük çalışmaları Araplarda erken dönemlerde başlar. “El-Asma‘î’nin Kitâbu’lİbil (Deve Kitabı), Kitâbu’l-Hayl (At Kitabı), Kitâbu Esmâ’i’l-Vuḥûş ve Sıfâtuhâ (Yabani Hayvan
Adları ve Nitelikleri Kitabı), Kitâbu’n-Naḥl (Arı Kitabı), Kitâbu’n-Nebât ve’ş-Şecer (Bitkiler ve
Ağaçlar Kitabı) gibi belli konulara ilişkin kitaplar bunlara örnek gösterilebilir. (Subaşı, 2011:
241) Kavram alanı kuramını ortaya çıkaran Jost Trier’in memleketi Almanya’da kavram
alanı çalışmaları son derece önemlidir. Bunlardan biri Franz Dornseiff’in “Der Deutsche
Wortschatz Nach Sachgruppen” (Kavram Gruplarına Göre Alman Sözvarlığı) adlı eseridir.
Dornseiff bu eserinde Alman söz varlığına ait kavramları öncelikle 20 üst başlıkta toplar.
Sözlüğün birinci bölümü olan “Zeit” (Zaman) kavramı da Anfangszeit (Başlangıç zamanı) gibi
kendi içinde 38 alt başlığa ayrılır. Bu 38 alt başlıkta, her başlığa ait kelimeler kendi içinde
kavram alanı oluşturacak şekilde verilir. (Dornseiff, 1959: 13) Batıda kavram alanı kuramı
özellikleriyle hazırlanmış elektronik sözlükler oldukça yaygındır. Bu sözlüklerin Türkçe
karşılığı görsel sözlüklerdir. Bu sözlüklerde kelimeler, kavram haritası ve örümcek ağı
yöntemiyle hazırlanır. Ciddi emek ve yazılım isteyen bu sözlükler erişim kolaylığıyla hem
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zamandan tasarruf sağlamakta hem de görsel ve işitsel imkânlarla kişide daha kalıcı bir
öğrenmenin yolunu açmaktadır.

Şekil 1: kitap kelimesinin kavram alanı (http://wordvis.com/)

Gerçek anlamda, Türk dilinin kavram alanı sözlüğü bulunmamaktadır. Türk dilinde kavram
alanına yakın bir çalışma “Kavramlar Dizini” başlığıyla Recai Cin’e aittir. Bu çalışmada Cin,
kavram alanı kuralına göre oluşturduğu çalışmasında kavramları sadece dizin olarak
vermektedir. Kavramların anlamlarına dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Cin
“Kavramlar Dizini” çalışmasında “GELMEK” kelimesinin kavram alanını şu şekilde
vermektedir: Gelmek kar. Gitmek; gelmek, çıkagelmek, teşrif etmek, buyurmak, onur vermek,
şeref vermek, çatmak, uğramak, damlamak, gözükmek, düşmek, mümkün etmek, bastırmak,
dönmek, geri dönmek, avdet etmek, geliş, gelem, avdet, teşrif, gelen, varan (Cin, 1971: 304)
Kavram alanı sözlüğüne yakın bir sözlük çalışması da thesaure sözlükleridir. Thesaure,
günümüzde, “öncelikle belirli bir konu alanı için oluşturulan bili-belge yöntemi sistemleri
içinde konusu alandaki bilginin tanımlanmasını/ indekslenmesini ve erişimini en etkin
düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kullanılan bir araçtır.” Kavram alanı kuramı ilkelerine
yakın bir yöntemle oluşturulan “Türkiye Kadın Thesaurusu Kadın Konulu Kavramlar Dizini ”
adlı çalışma, “Genel, Antropoloji, Bilim, Dil/ edebiyat, Din/ dünya görüşü, Dinlenme/ serbest
zaman, Eğitim/öğretim, Ekonomi, Hane halkı/ ebeveynlik/ çocuk büyütme, Hukuk, Kadın
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çalışmaları, Medya, Psikoloji/ psikanaliz, Sağlık/ beden, Sanat, Siyaset, Sosyal ilişkiler, Yapı/
barınma” üst başlıklarından oluşmaktadır. “Hane halkı/ ebeveynlik/ çocuk büyütme” üst
başlığı altında da bu konuyla ilgili kavramlar dizin olarak yer almaktadır.
Aile, Aile içi hiyerarşi, Aile içi ilişkiler, Aile sosyolojisi, Aile tarihi, Ailenin bileşimi, Ailenin
toplumla ilişkisi, Ailenin yeniden birleşmesi, Akraba evliliği, Akrabalık yapıları, Alternatif aile
halkı, Ana merkezli toplumlar, Analıklar, Anaokulları, Anne çocuk ilişkisi, Anne kız ilişkisi,
Anne oğul ilişkisi, Anneanne torun ilişkisi, Anneler, Annelik… (Davaz, Talu, 2009: 172)
Kavram alanı sözlükleri için söylenen terimlerden biri de tematik sözlük kavramıdır. Tematik
sözlükler belirli bir konu veya tema etrafında hazırlanmış sözlüklerdir. (Mutlu, 2009: 817)
Ne var ki Türk dilinde yayınlanan tematik sözlükler Türk dilinin söz varlığındaki kelimelere
nüfuz edemez ve bu alanda yapılan çalışmalar belirli konular etrafında şekillenen
ansiklopedilerden ibaret kalır. Türk dilinde bu doğrultuda hazırlanan eserlerden biri “Théma
Larousse” ansiklopedisidir. Üst anlamlılıktan alt anlamlılığa doğru bir akışın olduğu bu
ansiklopedi; İnsan ve Tarih, Bugünün Dünyası, Bilim ve Teknoloji, Yaşam Bilimleri, Sanat ve
Kültür: Dünya, Sanat ve Kültür: Türk- İslam konularında altı ciltten oluşur. Bu eserin beşinci
cildi olan “Sanat ve Kültür: Dünya” ansiklopedisi kendi içinde “edebiyat, güzel sanatlar, müzik,
dans, sinema ve medya” bölümlerinden oluşur. “Dans” bölümü de kendi içinde “Dansın yapısı,
Büyü dansları ve Dinî danslar, Balo, Rönesans dansı, Saray balesi, Tiyatroda ve operada dans,
Pandomim-bale, akademi ve dans, Diaghilev ve Rus baleleri, dışavurumcu dans, çağdaş klasik
bale, post modern dans” alt başlıklarından oluşur. (Milliyet, 1993-1994) Türk dilinde tematik
sözlüğe örnek olabilecek diğer bir yayın “Memo Larousse Genel Görsel ve Tematik
Ansiklopedi” eseridir. Dört ciltten oluşan bu eserin konu başlıkları şu şekildedir. Birinci Cilt:
Evren ve dünya, hayvanlar ve bitkiler, takvimler, dünya tarihi, dinler mitolojisi; İkinci Cilt:
Dünya Halkları ve diller, Dünya Ülkeleri, Dünya Ekonomisi, Uluslararası Örgütler; Üçüncü Cilt:
Eserler ve Şaheserler, Keşifler ve İcatlar, İletişim ve Araçları, Formüller; Dördüncü Cilt: Vücut
ve Sağlık, Yiyecekler ve Beslenme, Ev Eşyası, Giyim ve Üniformalar, Salon Oyunları, İşaretler
ve Anlaşma. (Aydın Kitapları, 1991)
Türk dilinde, ‘Sınıflandırılmış Türk Atasözleri’(Yurtbaşı, 1994 ) , ve ‘Sınıflandırılmış
Kavramlar Sözlüğü (Türkçe Thesaurus)’ (Yurtbaşı, 2013) adlı çalışmalar kavram alanı
sözlüklerine benzer yöntemlerle yazılmış eserlerdir. Konularına göre tasnif edilerek yazılan
deyimler ve argolarla ilgili sözlükler de bu gruba dâhil edilebilir.
Anlam sözlüğünde bir kelime ele alınıp anlamları gösterilmeye çalışılırken, kavram
sözlüğünde, bunun tersine bir yaklaşımla, hangi kelimelerle bir kavramın nasıl ifade edildiği
incelenir. (Ülkü, 2011: 266) Bu sayede bir kavram, kendini oluşturan alt ve komşu
kelimelerle iyice anlaşılır hale gelir. Ayrıca, bu kavram ya da kavram alanı sözlükleri ya bir
dilin içyapısının, anlatım yollarının, inceliklerinin belirlenmesi, gerçeği yansıtmadaki
ayrıcalıklarının ortaya konması amacıyla hazırlanır ve dil-düşünce ilişkisinin
araştırılmasında, kimi dilbilim konularının aydınlatılmasında yararlı olur; ya da dil
akrabalıklarının, geniş anlamdaki adbilim sorunlarının araştırılması ve aydınlatılmasına
yardımcı olacak biçimde düzenlenir. (Aksan, 1999: 77)
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Başta zikredildiği üzere kavram alanı sözlüklerinin özelliklerinden biri de bir milletin dünya
görüşü ve kültürünü yansıtması yönüyledir. Arapçada devenin 66 adı vardır. Oysa Türkçede
deve için kullanılan kelimeler bir elin parmaklarını geçmez. Eskimo dilinde kar için kullanılan
125 kelime vardır. Türkçede kar için kullanılan kelime bir elin parmaklarını geçmez. LeviStrauss, dilinde yüzlerce yaprak kelimesi bulunan Afrika dillerinden bahseder. (Bacanlı,
2011: 45) işte, Araplar için devenin, Eskimolar için karın, Amazon da yaşayan insanlar için
ağaçların, Türkler için akrabalığın ne derece önemli kavram ya da kavramlar olduğunu
kavram alanı sözlükleriyle anlarız. İnsan dili, sadece, anlamları aktarmaya yarayan bir araç
olmakla kalmayıp, kendi başına da, o dili kullanan toplumun dünyaya bakış açısını belirten
bir örnek olacaktır. Akrabalık bağlantıları açısından dayı, amca, enişte veya yenge, görümce
baldız, elti gibi ayrı ayrı sözcüklerle belirtilmiş ilintileri, birer tane sözcüklerle geçiştiren batı
dillerinden bazılarını kullanan kimseler, Türkçedeki bu sözcükleri öğrenmekle, kendi
dillerindeki bir sözcüğün karşılığını bulmuş olmaktan çok daha öteye, insan arasındaki
akrabalık bağlantılarının böylesine işlenmiş olabileceğini öğrenmiş olacaklar. Dünyaya, böyle
bir başka açıdan bakmak ise, insan düşüncesine bir esneklik verebilmektedir. (Başkan, 1969:
98) Nitekim Türkçe Sözlükteki akrabalık adlarını önce kavram alanına göre inceleyen ve
çalışmasının sonunda akrabalık kavramına giren 287 kelimeyi kavram alanı sözlüğüne örnek
olacak şekilde alfabetik veren Selim Emiroğlu, bu yöntemle Türkler için akrabalık kavramının
ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. ( Emiroğlu: 2012) Kavram alanı yöntemiyle
yazılan Orhun Yazıtlarında İtaat Kavramı (Çetin, 2009) adlı çalışmada, bağımsızlıklarına
düşkün olan Türk milleti için yönetim alanında ve askerî alanda itaat etmenin ne derece
önemli olduğu görülmektedir.
Kavram alanı sözlükleri çalışmalarının dil edinimine önemli bir katkısı da kalıcı ve anlamlı
öğrenmeyi sağlamasıdır. Burada, kavram alanı sözlüklerinin psikolojide Gestalt’ın bilişsel
öğrenme sürecine yaklaştığı söylenebilir. Gestalt’ın benzerlik ve süreklilik ilkesinde bazı
duyusal özellikler veya belirli bir yönde ilerleyen uyarıcılar her ne kadar parça halinde olsalar
da gereken ilgi gösterildiğinde veya şartlar sağlandığında bir bütün olarak algılanır ve
böylece bilişsel süreç istenilen yönde tamamlanmış olur. Kelime öğrenimi de bilişsel bir
süreçtir ve kelimeye ancak bu bütün münasebeti içinde sahip oluruz. Şayet münferit kelime
işaretinin anlaşılması gerekirse, kelime işaret alanı bütün olarak hatırda olmalıdır ve
münferit kelime işareti alan hatırda olması derecesinde anlaşılır, ancak bu bütün içinde ve
bütün sayesinde mana ifade eder. Bir kelimenin değeri ancak komşu ve birbirine karşı koyan
kelimelerin değerleriyle hudutlanırsa anlaşılır ve ancak bütünün parçası olarak manası
vardır. (Trier, 1969: 3-4) Kelimeleri bir bütünün parçası olarak gösteren kavram alanı
sözlükleri bu özelliğiyle de dil ediniminde ve kavram öğrenmede önemli bir yere sahiptir.
4. SONUÇ
Kavram alanı sözlüğü çalışmaları hem anadilin hem de yabancı bir dilin edinimini
kolaylaştırıcı özelliğiyle dikkat çekmektedir. Bir kavramın alanına ne kadar kelime girdiğini
normal bir sözlükten bulmak oldukça zordur. Ayrıca, bulunan bu kelimelere tek tek bakıp
anlamlarını öğrenmek, kelimeler arasındaki ilişkiyi kavramak çok zaman alacaktır. Bunun
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aksi bir durumunda kavram alanına bakılmaksızın alfabetik sözlükten bakılan her kavram
eksik öğrenilecektir. Dil ediniminde, kavram alanı sözlüklerinin önemini, metaforik bir
anlatımla, Mevlana’nın Mesnevi’sindeki şu hikayecikle örneklendirebiliriz:
Bir fil karanlık bir ahırda bulunuyordu. Hintliler onu halka göstermek için getirmişlerdi. Fili
görmek için karanlık yere birçok kişi toplanmıştı. Karanlıkta fili gözle görme imkânı olmadığı
için, herkes ellerini sürüyor, o şekilde onu anlamaya çalışıyordu. Meraklılardan birinin eline
filin hortumu geçti. O adam; “Fil bir oluğa benziyor!” dedi. Başka birinin eli filin kulağına
dokundu. Fil ona yelpazeye benzer zannını verdi. Birisi elini filin ayağına sürdü. O adam da;
“Filin şeklini direk gibi gördüm.” dedi. Birisi de elini filin sırtına koyduğu için; “Bu fil taht
gibidir.” dedi. Böylece herkes filin bir yerine dokundu; neresine dokundu ise, onu nasıl sandı
ise, fili ona göre anlatmaya çalıştı. Onların sözleri; dokunuşları, sanışları yüzünden birbirine
aykırı düştü. Birisi ona “dal” dedi, öbürü “elif” adını taktı. Eğer onların her birinin elinde mum
bulunsa idi, sözlerinde ayrılık, aykırılık olmazdı. (Can 2014: 90-91)
Bu hikâyecikteki mumu kavram alanı sözlüklerine benzetebiliriz. Kavram alanı sözlüğü
olmaksızın, el yordamıyla, bütün içinde değerlendirilmeyen her bir kavram eksik
öğrenilecektir.
Sonuç olarak bir kavram, bir kültürde ne kadar önemliyse o kültürün oluştuğu dilde o
kavrama ilişkin söz varlığı o kadar çok olmaktadır. Bir dilin söz varlığındaki kavramların ne
olduğunu, hangi özelliklere sahip olduğunu, kendi alanları içinde hangi kelimeleri
barındırdığını veya hangi kelimelere anlamsal yönüyle komşu olduğunu ortaya koyacak
çalışmalardan biri kavram alanı sözlükleridir. Bu sözlükler, hem bir dildeki kelimelerin anlam
özelliklerini hem de o dili konuşan milletin kültürünü ve dünya görüşünü yansıttığı yönüyle
önemlidir. Her ne kadar kavram alanı yöntemiyle yapılmış çalışmalar olsa da Türk dilinin
bütün kavramlarını kuşatacak bir şekilde kavram alanı sözlüğünün olmaması büyük bir
eksikliktir.
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ABSTRACT

The factors effecting language learning, one of which is cultural differences, are discussed in different platforms. It
is observed by the researchers that in the year 2013-2014 the Turkish students in the English preparatory
program didn’t have the need of cultural exchanges in both classroom environment and outside the classroom,
whereas the international students who all have different cultural backgrounds had the need of exchanging their
own cultural experiences. Due to these observations the researchers have decided to conduct a research. Two
groups the Turkish students in the English preparatory program and the international students who were
carrying on Turkish classes were observed as sample groups. A questionnaire was given to both groups as the
method of the research. As a result, it is seen that different cultural backgrounds had a positive effect on learning
foreign languages.
Key words: learning foreign languages, cultural differences, YTB (Directorate of Turkish Citizens Abroad and Related
Communities)

ÖZET

Yabancı dil öğretimi yapılan gruplarda, dilin öğrenilmesini etkileyen faktörler çok yönlü olarak tartışılmaktadır.
Tartışılan bu faktörlerden birisi de kültür farklılıkları olarak öne çıkmaktadır. 2013 – 2014 Eğitim Öğretim yılında
Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda aynı dil ve kültüre mensup İngilizce hazırlık sınıfında
bulunan Türk öğrenciler, sınıf içi ve dışı etkinliklerde kültür alışverişi gereksinimi hissetmezken, uluslararası
öğrencilerin oluşturduğu Türkçe sınıfında bu ihtiyacın çok daha fazla hissedildiği araştırmacılar tarafından
gözlemlenmiştir. Bu gözlem sonucu söz konusu araştırma yapılmaya karar verilmiştir. Bu sebeple bu çalışmada
Türk öğrencilerden oluşan İngilizce hazırlık sınıfı ile farklı ülkelerden gelen öğrencilerin oluşturduğu bir Türkçe
sınıfı araştırmamızda örneklem olarak izlenmiş, araştırmanın uygulama yöntemi olarak anket tekniği tercih
edilirken, sınavlardan aldıkları notlar ve yılsonu başarı durumları da değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın
sonucunda uluslararası öğrencilerden oluşan sınıflarda kültürel farklılıkların, yabancı dil öğrenimine olumlu katkı
sağladığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: yabancı dil öğrenimi, kültürel farklılıklar, YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı)
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1. GİRİŞ
İnsanoğlu toplumsal bir varlık olduğundan her zaman çevresiyle etkileşim ve iletişim
ihtiyacı içinde olmuştur. Bu durum çoğu zaman kendisiyle ilgili şeyleri veya çevresinde
olan biteni anlama ve anlatma ihtiyacı olarak ortaya çıkmıştır. Dil ve kültür arasındaki
bağlantı ise yine insanoğlunun iletişim ve etkileşim ihtiyacı kadar eskidir. İki insan bir
araya geldiği anda birbirlerini anlayabilmek için dili kullanırlar. Farklı toplumlardan
insanlar bir araya geldiğinde ise kültürel farklılıkları anlayabilmek ve anlatabilmek için
yine dile ihtiyaç duyarlar. Zira insanda olan merak duygusu insanı, kendisinde veya
kendi toplumunda olmayan, ya da başka toplumlarda var olan farklı kültür ögelerini,
öğrenmeye ve tanımaya iter. Bu farklılıkları öğrenebilmek için ise o farklı kültüre ait dili
veya farklı kültüre ait insanlarla anlaşabileceği ortak bir dili öğrenmeyi gündeme
getirir. İşte tam bu noktada yabancı dil öğrenimi ve öğretimi öne çıkar.
Birçok değişik tanımı olan kültür, farklı disiplinlerde kendisine yer bulmaktadır ve artık
yabancı dil öğretiminde de kültür ögeleri sıkça yer almaya başlamıştır. Dahası birçok
dilbilim ve dil öğretim alanındaki uzmanlara göre yabancı dil öğretimi sürecinde, kültür,
göz ardı edilmemesi gereken önemli bir unsurdur.
Bugün yabancı dil olarak Türkçe öğreten kitaplarda Türk kültürüne ve değişik
kültürlere ait ögeler sıkça yer almaktadır. Bu sayede yabancı dil olarak Türkçe’yi
öğrenen öğrenciler hem Türk kültürünü tanımakta hem de kendi kültürlerine ait ilgili
ögeleri sınıf ortamındaki öğrenme sürecine katmaktadırlar. Değişik kültürlere mensup
öğrencilerden oluşan sınıflarda, tam bir kültürel zenginlik meydana gelmektedir.
İngilizce öğretimi yapılan sınıflarda kullanılan ders kitaplarında da gerek hedef dilin
konuşulduğu ülkelerin kültürüne ait, gerekse farklı ülkelerin kültürle rine ait ögeler yer
almaktadır. Bunun bir amacı da öğrenci motivasyonunu artırmak ve derse katılımını
sağlamaktır. Ancak, üniversitemizdeki İngilizce sınıflarında çok kültürlü bir sınıf
atmosferi olmadığı için, öğrenciler arasında kültürel bilgi alışverişi ihtiyacı, Türkçe
sınıfları ile karşılaştırıldığında daha az görülmektedir. Kültür ögeleri ile ilgili konulara
ve aktivitelere fazla ilgi ve katılım göstermedikleri yönünde görüşler ağırlık kazanıyor.
Bunun sebebi ise çok kültürlü sınıflarda bulunmadıkları için, öğrenciler arasında
birbirlerine aktaracakları ya da birbirlerinden öğrenecekleri yeni bilgilerin olmadığı
şeklinde bir görüş ortaya çıkmış ve bunun sonucunda da iki örnek grup bu bağlamda
izlenmeye başlanmıştır.
Bu çalışma sınıf içi kültür farklılıklarının dil öğrenimine etkileri hakkında olacağına
göre, öncelikle ‘kültür’ün tanımından yola çıkalım.
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ise, kültür (ekin, eski dilde hars) kavramının tanımı şu
şekildedir: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi
değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve
toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.
Bir halkın ya da bir toplumun özdeksel ve tinsel alanlarda oluşturduğu ürünlerin tümü:
Yiyecek, giyecek, barınak, korunak gibi temel gereksemelerin elde edilmesi için kullanılan her
türlü araç gereç; uygulanan teknikler; düşünceler, beceriler, inançlar, geleneksel, dinsel,
toplumsal, politik düzen ve kurumlar; düşünce, duyuş, tutum, davranış ve yaşama
biçimlerinin topu. Budunbilim Terimleri Sözlüğü
1.Bir toplumu ya da halkı duyuş, düşünüş, yaşayış bakımından öbürlerinden ayıran ve gerek
özdeksel gerek tinsel alanlarda oluşturulan ürünlerin tümü. 2. Bir topluma ya da bir halk
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topluluğuna özgü düşünce ve sanat yapıtlarının tümü. 3. Usavurma, beğeni ve eleştirme
yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Eğitim Terimleri
Sözlüğü
Modern toplumlarda bir toplumu diğerinden ayıran şeyler, o toplumun değerleri, sembolleri,
yorumları ve bakış açılarıdır. Günümüz toplumbilimcilerinin kültür tanımlarını vermek,
burada kaydadeğer olacaktır.


Damen’a göre kültür, gündelik yaşamla ilgili öğrenilmiş ve paylaşılmakta olan
davranış kalıplarıdır. Bu davranış kalıpları, bütün toplumsal etkileşimlerde kendini
yaygınca gösterir. Kültür insanoğlunun uyarlanabilir temel mekanizmasıdır. (Damen,
1987: 367) Kültür bu kadar merkezde iken, kültürü dilden ayırmak mantıklı
olmayacaktır. Kültür, dilin içindedir, ya da dil aracılığıyla yansıtılmaktadır.



Diğer dillerin konuşucularına karşı algı ve tutum sorusunun dil öğretiminin eğitimsel
amaçları konusunda, önemli bir yeri vardır. Psikolojide tutum ve öğrenme arasındaki
ilişki göz önüne alındığında, dil öğreniminin eğitimsel amaçları arasında diğer
kültürlere karşı olumlu tutum ve algı geliştirmek olduğu söylenebilir. (Byram,
2008:94).



Grup içi kültürlerarası iletişimin psikolojik etkilerini inceleyen bir çalışmanın
özetinde Bochner (1982:16) yaygın kanının aksine, sadece grup içi gerginliği değil,
aynı zamanda önyargıları, düşmanlığı, ve ayrımcılık duygularını da azaltır.
Politikacıların, din adamlarının sık sık şunu söylediğini duyabiliriz: Farklı kültürel
geçmişlerden gelen insanların birbirleriyle iletişime geçmeleri sağlanabilseydi,
kesinlikle birbirlerinin bakış açılarını takdir edeceklerdir ve anlayış göstereceklerdir,
birbirlerine saygı duyup, birbirlerini seveceklerdir. Bu tutum değişikliklerinin sadece
diğer kültüre daha fazla maruz kalmakla gerçekleşemeyeceğini; ya direk
deneyimlemeyle ya da yabancı dil sınıflarında dolaylı deneyimlemeyle
gerçekleşebileceğini ifade ediyor. (Bochner, 1982: 23).



Tseng (2002)’in
‘perspektif bilinç’ olarak adlandırdığı görüşüne paralel olarak
(Tomlinson & Masuhara, 2004:7) öğrencilerin sadece ‘farklılıkları’ anlamalarını değil,
aynı zamanda kendileri için bilinen ve tanıdık şeylerin başkaları tarafından farklı
olarak algılanabileceğini anlamalarını sağlayarak kültürlerarası farkındalığı
güçlendirmek de hayati önem taşıdığını ifade ediyor.

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere insan- toplum, toplum- kültür, kültür- dil
etkileşimi bir döngüdür. Bu bağlamda, dil ve kültür birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar. Dil
kültürün aktarılmasında kullanılan bir araçtır.
Yabancı dil öğretiminde, öğretimi iyileştirmek amacıyla, dilin kullanıldığı toplumsal ve
kültürel bağlamları göz önünde bulundurmak, iki boyutlu bir hedefi içermektedir: Dilsel
beceriyi bütünlemek ve kültürler arası iletişimi sağlamak. Yine buradaki dayanak noktası dil
ve kültür arasındaki yakın ilişkidir.
Dil becerilerinin kültürel öğelerle edindirilmesi hedeflenirken göz önünde bulundurulması
gereken olgulardan biri de "Kültürlerarasılık"tır. İçinde bulunduğumuz çağda yaşanan önemli
toplumsal olgulardan birini ifade eden "kültürlerarasılık" kavramı gibi, "çok kültürlülük",
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"kültürel çokluk", "kültürel ortamlar", "yabancı kültür" gibi kavramlar beşeri bilimlerde ve
sosyal bilimlerde pek çok yeni araştırmanın konusunu oluşturan kavramlar olmakla birlikte,
artık günlük yaşamda ve dil öğretimi sürecinde de kullanılmaya başlanmıştır.
Eğer hedef iletişimsel becerilerin edinimi ise, bu becerilerin edinimi, kültürel becerilerin
edinimi ile bütünleşmediği takdirde iletişimsel becerilerin uygun biçimde edinimi söz konusu
olamayacaktır. Dolayısıyla, iletişimin hızla önem kazandığı bir çağda, kültürel becerilerin
kazandırılması yabancı dil öğretiminde başlıca hedeflerden birini oluşturmak zorundadır.
İletişimsel bakış açısından, bu becerilerin kazandırabilmesi için "kültürel budunbilim" ve
"kültürler-arasılık" alanlarından yararlanılması, biri dilsel, diğeri toplumsal olmak üzere iki
boyutlu bir hedefi gerçekleştirmeyi sağlayacaktır. Söz konusu hedefin gerçekleştirilmesi için,
her şeyden önce, en önemli rolü üstlenen öğretmenlerin gerekli ve yeterli ölçüde kültürel ve
"kültürlerarası" donanıma sahip olmaları da öncelikli koşullardandır.
Çok kültürlü iletişim, yabancı dil öğretimi açısından bakıldığında, uluslararası sınıflarda, bilgi
boşluğu yaratacak en önemli unsurlardan biridir. Yabancı dil derslerinde, gerçeğe yakın
iletişim kurdurabilmek için öğretmenler yapay olarak iletişim ortamı yaratmaya çalışırken,
çok kültürlü sınıflarda bu durum için öğretmenlerin ayrıca bir çaba sarf etmelerine gerek
kalmamaktadır. Dolayısıyla, öğretmenin bu tip öğrenme aktiviteleri düzenlemesine gerek
olmadan öğrenciler arasında gerçek iletişim için gerekli olan bilgi boşluğu doğal olarak
bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, sınıf arkadaşının kültürü hakkında bilgisi olmadığından,
gerçek iletişim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
Yabancı dil öğretim metotlarından iletişimsel metot uygulamalarına göre, sınıf
ortamında gerçek iletişimi yaratabilmek için, bilgi boşlukları durumları kurgulanmaya
çalışılır. Bu durumlarda öğrencilerden beklenilen, arkadaşıyla kuracağı iletişimde
bilmediği bir şeyi öğrenmesidir. Öğretmenin bu konuda bir kurgulama yapmasına gerek
kalmadan öğrenciler birbirleriyle veya birbirlerinin kültürleriyle ilgili öğrenmek
istedikleri birçok yeni bilgiyi paylaşırlar.
2. YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma öğrencilerin kültürel farklılıkların yabancı dil öğrenimine etkisini
incelemek için betimleme yöntemi kullanılarak yapılmış bir çalışmadır.
Örneklem
Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda
uluslararası öğrencilerden oluşan Türkçe sınıfı ile İngilizce Hazırlık Eğitimi
almakta olan İngilizce sınıfı örneklem olarak alınmıştır. Her iki grupta da A2
düzeyinde 20’şer öğrenci bulunmaktadır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Herhangi bir not karşılığı olmaksızın, gönüllülük esasına dayalı olmak şartıyla
uluslar arası gruptan kendi ülkelerini, İngilizce hazırlık sınıfından ise kendi
şehirlerini tanıtan bir sunum hazırlamaları ve ayrıca kültürlerindeki özel gün,
bayram veya festivallerle ilgili bir tanıtıcı yazı yazmaları istenmiştir.
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Bu çalışmalarının ardından her iki gruba da derecelemeli, iki cevaplı ve birden
çok seçeneğin işaretlenmesine imkan veren 3 ayrı bölümden oluşan 40 soruluk
birer e-posta anketi uygulaması yapılmıştır. Sonuçların istatsitiksel verileri
analiz edilmiştir. Meslektaş gözlemleri için ise eşzamanlı olarak hem Türkçe
hem İngilizce/Almanca/Fransızca derslerini veren öğretim elemanlarına açık
uçlu sorulardan oluşan anket uygulaması yapılmış ve sonuçlar analiz
edilmiştir.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce ve Almanca Hazırlık
eğitimi uzun yıllardır verilmekte iken, 2013 – 2014 Eğitim Öğretim yılında yoğun ve
uzun süreli olarak ilk kez Yabancılara Türkçe Öğretimine başlanmıştır. İlk kez olmasına
rağmen uluslararası öğrencilerden oluşan sınıf(lar)da öğrencilerin yabancı dil olarak
Türkçe’yi öğrenme konusunda daha istekli, gayretli ve derse daha katılımcı oldukları
dikkati çekmiş ve bu motivasyon farklılığının sebepleri sorgulanmaya başlanmıştır. Bu
konuda aldıkları bursun devamlılığındaki yaptırımlar, eğitimlerine Türkçe olarak
devam edecekleri gibi etkenlerin yanında, sınıflarında ve çevrelerinde bulunan farklı
kültürlere ait kendileri için yeni olan kültürel ögeleri de tanıma ve öğrenme isteği
sorusu öne çıkmıştır. Farklı kültürlerin birlikte olduğu Türkçe sınıfında, öğrenciler önce
ders kitabında yer alan Türk kültürü ile ilgili konuyu anlamaya çalışmış, sonra kendi ait
olduğu kültürü tanıtma ve ayrıca sınıfındaki diğer öğrencilere ait aynı konudaki adetleri veya
kültür ögesini öğrenme ve tanıma isteği duymuştur. Bütün bu süreç sırasında öğrenciler
hedef dil olan Türkçe’yi kullanmak durumunda kalmıştır.
Öte yandan, İngilizce hazırlık sınıf(lar)ında öğrencilerin İngilizce’yi öğrenme konusunda
motivasyonlarının Türkçe sınıfıyla aynı düzeyde olmamasının en önemli sebeplerinden
biri sınıf ortamlarında kültürel farklılıkların çok fazla olmaması biçiminde dikkati
çekmeye başlamıştır. Bu sınıflarda, öğrenciler arasında belirgin bir kültür farklılığı
olmadığı için, başka bir deyişle sınıf arkadaşları hakkında öğreneceği pek fazla yeni bir şey
bulunmadığından, iletişimi hedef dil olan İngilizce yerine, sınıf dışı ortamlarda, kendi
anadillerinde kurmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla bu konulardaki bilgi alışverişlerini
Türkçe olarak yapmışlardır.
Kültürü oluşturan ögelerden, düğün, dini ve milli bayramlar, özel günler, cenaze törenleri,
geleneksel kıyafetler, yemekler, batıl inançlar, deyim ve atasözleri, çocuk oyunları gibi kendi
kültürlerine ait konular işlenirken uluslararası gruptaki öğrencilerin daha istekli olduğu
görülmüştür. Bu noktaların hepsinde her iki grubun öğrencileri de kendi grupları içinde
hemen hemen aynı davranışları göstermekte iken, bu davranışlarda, iki grup
karşılaştırıldığında belirgin farklılıklar dikkati çekmektedir. Başka bir deyişle, bu konular
işlenirken Türkçe grubu daha motive iken, İngilizce sınıfının bu tür konuların çoğunda daha
az katılım gösterdikleri düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu farklılıkları ölçebilmek amacıyla,
öğrencilere çeşitli yazma ve sunum ödevleri verilmiştir. Yazılı ödev olarak ‘bayramlar ve
festivaller’, sunum ödevi olarak ise ‘ülke ve şehir tanıtımı’ hazırlamaları istenmiştir.
Her iki grubun da öğrencilerine not karşılığı olmaksızın, gönüllülük esasına dayalı olarak
kendi bayram ve festivallerini tanıtan bir yazma ödevi verilmiştir. Ayrıca aynı öğrencilere
ödev ve sunum hazırlama süreci ile ilgili düşünce ve deneyimlerini öğrenmek ve
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değerlendirmek amacıyla anket uygulanmıştır. Bunun dışında, hem Türkçe hem de İngilizce
sınıflarında ders veren öğretim elemanı arkadaşlarımıza açık uçlu sorulardan oluşan kısa bir
anket uygulanmıştır.
İngilizce ve Türkçe öğrencilerinin anket sonuçlarının yorumları:


İngilizce hazırlık sınıfından anketi cevaplayan öğrencilerin yaş aralığı 18-20, %60’ı
kız, %40’ı erkek ; Türkçe sınıfında ise yaş aralığı 20-25, %65’i erkek, %35’i kızlardan
oluşmaktadır.



Türkçe sınıfının öğrencilerinin tamamı yazma ödevini gönüllülük esasına dayalı
olarak yapmışken, İngilizce sınıfının öğrencileri %60’ı ödevini yapmamışlardır.



Yazma ödevini yapanların arasından Türkçe sınıfında olanların %75’i kelime
bilgisinde artış olduğunu ifade ederken, İngilizce sınıfında bu oran %20’dir.



Yeni öğrendiği kelimeleri kullandığını ifade edenlerin oranı Türkçe sınıfında %75
iken, İngilizce sınıfında %80’dir.



Türkçe sınıfındaki öğrencilerin %75’i konuyla ilgili dilbilgisi öğelerini kullandığını
belirtirken İngilizce sınıflarında bu oran %50’dir.



Türkçe sınıfındaki öğrencilerin %45’i bu sunum ödevinin öğrenimine olumlu katkı
sağladığını belirtirken, İngilizce sınıfında bu oran %20’dir.



Türkçe sınıfındaki öğrencilerin %55’i ülke sunumu için hevesli olduğunu ifade etmiş
ve not karşılığı olmayan isteğe bağlı bu sunum ödevini öğrencilerin %95’i hazırlayıp
sunmuştur, öte yandan İngilizce sınıfında ise hevesli olduğunu ifade edenlerin oranı
%25’tir.



Her iki grubun da seviyesi A2 düzeyinde iken, Türkçe sınıflarındakilerin %60’ı,
İngilizce sınıfındaki öğrencilerin %10’u kendilerinin dil seviyesini sunum yapmak
için yeterli gördüğünü ifade etmiştir.



Türkçe sınıfındaki öğrenciler sunum yapan diğer arkadaşlarını izleme konusunda
genel olarak olumlu düşünce belirtirken, İngilizce sınıfındaki öğrencilerin ise sadece
%25’i diğer sunumları izlemeyi ilginç bulmuştur.



Her iki grubun öğrencileri de sunumu hedef dilde yapmanın zor olduğunu ve aynı
sunumu kendi anadillerinde yapmayı tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Ancak,
Türkçe grubundaki öğrencilerin %75’i bu sunumu çok sayıda kişiye yapmanın yararlı
olduğunu düşünürken, bu oran İngilizce sınıfında %35’tir.



Ders kitabındaki yemekler konusu işlenirken, Türkçe öğrencilerinin %60’ı Türk
yemekleri hakkında bilgi edinmek isterken, İngilizce öğrencilerinde bu oran sadece
%20’dir.



Türkçe sınıfında ders içeriğinde farklı kültürleri içeren konuların olması öğrencilerin
%95’inin ilgisini çekmiş, benzer şekilde İngilizce sınıfında da bu oran %75 olarak
görülmüştür.
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Her iki sınıfta bir başka paralel nokta ise her kültürün öğrenilmesi gereken yönleri
olduğuna dair görüştür. Türkçe sınıfında bu oran %90, İngilizce sınıfında ise %75’tir.



Sınıf ortamındaki aktivitelerde kültürel farklılıkların ortaya çıkması Türkçe sınıfında
%80 oranında kabul görürken, bu oran İngilizce sınıfında %40 olarak görülmüştür.



Öğretmenlerin ders sırasında öğrencilerin kendi kültüründen örnekler vermeleri
konusunda her iki grupta benzerlik görülmüş ve rakamsal olarak Türkçe sınıfında
%75, İngilizce sınıfında %85’tir.



Farklı kültürlerin aynı sınıfta bulunmalarını Türkçe sınıfında öğrencilerin %80’i,
İngilizce sınıfında ise %70’i tercih etmektedir.



Farklı kültür öğelerini bilmenin kendilerine farklı bakış açısı sağladığına inanan
öğrenci oranı Türkçe sınıfında %100 iken İngilizce sınıfında bu oran %85’tir. İkili ya
da grup çalışmalarında farklı kültürlerden arkadaşlarının olmasını tercih eden
öğrenci oranı Türkçe sınıfnda %100 iken, İngilizce sınıfında %50 olarak
görülmektedir.



Türkçe sınıfında, öğretmenlerin eğitim programlarında kültürel farklılıkları dikkate
almasını destekleyen %85 oranında öğrenci varken, bu oran İngilizce sınıfında %35
olarak görülmektedir.



Türkçe sınıfında öğrencilerin %80’i sınıf arkadaşlarının kültürel açıdan birbirlerinden
üstün ya da zayıf olmadıklarını düşünürken, bu oran İngilizce sınıfında %55 olarak
ortaya çıkmaktadır.



Türkçe sınıfında öğrencilerin %95’i farklı kültürel öğeler öğrenmeye özen
göstermekte ve yine bu öğrencilerin %90’ı sınıfındaki farklı kültürleri tanımak için
çaba sarf ettiğini ifade ederken, bu durum İngilizce sınıfında sırasıyla %30 ve %50
olarak görülmüştür.



Türkçe öğrencilerinin %95’i öğretmenlerin, öğrencilerin kendi kültürel değerlerini
sınıf ortamına taşımalarına fırsat sağlamalarından memnun olduğunu ifade ederken,
bu oran İngilizce sınıfında %60 olarak görülmüştür.



Yine Türkçe sınıfında öğrencilerin %75’i öğretmenlerin farklı kültürlerden gelen
arkadaşlarına nasıl yaklaşılacağını bilmelerinin önemli olduğunu düşünmekteyken,
İngilizce sınıfında bunun önemli olduğunu düşünenlerin oranı sadece %35’tir.



Türkçe sınıfında öğrencilerin büyük çoğunluğu hazırladıkları sunumun akıcılık,
konuşma ve dinleme becerilerine olumlu katkı sağladığını ifade ederken, bu sıralama
İngilizce sınıfında konuşma, dinleme ve telaffuz olarak ortaya çıkmıştır.
Meslektaş görüşlerinin yorumları:

1. Türkçe derslerindeki öğrencilerin hedef dili öğrenme motivasyonu ile İngilizce /
Almanca / Fransızca sınıflarındaki öğrenci motivasyonunu karşılaştırdıklarında;
Türkçe sınıfındaki öğrencilerin motivasyonunun çok yüksek, İngilizce / Almanca /
Fransızca sınıflarındaki öğrencilerin ise oldukça düşük olduğunu, Türkçe
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öğrencilerinin proje, sunum hazırlama konularında daha gayretli olduklarını ancak
İngilizce / Almanca / Fransızca sınıflarındaki öğrencilerin ise sunum yapmak
konusunda çekingen davrandıklarını, daha çok dilbilgisi öğrenmeye meyilli
olduklarını gözlemlemişlerdir.
2. Türkçe sınıflarındaki öğrenci motivasyonunu daha yüksek bulduklarını düşünüyorlar.
Bunun da sebepleri arasında farklı kültürlerden geliyor olmalarının etkisinin oldukça
fazla olduğunu, birbirleriyle iletişim kurmak zorunda oldukları ortak bir dile ihtiyaç
duydukları için öğrenme süreçlerinin İngilizce / Almanca / Fransızca sınıflarındaki
öğrencilerinden daha hızlı olduğunu ifade etmişlerdir.
3. Bu motivasyon benzerliklerine ya da farklılıklarına etki eden sebep(ler) ise dili doğal
ortamda öğrenme şansı bulmaları ve farklı kültürleri öğrenme isteklerinden
kaynaklandığını ifade etmişlerdir.
4. Özellikle kültür ile ilgili konuşma, yazma derslerinde Türkçe sınıfındaki öğrencilerin
kendi kültürlerini aktarma ve diğer kültürleri öğrenme konusunda çok istekli
olduklarını, ülkelerinin müzik ve danslarından örnekler vererek videolar hazırlayıp
sunmaları konusunda son derece katılımcı olduklarını vurgulamışlardır.
5. Türkçe sınıfındaki öğrencilerin farklı kültürlerden geliyor olmasının,
öğretmenlerimizin ders işleyişine tamamen olumlu katkısı olduğunu, hiçbir sorun
yaşanmadığını, aksine derslerin çok daha canlı, eğlenceli ve verimli geçmesine olanak
tanıdığını ifade etmişlerdir.
4. SONUÇ
Günümüzde başta ekonomik olmak üzere diğer birçok sebepten dolayı, tüm dünyada yoğun
bir öğrenci hareketliliği yaşanmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de değişik ülkelerden gelen
çok sayıda öğrenci bulunmakta ve bunların sayısı her geçen yıl daha da artmaktadır.
Yaptığımız çalışmalar ve yukarıda bahsedilen istatistiksel veriler bize, aynı ya da benzer
kültüre mensup öğrencilerden oluşan sınıflar ve farklı kültürlere mensup öğrencilerden
oluşan sınıflar karşılaştırıldığında, belirgin olarak derse katılımın, motivasyonun ve
dolayısıyla başarı farklılıklarının ortaya çıktığını göstermektedir. Bu durum, yabancı dil
öğretimi yapılan kurumlarda değerlendirilmelidir. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca
gibi yabancı dil öğretimi yapılan sınıflar oluşturulurken, verilen dil öğretiminin başarısını ve
etkinliğini artırabilmek için, şartlar elverdiği ölçüde farklı kültürlere ait öğrenciler aynı sınıf
ortamlarına yerleştirmelidir.
Ders başarısı ve öğrenci motivasyonunu artırmak için, farklı kültürlerden oluşan öğrencilere
yabancı dil eğitimi verecek öğretim elemanlarının da farklı kültürler konusunda donanımlı
olmalıdır.
Ders programı ve içeriği hazırlanırken mümkün olduğunca farklı kültürlere ait öğeler
programa dahil edilmelidir.
Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin kendi ülkelerine ait kültür öğelerini sergileyebilecekleri
sınıf içi, sınıf dışı birtakım sosyal etkinlikler düzenlenmelidir.
Fiziki ve diğer şartlar elverdiği ölçüde, yabancı dil eğitimi alan Türk öğrencilerle uluslarası
öğrenciler, kardeş sınıf uygulaması gibi kaynaştırıcı etkinliklerle farklı ortamlarda bir araya
getirilmelidir.
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Sınıfta farklı kültürlerden gelen öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri özgür ortamlar
yaratılmalıdır.
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STRUGGLE FOR THE PURITY OF THE LANGUAGE OF THE ENLIGHTENMENT MOVEMENT:
TURKISH EDUCATORS AND INTELLECTUALS OF THE NINETEENTH CENTURY
PERSPECTIVE
MAARİFCİLİK HAREKETİNDE ANA DİLİNİN SAFLIĞI UĞRUNDA MÜBARIZE: XIX
YÜZYILIN TÜRK EĞİTİMCİ VE AYDINLARININ BAKIŞ AÇISINDA1
Sevinç QASIMOVAI 2
Abstract

After the occupation by the Russian Empire definitive history of the local population, there was a concept of language and
ethnicity terms still ongoing uncertainty was the name of the field. Russia and Europe during these thinkers in the world of
Azerbaijani culture luminaries who have been training with the literary and historical works closely the same time putting
forward a concept of the language requirement cause. Russian policy management completely people's language to be included
foreign elements, to clean. It is clear that the way to destroy a nation, its language is taken away. In fact, after the partitioning of
Iran (South Azerbaijan) resumed and remains up to date. The purpose of the article and the people who care about this issue,
trying to endear A.Bakıhanov own mother tongue, M.S.Vazeh, M.F.Ahundzade, Mirza Kazembek, Hasan Bey Zerdabi,
M.E.Resulzade`s national language, Turkish language and its purity conservation and attract attention to the need this way.
Method based on a comparative analysis of the issue in a separate article to penetrate deeply through both own mother tongue,
but also other peoples national laguage respectful relations, so people in the highlighted language know tendencies. The
differences in the thinking of each other for the first time in article appeared philosophers, Hasan bey services evaluate serum
M.E.Resulzade`s in this field, such as the proximity of views M.F.Ahundof poet Mirza Shafi the first time a conceptual approach
brought clarity to the issues presented. Before the start of the Turkish elite and the people behind the spread of enlightenment
attaches significant importance to ensure that notice should be taken note. Turks living in the Caucasus Ottomans language the
official language "fundamental difference" claimed to be different from that Mirza Fatali, H. Zardabi ideas will be analyzed,
"Ekinci" 1879 years on Tiflis after the newspaper and its resulting "Zia", "Ziyayi Kafkaziye "," Keshkul "As you begin to feed from
the magazine, this special place draw attention to two issues. Their first feature used in Azerbaijan is composed of literary
highlighted by the Ottoman Turkish. The result is a new concept on philosophers.

Key Words: Russian, history, Kazembek, Ekinci, Ottoman Turkish

Özet

Azerbaycan'ın Rusya İmparatorluğu tarafından işgal edilmesinden sonra burada yaşayan nüfusun geçmişi hakkında kesin bir
konsept yaranmamis, dilin ve etnosun adı konusundaki belirsizlik halen hüküm sürmekte idi. Şu dönemde Rusya ve Avrupa'da
eğitim almış Azerbaycanlı düşünürler dünya kültürü korifeylerinin edebi-tarihi eserleri ile yakından tanışarak aynı zamanda
dilin gerekliliğini ileri sürerek bir konsept yaratmaya çalışıyorlardı. Rus yönetiminde tamamen ruslaştırılma siyaseti
gerçekleşiyordu ki, bununla da halkın diline yabancı unsurlar dahil olarak, onun temizliğini aradan üretiyordu. Belli ki, bir milleti
yok etmenin yolu, onun dilinin elinden alınmasıdır. Nitekim Azerbaycan'ın ikiye bölünmesinden sonra bu İran Azerbaycanında
(Güney Azerbaycan) sürdürüldü ve bu güne kadar da kalmaktadır. Makalenin amacı bu meseleye önem veren ve halkın kendi
ana dilini sevdirmeye çalışan düşünürlerden A.Bakıhanov, M.Ş.Vazeh, M.F.Ahundzade, Mirza Kazımbey, Hasan Bey Zerdabi,
M.E.Resulzadenin milli dil, Türk dili ve onun saflığının korunması ve öğretilmesinin gerekliliğine dikkat çekecek, bu yolda onların
mücadilesinden bahs edilecektir. Makalede ayrıca karşılaştırmalı analiz yöntemi temelinde meseleye derinden nüfuz etmekle,
düşünürlerin hem kendi ana dilinin, hem de diğer halkların ulusal diline saygılı münasibetleri, Rusça'nın zenginliğinden
bahsederek, insanların çok dil bilmesinin taraftarı oldukları da vurğulanacaktır. Makalede ilk defa maarifcilerin bir birlerinin
düşüncelerine olan farklar da ortaya koyulacak, Hasan bey Zerdabinin bu alandaki hizmetlerini değerlendiren M.E.Resulzadenin,
M.F.Ahundofla Mirze Şefi Vazehin fikir yaxınlığı gibi meselelere açıklık getirilecek ve tarihyazımında ilk defa konseptual yaklaşım
sunulacaktır. Türk elitasının halkın geride kalmasının farkına varmaya başlaması ve maarifin yayılmasına müstesna önem
vermesine de dikkat çekilecekdir. Kafkasya'da yaşayan Türklerin dilinin Osmanlı'daki resmi dilden” köklü farkı olduğunu” iddia
eden Mirza Feteliden farklı olarak, H.Zerdabinin düşünceleri tahlil edilecek, “Ekinci” gazetesi ile Tərcüman qezetesindeki dille
bağlı meselelere özel yer verilecektir. Onların birinci özelliginin Azerbaycan'da kullanılan edebi Türkçe'yi Osmanlı Türkçesi ile
yaxınlaşdırmakdan ibaret olduğu vurğulanacaktır. Sonuçda maarifçilerin dille ilgili yeni konseptual bakışları aydınlaşacaktır.
Anahtar Kelimeler: Rusiya, tarih, Kazımbeg, Ekinci, Osmanlı Türkiyesi

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2Doç. Dr., Bakü Devlet Üniversitesi,tarih, e-posta: qasimovasevinc@mail.ru
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1.GİRİŞ
Her milletin varlığının önemli etmenlerinden biri olan ana dili asla yaddan çıkmayan,
unutulmayan gurur kaynağıdır. Tarih boyu başı belalar çekmiş Türk halkı zaman-zaman
ezilip, repressiyalara maruz kalsa da kendi ana dilini `korumayı bilmiş ve tarihin tüm
dönemlerinde yaddan çıkarmamıştır." Dil nedir, nasıl ortaya çıktı, dilsiz toplum yaşayabilir
mi? "Soruları ta eskiden insanları düşündürmüştür. Çok eskilerden insanlar sonucuna
varmışlardır ki, dilsiz toplum olamadığı gibi, toplum olmadan da dil ortaya koyulamazdı. Dil
iletişim aracı olduğundan insanlar bir-birini dilin aracılığıyla anlamakla beraber dille
haberleşirler. Onlar bir-birleriyle görüşmek için belli kolektif şeklinde, toplu yaşarlar ki, bu da
topluma dönüşüyor. Dil insan toplumunda meydana geldiği için sosyal olay olarak kabul
edilir. Tüm halklar gibi yüzyıllar boyu Türkler ana dilinde konuşmak, ana dilinde yazmak ve
bu dili yaşatmak, aynı zamanda saflığını korumak uğrunda mücadele etmiştir. Bu misyonu
tüm tarihi dönemlerde esas hedef olarak alan aydınlar hem siyasi faaliyetlerinde, hem de
bilimsel yaradıcılıqlarında buna sadık kalmışlardır. Ortaçağ döneminin büyük şairi Füzuli
diyordu ki, ben Arapça ona göre yazıyorum ki, bu dilde eğitim aldım, Farsça ona göre
yazıyorum ki, bu dilde yazmak moda, Azerbaycan dilinde ona göre yazıyorum ki, bu benim
ana dilim.
XIX yüzyılın maarifçileri türk və tatar (azerbaycan) dilinin korunması ve zenginleştirilmesi
yolunda mücadile etmiş ve bunu emelde göstermişdiler. Onların esas dikkat çekdikleri
mekam alfabe islahatı olmuş ve bunu heyata geçirmeye çalışmışlar. Bu zamana kadar
görkemli Azerbaycan düşünürü, eğitimcisi M.F.Ahundzade dilin ve alfabenin önemine vurğu
yapmıştır.
Malumdur ki, aynı bir asrda Azerbaycanda dört kere alfabe değişiklikleri hayata geçirilmiş ve
bu değişikliler her dönemin dil hususlarında kendi zararlı izini bırakmıştır. 1922 yılında
Azerbaycan hükümetinin kararı ile Yeni Alfabe Komitesi oluşturulmuş ve bu Komiteye
Azerbaycan (Türk) dili için Latin harfli alfabe hazırlamak talimatı verilmiştir. Bu yeni alfabeye
geçilmesi yolunda atılmış ilk ciddi adım oldu ve1923 yılından itibaren Latin alfabesine geçme
süreci hızlandırıldı. 1926 yılında yapılan Birinci Birlik Türkoloji Kurultayın tavsiyesine göre
1929 yılı 1 Ocak itibaren Azerbaycan'da toplu olarak Latin harfli alfabe uygulama yapıldı. Bu
olay Azerbaycan'da okuma iptal edilmesinde önemli rol oynadı. Fakat Türkiye
Cumhuriyeti'nde de Latin alfabesine geçilmesi ve bunun sonucunda Sovyetler Birliyinde ve
yurt dışında yaşayan Türk halkları arasındaki kültürel ilişkilerin güçlenmesi korkusu Sovyet
İmparatorluğu yönetiminde Azerbaycan alfabesinin yeniden değiştirilmesi planlarını yarattı.
1940 1 Ocak Kiril alfabesine geçmek hakkında karar alındı. Sonraları Kiril qrafikasının
Azerbaycan dilinin fonetik ses sistemine uyarlanması için Azerbaycan Kiril qrafikasında
belirli değişiklikler yapıldı. Yarım yüzyıldan fazla bir süre boyunca Kiril harfleriyle ile
Azerbaycan bilimi ve kültürünün değerli örnekleri oluşturuldu. Azerbaycan kendi
bağımsızlığına kavuştuktan sonra Latin harfli Azerbaycan alfabesinin restorasyonu için tarihi
koşullar oluştu. 1992 yılında Latin harfli Azerbaycan alfabesinin uygulanmasından Kanun
kabul edildi. 2001 yılında ise Latin harfli Azerbaycan alfabesine geçiş tamamlandı. Latin harfli
alfabenin uygulamasının Azerbaycan Cumhuriyeti'nin siyasi hayatında, yazı kültürümüzün
tarihinde önemli bir olay olduğunu dikkate alarak 2001 yılı Ağustos 9'unda kararname
imzalamış ve bu fermanla Ağustos 1'i Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Azerbaycan Alfabesi ve
Türkçe Günü ilan edildi. Göründügü gibi Alfabenin ve dilin yaddan çıkarılmasına ne kadar
ciddi adımlar atılmasına rağmen, kendi ana dilimizi korumayı başardık. Bu hususta
maarifçilerin önemli rolleri ve yerleri olmuştur.

2.Araştırmanın Amaçı: Araştırmada halkın kendi ana dilini sevdirmeye çalışan
düşünürlerden A.Bakıhanov, M.F.Ahundzade, Mirza Kazımbey, Hasan Bey Zerdabi, İ.Qaspiralı,
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Firudinbeg Köçerlinin milli dil, Türk dili ve onun saflığının korunması ve öğretilmesinin
gerekliliğine dikkat çekilmiş, bu yolda onların mücadilesinden bahs edilmiş, onların hem
kendi ana dili meselesine, hem de ortak türk dili meselesine farklı yönden yanaşılmıştır..

3.Yöntem: Makalede karşılaştırmalı analiz yöntemi temelinde meseleye derinden nüfuz

etmekle, düşünürlerin hem kendi ana dilinin, hem de diğer halkların ulusal diline saygılı
münasibetleri, insanların çok dil bilmesinin taraftarı oldukları da vurğulanmış, tarihikarşılaştırmalı analiz yöntemine dayanak araştırılmıştır.

4.Bulgular: Makalede ilk defa maarifcilerin bir birlerinin düşüncelerine olan farklar da

ortaya koyulmuş, Mirze Şefi Vazehin M.F.Ahundofla fikir bırlığı, Hasan bey Zerdabinin bu
alandaki hizmetleri değerlendirilmiş, onun İsmayıl Qaspiralıya etkisi gibi meselelere açıklık
getirilmiş, tarihyazımında ilk defa konseptual yaklaşım sunulmuştur.
Aydınlanma harekatında dil ve alfabe meselelerine maarifçilerin farklı yaklaşımı
XIX yüzyıl Azerbaycanda ve türk dünyasında aydınlanma ve maarifçilk harekatı gibi tarihe
kavuşmuştur. Milli tarihimizde ve aydınlanma düşüncelerinin evriminde müstesna hizmetleri
olmuş Abbasqulu ağa Bakıhanov, M.Ş.Vazeh, M.Kazımbeğ, M.F.Ahundzade gibi maarifçiler dil
meselesine önem vermekle ana dilinin saflığı uğrunda mücadile etmişler ve bunların birbirine fazla etkisi olmuştur. Ruhanilikden geçerek bir kaç şark dilleri derin bilen ve
eserlerinin çoğunu fars ve arap dillerinde yazan mütefekkirlerin ana diline, türk diline
bağlılıklarını yazdıkları eserlerden göre biliriz. A.Bakıhanovun ana diline yaklaşımını yazdığı
"Kanuni-Kudsî", "Esrâru'l-melekût", "Tehzibül-ahlak", "Eynel-mizan", "Gülüstani-İrem" gibi
eserlerinden görülebilir. Abbasqulu ağa Bakıhanovun dil, coğrafya, tarih, astronomi, mantık,
psikoloji ve diğer bilimlere ait eserleri onun ensiklopedik bir alim olduğunu göstermektedir.
O, fars, fürk, hem de arap dilinin özelliklerinden bahsetmek suretiyle bu dillerin gramer
özelliklerine dikkat çekmiş, her dili kendinehas açıklamıştır. Onun ilk bilimsel eseri Fars
dilinin gramerine ait yazdığı "Kanuni-Kudsî" eseridir. Fars dilinin kurallarını öğreten bu eser
yazarın küçük, fakat derin içerikli girişinden, "Harfler" (fonetik), "Kelimeler" (sözdizimi) ve
"Cümle" (morfoloji) adları altında ayrı-ayrı üç bölümden oluşmaktadır. Girişte yazar dilin
kompakt bilimsel tanımını verdikten sonra, bu eseri ne münasebetle, ne gibi koşullarda ve
hangi prensipler esasında yazdığı hakkında kısa ve net bir bilimsel açıklama verir. Bu girişten
açıkça görülmektedir ki, modern dilcilik biliminin talepleri açısından konuşan alim bu eserini
yazarken Fars dilinin ilkelerini kitaplardan değil, canlı konuşma dilinden öğrenmiştir. 18261828 yılı Rusya - İran Savaşları sırasında sık-sık İran'a giderek bu dil üzerinde gözlem yapmış
ve zengin malzeme toplamıştır. "Kanuni-Kudsî" de Fars dilinin ilkeleri hakkında çıkardığı
hüküm ve sonuçlarını aynı materyalden kullanarak, bu dilin doğasına uygun şekilde bildirdi.
"Kanuni-Kudsî" eserini kendisi rus diline çevirmiştir. “Riyazül-Kudsi" A.Bakıhanovun ilk
eserlerinden biridir. Doğma Azerbaycan dilinde yazdığı bu eser esasen ağıt niteliği taşısa da,
yeri geldikçe onu dinle ilgisi olmayan lirik şerlerle donatmıştır: Bu şiir esas metinden ayrı bağımsız eser olarak okunduğunda, şairin henüz yaratıcılığının ilk dönemlerinde ne kadar
sanatsal ve güzel şiirler oluştura bildiğinin görüyoruz. A.Bakıhanov birçok başka
klassiklerden farklı olarak kendi eserlerinin yazılma tarihini gösterdiği için yaradıcılığındakı
gelişme çizgisini belli derece izlemek mümkündür. Örneğin o, "Riyazül-Kudüs" in yazılma
tarihini "ebced" hesabile (eserin adındaki harflerle) göstermiştir. Bu sözler rakama çevrilince
hicri 1236 (miladi 1820) yılı gösteriyor ki, buradan da yazarın bu eseri 26 yaşında iken
yazdığı belli olmaktadır. Bu eserde senetkarlıkla kaleme alınmış şiir parçalarından
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anlaşılmaktadır ki, A.Bakıhanov genç yaşlarından ana dilinde şiir yazmaya başlamış ve bu
şiirlerin bir kısmını sonradan "Riyazül-Kudüs"e dahil etmiştir. Bu eserde Vaiz-Kaşifinin
"Rövzetüş-şüheda", Muhammed Füzuli'nin "Hakikatüs-süeda" ve Muhammed Bağır
Kurulu'nun "Cilail-üyün" eserlerinin etkisinin olduğunu da görüyoruz. "Kanuni-Kudsi" eseri
çocuklara fars dilinin net eğitimini basit dilde öğretmek maksadıyla yazmıştır. Bu ders kitabı
farsların kendilerinden çok önce bu dilin eğitimi için yazılan ilk eserlerdendir. A.Bakıhanov
eseri üç fesle ayırır: fonetik, morfoloji ve sözdizimi. Burada yazar esasen Arap ve Rus
dillerinin gramer ilkelerine dayanarak, onları orijinal yolla fars dilinin iç yasalarına
uyumlamıştır. O, Doğu'da bir gelenek şeklini almış kurala riayet ederek, bazı misalleri şiirle
bildirdi ve bu şiirlerde babalar sözlerini hatırlatan hikmetamiz fikirler ifade etmiştir. Yazar
bu eseri "Riyazül - Kudüs" den yaklaşık 8 yıl sonra, yani hicri 1244 (miladi 1828) - yılında
yazmıştır. Eser ilk defa 1831 yılında Farsça, 1841 yılında ise Tiflis'te Rusça yayınlandı.
Öz kaleminden çıkmış eserlerinin dövrümüze alman dilinden tercümelerle çatmasına rağmen
M.Ş.Vazehin ana diline yanaşması farklı idi. O, Tiflis qeza mektebinde Azerbaycan dilinde ders
vermekle yanaşı, İ.Qriqoryevle birlikde Azerbaycan dili dersliyini de hazırlamıştır. O,
dersliyin sade dilde ve asan yaradılmasının terefdarı idi. Mütefekkirin ideyaları onun
davamçısı sayılan M.F.Ahundzade terefinden devam etmişdir ki. Bu haqda sonra konuşacağız.
Türk dilinin ilk bilimsel gramerini yaratmış Mirza Kazım Beg de XIX yüzyılın görkemli
aydınlarından biri olmuştur. O, oryantalist, filozof, tarihçi, arkeolog, çevirmen olmanın yanı
sıra aynı zamanda güzel dilbilimci idi. Genç yaşlarından Kazan şehrinde yaşayan Mirza
Kazımbey Rusya'da yeni bir bilim dalının; şarkiyatın temelini atmıştır. Büyük oryantalist
Bartold yazıyor ki, rus şarkiyatını temsil eden seçkin alimlerin hepsi Kazımbeg ve
Zenkovskinin doğrudan şagirdleridir, ya da onların öğrencilerinin şagirdleridir. Mirza Kazım
Bey'in, hemen hemen tüm eserleri ingilizce, Fransızca dillerine tercüme edilmiş, Londra ve
Paris'te yayımlanmıştır. Onun Türk dili ve Türk dilleri grubuna dair değerli eserleri olmuştur.
İstenilen halkın dilinin zenginliğine dair ilginç fikirleri de vardı. O, bu eserlerine göre üç kez
“Demidov” ödülü almıştır. Kendi ana dilini bilen ve onun yaşaması için elinden geleni
esirgemeyerek,
halkını
her
yerde
onurla
temsil
etmişti.
Mirza Kazımbey Azerbaycan dilinin ilk bilimsel çalışmalarının yayıncısı gibi kendi adını
bilimde altın harflerle yazdırdı: "1839 yılında yazdığı" Türk-Tatar dilinin grameri "adlı eserini
Kazanda basar. Bu eser Rusya'da Türk dilinin gramer araştırmaları tarihinde önemli aşama
olarak bilimde büyük gürültüye neden oldu. Tesadüfi değil ki, bu dil bilgisinin 1846 yılında
"Türk-Tatar dilinin genel grameri" adı altında yayınlanan tekrar yayını Demidov ödülüne
layık görülmüştü. Eserin tekrar yayını birçok yeni filoloji çalışmalar ile daha da
zenginleştirilmiştir. Eser önsöz, ve 3 bölümden oluşmaktadır. "Türk-Tatar dilinin genel
grameri" kolaylığı ile çok seçilirdi. Bu eserinde Kazımbey osmanlı, azerbaycan ve diğer Türk
dillerinin veya o zaman söylendiği gibi dialektlerin fonoloji, morfoloji ve sözdizimi analizi ve
mükayisesini götürüyor. Belirtmek gerekir ki, o dönemlerde Rusiya olan müslümanlar birçok
Türk dilleri "Tatar" ya da "Türk-Tatar" adlı tek dilin ayrı ayrı dialektleri olarak kabul edilir.
1921 yılında Can Denin "Türk dilinin grameri" eserinin yayınlanmasına kadar olan dönemde
Avrupa üniversitelerinde temel referans edebiyatı olarak kullanılmıştı. Bedelsiz öğretim
malzemesi olan bu eser 1848 yılında Alman bilim adamı Senker tarafından Alman diline
tercüme olunarak Leypsiqde yayınlanmış ve Avrupa'da fahri yer tutmuştu. Eserde Mirza
Kazımbeg "Azerbaycan dili" terimini ilk kez bilimsel olarak dayandırmış ve "Azerbican"
biçiminde bilimsel devreye dahil etmişti. Bu "dil bilgisinin" sayesinde sadece Rus değil, hatta
Batı Avrupa şarkiyyatının, öğretmenlerinin ve doğu dilleri mühazireçilerinin parlak pleyadası
yetiştiriliyordu. Eserin şimdi de kendi bilimsel güncelliğini koruyup barındırmaktadır ". M.F.
Ahundzade büyük bir hevesle kendi halkının maariflenmesini arzuluyordu. Bu yüzden o,
öncelikle Azerbaycan halkının yeni alfabeyi kabul etmesini zorunlu sayıyordu, çünkü Arap
alfabesi bilim ve kültürün gelişmesi yolunda engel idi. Arap alfabesinin zorluğu maarifin geniş
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halk kitleleri arasında yayılması için engel oluşturuyordu. Bu alandaki faaliyetlerini 1857
yılından değil, daha önce, komediyalarını yazmaya başladığı zamandan, yani 1850 yılından
başlamış ve onu ömrünün sonuna kadar 28 yıl devam etti. M.F. Ahundzade alfabetik
reformunu bilimsel olarak esaslandırıb ve yeni alfabenin kabulü-Doğu'da bu kültürel devrim
uğruna fiili mücadele aparmıştır. M.F. Ahundzade defalarca yazdığı gibi, hükümdarların
despotizmi yüzünden, ülemaların, yani din adamları insafsızlığı dolayısıyla, o zaman
Azerbaycanlıların ve genel olarak Müslümanların kullandığı barbarlık dönemi alfabesinin
namünasibliyine göre halk arasında Arap alfabesinde yazılmış herhangi bir kitap veya belgeyi
okuyabilir. M.F.Ahundzade hicri ile 1288 yılında Mirza Yusuf hane yazdığı mektupta, eski
alfabeyi yenisi ile değiştirmenin özellikle büyük önem arz etmesini kaydederek, örnek olarak
Rusya'nın islahatçısı Büyük Petronu gösteriyordu. O yazdığı gibi, Büyük Petro kendi halkını
nadanlıqdan kurtarmak için eski Slav alfabesini daha basit, latınlaşdırılmış alfabe ile ikame
etmeyi gerekli sayıyordu. Mirza Yusuf Han "Belki, islam halklarının doğuştan gelen yeteneği
yoktur" sorusuna Ahundzade şöyle cevap verir: "Hayır! Bu, asla böyle değil! "M.F.
Ahundzadeye göre, islam halkları fıtri istidadına göre Avrupalılardan geri kalmıyorlar. Yeni
alfabe hakkında meseleyi kaldırarak Ahundzade ayrıntılı biçimde onun taslağı işleyip
hazırlamış ve bilimsel olarak esaslandırmışdı. Bu projede o, yeni alfabenin uygulamasının
kendi halkının yararına olacak tüm olumlu yanlarını yorumlamıştır. Kafkas canişinliyi baş
kontrolünün sivil hisse üzere reisi A.F.Kruzenşterne sunduğu 1850 yılı 3 Haziran tarihli
dilekçesinde o kendi alfabe projesinin hayata uygulanması için canişinin inisiyatif
göstermesini ondan rica ettiği gibi, bundan 4 yıl sonra Kafkas canişinliyinin diplomatik
defterxanasının reisi K.F.Lelline sunduğu 1854- yılı 12 Kasım tarihli yazılı raporunda: "... ben
bir çok nedenlerden dolayı mevcut Müslüman alfabesini değiştirmek kararına vararak, yeni
bir alfabe projesi tasarladı İran hükümetine göndermek için reis cenabın takdim etmiştim" sözlerini yazmıştır. M.F.Ahundzade eski Müslüman alfabesini heroqlif hattına benzetiyor, onu
"barbariyyet zamanının alfabesi" adlandırır ve halk kitlelerinin savadlanmasına bu alfabenin
büyük bir engel olduğunu gösteriyordu. M.F. Ahundzade yeni alfabe uğruna faaliyete
başladığı ilk dönemde henüz Arap alfabesi tamamen atmak, Avrupa alfabesi esasında
hazırlanan yeni alfabe meselesini ileri sürmüyordu. Alfabe hakkında düzenlediği birinci
"Proje" sinde ve buna yazdığı açıklamasında o Arap alfabesi ıslah yoluyla onu kolaylaştırmak
fikrinde idi. Birinci projesinde o, Arap alfabesi qrafikasında bazı değişiklik ve reform yapmak,
bu alfabedeki noktaları tamamen atmak, yazılmayan ünlüler, genellikle eksik sesler için özel
harfler düzeltip alfabeye girmek ve onu tamamlamak şartlarını ileri sürüyordu.
M.F.Ahundzade bu projeyi, ona yazdığı açıklamaları ile birlikte Petersburg'a, Paris'e,
Londra'ya, Berlin'e, İstanbul'a, Tahran'a, Tebriz'e ve b. merkez şehirlere, devlet başkanlarına,
ünlü oryantalist ve dilşünas akademisyenlere göndermişti. Bu proje Rusya'da, Avrupa'da,
Orta Doğu'da ve Kafkasya'da büyük bir yankı yarattı. Baryatiskinin 1858 yılı 23 Ocak A.P.
Butenyeve ünvanladığı M.F.Ahundzadenin yeni alfabe projesi hakkındaki mektubunda
okuyoruz: "Benim kırtasiyemde tercüman çalışan kaptan Mirze Feteli Ahundzade, Müslüman
alfabesinin Doğu dillerini son derece zorlaştıran eksiklikler olduğuna ikna olarak,
M.F.Ahundzade Kafkas canişininden izni alarak 1863 yılı 23 Nisan Türkiye'ye gidiyor. Bu
seferiyle ilgili olarak "Çeşme kitabesi", "Seide hitap" şiirlerini yazdı. Proje başbakanın talimatı
ile "Cemiyeti-Elmiyeyi-Osmaniye" de tartışılmıştır. Toplumun üyeleri M.F.Ahundzadenin
teşebbüsünü takdir etseler de, somut bir önlem görmemişlerdi. Bu işte ona herkesten çok
İran'ın Türkiye'deki baş Büyükelçisi Mirza Hüseyin Han ciddi engel olmuştu. Türkiye'den
Axundzade çok pişman, onun kendi sözleriyle demiş olsak, "bin üzüntü ve esefle" dönmüştü.
Fakat bu başarısızlık onu ruhtan salmamışdı. Aksine, M.F.Ahundzade bu alandaki
çalışmalarımızı daha büyük çaba ve tutkuyla devam ettirerek, Arap alfabesi esasında ikinci
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bir proje hazırlamış, en sonunda ise, Arap alfabesinden tam vazgeçip, Latin alfabesi grafik
tabanlı yeni bir proje tertip etmişti. Ömrünün sonuna kadar o, Arap alfabesinin ıslahı uğrunda
sürekli ve etkin mücadele götürse de, onun girişimiyle İran ve Türkiye'nin hakim dairelerinin
biganeliyi ve sınırlılığı yüzünden hayata keçirilmemişdi. İstanbul'dan döndükten sonra
M.F.Ahundzade alfabetik hakkında ikinci bir proje düzenledi. Bu proje harflerin ayrı ayrı
yazılması yolu ile erabi (sesli harfleri) noktaları tamamen atmaktan ibaret idi. Bu iki projenin
birbirinden farkı şuydu ki, birincide harfler birbirine yapışıqlı yazılmışsa, ikincide ayrı
yazılırdı. Projelerin yazarı meseleye dikkat ettiği için her ikisinde eski Müslüman alfabesinin
grafiklerini saklamıştı. M.F.Ahundzade sonradan Avrupalıların kabul ettikleri alfabeyi, yani
soldan-sağa yazılıp okunan ve tüm ünlü harflerin sessiz harfler sırasına giren ve tüm
noktaların lüzumu olmayan bir alfabeye geçmek kararını verdi ve Latin alfabesi grafik tabanlı
üçüncü bir proje yaptı. Projeyi Türkiye'nin o zamanki devlet başkanı Ali Paşa'ya gönderdi.
Fakat onun üçüncü projesi de sultan Türkiyesinde etinasızlıqla karşılandı; ona hiç önem
verilmedi ve reddedildi. Ama Ahundzade bu uğursuzluqdan hiç düşmeyerek bu alanda kendi
mücadelesini yine de sürdürdü; bir yandan Mirza Melkum Han, Mirza Yusuf Han, Celaleddin
Mirza gibi yakın dostları ile yazışıb onlardan bu konuda yardım ister, öte yandan alfabenin
değiştirilmesi karşıtlarına karşı şiddetli saldırıya geçer. İran Başkonsolosu Ali hane
göndereceği 1870 yılı 22 Eylül tarihli mektupta M.F.Ahundzade eski alfabenin değiştirilmesi
meselesi üzerinde durarak ondan rica ediyordu ki, Maarif Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İran'da
devlet postlarını tutan başka adamlar Mirza Melkum Han'ın alfabenin değiştirilmesini
zorunluluğu hakkında broşürasını okusunlar ki, bu adamlar kendilerini düzgün önerme
yürütsünler, uygun sonuca gelsinler ve onu kendi halkına karşı bedhahlık suçlayan cahillerin
saldırılarından korusunlar. Artık yukarıda söylendiği gibi, sultan Türkiyesi M.F.Ahundzadenin
yeni alfabe projesini reddetmişti. Bu münasebetle M.F.Ahundzade 1872 yılında Martın 8-de
Mirze Melkum hane gönderdiği mektupta yazıyordu: "Ben osmanlılardan imtina ettim ve
onlara ... umut etmiyorum". Alfabe alanında büyük engellere rağmen bu ateşli vatansever
kendi niyetinden dönmedi, ömrünün sonuna kadar bu alanda kalem çaldı, Osmanlı vezirleri,
İran mürteceleri ile kalem mücadelesi veriyordu, bu konuyla ilgili olarak kendisinin meşhur
"Alfabe hakkında manzume" eserini yazdı. Bütün bu şiddetler onu niyyetinden
uzaklaştırmadı ve ondan sonra yaşayan maarifçi aydınlar bunu öz dergi ve qazetelerinde
devam etdirdiler.
İlk Milli metbuda ana dilinin saflığı uğrunda mübarizenin yansıması (Ekinci ve
Tercüman qazetelerinde bu meseleye bakış)
Azerbaycanda ilk milli metbu olan Ekinci qazetesinde dil meselesine, hüsusile, ana dili ve türk
dilinin korunmasıyla ilgili fazla yazılar olmuştur. Bunları inceleyen düşünür ve maarifcilerden
biri de maarifçilik harekatında özel yer oluşturan H.Zerdabidir. Azerbaycan milli basınının
kazandığı "Ekinçi" gazetesinin ana dilinin saflığını korumak, okuyucular ile anlaşılır, etkileyici
dilde konuşmak alanında gösterdiği örnek sonraki yıllarda da güncel olmuştur. Yani, gazete
Türk-Azerbaycan dili sorununa ciddi önem vererek onun iyileştirilmesi konularının
duyurulmasına çalışır ve bu yolda fiili adımlar atıyordu. Bu gazete basit, anlaşılır halk dilinde
yayınlandığından, M.F.Ahundzadeni de onun yayın dili çok ilgilendiriyordu. Hasan Bey
Zerdabiye "Ekinci" nin dili hakkında tavsiyeler vererek M.F.Ahundzade 21 Nisan 1875 tarihli
mektubunda yazıyordu: "Sizin qezetinizin meziyyetlerinden biri de üslup güzelliği, bilgilerin
açıklamasının inceliği ve aydınlığı, orfoqrafiyanın doğruluğudur. Çünkü, sizin qezetiniz aynı
zamanda, kendi amaçları ile tatar dilinin kusurlardan temizlenmesine çalışmalı ve örnek
olmalıdır. (Burda o, tatar dili deyince azerbaycan dilini kastediyordu). Orfoqrafiya konuda
lütfen gelecek redaktorunuz benim komediyalarımın imla kurallarını esas tutsun ".
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Elimerdan bey Topçubaşovun "Azerbaycan'ın mayakı" adlı anı yazısında Hasan Bey Zerdabi
ve "Ekinçi" gazetesinin dili ile ilgili söylediği fikirler de ilgi çekiyor. O gösteriyordu ki, Hasan
Bey ona mahsus enerji ile ana dilinin korunması için özenle çalışıyordu: o, dilin
terminalogiyası imkan verdiği için "Ekinçi" de Fars ve Arap kelimelerinden kaçmaya ve
istisna şekilde Türkçe-azerbaycanca yazmaya çalışıyordu; imkan dahilinde en basit ve kolay
anlaşılır halk kelimeleri ve ifadeleri kullanılırdı ". Elimerdan Bey daha sonra söz ediyordu ki,
Hasan beyin karşıtları ona mutlak tutuyordu ki, Arap ve Fars dillerini bilmediğinden
tarakeme (köylü) argosunda el atıyor. Elimerdan bey ayrıca bunu da dikkate çatdırırdı ki,
Hasan beyin eleştirmenlerinin çoğu ve özellikle bugünkü çocukları doğal dilin halkın milli
benlik bilincinin uyanmasına bir çağrı olarak H.Zerdabinin hizmetlerinin her türlü önemini
anlamaya bilmezlerdi. Elimerdan beyin bu fikri de ilginçtir ki, Hasan Bey halkın kendisinin
içerisinden muhabirler yetiştirip onları kitlelerin lap içlerine gönderirdi, bu nedenle "Ekinçi"
halkın kronik adını kazanmıştı. Hasan beyin ömür-gün eşi Hanife Hanım'ın "Ekinci" nin dili
konusunda, Hasan Bey Zerdabinin Türk-Azerbaycan dilinin saflığı uğruna mücadelesi
konusuna da dikkat verelim. Hanife hanım gösteriyordu ki, Hasan Bey ömrünün sonuna
kadar saf Türkçenin bir destekçisi olmuştur. Onun "Ekinçi" sinin dili tüm Kafkas
Müslümanları arasında net anlaşılırdı. Hanife hanım "Ekinçi" de dil konularının qoyuluşuna
ve uygulanmasına ilişkin bir dizi somut noktalara toxunurdu. Hanife hanım dikkate çatdırırdı
ki, Hasan Bey Kırımlılar, Volqaboyu tatarlarından ve sibirlilərdən Arapça makaleler alıyordu.
Hasan Bey Arapçayı iyi bilen bir Kazanlı molla bulup bu makaleleri tercüme ettirip örnek
yazarlarına döner, onlardan anadilinde yazmalarını rica ediyordu. Bu muhabirler sonra kendi
dillerinde yazmaya başladılar. Hasan Bey onlara kendi anadilinde yazmayı öğretmekle iftihar
ediyordu. "Ekinci" gazetesinde Azerbaycan dili ile ilgili konulara ciddi önem vererek,
gazetenin editörünün, aktif muhabirlerinin yayınlanan yazılarını örnek çekiyordu. Doğru,
bazen "Ekinci" "karşı cephenin" temsilcilerine söz vererek, onları "kendi dillerinde"
konuşturuyordu. Dil misyonunu gerçekleştiren bu gazete faaliyet gösterdiği dönemde
kitapçık kültürü, çok gerekli kitapların doğma dile çevirisi konusuna da önem verirdi. Bu
meseleler "Ekinci" den sonra da, Diger Türkçe konuşan gazetelerde de kendi varlığını
korumayı başardı. Hasan Bey Zerdabi "Ekinci" gazetesi ile ilgili bahsettiğimiz konunun
duyurulması, artık belirttiğimiz gibi, geniş yer veriyordu. "Ekinci" den bir parçayı Hasan
beyin kendisinin açıklamasında dikkatinizi çekmek gerekmektedir: "Birkaç yıldır Osmanlı
Devleti mektebxanalar açıp her bir bilimsel kendi dillerinde halka öğretir. Çünkü onların
kitaplarını bizim adama okumak zordur, ona binaen iyi olurdu ki, bizim millet gayretiyle
çeken kardeşler bir topluluk bina edip, ol kitaplardan yol, biraz değiştirip, çapxana açıp, kendi
dilimizde baskı edib, halka parasız, ya biraz fiyata paylasın ki, bizim mektebxanalara sair
kitapların karşılığında ol kitaplar okunsun ... Bilim kitaplarımız olsa, onları okurlar ve nasıl ki,
su damla damla düşmek ile taşı deler gibi o kitapları okumaktan ilim ve edep mürur ile halkın
gönlünde neqş kapatıp möhkemlener ". Hasan Bey Zerdabinin arz çatdırdığımız beyanlarda
"Ekinci" nin demokratik ruhlu muhabirleri, Azerbaycan'ın çağdaş aydınlar da dahil olmak
üzere eğitimci şair ve yazarları tarafından, vatanın sınırları dışında yaşayıp yaratan "Ekinci"
arkadaşları tarafından geniş korunuyordu, gazete de kendi sayfalarını memnuniyetle onların
emrine verirdi. Hasan Bey Zerdabi fəalyyətinin tüm dönemlerinde, aynı zamanda "Ekinci" nin
çıktığı dönemlerde halkın bilincini etkilemek, onu avamlık ve hurafe buxovlarından tahliye
etmek, kütlede milli benlik bilincini geliştirmek konularına büyük önem veriyordu. O, "Ekinci"
gazetesi ile dünyanın önde gelen ülkelerinde çıkan gazeteler hakkında düzenli olarak bilgi
yayımlar, onların baskı ve yayılma kültürü hakkında açıklamalar verir, "Ekinci" ni bu
qezetlerle karşılaştırılabilir, belli entelektüel çevrelerinde teessübkeşlik hissini uyandırmaya
çalışıyordu.
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"Ekinci" nin "Dahiliyye" sinde yayınlanmış bir yazıyı ixtisarla dikkatinize çekmek
gerekmektedir: "Altı ay yok ki, bizim"Ekinci "basılıyor, ama ingilisin başkenti Londra'da onun
baskı olunmağı bilinmektedir. Oradan bir kitabın bir bölümünün Türk dilinde olan
tercümesini bize göndermişler ki, onun qeletini yapalım. Olheqq, bu çok ziyade gözüaçıklık
ister. Londra'da birkaç yüz gazete basılıyor. Onunla böyle erkekler dünyanın ucunda bizim
gazete gibi bir küçük gazete baskı olunmağını duyup, istiyorlar ondan da nefberdar olsunlar,
ama bizim kişinin çoğu sadece bu çağadek bizim gazetemizi okumayıblar, belki, bazı kişiler
onun bina olmasının haberini eşitmeyibler. Hatta öyle adam var ki, gazete parası verip, onu
almak istemiyor ".
"Ekinci" de aydınlanma kültürü, aydınlanma felsefesi, etik, estetik fikirler ve idrak meseleleri
de özellikle ilginçtir. Dikkati çeken şudur ki, Hasan Bey Zerdabi "Ekinci" adını taşıyan küçük
formatlı bir gazetede felsefi bakış açısı konularına değinmiş ve beraberinde ciddi, sert
takiplere maruz kaldığı bir dönemde bile temas ettiğimiz felsefi içerikli konulardan keskin
toplumsal-siyasi sonuçlara bilmiştir.
"Ekinci" gazetesi, neredeyse mevcut olduğu tüm zamanlarda sanatsal yaratıcılık konularına,
özellikle şiirlerimizin fikir içeriği, aşık ve halk şarkıları, atasözleri ile ilgili meselelere ciddi
önem verirdi. Gazete ayrıca o zamanlar yaygın hecvbazlığa ve medhbazlığa karşı çıkıyordu.
Necef bey Vezirovun "Ekinci" de yayınlanan ve İngiliz bilim adamları Bokl ve Dreperin
kitaplarından söz konusu yazısından bir parçayı dikkatinizi çekmek gerekmektedir:
"Kitablarımız ... Kitap yerine hecv inşa ediyoruz ... Şimdi yazılan hecvler mest olan çekmeçi
danışığına oxşadığına sadece onları yazdırmak için olmuyor hatta adam onu okuyunca eti
ürperiyor. Çünkü bizim zemane ilerleme zamanıdır ve ilerleme etmeyen kavim geçen gün
tenezzül edip sonunda boşa çıkar, ona binaen bizim şüara kardeşlerimizden onlar elheqq
halkın gözçüsüdürler, iltimas ediyoruz, teqazayi-zemaneye ilgili halkın gözünü açmaya çaba
etsinler, yoksa saçma konuşmak zor zad değildir ve ondan hiç kimseye bir nef yoktur "
Hasan Bey Zerdabi sırayla döneminin şairlerini mezemmet ederek anlamsız şiirlerden
vazgeçip, halk yaşamını yansıtan şiirler yazmayı gerektiriyordu. O, milletin uyanması işinde
şarkıların rolünden söz ederek "Ekinci" de yazıyordu: "... Şarkı önemli şeydir, ona binaen
onun anlamını artırmak çabasına düşmek gerekir. Her taifenin vatandaşlık ve milletin
geçmişte olan kötü ve iyi günlerini yorumlayan şarkıları olur; bu şarkılar ağızdan ağıza düşüp,
milleti birleştirmeye bais olur. Ama bizim şarkılara bakan gerek merak eylesin, xudavenda,
onları kim ve ne için düzeltip, onların çoğunun hiçbir anlamı yoktur. Hasan Bey Zerdabi derin
ideyalı, sosyal anlamlı şiirler yazılmasını talep ediyordu.
Uzun yıllar geçtikten sonra Hasan Bey "Ekinci" zamanında bahsi geçen konuyu anarak, "Bizim
nağmelerimiz" adlı makalesinde yazıyordu: "Geçmişte" Ekinci "gazetesi çıktığında ol vaktın
şairlerinden yazıp tevekke etmişdim ki, ...ilim tahsil etmenin nəflərindən ve biz Müslümanlara
olan zulümlerin hakkında şiirler yazıp onları bizim aşıqlara okumayı öyretsinler ki, aşıklar
onları düğünlerde okuyup halkı uyandırmaya sebep olsunlar; onlardan tek Seyyid Azim
Şirvani ilim tahsil etmenin neflerinden birkaç şiir yazmıştı. Ama qeyri şairlerimizden hiçbir
cevap gelmedi ".
Hasan Bey Zerdabi genç ve ilerleme yolu ile giden insanlara başvurarak zorluklardan
bıkmayarak Vatanın, milletin çıkarlarını üstün tutmaya çalışıyordu: "Ey ilim tahsil eden
cavanlarımız! Doğrudur, bizim Vatan kardeşlerimiz ile üns tutmak zordur. Eğer
konuştuğunuzu onlar başa düşmeyip, ehfalınızı şeriata namüvafiq olarak algılayıp size kafir
deyip incidecekler! Ama insaf değil, beş gün ömrün lezzetinden dolayı milleti, kardeşlerinizi
atıp, onları kör ve şaşkın qoyasınız bu ... şüaralar sizi hecv etsin, mollalar lanet okusun,
avamünas taşa bassın, siz millet için zahmet çekersiniz ve bişek, gelecekte milletin gözü
açıldığında sizi şehit olarak algılayıp, size rahmet okuyacaklar ".
Azerbaycan'da maarif carçısı, halka yönelik "hitabet kürsüsü" gibi ad kazanmış "Ekinci"
gazetesinde türk dilli Müslüman dünyasında büyük yankı doğurmuştu. Burada sadece büyük
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eğitimci, mütefekkir, türkçü İsmail Bey Gaspıralı ve onun yayınladığı "Tercüman" gazetesine
"Ekinci" nin, bizzat Hasan Bey Zerdabinin göstermiş olduğu olumlu etkisini de kayıt etmek
vacibdir. Hanife hanım Melikova okuyuculara artık bilinen "hatıralarında" gösteriyordu ki,
İsmail bey Gaspiralı Kırım'dan, Bahçesaray Hasan Bey'e mektup yazarak "Tercüman" adlı
gazete bırakmak istediğini haber verir, ayrıca Hasan beyden bu işte ona salât vermesini rica
ediyordu. Ayrıca talep ediyordu ki, Hasan Bey gazetenin idare edilmesine önderlik etsin..
İsmail Bey'in mektubu Hasan beyde sevinç yaratmıştı ve Hasan Bey tekrar Zerdab köyünde
yaşadığı dönemlerde "Tercüman" gazetesini abone olarak alır, kendisi okur ve başkalarına da
oxutdurardı.
Elimerdan bey Topçubaşovun "Azerbaycan'ın mayakı" adlı xatiratında "Tercüman" gazetesi
ile ilgili yazarak not ediyordu ki, İsmail Bey sık sık söz ediyordu ki, Rusya'da Türk basınının
tarihi "Ekinci" den başlar ve Hasan Bey Melikzade Zərdabi de bu basının Patriği olmuştur.
Ayrıca İsmail bey Hasan beyi kendisinin hocası adlandırıyordu. Yerine düşer diyelim ki,
İsmail Bey Gaspıralı Azerbaycan'ın demokratik ruhlu daireleri ile yakın ilişki bulunduruyordu
ve onun kızı Şefika Hanım Azerbaycan Halk Cumhuriyeti liderlerinden biri olan Nesib bey
Yusifbeylinin ömür gün arkadaşı olmuştur. Madem, sohbet "Çiftçi" ve "Tercüman" gazetesi,
onların editörleri - Hasan Bey ve İsmail Bey'den gitti, burada bir hususa da değinmek yerinde
olur. Bu husus da genel olarak ömrünü halkın maariflenmesine, milli çıkarların
gerçekleşmesine, dahi şahsiyetlerin hayatının az öğrenilmiş alanlarına daha bir ışık
düşürülmesine imkan verir. Hanife hanım Melikovanın Hasan Bey Zerdabinin kişisel ve sosyal
hayatının "ek bir çırağı", Hasan beyin ömür gün arkadaşı olmasının yanında, onun eğitimi
etkinliğinde, "Ekinci" nin çalışmalarında en yakın yardımcısı, meslek dostu olması, milli
metbuatımızın ilk kırlangıcı olan bu gazetenin normal faalyyeyti için gece gündüzünü
esirgemediyi başka hiçbir kanıt gerektirmez. Aynı sözleri belli farkla "Tercüman" gazetesi
editörü İsmail Bey Gaspıralı'nın eşi Zühre Hanım hakkında da tekrar edilebilir.
Hasan Bey Zerdabinin İsmail Bey Gaspıralı ve Yusuf Akçura ile ilişkilerinin her üç düşünürün
bakış açısının doğru değerlendirilmesi için önemli gözükebilecek bazı kesimleri üzerinde de
durmak vacipdir. Öncelikle, bu dikkati çekiyor ki, Yusuf Akçura büyük düşünürler ve
maarifçiler olarak Hasan Bey'e ve İsmail Bey'e büyük saygı duymaktadır. O, "Ekinci" nin
İsmail Bey tarafından yüksek değerlendirildiğini göstermektedir. Yusuf Akçura İsmail Bey'in
"Dilde, fikirde, işte birlik" sloganının Hasan Bey Zerdabiden kaynaklandığını özel olarak
nazara vermektedir: "Rusya'da 1905 inqilabin meydana geldi, düşünce ve basın hayli
hüriyyətə kavuştuğu zaman İsmail Bey Gaspıralı bütün Türk milletinin büyük milletler
arasında görülen yaşam qovğasın Zerdabinin sözleriyle "Mağlup ve meşhur ve nabud
olmaması için bulduğu çäreleriň esaslarını bir prensip halinde" Tercüman "ın başına ekledi:"
Dilde, fikirde, işte birlik " "Ekinci" ye dair bilgiyi İsmail Bey Gaspıralı'nın şahsi
kütüphanesinde mevcut olan "Ekinci" koleksiyonundan aldım ".
Evet, Azerbaycan'da maarifçiliyin, aydınlanma kültürünün, hem de aydınlanma felsefesinin
teşekkül ve inkişafında" Ekinci "nin, onun editörünün, o dönemin demokratik aydınlarının
artık tarihe yazılmış hizmetlerinin tam kapsamlı analizini bir yazıda vermek mümkün
değildir. "Ekinci" gazetesinin kendisinin tam metninde ve gazeteyle ilgili ek malzemede çok
ilginç bilimsel informatik fikirler bulundurulmaktadır.
Diger düşünür alim F.Köçerli Azerbaycan edebiyatının tarihi gelişim yoluna dair değerli bir
kaynak teşkil eden eserler yaratmış ve çoxcehetli zengin faaliyetleri ile sosyal-kültürel fikrin
oluşumuna önemli katkılar vermişdir. Eğitim sisteminin milli esaslar üzerinde kurulması
sürecinde onun maarifçi ziyalı gibi yaptığı çalışmalar büyük öneme malikdir.Onun 1903yılında Rusça yayınladığı "Azerbaycan Tatarları edebiyatı", ayrıca 1908 yılında yazdığı, 19251926 yılları arasında basılmış iki cilt, dört hisseden oluşan "Azerbaycan edebiyatı tarihi
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materyalleri" adlı değerli araştırma eseri değerli kaynak olarak bu gün de öz değerini korur.
Kendisinin selefleri olan A.Bakıhanov, M.Ş.Vazeh, M.F.Ahundzade, H.Zerdabi, S.A.Şirvani,
M.Şahtaxtlı ve öğretmen A.O.Çernyayevski, çağdaşları olan S.Velibeyof, R.Efendiyev ve
diğerleri gibi F.Köçerli de tüm yaşamı boyunca ana dilinin korunması, ana dilinde okul
görüşünün gelişmesi yolunda yorulmadan çalışmış ve zengin miras bırakmıştır. F.Köçerli eski
okulun eleştirel, ana dilinin eğitimi konuları, alfabe, ana dili ders kitabı gibi önemli meseleler
kaldırıyordu. XIX yüzyılın sonları, yirminci yüzyılın başlarında Azerbaycan dilinin korunması
ve yaşaması adına dönemin eğitimci-aydınları mücadele eder, dilimizi belağetli Arap-Fars,
Osmanlı sözleriyle dolduran muhafazakarlara karşı çıkıyorlardı. Onlar diyorlardı ki,
Azerbaycan dili ne meyhanelerde sakilere meyhane diyenlerin, ne de mersiyexanalarda
mersiye diyenlerin dili değil, halkın dilidir. Halkın dili de temiz, berrak, bebek çocuğun da
ifade edebileceği kadar net ve basit olmalıdır. Milletin maarif ışığını yakan büyük eğitimci
Firidun bey Köçerli 1913 yılında yazdığı makalelerinin birinde söylüyordu: "Azerbaycan
Türklerinin özgün dili var. Bizim kabil ve mahir ediblerimiz az olmuştur. Ama olanlar da, ana
dillerini sevibler ve yazdıklarını açık yazdılar. Azerbaycan dilini okullardan sıkıştırıp
çıkarmak isteyen bazı "maarif" bürokratlara karşı çıkmıştır. O, ana dilinde güzel eserler
yaratan A.Bakıhanovun, M.F.Ahundzadenin, H.Zerdabinin, S.A.Şirvaninin ana dilini canidilden sevmelerini, açık ve net yazmalarını örnek gösteriyor, ana dilinin saflığı için mücadele
veriyordu. O, ders kitaplarında "baba", "anne", "iyi" gibi çokkullanışlı aziz kelimelere özge
tavırları millete ihanet olarak kabul edirdi. F.Köçerli ana dili konusunda iki cepheye karşı
mücadele veriyordu. Bir yandan ruslaşdırma siyaseti yürüten memurlarına, diğer yandan ise
doğma ana dilimize "sapıklık düşürenleri" keskin eleştiri ateşine tutuyordu. Alfabe
konusundaki kusurları da bunun üstüne gelen Köçerli yazıyordu: "Şimdiye kadar, manevi
tereqqimize engel olan illet bir ise, şimdi iki olur. Bir yandan hürufat kusuru, diğer taraftan
dil kusuru elimizi ve ayağımızı kapatıp sarar ki, ileri gidemeyelim F.Köçerli "dilin dolaşıqlığını
fikrin dolaşıqlığı" olarak niteliyor. O, milletini seven, onun manevi diriliyine çalışan, ilerleme
yolunda emek harcayan yazıçılarımızdan ve şairlerimi çok teveqqe ediyordu ki, "dillerini
asanlaşdırsınlar, ana dilinden uzak düşmesinler, meymunluqdan el çeksinler, fikirlerini açık
ve basit dilde yazsınlar, ta ki, onların yazdıklarını okuyan anlasın, düşünsün ve ayılsın ".
K.D.Uşinskinin bilinen görüşlerine "bir milletin malını, devletini ve hatta vatanını elinden
alırsan ölüp kaybolmaz, ama dilini alsan ölür ve ondan bir nişan kalmaz" - sözleriyle kol kanat
veren F.Köçerli "Ana dili" adlı ünlü makalesinde yazıyordu: "Her milletin özgün ana dili var ki,
onun özel malıdır. Ana dili milletin manevi diriliği, hayatının sıvısıdır. Annenin sütü vücudun
sıvısı olduğu gibi, annenin dili de ruhun gıdasıdır, herkes kendi annesini ve vatanını sevdiği
gibi, ana dilini de sever".Önceki maarifçiler gibi F.Köçerli de Arap alfabesinin eğitim
çalışmasında işlediği engellere bigane kalmamış, onun kusurlarını açıp göstermiş,
M.F.Axundovun başladığı işe yürekten taraftar olmuş ve onu sürdürmüştür. F.Köçerli
öğretmenliği kendine meslek seçip, ömrünün sonuna kadar bu mesleğe sadık kalanları
yüksek değerlendiriyordu.
XIX yüzyıl Türk ve İslam aleminin büyük düçünce adamlarından, aydınlarından biri de İsmail
Bey Gaspıralıdır. Onun dil meselesine, hususile ana dili meselesine yaklaşımı farklıydı. Ona
gore Türkiye şimdiyedek bu işte sadece Avrupanı taklidle meşgul olmuştur. Türkçülük
sloganı "dilde, fikirde ve işte birlik" olan Gaspıralı bu ülkünü tüm Türklerin ortak gazetesi
olan "Tercüman" da ifade etmiştir. Özellikle, Rusya Türkleri arasında ortak edebi Türk dilinin
olması onun esas kayelerinden biriydi. Gaspıralı'nın "dilde, fikirde ve işte birlik" felsefesinin
mahiyetini anlamak için Azerbaycan'da, Türkistan'da, Türkiye'de ve bir sözle Türk
Dünyasında ulusal bilincimiz yürütülen ve haricinde de bu veya diğer biçimde dayatılan
sahtekar tarihten, edebiyattan, karma milli düşünceden değil de, tek bir milletin binyıllar
boyunca koruyup içinde barındırdığı ve yaşattığı milli tarihten, milli felsefi görüşten, milli
edebiyattan, ulusal düşünceden hareket etmeliyiz. Zira, sadece Türk felsefesini, Türk tarihini,
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Türk dini - felsefi düşünce sistemini, Türk edebiyatını vb. tabiatlarına mâl etmeden, onun
tarihi - felsefi niteliklerine varmadan asla Türkçülüğün tüm Türkler için hangi önem arz
etmesini de idrak edemeyiz. Dolayısıyla, ele alınan bir ülkenin (Azerbaycan, Türkiye,
Kazakistan, Özbekistan, Tataristan ve b.) Felsefesi, tarihi, edebiyatı, kültürü vb. değerlerinin
yanı sıra, genel anlamda Türk felsefesi, Türk dini - felsefi bakış açısı, Türk kültürü, Türk
edebiyatı, Türk tarihinden de bahsedilmeli, öğretilmelidir. Ancak bu durumda Türk
devletlerinde, özellikle geçen yüzyılın sonlarında eski Sovyetler birliyinden ayrılan yenice
bağımsızlığını kazanan ülkelerin genç nesilleri, kelimenin gerçek anlamında Türkçülüğü Türk kimliğini, Türk kültürünü, Türk felsefesini, Türk tarihini vb. daha derinden ve yakından
anlamış olacaklar. Tesadüfi değil ki, türk ideologlarından Ziya Gökalp Ahundzadeni ve
İ.Qaspıralını Rusya'da yetişen iki büyük türkçü gibi karekterize etmiştir. Ona göre, Osmanlı
İmparatorluğu'nda Türkçülük akımının önüne alındığı zaman Rusya imparatorluğunda,
özellikle Azerbaycan'da Türkçülük fikirlerini geliştirdi. Bu konuda büyük türk düşünürü
Z.Göyalp yazıyordu: «Türkiye'de Abdülhamid bu kutsal akımı durdurmaya çalışırken,
Rusya'da iki büyük türkçü yetişirdi. Bunlardan birincisi Mirza Feteli Ahundzade ki, AzeriTürkçesinde yazdığı orijinal komediler bütün Avrupa dillerine çevrilmiştir. İkincisi ise
Kırım'da «Tercüman» gazetesini çıkaran Gaspıralı İsmaildir. Onun türkçülükdeki sloganı
"dilde, fikirde ve işte birlik" idi. Ancak biz daha çok başka Türk ideologu Yusuf Akçuraoğlunun
bu konuda fikri ile anlaşarak düşünüyoruz ki, Kırım Türklerinden İ.Qaspıralı M.F.Axundzade
kıyasla hem teoride, hem de amelde türkçülüye daha çok hizmet etmiştir. Gaspıralı'nın temel
yaklaşımı, "Lisan-ı Umumi" adını verdiği bir dil birliğidir. Bu dönemde bu birliği sağlamaya
yönelik bir çok Türkçü dergi yayımlanmaya başlanmıştır. Ruslar bu yayımların milliyetçi
olduğu kadar İslâmcı yayınlar olduğunu söyleyerek engellemeye çalışmışlardır. Rus gizli
polisi "bunalım" nın raporunda, Türkçülük adı altında İslâmcılık yapıldığı ifade edilmektedir.
Bu hareket içinde 1905'den sonra Tatar gazeteleri yanında Azerbaycan türklerinin çıkardığı
gazeteler, Özbeklerin çıkardığı Özelikle "Turan" ve "Buhara-ı Şerif" bunlardan bir kaçıdır.
Bu anlamda, onun türkçülk davası "Usul-cedid" adlı yeni tip okulların açılması ile devam
ettirilmişti. Aslında bu okullar dünyevi ilimleri tedris eden ilk Türk okulları idi. Gaspıralı bir
yandan ortak Türkçenin oluşturulmasına çalışıyor, diğer yandan görüşte de milli birliğin
oluşturulmasına ulaşmak istiyordu. İ.Qaspıralı 20. yüzyılın başlarında doğan "Rusya
Müslümanları İttifakı» organizasyonunda da etkin görev almıştı. Bu örgütün qurultaylarında
(1906) Qaspalının teklifi ile Türk okullarında tek Türk dilinin hayata keçirlmesi yönünde
ortak Türk edebi dili ile yazılmış kitapların okutulması kararı alındı. Bu açıdan, o dönemde
Gaspıralı Azerbaycan Türk düşünürlerinin (Ahmet Ağaoğlu, Ali Bey Hüseyinzade, Muhammed
Hadi, Nesib Yusifbeyli vb.) Eserlerine «Tercüman» da geniş yer vermiştir. Gaspıralı
Azerbaycan Türklerinin oyanmasında da belli bir rol oynamıştı. Özellikle, Azerbaycan
Cumhuriyeti'nin Başbakanı olmuş Nesib bey Yusifbeyli de Türkçülük fikrinin oluşmasında ve
şekillenmesinde İ.Qaspıralının önemli rolü olmuştu. Gaspıralı, "Rusyadaki Müslümanlar"
makalesi ile, Türklerin geri kalma nedenlerini araştırmış ve dil birliğinin gelişme için gerekli
olduğunu vurgulamıştır. Gaspıralı, Rusya dışında, Müslümanların ve Türklerin birliğini ve
gelişmesini sağlamaya yönelik araştımalar aparmış, Müslümanların bulundukları ülkelerin
ekonomik hayatına katılması yoluyla ancak gerilikten kurtulacaklarını ve güçlü birer topluluk
olacaklarını söylemiştir. Rusya'da toplanan kongrelerden sonra, Gaspıralı'nın Mısır'da
Uluslararası bir Müslüman Kongresi düzenleme girişimleri ise sonuçsuz kalmıştır. 1874'de
İstanbul'a gelen İsmail Bey Gaspıralı'nın dikkatini çeken en önemli meselelerden biri Türk dili
üzerine yapılan çatışmalardı. Tanzimat'la başlayan ve 1860'lı ve 1870'li yıllarda Osmanlı
aydınları arasında uzun tartışmalara neden olan dil meselesi İ.Gaspıralı'nın son derece
etkilemişti. O, bu alanda Şemseddin Sami, Ahmed Midhat, Mehmed Emin Yurdakul ve Necip
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Asım Bey gibi Osmanlı aydınları ile dostluğunu geliştirmiş ve ömrünün sonuna kadar buna
sadık kalmıştır. Bir çok Türk aydınları gibi o da Türklerin milli kimliği konusunda Türkçe 'nin
ulusal dil olarak mutlaka gelişmesinin zorunluluğunu fark ediyordu. Öyle ki, Fransız Devrimi
ile ortaya çıkan milliyetçilik fikirleri kısa zamanda Osmanlı imparatorluğuna da sıçramıştı.
Hatta bazı Avrupa devletleri Osmanlı tebeesi olan Müslüman olmayan milletleri ayrı devletler
kurmaya teşvik etmişti. Dışarıdan olan bu baskıların önlenmesine ihtiyaç duyan Osmanlı
Devleti Tanzimat ve ıslahat Fermanları ile bir takım kararlar alıp ilan etmişti. Alınan bu
kararlarla Müslüman olmayan halklara Avrupa devletlerinin yardım etmeleri konusunda
serbestlik verilmişti. Bundan istifade eden Avrupa devletleri Osmanlı tebeesi olan Müslüman
olmayan milletler için okullar açmaya ve kendi dillerinde eğitim vermekte ısrarlı idiler ve bu
da söz konusu milletleri Osmanlıya karşı kaldırmaya yöneltilmişti. Tüm bu sadalananlar
Osmanlı aydınlarını, devletin temel unsuru olan Türklüğü korumaya çağırıyor ve bu yönde
Türk dilini ve milletini düşünmek daha aciliyet arz ediyordu. Bu akımın ilk öncüleri olan
Şinasi Efendi ile Ziya Paşa, "Osmanlılık" ve "Osmanlı Dili" ni, Türkçülük ve Türk Dili
karşılığında ele alıp kullanmıştır. Ziya Paşa'nın yazdığı "Şiir ve İnşa" makalesinde Osmanlıca
Arapça ve Farsça dilinin karışımını kritik ederken şöyle diyordu: "Hayır bunların hiçbiri
Osmanlı şiiri değil ... Acaba bizim milletimizin, yani Türk milletinin bir dili ve şiiri var mıdır?
Ve bunu yenileştirip temizlemek mümkün müdür? "Dilde Türkçülüğü ortaya atan Ziya
Paşa'dan sonra Türk aydınları dil araştırmalarına ağırlık vermişlerdir. Bunun öncülüğünü ise
ünlü devlet ve fikir adamlarımız Ahmet Vefik Paşa olmuştur. Ahmet Vefik Paşa, hem Osmanlı
lehçelerinin ve hem de diğer Türk dillerinin öğrenilmesini, araştırılıp geliştirilmesini
savunmuştur. Ahmet Vefik Paşa Lehçe-i Osmanî'sinde, kök bakımından Arap ve Fars olmayan
Türkçe kelimeleri, Arap ve Fars kökten gelenlerden ayırarak bir bölüm halinde getirdi.
Osmanlı dil denizinde boğulmuş çok değerli Türkçe Kelimelerimizin bolluğunu ve önemini
göstermiştir. Türk dilinin, Osmanlı lehçesi başka lehçesi olduğunu ortaya koyarak, gerçek
bilim adamlarını derin araştırmalara sevk etmiştir. O, Ebulgazi Bahadır Han Xivelinin
"Şecereyi terakeme" adlı eserini Çağatay lehçesine çevirerek Türklerin ortak tarihine ve
kültürüne de dikkat çekmiştir. Ahmet Vefik Paşa'dan sonra Mustafa Celalettin Paşa hemTürk
filologiyasına, hem de Türklerin etnologiya ve tarihi ile ilgilenmiştir. Türkçe konuşulan Türk
ülkeleri hakkında geniş bilgi verdikten sonra Şemseddin Sami bey, önsözünde şöyle devam
ediyor: "Doğu Türkçesi Batı Türkçesi arasındaki fark, sanıldığı gibi, italyanca ile Latince veya
İspanyolca ile Fransız arasındaki fark gibi değil. Bu fark iki Türkçeden her birini, diğerinden
büsbütün ayrı ve kendi başına bir dil saydıracak kadar olmayıp, ancak Kuzey ile Güney
Almanya, Toskana İtalyancası ile Napoli İtalyancası veya Mısır Arapçası ile Fas, Tunus gibi
Kuzey Afrika Arapçaları arasındaki fark derecesindedir ve Doğu Türkçe'siyle Batı Türkçesi
tek bir dildir, ikisi de Türkçedir". Bunun içindir ki, "Bizlerin ihmal edip unuttuğumuz, Doğu
Türkçesinde kullanarak Türkçe kelimelerin, özellikle bunlardan değerli ve gerekli olanlarının
alınarak bunların bizim Türkçemize katılması yöntemi ile canlandırılmaları ve yayılmaları,
yani iki lehçenin birleştirilmesi amacına hizmet etmek emelindeyim" diyerek Türkler
arasındaki dil birliğinin önemini izah ile bu önemli görevi ifa etmeye çalıştığını samimiyetle
açıklamıştır. Osmanlı Türkiyesindeki bu dil birliği tartışmalarını iyi etüd eden ve heyecanla
benimseyen Gaspıralı İsmail Bey Bahçesaraya dönüşünde Kırım Türkçesine de aynı yöntemi,
yani sade ve basit bir dil kullanarak yolunu uygulamaya başlamıştır. Kısa zamanda bu
husustaki görüşlerini geliş tiren İsmail Bey, tüm Türklerin anlayabileceği bir dil geliştirmenin
ne kadar hayati bir önemi haiz olduğunu görerek ona göre çalışmalarını başlatmıştır.
Gaspıralı'nın istediği öyle bir dil olmalıdır ki, konuşulduğu ve yazıldığı zaman "İstanbul'daki
hamal ve kayıkçı ile Doğu Türkistan'daki deve sürücüsü ve koyun çobanı da
anlayabilmelidir." Türkler için bu genel dili gerçekleştirmek maksadiyle Gaspıralı'nın bu
esaslara dikkat ettiğini görüyoruz. Onun bu çabası Türk dünyasındaki tüm meslektaşları
tarafından takdirle karşılanmıştır. Nitekim, bir meslektaşı 1910 yılında yazdığı "Til (dil)
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Yarışı" adlı eserinde Gaspıralı İsmail Beyin bu husustaki çalışmalarını şöyle övmüştür: "ana
dilimizde bugün selâmmet olan en büyük hadimini göstermek gerekirse, şüphe yok ki, bu zat,
Tercüman muharriri Gaspıralı İsmail Bey'dir. Her kim açık ifadeli ve ruhlu olan kısa cümleler,
güzel ve edebi tabirler yönteminden kimin ortaya koyduğunu merak ediyorsa söyleyelim bu
zat Gaspıralı İsmail Bey'dir. Türk dilinin birinci ıslahçısı Ali Şir Nevai ise, ikincisi, hiç şüphesiz
ki, İsmail Bey'dir. Gaspıralı İsmail Beyin, Türkçe'nin tüm Türk dünyasının kullanabileceği
lisan haline gelmesi için verdiği bu sessiz ve asîl mücadele son derece başarılı olmuştur.
Nitekim Tercüman gazetesinde kullanımı basit Türkçe, gazetenin ulaştığı her yerde, özellikle
Kazan'da, Doğu ve Batı Türkistan'da, Azerbaycan'da, Balkanlarda ve Osmanlı Türkiyesi'nde
yaşayan tüm Türkler tarafından anlaşılan bir dil haline gelmiştir.

5.Sonuç
Göründüyü gibi Türk dünyasında XIX yüzyılın aydınları dil, alfabe ve kendi ana dili
meselelerine dikkat çekmiş ve bunun saflığı ve tekmilleşdirilmesine gayret etmişler. Onlar
her bir milletin hem fazla dilleri bilmesini kabul etmekle yanaşı ana dilinin daha derinden
öyrenilmesine dikkat yetirmiş ve kendine özgü her biri farklı düşünceyle buna ulaşmanın
yollarını göstermişlerdir. Bunlardan elmi gramerin yazılması yanı sıra komedilerin
yazılmasına dek halkın sade dilde anlaşılır qazetesinden tut ana dilinde okuların açılmasına
dek kendine özgü farklı yansıtmışlar. Halkın her bir temsilcisi kendi dilinin temizliği uğrunda
mücadele etmeye, dili yabancı unsurlardan korumaya hükümlüdür. Biz başka dillere saygılı
yanaşmaqla beraber ana dilimize özel dikkat etmeli, onu yaşatmalıyık. Her milletin ana dili,
onun kimliğinin kanıtıdır desek yanılmarız. Bunu yazarımız Bahtiyar Vahapzadenin dilince
söylesek yerinde oluyor:
Menim ana dilim ; menim kimliyim,
Pasportum, özüme öz hakimliyim.
meni hem babamla, hem de nevemle
bağlayıb uzanan tarih bağımsan.
Dünenim, sabahım, üstelik hele
menim söz hünerim, söz bayrağımsan.
Daşlardan süzüldün sen zaman zaman
suyu saflaşdırır daşdan keçmesi.
yarandı dumduru damcılarından
bayatı çeşmesi, dastan çeşmesi.
sözü öz yerine qoymaq tehrini
ustadlar öyretdi bize birbebir.
senin qüdretini, senin sehrini
gösterdi dünyaya Füzuli, Sabir.
ferqini bilmeyib ağdan qaranın,
adam var, bu dili yad sayar bu gün.
Dedesi bu dilde cebhe yaranın
özü özge dilde banlayar bu gün.
Ne yarpaq, ne külek, ne metal, ne quş
seslenmir, oxumur özge dilinde.
bes sene ne düşüb, ay dili yanmış,
yad dilde ötürsen öz menzilinde.
Namusdan bixeber, vicdandan uzaq
Vezife kürsüsü meramdır sene,
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Vetenin dilini sevmeyen alçaq,
Vetenin çöreyi haramdır sene!
Dilimiz varsa, biz de varız. Var olsun ana dilimiz,, var olsun türk dilimiz!
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THE IMPORTANCE OF THE LINGUISTIC – SOCIOCULTURAL METHOD IN FOREIGN
LANGUAGE TEACHING
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE DİLBİLİMSEL – SOSYOKÜLTÜREL YÖNTEMİN ÖNEMİ 1
Suzan ULUOĞLU 2
ABSTRACT
Linguistic – sociocultural method is one of the most important and most comprehensive methods used in teaching foreign
languages. According to this method, foreign languages must be taught together with the culture and social lifestyles of the
people speaking that language. Besides the linguistic forms, the social environment and culture of the language bearers also gain
importance. The purpose of the method is to facilitate the formation of linguistic sociocultural competence in students learning a
foreign language. Language and culture barriers must be overcome to enable healthy communication between people of
different cultures. Previously it was important to use the language correctly in teaching languages, but currently the contents of
the information provided (the meaning) is gaining importance. In other words, as the fundamental purpose of communication is
being understood, the communicative value of the information is becoming more important. This method is directed to
understanding the bearers of the language more than the language itself. In the linguistic – sociocultural method communication
is approached in two ways, linguistic and intercultural. One of the most fundamental characteristics of this method is that it
combines linguistic structures (grammar, linguistics etc.) with factors other than language. The developers of this method follow
the belief that “sociocultural structures are fundamentally located in linguistic structures”. According to this, most of the
mistakes made in the use of foreign languages stem from an insufficient knowledge about the culture of the bearers of the
language being learnt. The theoretical fundamentals of this method are mostly based on the views of S.G.Ter-Minasova. This
study will focus on the importance of this method in teaching foreign languages based on Ter-Minasova’s work.
Keywords: Linguistic-sociocultural method, linguistic culturology, linguistic sociocultural competence, foreign language
teaching, language-culture relationship.

ÖZET
Dilbilimsel – sosyokültürel yöntem yabancı dil öğretiminde kullanılan en önemli ve en kapsamlı yöntemlerden biridir. Bu
yönteme göre yabancı dil, o dili konuşan milletin kültürü ve sosyal yaşamı ile birlikte öğretilmelidir. Burada dilsel biçimlerin yanı
sıra dil taşıyıcılarının sosyal çevresi ve kültürü de önem kazanmaktadır. Yöntemin amacı yabancı bir dili öğrenen öğrencilerde
dilbilimsel sosyokültürel yetkinliğin biçimlenmesine yardımcı olmaktır. Farklı kültürlere sahip insanların arasında sağlıklı bir
iletişim kurulabilmesi için dilsel ve kültürel engellerin aşılması gerekir. Daha önceleri dil öğretiminde dili doğru kullanmak
önemliyken günümüzde verilen bilginin içeriği (anlamı), yani onun iletişim düzeyi önem kazanmaktadır, çünkü iletişimin temel
amacı anlaşılır olmaktır. Bu yöntem dilin kendisinden çok dil taşıyıcılarını anlamaya yöneliktir. Dilbilimsel – sosyokültürel
yöntemde iletişim dilsel ve kültürlerarası olmak üzere iki açıdan ele alınmaktadır. Bu yöntemin en temel özelliklerinden biri
dilsel yapıları (dilbilgisi, sözcükbilim, vs.) dil dışı etkenlerle birleştirmektir. Bu yöntemi geliştirenler “dilsel yapıların temelinde
sosyokültürel yapılar yer almaktadır” düşüncesinden hareket ederler. Buna göre yabancı dilde yapılan hataların büyük bir kısmı
öğrenilen dilin taşıyıcılarının kültürünü bilmemekten kaynaklanır. Bu yöntemin kuramsal temelleri ağırlıklı olarak S.G.TerMinasova’nın görüşlerine dayanmaktadır. Bu çalışmada da Ter-Minasova’nın görüşleri temelinde bu yöntemin yabancı dil
öğretimindeki önemi üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dilbilimsel-sosyokültürel yöntem, dilbilimsel kültüroloji, dilbilimsel sosyokültürel yetkinlik, yabancı dil
öğretimi, dil-kültür ilişkisi.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, suzanzobu@yahoo.com
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1. GİRİŞ
21. yy.da küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler
gelişti, ülke ve milletlerin birbirlerine olan bağımlılıkları arttı. Günümüzde gelişim düzeyleri,
siyasi görüşleri birbirinden farklı olan ülkelerin bir bütün halinde yaşamak zorunda oldukları
görülmektedir. Küreselleşme süreci bir yandan farklı milletlerin temsilcileri arasında yakın
ilişkilerin kurulmasına olanak tanırken, diğer yandan da kültürlerarası iletişimdeki
çatışmaların artmasına sebep olmaktadır. Birçok ülke günümüz şartlarında kendi kültürel
özelliklerini korumanın ve sağlıklı kültürlerarası ilişkiler kurmanın yollarını aramaktadır.
Kültürlerarası etkileşimin olumlu ve yapıcı yönde gelişmesinde yabancı dil öğrenimi önemli
bir yer tutar. Buna bağlı olarak yabancı dil bilmenin gerekliliği ve önemi gün geçtikçe
artmaktadır. Sağlıklı bir iletişimin kurulamaması çoğunlukla dilsel ve kültürel engellere
bağlıdır. Yabancı bir dili, o dilin taşıyıcısının kültürü, değer yargıları, düşünce yapısıyla
birlikte öğrenmek kültürlerarası iletişimi daha verimli bir hale getirmektedir. Bu yüzden son
yıllarda yabancı dil öğretimi ile ilgili kuram ve yöntemlerde kişiliğin kültürel gelişimine
yönelik bir dilsel eğitim yaklaşımı gözlenmektedir. Dil aracılığıyla o dili konuşan milletin
kültürünü öğrenmek yabancı dil öğrenmenin temel eğitim amacı olarak ön plana çıkmaktadır.
Başka bir kültürün temsilcisi olan insanlarla iyi bir iletişim kurmak için o insanların
konuştukları dilin sadece kurallarını bilmek yeterli değildir, o milletin kültürünü,
geleneklerini ve en önemlisi düşünce yapısını da bilmek gerekir. Yabancı dili uluslararası bir
iletişim aracı olarak kullanabilmek için, o dilin konuşulduğu ülkenin sosyokültürel yapısını da
iyi bilmek gerektiğine dair genel görüşe dayanarak günümüzde dil ve kültür ilişkisini temel
alan öğretim yöntemleri geliştirilmektedir. Dilbilimsel - sosyokültürel yöntem de bunlardan
biridir.

2. YÖNTEM
Bu çalışmada nitel araştırma ve betimleme yöntemleri kullanılarak dilbilimsel sosyokültürel
yöntemin dayandığı kuramsal temeller ve bu yöntemin yabancı dil öğretimindeki önemi
üzerinde durulacaktır.

3. BULGULAR VE YORUMLAR
Son yıllarda Rusya’da özellikle üniversitelerin yabancı dil bölümlerinde tercih edilen en ciddi
ve en kapsamlı yabancı dil öğretim yöntemlerinden biri dilbilimsel-sosyokültürel yöntemdir.
Bu yöntem hem kültürel hem sosyal çevre etkenlerini yabancı dil eğitiminin vazgeçilmez bir
parçası olarak ele alır. Bu yöntemin savunucularına göre, sadece sözcüksel ve dilbilgisel
biçimleri öğrenmeye ağırlık vermek, dilin canlılığını kaybetmesine yol açar. Bu yöntemin
kuramcılarından olan S. G. Ter-Minasova’ya göre: “Canlı dil, varlığını taşıyıcılarının
dünyasında sürdürür ve dili bu dünyayı bilmeden öğrenmek canlı dili ölü bir dile dönüştürür,
yani dili öğrenenleri bu dili bir iletişim aracı olarak kullanma olanağından yoksun bırakır”
(Ter-Minasova, 2000, s. 30). Bu yöntemin temelinde dil - kültür ilişkisi bulunmaktadır. Dilin
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sadece bir iletişim aracı olmadığını, bize çok daha fazla olanaklar tanıdığını söyleyen W. von
Humboldt’e göre “Dilin çeşitliliği sayesinde dünyanın zenginliğini ve dünyada
gördüklerimizin çeşitliliğini keşfederiz: ve insanın varoluşu bizim için daha geniş anlamlı
olur, çünkü diller açık ve etkili bir biçimde bize farklı düşünme ve algılama yöntemleri
sunarlar” (Vetçinova, 2014). Humboldt’tan yüz yıl sonra bu düşünceyi E. Sapir ve B. Whorf dil
ve kültür etkileşimi hakkındaki hipotezlerinde geliştirirler. Sapir’e göre: “Dil, sosyal olarak
miras edindiğimiz, yaşam tarzımızı niteleyen pratik alışkanlık ve düşüncelerin birleşimi olan
kültür dışında varlığını sürdürmez” (Ter-Minasova, 2000, s. 14). Ter-Minasova dil-kültür
ilişkisinin en temel özelliklerini şu şekilde sıralar: “Dil, kültürün aynasıdır ve onda sadece
insanı kuşatan gerçek dünya, insanın gerçek yaşam şartları değil, aynı zamanda milletin
toplumsal bilinci, düşünce biçimi, milli özelliği, yaşam tarzı, gelenekleri, görenekleri, ahlakı,
değerler sistemi, dünyayı algılama biçimi, dünya görüşü de yansımaktadır. <…> Dil, kültürel
değerleri sözcük hazinesinde, dilbilgisinde, deyimlerde, atasözlerinde, folklorda, edebiyatta,
bilimsel kaynaklarda, yazılı ve sözlü ifade biçimlerinde saklamaktadır. <…> Dil aynı zamanda
kültür taşıyıcısıdır ve içinde barındırdığı milli kültür mirasını nesilden nesle aktarır. <…> Dil
kültürel bir araçtır, insanın, dil taşıyıcısının kişiliğini biçimlendirir. Eğer dili, yapısı, işlevi ve
öğrenme yöntemleri açısından ele alırsak sosyokültürel katmanın, yani kültür öğesinin dilin
bir parçası veya onun gerçek varlığının bir fonu olduğunu görürüz” (Ter-Minasova, 2000, s.
13, 14). Bütün bunlara dayanarak Ter-Minasova’ya göre dil, insan akışını etnos olarak
biçimlendiren, söz konusu dil topluluğunun kültürünü, geleneklerini, toplumsal bilincini
koruyarak ve aktararak milleti oluşturan güçlü toplumsal bir araçtır (Ter-Minasova, 2000, s.
14).
Dil-kültür ilişkisi karmaşık ve çok yönlü bir olgudur. Bu ilişkinin araştırılmasında son yıllarda
özellikle iki bilim dalı öne çıkmaktadır: Kültürün oluşum ve gelişim sorunlarıyla ilgilenen
kültürel antropoloji ve dili doğrudan kültürel araştırmalarla inceleyen dilbilimsel kültüroloji
(lingvokulturologiya). V. V. Vorobyov’a göre dilbilimsel kültüroloji genel olarak kültürel
değerlerin seçilmiş ve düzenlenmiş etkileşimini inceleyen, söylemin canlı iletişimsel oluşum
ve kavrama süreçlerini, dilsel kişiliğin deneyimlerini ve milli düşünme biçimini araştıran,
dilsel “dünya görüşünün” sistemli bir tanımını veren ve eğitim, öğretim sorunlarının
çözümüne yardımcı olan yeni bir filoloji dalıdır (Ter-Minasova, 2000, s. 17). Kültürlerarası
diyalog kapsamında geliştirilen yeni yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda bu bilim
dalının katkıları çok önemlidir. Bu bilim dalı şu sorulara cevap bulmaya çalışır: İletişime
yardımcı olan etkenler nelerdir? Farklı kültür temsilcilerinin iletişim kurmasını zorlaştıran
nedir? Dil ve kültür kendi aralarında nasıl bir etkileşim içindedir? Dil dünyayı hangi ölçüde
yansıtır? Dilin kişiliğin biçimlenmesindeki rolü nedir? Toplu düşünce biçimi dile nasıl yansır?
Milli karakter dil aracılığıyla nasıl biçimlenir? Kültür çatışması nedir? Kültürlerarası çatışma
sorunları neden bütün dünyayı ilgilendirmektedir? Dil ve kültür yardımıyla dünya görüşü
nasıl oluşturulur? vs. (Kostikova, 2008, s. 1-2). Dilbilimsel kültüroloji her dili, taşıyıcılarının
bilincinde iz bırakan ve onların dünya görüşünü biçimlendiren özgün bir sistem olarak ele
alır. Bizim dünyayı algılayış biçimimiz belirli ölçüde dilsel dünya görüşümüzün etkisi
altındadır. Her dil kendi taşıyıcılarının bakış açısını belirleyen ve onların dünya görüşünü
biçimlendiren milli özgün sistemi kendi içinde barındırır (Kostikova, 2008, s. 2).
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Ter-Minasova’ya göre özellikle Rusya’da ortaya çıkan yeni sosyal ve siyasi şartlar yabancı dil
öğretiminde kullanılan yöntem ve araçların hem genel olarak hem de özel olarak acilen
yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Rusya’nın dışa açılması, onun dünya
toplulukları arasına katılması, siyaset, ekonomi, kültür, ideoloji alanlarında meydana gelen
inanılmaz değişiklikler, milletlerin ve dillerin karışımı, hareketliliği, Ruslarla yabancılar
arasındaki ilişkilerin değişmesi, son derece yeni iletişim amaçlarının ortaya çıkması yabancı
dil öğretiminde gerek kuramsal gerek uygulama alanında bir sürü yeni sorun
oluşturmaktadır. Söz konusu değişimlerden sonra bilim, kültür, ticaret, vs. alanlarından
insanlar hızlı bir biçimde yabancı dil, özellikle de İngilizce öğrenmeye yönelirler. Onları ne
kuram ne de dil tarihi ilgilendirir. Onlar için dil tamamen işlevsel açıdan, yani başka
ülkelerden insanlarla gerçek bir iletişim kurmak için gereklidir (Ter-Minasova, 2000, s. 24).
Yabancı dil öğretiminde yöntemlerin köklü bir değişime uğramasını gerektiren sebeplerden
biri de kişilik ve grup psikolojisinde meydana gelen değişimlerdir. Günümüzde insan
bilincinde meydana gelen önemli değişimler ve yeni düşünce biçimleri gözlenmektedir.
Yabancı dil öğreniminde psikolojik etkenin rolü gün geçtikçe artmaktadır (Vtoruşina, 2009, s.
44).
Bilgi devrimi ve toplumların bilgi toplumu olarak yeniden biçimlenmeleri, bilgiyi sosyal ve
ekonomik gelişimin en önemli unsuru haline getirmektedir. Günümüzde bilgi teknolojileri
inanılmaz bir gelişim göstermektedir. Bu gelişmelerin yabancı dil öğretimine etki etmemesi
mümkün değildir. Dil eğitimi alanındaki gelişmeler dünyada sosyal, siyasi ve ekonomik
alanda meydana gelen değişim süreçleriyle doğrudan bağlıdır. Yabancı dil öğretiminde artık
kişiliğin gelişimine yönelik yeni bir anlayış söz konusudur. Bu yeni anlayışa göre eğitim birey
merkezli olmalıdır, bireyin kişisel yetenekleri göz önünde bulundurularak onun kendini
geliştirmesi sağlanmalıdır (Dyaçenko, s. 1). Bütün bunlar yabancı dil öğretiminde radikal
değişimlere gidilmesini ve yeni yöntemler geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Rusya’da da
son yıllarda bu konu üzerinde yoğun olarak çalışılmaktadır.
Bugün Rusya’da yabancı dil öğretiminde temel amaç dili gerçek bir iletişim aracı olarak
öğretmektir. Uygulamaya yönelik olan bu meselenin çözümü de ancak kapsamlı kuramsal bir
temele dayanarak mümkündür. Bunun için de filoloji alanında yapılan kuramsal çalışmaların
sonuçlarını uygulamaya koymak ve yabancı dil öğretmenlerinin uygulama deneyimlerini
kuramsal olarak genelleştirmek gerekir (Ter-Minasova, 2000, s. 25).
Yabancı dili iletişim aracı olarak öğretebilmek için gerçek iletişim ortamı oluşturmak gerekir.
Yabancı dili doğal, canlı durumlarda kullanmak gerekir. Bunun için yabancı uzmanların
katılımıyla öğrenilen dilde bilimsel tartışma ortamları oluşturulabilir, bazı dersler yabancı
dilde yapılabilir, öğrencilerin uluslararası konferanslara katılımları sağlanabilir, öğrencilere
tercümanlık görevleri verilebilir, okul dışında öğrencilerin ilgi alanlarına göre yabancı dilde
çeşitli topluluklar, kulüpler kurulabilir, vs. Yabancı dil eğitimi veren öğretim elemanlarını,
öğrencilerin iletişim yeteneklerini en üst seviyede geliştirmek gibi çok zor bir görev
beklemektedir. Bunun için dört temel dil becerisini (okuma, yazma, konuşma, anlama)
geliştirecek yeni yöntemleri bilmek, yeni öğretim materyallerini takip etmek gerekir. Eski
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yöntemlerden faydalı olan, yıllarca denenmiş ve iyi sonuçlar veren her şey de kullanılabilir.
Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta, yabancı bir dilin bu dili konuşan milletin
dünyası ve kültürüyle bir bütün halinde öğretilmesidir (Ter-Minasova, 2000, s. 27). İnsanlara
yabancı dilde iletişim kurmayı öğretmek, sadece anlamayı değil, aynı zamanda üretmeyi,
yaratmayı öğretmek çok zor bir iştir. Bunun başlıca sebebi iletişimin sadece dilsel bir süreç
olmaması, dili bilmenin yanı sıra iletişim şartlarını ve kültürü, görgü kurallarını, mimik ve jest
gibi dil dışı ifade biçimlerini bilmek gibi birçok etkene bağlı olmasıdır. Farklı kültüre ait
temsilcilerin arasında sağlıklı bir iletişimin kurulması için sadece dil engelini aşmak yeterli
değildir, kültür engelini de aşmak gerekir. Kültür engelini aşmak için de öncelikle milli
özellikler taşıyan kültürel öğeleri bilmek gerekir. Bu tür kültürel öğelere birkaç örnek vermek
gerekirse, bunlar: gelenek ve görenekler, geleneklere bağlı gündelik yaşam kültürü, gündelik
davranışlar ve bunlarla bağlantılı mimik ve jestler, milli dünya görüşü, algılama biçimi, bir
milletin kültürel geleneklerini yansıtan sanatsal kültürü, vs. (Ter-Minasova, 2000, s. 27-28).
Dolayısıyla yabancı bir dili öğrenirken o dilin taşıyıcılarının dünyasını, geniş budunbetimsel
anlamda kültürlerini, yaşam biçimlerini, milli özelliklerini, düşünme biçimlerini de daha
kapsamlı bir biçimde öğrenmek gerekir. Konuşma içerisinde gerçek sözcük kullanımı önemli
ölçüde söz konusu dilde konuşan dil topluluğunun sosyal ve kültürel yaşamını bilmeye
bağlıdır, yani dilsel yapıların temelinde sosyokültürel yapılar yatmaktadır. Sözcüklerin
anlamlarını, dilbilgisel kuralları bilmek dili bir iletişim aracı olarak kullanmak için yeterli
değildir. Neyi ne zaman, nasıl, kime, kimin yanında, nerede söylemek/yazmak gerekir; söz
konusu anlamın/kavramın, düşüncenin öğrenilen dilin gerçek dünyasında nasıl varlığını
sürdürdüğünü bilmek gerekir (Ter-Minasova, 2000, s. 28-29). Bunun için de yine Rusya’da
yabancı dil öğretiminde bu amaca yönelik sosyal dilbilim (sosyolingvistika), dilbilimsel ülke
bilgisi (lingvostranovedeniye) ve öğrenilen dilin dünyası (mir izuçayemogo yazıka) adı altında
dersler verilmektedir. Bu alanları kısaca açıklamak gerekirse: sosyal dilbilim, dil olaylarının ve
dil birimlerinin bir yandan iletişim şartları (zaman, yer, katılımcılar, amaçlar, vs.), diğer
yandan konuşan topluluğun toplumsal ve kültürel hayatı, gelenek ve görenekleri gibi sosyal
etkenlerle olan etkileşimini araştıran dilbilimin bir dalıdır. Dilbilimsel ülke bilgisi ifade
biçimlerinin bir toplamı olarak yabancı dil öğretiminin, dil taşıyıcısının toplumsal ve kültürel
hayat özelliklerinin öğrenimiyle birleştirilmesi gerektiği düşüncesini geliştiren, sosyal
dilbilimin öğretici benzeridir. Bu dilbilim dalının Rusya’daki kurucuları olan E. M. Vereşçagin
ve V. G. Kostomarov yabancı dil öğretiminin bu önemli bakış açısını şu şekilde formüle
ederler: “İki milli kültür hiçbir zaman tamamen birbirine uymaz, bunun sebebi her birinin
milli ve uluslararası öğelerden oluşmasıdır. Uyan (uluslararası) ve uymayan (milli) birimlerin
etkileşimi, karşılaştırılan her çift kültür için farklı olacaktır… Bu yüzden bir dil olayının
sadece ifade planını değil, aynı zamanda içerik planını da öğrenmek için zaman ve enerji
harcamak gerekir, yani öğrencilerin bilincinde onların dillerinde ve kültüründe bulunmayan
yeni nesne ve olaylarla ilgili kavramları geliştirmek gerekir. Dolayısıyla burada söz konusu
olan dil öğretimine ülke bilgisi (stranovedeniye) öğelerinin dâhil edilmesidir, fakat bu dâhil
etme genel ülke bilgisiyle karşılaştırıldığında özellikleri bakımından farklıdır. Öğretim
sürecine dil ve milli kültür alanıyla ilgili bilgilerin birleşiminden söz ettiğimiz için bu tür bir
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öğretme çalışmasına dilbilimsel ülke bilgisi öğretimi denilmesi daha uygundur” (TerMinasova, 2000, s. 29).
Öğrenilen dilin dünyası doğrudan yabancı dil öğretimiyle bağlı olduğu için dil dışı öğelerin,
yani dilsel yapı ve birimlerin temelinde yatan ve onlara yansıyan sosyokültürel yapı ve
birimlerin etkileşimini araştıran bir bilim alanıdır (Ter-Minasova, 2000, s. 29). Dilin ve
özellikle kültürün belirgin özellikleri ancak diller karşılaştırıldığında ortaya çıkmaktadır.
Dilsel engeller açıkça görülürken kültürel engeller ancak kendi kültürümüzü yabancı bir
kültürle karşılaştırdığımızda ortaya çıkar. İnsan kendi kültürü çerçevesinde kendi dünya
görüşünü, yaşam biçimini, düşünce tarzını en doğru, en mantıklı olarak kabul eder ve ancak
kendisine yabancı olan bir dünya algısıyla karşılaştığında kendi kültürünün özelliklerini daha
iyi kavrar, kültürler arasındaki farklılıkları ve çatışmaları daha iyi görür. Yabancı dili kendi
dilimizle yabancı kültürü kendi kültürümüzle karşılaştırdığımız zaman diller ve kültürlerarası
iletişimde karşılaşılan sorunların bütün incelikleri ve derinliği ortaya çıkmaktadır. Ana
dilimizdeki sözcüğe eşdeğer olan yabancı bir sözcüğü öğrendiğimizde onu kullanırken çok
dikkatli olmamız gerekir. Çünkü sözcüğün arkasında bir kavram durmaktadır ve bu kavramın
arkasında gerçek dünyada var olan bir nesne veya olay bulunmaktadır, bu dünya ise yabancı
bir dünyadır. Konuşma ve yazı esnasında yabancı dili kendimiz kullanmaya çalıştığımızda
sadece sözcüğün anlamını bilmek yeterli değildir, sözcüğün arkasındaki kavramı ve söz
konusu yabancı dilin kullanıldığı ortamda bu kavramın yerini ve işlevini de bilmek gerekir.
Bu yüzden yabancı dil öğretimi yabancı dil ve kültürün ana dil ve kültürle karşılaştırmalı
olarak verilmesine dayalı olmalıdır. Ana dillerini yabancı dil olarak öğreten ve öğrencilerin
ana dilini bilmeyen öğretmenler öğrencilerin karşılaştıkları gizli zorlukları göremezler.
Dolayısıyla bu yöntemde yabancı dilin taşıyıcısı olmayan öğretmenler daha faydalı
olmaktadırlar (Ter-Minasova, 2000, s. 32-34).
Her iletişimin temelinde iletişimde bulunanların kullandığı ortak bir kod yer almaktadır.
Dilsel iletişimde ortak kod dil birimlerinin karşılıklı olarak anlaşılmasıdır. Bu durumda
eşdeğerlilik konusu önem kazanmaktadır, çünkü eşdeğerlilik kavramı her açıdan anlama
derecesini belirler. Diller arası iletişimde meydana gelen zorluklar, anlamın kapsamı, sözcük
kullanımında farklılıklar, üslupsal yan anlamlar gibi gözle görülür olabildikleri gibi, gizli de
olabilirler. Genel olarak iletişimi ve özellikle yabancı dilde yapılan iletişimi zorlaştıran iki
temel gizli zorluktan biri dil kullanımını düzenleyen sözcüksel-deyimsel sınırlamalar, ikincisi
de her iki dilde eşdeğer sözcüklerle belirtilen nesne ve olaylar hakkında farklı milletlerin
kültürel görüşleri arasındaki çatışmalardır. Her dilde her bir sözcüğün kendi sözcüksel ve
deyimsel birleşimi vardır, belli başlı sözcüklerle birleşir, onların dışında başka sözcüklerle
yan yana kullanılmaz. Bu özellik de ancak dillerin karşılaştırılmasıyla ortaya çıkar. Dil
taşıyıcıları yabancı dil öğrenenler için temel sorunlardan biri olan bu zorluğu fark etmezler.
Bu sebeple yabancı dili öğrenirken sözcükleri anlamlarına göre ayrı ayrı değil, söz konusu
dilde en sık kullanılan en sabit birleşimleriyle birlikte öğrenmek gerekir. Her sözcük bir
gerçek nesne veya olayı adlandırmaktadır. Farklı kültürlerde bu nesne ve olaylar tamamen
farklı olabilecekleri gibi, bu nesne ve olaylarla ilgili kültürel anlayışlar da farklı olabilir (TerMinasova, 2000, s. 56-60).
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Yabancı bir sözcüğü öğrenerek insan kendisine yabancı olan ve henüz tam anlamıyla
öğrenemediği bir dünya görüşünden bir parça alır ve sahip olduğu, iyi bildiği kendi dünya
görüşü içerisinde ona bir yer bulmaya çalışır. Düşünce biçimini yeniden yapılandırmak, kendi
dünya görüşünü yabancı bir modele göre yeniden biçimlendirmek, yabancı dil öğreniminin en
temel, üstelik psikolojik zorluklarından biridir (Ter-Minasova, 2000, s. 53-54).
Kültürlerarası diyaloga dâhil olabilmeleri için gerekli psikolojik hazırlıklarını ve kültürel
bilgilerini genişletmek amacıyla öğrencilere yabancı dilin yanı sıra o dilin taşıyıcılarının
kültürünü de öğretmek gerekir. L. G. Vedenina genel eğitim sürecinin ve yabancı dil
öğreniminin temel amacı olarak “kültürlerarası bilgiye sahip olma” (mejkulturnaya
gramotnost) kavramını göstermektedir. Kültürlerarası bilgiye sahip olma, kişinin sadece
başka bir milletin/milletlerin dilini bilmesi değil, aynı zamanda kendi ve yabancı dilbilimsel kültürel ortam hakkında da yeterli düzeyde bilgiye sahip olması demektir (Kostikova, 2008, s.
5). “Kültürlerarası bilgiye sahip olma” terimi “kültürlerarası yetkinlik” (mejkulturnaya
kompetensiya) terimiyle aynı anlamda kullanılmaktadır. Dilbilimsel sosyokültürel yöntemde
temel amaç yabancı dil öğrenenlerde dilbilimsel sosyokültürel yetkinliği sağlamaktır. Kendi
dilbilimsel ve kültürel deneyimlerini, milli kültür geleneklerini ve alışkanlıklarını kullanarak
yabancı dil öğrenen kişi aynı zamanda hem başka bir dilsel kodu hem de başka gelenek ve
alışkanlıkları, başka sosyal davranış kurallarını da göz önünde bulundurur, bununla birlikte
onların birbirinden farklı olgular olduklarını da kavrar. Dilbilimsel sosyokültürel yetkinlik,
yararcı, bilişsel ve eğitimsel olmak üzere birbirine bağlı üç temel öğeden oluşmaktadır.
Yararcı öğe öğrencilerde iletişimsel yetkinliğin biçimlenmesini sağlar. Bilişsel öğe yabancı bir
kültürü tanıma aracı olarak, öncelikle dilbilimsel olmak üzere bir dizi aracın kullanımı ile
bağlıdır. Eğitimsel öğe de iki veya çok kültürlü dilsel kişiliğin bağımsız olma, etkinlik, empati
kurma yeteneği, tepki verme becerisi, hoşgörü gibi dilsel olmayan özelliklerini belirler
(Kostikova, 2008, s. 6). Dilbilimsel sosyokültürel yetkinliğe sahip olabilmek için bu üç öğe de
çok önemlidir. Yabancı bir dili öğrenmek, o dilin taşıyıcıları hakkında daha fazla bilgi sahibi
olmak demektir, bu da aynı zamanda bizi onlara karşı daha saygılı, daha anlayışlı yapar, o
dille ilgili bilgi ve becerilerimizi geliştirmek için bizde ilgi ve merak uyandırır.

4. SONUÇ
Başta küreselleşme süreci olmak üzere daha birçok etkenin sebep olduğu değişimlere bağlı
olarak yabancı dil bilmek günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir. Dilbilimsel
sosyokültürel yöntem bu değişimler göz önünde bulundurularak, dil ve kültür temelinde
Rusya’da geliştirilen kapsamlı ve çok yönlü bir yöntemdir. Yabancı dili gerçek bir iletişim
aracı olarak öğretmeyi hedefler. İletişime dilsel ve kültürlerarası olmak üzere iki temel açıdan
yaklaşır. Dilbilimsel sosyokültürel yönteme göre yabancı dil eğitimi alan ve bu eğitimi
tamamlayan kişi hem kendi ülkesinin hem de dilini öğrendiği ülkenin milli özellikleri, tarihi,
kültürü, gelenekleri hakkında bilgi sahibi olur. Kısacası dilbilimsel sosyokültürel yetkinlik
kazanır. Bu yöntem yabancı dili her yönüyle anlama olanağı sunar ve dil taşıyıcıları düzeyinde
kullanma becerisi kazandırır. Bu yöntemin en üst düzeyde yarar sağlaması için uzun bir
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süreye ihtiyaç vardır, bu sebeple üniversitelerin yabancı dil bölümlerinde kullanılması daha
uygun olduğu anlaşılmaktadır.
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THE IMPORTANCE OF CHOICE OF SUBJECT IN WRITING INSTRUCTION
YAZMA EĞİTİMİNDE KONU SEÇİMİNİN ÖNEMİ 1
Şahin ŞİMŞEK

2

ABSTRACT
All the activities carried out to give individiuals the ability to write is called writing instruction. Writing skills improves academic
achievement, is an important skill areas that will help individuals to work throughout their lives. In the research, the writing skill
and between academical success is determined significant and positive relationship. Writing is a communication tool and is the
most effective form of self-expression. Writing is provides to transfer ideas and information from generation to generation.
Writing training is given in 8 stages according to new teaching approaches. Writing is the first phase of Pre-selection stage and
the subject of literacy training is done at this stage. Each post has a subject, not the writing without subject. This study is a
descriptive survey model. Documentary screening method was used in the research. At this study, the importance of the choice
of subject in writing activities is intended to teach to academics, researchers and teachers. Research shows that students have
got serious problems in writing activities. Students are reluctant to write action. Writing subjects that given are also effective in
students’ reluctant to write. Students do not want to write in subjects that they are not familiar, uninteresting their interest, lack
of knowledge. Experts said that is to choose the subject well one of the criteria of success in oral and written expression. Subjects
must be found that to activate their imagination to popularize the act of writing to the students and subjects must be chosen
according student’s age, development period, lived place, level of knowledge and interests as writing subject.
Key Words: Writing, writing instruction, subject, choice of subject
ÖZET
Bireye, yazma becerisini kazandırmak maksadıyla yapılan etkinliklerin tamamına yazma eğitimi denilmektedir. Yazma becerisi
akademik başarıyı artıran, bireylerin hayatları boyunca işlerine yarayacak önemli bir beceri alanıdır. Yapılan araştırmalarda,
yazma becerisi ile akademik başarı arasında, anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yazma, bir iletişim aracı ve
kendini en etkili ifade etme şeklidir. Düşüncelerin ve bilgilerin, nesilden nesle aktarılmasını sağlar. Yazma eğitimi, yeni öğretim
yaklaşımlarında 8 aşamada verilmektedir. Yazma eğitiminin ilk aşaması Yazma Öncesi Hazırlık aşamasıdır ve konu seçimi bu
aşamada yapılır. Her yazının bir konusu vardır, konu olmadan yazı olmaz. Bu çalışma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır.
Araştırmada belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada yazılı anlatım etkinliklerinde konu seçiminin önemini
akademisyenlere, araştırmacılara ve öğretmenlere kavratmak niyet edinilmiştir. Yapılan araştırmalar öğrencilerin yazma
etkinliklerinde ciddi sıkıntıları olduğunu göstermektedir. Öğrenciler yazma eylemine karşı isteksiz davranmaktadırlar.
Öğrencilerin yazmaya karşı isteksiz oluşlarında verilen yazma konularının da etkisi vardır. Öğrenciler kendilerine hitap
etmeyen, ilgilerini çekmeyen, bilgi sahibi olmadıkları konularda yazmak istememektedirler. Uzmanlar, sözlü ve yazılı
anlatımdaki başarının ölçütlerinden birinin konuyu iyi seçmek olduğunu ifade etmektedirler. Öğrencilere yazma eylemini
sevdirmek için hayal dünyalarını harekete geçirecek konular bulunmalı, yazma konusu olarak öğrencinin yaş, gelişme dönemi,
yetiştiği bölge, bilgi düzeyi ve ilgilerine uygun konular seçilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Yazma, yazma eğitimi, konu, konu seçimi
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1. GİRİŞ
Yazma Eğitimi
Dilin en önemli fonksiyonu görülen, duyulan, düşünülen, arzu, niyet, ümit ve tahayyül edilen
şeyleri kısaca yaşanılan iç ve dış hayatı ifade etmektir. Bireye yazma alışkanlığını
kazandırmak maksadıyla yapılan etkinliklerin tamamına yazma eğitimi denilmektedir.
Sever’e (2004: 24) göre yazmak; “duyduklarımızı, düşündüklerimizi, tasarladıklarımızı, görüp
yaşadıklarımızı yazı ile aktarma eylemidir”. Özbay’a (2007: 115) göre ise yazma; “duygu,
düşünce, istek ve olayların belli kurallara uygun olarak birtakım sembollerle anlatılmasıdır”.
Türkçe öğretiminin önemli bir alanını oluşturan yazma, bilgiden çok beceri gerektirmektedir.
Bu beceriler ise uygulama ile kazanılır. Yazma, zihinde yapılandırılmış bilgilerin yazıya
dökülmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Bunun için öğrencilerin dinledikleriyle okuduklarını
iyi anlamaları ve zihinlerinde yapılandırmaları gerekmektedir. Yazma sürecine, zihinde
yapılandırılmış bilgilerin gözden geçirilmesiyle başlanmaktadır. Yazının amacı, yöntemi,
konusu ve sınırları belirlenerek yazılacak bilgiler seçilmektedir. Seçilen bilgiler çeşitli bilişsel
işlemlerden geçirilerek yazılmaktadır. Bilgilerin doğru olarak yazılması, düşünme ve bilişsel
becerilerin gelişimiyle de ilişkilidir (MEB, 2006: 21).
Konuşma ve yazma; duygu, düşünce, hayal ve istekleri, kısacası zihinde tasarlanan her şeyi
açıklamakta kullanılan iki temel anlatım becerisidir. Bireyler anlatım becerilerinden ağırlıklı
olarak konuşma becerisini kullanmaktadır. Konuşma becerisinden sonra en çok kullanılan
beceri yazmadır.
Kısaca yazma ya da yazılı anlatım; zihinde yapılandırılmış duygu, düşünce ve bilgilerin
düzenlenerek anlamlı bir yapı oluşturan birtakım sembollerle kâğıda veya başka bir yüzeye
dökülmesi işlemidir.
Yazma Eğitiminin Önemi
Duygu, düşünce ve hayalleri açık, anlaşılır bir şekilde yazma, çeşitli zihinsel becerileri
gerektirir. Öğrenciler bu beceriler yoluyla düşüncelerini sıralamayı, sınırlandırmayı ve
düzenlemeyi öğrenirler.
Özbay’a (2007: 117) göre yazılı anlatım, eğitim öğretim faaliyetleriyle kazandırılan bilgilerin
hayata yansıtılması aşamasında önemli rol oynar. Öğrenilen bilgilerin amacı, kişideki diğer
bilgi ve becerilerle bir bütün oluşturarak hayata yansıtılmasıdır. Yazılı anlatım, kişideki bu
yoğrulan bilgileri aktarmaya yarar.
Yazının kalıcı ve aktarıcı oluşu, toplumsal açıdan yazıya çok önemli üstünlükler sağlar.
Toplumun yaşamsal, kültürel, sanatsal tüm varlığını taşıyan dili, sözü kalıcı kılan yazıdır.
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Akbayır’a (2010: 3) göre kişisel gelişimin sağlanmasında yazının önemli bir yeri vardır.
Yazmak belleğin geliştirilmesi ve bilginin kalıcılığının sağlanması açısından oldukça
önemlidir. Öğretmenler, öğrencilerine ders çalışma yöntemi olarak, yazmalarını
önermektedirler. Çünkü yazının kurallarına uymaya çalışma, kişiyi belli bir disiplini
kazanmaya zorunlu kılar. Yazmak, insan belleğinin disiplin kazanması, diri kalması,
biçimlenmesi açısından da işlevselliği küçümsenmeyecek bir eylemdir.
Bir dili kazanmış sayılmak için o dille duygu ve düşüncelerin sözlü veya yazılı olarak
anlatılabilmesi gerekmektedir. Yazma eğitimiyle öğrencilere herhangi bir konu hakkında
duygu, düşünce ve birikimlerini planlı olarak yazabilme becerisini kazandırmak hedeflenir.
Yazma becerisi akademik başarıyı artıran ve bireylerin yaşamları boyunca kullanacakları
önemli bir beceri alanı olarak görülebilir.
Yazılı anlatım çalışmaları, bireylerin bildiklerini, duyduklarını ve öğrendiklerini ifade
etmelerine olanak sağladığından, öğrencinin gerek okul yaşantısında gerekse okul sonrası
yaşantısında önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazılı anlatımdaki başarıları,
öteki alanlardaki başarılarını da artırmaktadır (Dara, 2000: 86). Yazılı anlatım ile akademik
başarı arasındaki yüksek ilişkiyi gösteren araştırma bulguları da bu yargıyı desteklemektedir.
Nitekim Temur (2001), ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyi ile
okul başarıları arasında (Matematik, Fen bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri) bir ilişkinin olup
olmadığını belirlemeye yönelik yaptığı çalışmada; yazılı anlatım beceri düzeyi ile okul
başarıları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu bulmuştur. Buna göre, yazılı anlatım
becerisi yüksek öğrencilerin, diğer derslerindeki başarıları yüksekken; yazılı anlatım becerisi
düşük öğrencilerin, diğer derslerindeki başarıları da düşük bulunmuştur.
Yazma, iletişim aracı olup en etkili kendini ifade etme şeklidir. Düşünceleri ve bilgileri
kaydeder ve nesilden nesile aktarılmasını sağlar. Sözlü ve görsel ifadelerden daha kapsamlı,
kalıcı ve inandırıcıdır. Yazma, yazan ve okuyana ifade ve algılamada zaman kazandırır. Yanlış
ifade ve yanlış anlama oranını düşürür.
Yazma, zihinsel gelişimi destekler; düşünmeyi, algılamayı ve duyguları geliştirir; öğrenmeyi
destekler ve güçlendirir; araştırmayı ve okumayı teşvik eder. Yazma, bilgiyi seçme ve karar
verme kabiliyetini geliştirir; kişinin kendisini keşfetmesini, tanımasını sağlar. Kişinin özgüven
duygusunu geliştirir. İnsanın empati kurmasını kolaylaştırır, düşüncesini açmasına yardımcı
olarak onu ezberden kurtarır. Yazma, zamana bağlı olmaksızın bilgilerin üst üste
konulabilmesi ile üretkenliği sağlar.
Bireyin toplumdaki yerini güçlendirmede iletişim önemli rol oynar. Etkin ve doğru iletişim;
kişinin anlatmak istediği duygu, düşünce ve bilgiyi karşı tarafa, doğru ve düzgün cümlelerle,
zengin ve yerinde kelime seçimi ile metin içinde bütünlük sağlayarak, en açık biçimde ifade
etmesine bağlıdır. Böyle bir anlatma becerisine, ancak, yazılı anlatım çalışmaları neticesinde
ulaşılabilir. Ancak eğitimimizde son yıllara kadar etkin olan öğretmen merkezli öğretim ile
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hâlâ yürürlükte olan çoktan seçmeli sınav sistemi, anlatıma dayalı olan konuşma ve yazma
becerilerinin yeterli düzeyde ele alınamamasına sebep olmuştur.
Dinleme becerisi, okuma becerisi ve konuşma becerisi yanında, yazma becerisi, temel dil
becerilerinin en önemlisi ve son aşamasıdır. Bilgi ve iletişim çağında, yazılı ifadede ileri
düzeye ulaşmış olmak, toplumda üstünlük niteliğinin bir göstergesi olarak kabul
edilmektedir.
Yazma Eğitiminin Aşamaları
Yazma farklı aşamalardan oluşan karmaşık bir süreçtir. Süreçler daima ileriye doğru
ilerlemek zorunda değildir. Geriye dönüşler de olabilmektedir. Süreç temelli yazma
eğitiminde yazma ürünü değil yazma süreci önemlidir. Yazma süreci 8 aşamada ele alınabilir:
1. Yazma Öncesi Hazırlık
Yazma eğitiminin ilk ve temel aşamasıdır. En çok bu aşamanın ihmal edildiğini belirten
Akyol’un (2008) Murray’dan bildirdiğine göre; yazmaya ayrılan zamanın % 70’inin bu
aşamaya harcanması gerekmektedir. Çünkü bu aşamada konuyu ve amacı belirleme, okuyucu
kitlesini, yazının türünü belirleme ve konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini düzenlemeplanlama çalışmaları yapılır. Yazma konusu, amacı, hedef kitlesi ve yazı türü ne kadar doğru
belirlenip ne kadar doğru düzenlenirse ortaya çıkan yazının da o kadar başarılı olma şansı
olur. Tersi durumda başarısızlık söz konusudur.
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın yazmayla ilgili ilk kazanımında Yazmaya hazırlık yapma
diye temel kazanım ve bunun alt kazanımları belirtilmiştir:
“Yazmaya hazırlık yapma kazanımı
Amacını belirler.
Birikimlerini gözden geçirir.
Konuyla ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar.
Konuyu sınırlar.
Olayları, duygu ve düşüncelerini sıraya koyar.
Yazacakları ile ilgili sorular hazırlar.
Yazacaklarını taslak hâline getirir.
Yararlanacağı malzemeyi hazırlar.
Yazma süresini belirler” (MEB, 2006).
a. Konu Seçimi
Konu belirlemek yazma sürecinin önemli bir aşamasıdır. Öğretmenin konuyu hazır olarak
vermesi öğrenciler açısından istenir bir durum değildir. Öğrencilerin ilgi duydukları ya da
yeterince fikir sahibi oldukları konular üzerine yazmaları istenmelidir. Aksi takdirde ilgilerini
çekmeyen veya fikir sahibi olmadıkları bir konu hakkında yazı yazmaları onları zorlayabilir.
b. Amaç Belirleme
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Öğrenci niçin yazdığını bilmek durumundadır. Eğlendirmek için mi? Bilgilendirmek için mi?
İkna etmek için mi? Amaç belirleme öğrenci güdülenmelerini de etkileyecektir. Çünkü öğrenci
yaptığı işi niçin yaptığının bilincinde olacaktır (Akyol, 2008: 101).
c. Hedef Kitleyi Belirleme
Çocukların yakınlarındaki hedef kitleleri genel olarak sınıf arkadaşları, aileleri veya
akrabalarıdır. Bunun yanı sıra daha uzak olan hedef kitleleri de vardır. Hedef kitlenin
özelliklerinden etkilenen çocuklar yazılarını onların özelliklerine göre uyarlamaktadırlar
(Akyol, 2008: 102).
d. Yazı Türünü Belirleme
Bu aşamada çocukların ilgi ve yetenekleri de önemlidir. Bazıları şiir yazmada daha
yetenekliyken bazıları hikâye yazmada daha yetenekli olabilirler (Akyol, 2008: 102).
Yazma öncesi aşamada konu hakkında okuma ve bilgi toplamanın yanında plan yapılması,
konunun seçilmesi, yazının kime, ne amaçla yazılacağının ve yazılacak yazı türün belirlenmesi
de son derece önemlidir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için gereken zaman mutlaka
ayrılmalıdır. Konu ile ilgili toplanacak bilgiler kitap, genel ağ, video ya da görüşme yoluyla
elde edilebilir. Elde edilen bilgiler hakkında konuşmak, tartışmak ve konuyla ilgili sorular
sormak yazılacak konunun öğrencilerin zihinlerinde kabataslak şekillenmesine yardımcı olur.
Kısacası bu aşamanın en önemli amacı öğrencilerin konu hakkındaki bilgileri üzerinde
durularak onları taslak yazma aşamasına hazırlamaktır.
2. Taslak Yazma
Taslak yazma, yazma öncesi aşamasından sonra yazılacak konunun içeriğine uygun bir dille
geriye dönülmeden bir taslak oluşturacak şekilde yazma sürecini anlatır. Bu aşamada yazar
artık taslak hazırlar. Başka bir deyişle fikirlerini cümleler ile yazıya dökmeye başlar.
Öğrenciler düşüncelerini akıcı bir şekilde yazıya dökmeleri konusunda cesaretlendirilir.
Bunun için fikirlerinin gelişimi, devamı ve sonucu üzerinde durmaları sağlanır. Bu aşamada
kurallar uygulanmaz. Yazarlar sözcük seçiminde ya da yazım ve noktalama konusunda
dikkatli olmak zorunda değildirler.
Bilgileri, fikirleri ve düşünceleri kâğıda aktarmak zor olabilir fakat bu aşama yazara
kısıtlamalar sunmaz, aksine çok büyük bir özgürlük verir. Öğrenciler bu aşamada diledikleri
gibi yazabilirler. Taslak yazma sürecinde öğrencilere hiç kimsenin yazısının çok iyi olmadığı
hatırlatılmalıdır. Taslak olarak yazılan yazıların daha sonra düzeltileceği söylenmelidir.
3. Gözden Geçirme
Gözden geçirme yazılan metni yeniden görme, tekrar okuma anlamına gelmektedir. Başka bir
deyişle yazarın kendi yazısına yeniden baktığı, mesajın açıklığını kontrol ettiği, kelime
seçimini ve düzenlemeyi yaptığı zamandır. Buradaki amaç oluşturulan taslak metni gözden
geçirmektir. Bu, çıkarılması gereken yerleri çıkarmak, eklenmesi gereken cümleleri eklemek
ya da bazı paragrafları yeniden düzenlemek demektir. Burada dil bilgisi, noktalama ve yazım
düzeltmeleri üzerinde durulmamalıdır. Metin sadece anlam bağlamında incelenmelidir.
Gözden geçirme aşaması başka bir deyişle yazının kalitesinin arttırıldığı aşamadır.
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4. Taslaktan Kendilerini Uzak Tutma
Öğrenciler yazdıkları taslak yazıları kendilerinden bir süre uzak tutmalıdırlar. Aksi takdirde
yazılarını daha etkili hâle getirecek değişiklikleri göremeyebilirler. Bunun için yazıya yeterli
ara verilmelidir. Bu aradan sonra öğrenciler yazılarını yeniden okuduklarında yazılarındaki
eksiklikleri düzeltebileceklerdir.
5. Gözden Geçirme Stratejilerini Biçimlendirme
Yazılan metni gözden geçirmeyi öğrenme kendiliğinden olmaz. Bu süreçte öğrencilere
rehberlik edilmelidir. Bunun için yeterli örnekler gösterilebilir. Bu örnekler, yazıdaki yapısal
değişikliklerin nasıl yapılacağını anlamalarına yardımcı olacaktır. Öğrencilere yazılarındaki
eksikleri söylemek, bu eksikleri nasıl fark edeceklerini göstermek ve sonrasında bunları nasıl
düzelteceklerini anlatmak son derece önemlidir. Aslında bu, öğrencilerin ihtiyacı olan şeydir.
6. Akran incelemesi
Gözden geçirme stratejileri konusunda yeterli deneyime sahip olan öğrenciler akranlarının
yazılarını inceleyebilirler. Bunun için bir yazıyı gözden geçirmede yapılması gerekenleri
bilmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde yüzeysel ve mantıksız fikirler söyleyebilirler.
Akranlarının yazılarını inceleyen öğrenciler sorunlu ifadeleri görerek buna yönelik önerilerde
bulunabilirler. Akran incelemesi yapılmasının nedeni başkalarının metinlerindeki
yanlışlıkları görmenin kendi metnindeki problemleri görmekten daha kolay olmasıdır.
7. Düzenleme
Anlam bağlamında gözden geçirilen yazıya son şeklinin verildiği aşamadır. Düzenleme
sürecinde öğrenciler yazılarını mekanik düzeltmeler yapmak için okumalıdır. Başka bir
deyişle kullanılan kelimelerin doğruluğu, metne uygunluğu, doğru yazımı, dil bilgisi,
noktalama ve yazım kuralları açısından düzeltmeler yapılır. Yazının açık ve anlaşılır olması
için bu düzenlemelerin de yapılması gerekmektedir.
Gözden geçirme ve düzenleme birbirine karıştırılmasına rağmen aslında birbirlerinden farklı
süreçlerdir. Gözden geçirmede öğrenciler yazılarını yeniden inceler, düşünür ve
şekillendirirler. Oysaki düzenlemede mekanik düzenlemeler söz konusudur. Öğrencilerin bu
farkı benimsemeleri için çok sayıda deneyime sahip olmaları gerekmektedir.
8. Yayımlama
Yazılan yazıların başkalarıyla sözlü ya da yazılı olarak paylaşıldığı aşamadır. Yazılar sınıfta,
okulda ya da evde başkalarına okunabilir, okul veya sınıf panolarına asılabilir. Sınıfça yazılan
yazılar bir araya getirilerek bir kitap hazırlanabilir. Yazılar bir dergiye de yollanabilir. Bunun
için yazının yayınlanacak yere uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Yazılarını
başkalarının okuduğunu görmek öğrencileri tekrar yazı yazmaya güdüler. Bununla beraber
bazı öğrenciler yazılarını paylaşmak istemeyebilirler. Bu durumda ısrar edilmemelidir.
Yayımlama aşaması yazma süreci için zorunlu değildir.
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Yazma Eğitiminde Konu Seçimi
Yazma eğitiminin önemli bir aşaması konu seçimidir. Yazıda sık sık vurgulanan, tanıtılan,
sözcük veya sözcük gruplarıyla dile getirilen ifadeler konuyu oluşturur. Her yapının bir
temeli, her fikrin bir dayanağı varsa, her yazının da mutlaka bir konusu vardır.
İnsan kendini ifade etmek, anlaşılmak, duygularını dışa vurmak için kimi zaman yazma
yoluna gider. Misalli Büyük Türkçe Sözlükte (2008: 1765) “Ele alınan, incelenen, üzerinde
konuşulan mesele, olay, fikir veya durum, mevzû” olarak belirtilen konuyu, Tansel (1985:5)
“Ortaya konulan, kendisinden bahsedilen, kararlaştırılan şey demektir” diye tanımlarken
Kantemir de (1991: 139) “Üzerinde söz söylenen, yazı yazılan bir eşya, bir duygu, bir fikir, bir
problem ya da bir olaydır” şeklinde tanımlamaktadır.
Üzerinde söz söylenen, yazı yazılan, sanat eseri oluşturulan duygu, düşünce, olay, sorun, ya da
duruma konu denir. Konu olmadan yazı olmaz. Konu; yaşamın her kesitinden, toplumun her
kesiminden seçilebilir. Çevredeki varlıklar, olaylar, toplumun sorunları, gözlemlerimiz,
düşlerimiz ve her türlü düşünce konu olabilir. Konu için önemli olan ilginç ve geliştirmeye
elverişli olması, anlatım kurallarına uygun yazılması ya da söylenmesidir.
2. YÖNTEM
Bu çalışma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada belgesel tarama yöntemi
kullanılmıştır. Belgesel tarama belli bir amaca dönük olarak kaynakları bulma, okuma, not
alma ve değerlendirme işlemlerini kapsar (Karasar, 2010: 77).
Bu çalışmada verilerin analizinde, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz
kullanılmıştır. Toplanan veriler çalışmanın amacı doğrultusunda sınıflandırılmıştır.
Amaç
Bu çalışmanın amacı Türkçe derslerinde, yazma etkinlikleri yapılırken öğrencilerin ilgisini
çekecek, bilgi sahibi oldukları konuların, yazma konusu olarak verilmesinin yazma sürecine
olan etkisini ortaya koymaktır. Yazılı anlatım etkinliklerinde konu seçiminin önemini
akademisyenlere, araştırmacılara ve öğretmenlere kavratmak niyet edinilmiştir.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Kişi yaşamış olduğu hayattaki her şeyi yazma konusu olarak seçebilir. İnsanları, yazı yazmak
için belli konuları seçmeye iten nedenler olabilmekte, bunlar kimi zaman kişinin kendinden
kimi zaman da yaşadığı sosyal çevreden kaynaklanabilmektedir. Yazma sürecinde ise önemli
olan ele alınacak konuyla insanın ilgilenmesi, o konuyu düşünmesi, o konu hakkında bilgi
sahibi olması ve konuyu hissetmesi gerekir. Tekşan (2013: 51), insanın ilgilendiği ve
hakkında bilgisi olduğu konularda yazı yazdığında daha başarılı olacağını söyler.
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Okullardaki yazma etkinliklerinde, yazma konusu çoğunlukla öğretmenler tarafından
belirlenmektedir. Bu konular genelde ders konularıyla paralellik gösterir, çoğunlukla
öğrencinin ilgisini çekmez ve onda yazma isteği uyandırmaz. Verilen konu, genellikle
öğrencinin bilgi alanı dışında, onun anlamayacağı, hakkında bir şeyler yazamayacağı türden
olmaktadır. Akyol (2008:101), yazma konusunun öğretmen tarafından hazır verilmesinin
öğrenciler için sıkıntı yaratacağını çünkü verilen konunun çocuğun ilgi alanına
girmeyebileceğini, ön bilgilerinin olmayabileceğini bildirir ve öğrenciler konu seçmede sıkıntı
yaşarlarsa öğretmenlerin, zaman zaman farklı konular arasından onların seçim yapmalarına
yardım edebileceklerini belirtir.
Okuma alışkanlığı olmayan, yazma alışkanlığını da henüz kazanmamış öğrenciler konu
seçiminde serbest bırakıldıklarında yazacakları konuyu seçerken çok zaman harcamakta,
yazma eylemine başlayamamaktadırlar. Karatay (2011: 32), ilköğretimdeki öğrencilerin
yazma konularını kendileri belirlemek yerine öğretmenin vermesini daha çok tercih
ettiklerini ifade etmiştir. Yazmaya yeni başlayan öğrenciler için konuyu belirleme ve
sınırlandırma aşamalarında öğretmen öneriler sunmalı ve yönlendirici olmalıdır.
Yazılı anlatım etkinliklerinde en önemli unsurlardan birinin konu olduğunu söyleyen Zorbaz,
yazma sürecinde konu seçimi ile ilgili olarak şunları ifade eder: “Konuların öğrencilerin yaş,
gelişme dönemi, yetişilen bölge ve ilgilerine göre seçilmesi gerekir. Eğer konu seçiminde
öğrencilerin yaşları, gelişme dönemleri, yaşadıkları çevre ve ilgileri dikkate alınarak yazma
konusu verilmezse, öğrenciler yazacak konu bulamayacak, yazmada ciddi sıkıntılar yaşayacak
ve zamanla öğrencilerde yazma becerisini geliştirme isteği kalmayacaktır” (Zorbaz, 2010: 2).
Küçük (2006:182), yazma çalışmalarının birkaç atasözünün, deyimin, özdeyişin açıklandığı,
klasik yazma yöntemlerinin uygulandığı sıradan bir yapıya dönüşmüş olduğunu ifade eder.
Okullarda uzun süre yazmaları için öğrencilere atasözleri verilmiş ve öğrencilerden bu
atasözlerini açıklamaları istenmiştir. Öğrenciler ise günlük hayatta belki hiç kullanmadıkları,
duymadıkları, anlamadıkları bu sözler hakkında bir şeyler yazmak zorunda kalmışlar,
çoğunlukla yazamamışlardır. Zorbaz, atasözü ya da özdeyiş açıklatmanın baştan öğrencinin
anlatımına sınır koymak olduğunu, öğrencinin bir atasözü veya özdeyişi açıklamaya
çalışırken anlatıma kendinden bir şeyler katmakta zorlanacağını ifade eder. “Oysa
kompozisyon konusu olarak öğrencinin yaratıcılığını, kendine özgü düşüncelerini, hayata dair
çözümlerini sunabileceği, çeşitli sentezler oluşturabileceği konular vermek çok daha faydalı
olacaktır” (Zorbaz, 2010: 3).
Zorbaz (2010)’a göre Türkçe öğretmenlerinin yaklaşık yarısı (% 46,6), yazı çalışmalarında
öğrencilere konu olarak bir atasözü ya da özdeyiş vermektedirler. Öğretmenler, öğrencilere
bir ya da iki konu verip ilgili konuda yazmalarını istemekte, öğrencilere alternatif konular
sunmamaktadırlar. Öğrenci kendisine sunulan konuyla ilgili ön bilgiye sahip değilse ya da
ilgili atasözünün ne manaya geldiğini bilmiyorsa bir ders saati boyunca herhangi bir şey
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yazamayacaktır. Öğretmenler sınavlarda kompozisyon sorusu sormaya devam etmekte
öğrenciden mecazlarla dolu bir sözü açıklamasını istemektedirler.
Karatay, sözlü ve yazılı anlatımda başarılı olmanın ölçütlerinden birinin konuyu iyi seçmek
olduğunu belirtir. “Yaşantı ve deneyimler, özel ilgiler, okunanlar, dinlenilenler
konuşma/yazma konuları bulmada yardımcı olabilir. Konu belirlenirken televizyon, dergi,
gazete, film, müzik, görsel sanatlar; rüyalar, anılar, kişisel ilgiler gibi çeşitli alanlardan
yararlanılabilir” (Karatay, 2011: 32).
Akbayır (2010: 10) konuya yakınlığın, yazma alanında önemli bir işleve sahip olduğunu;
verilen herhangi bir konuyu kendi dünyasına daha yakın bulan bir öğrencinin, bir
uygulamada yetkin bir metin ortaya koymaya çalışırken başka bir uygulamada verilen
konuyu kendi dünyasının uzağında değerlendirdiği için metne olumsuz bir bakış açısıyla
yaklaştığını ifade etmektedir.
Özbay (2007: 119), yazma etkinliklerinde, öğrencilerin kendi düşünce, duygu, deney, yaşantı
ve bilgilerini anlatma olanağı verecek konuların seçilmesi gerektiğini söyler.
Göçer (2010), kompozisyon çalışmasına konu seçimi ile başlandığını; konunun, öğrencilerin
hayal dünyalarını harekete geçirecek şekilde açık uçlu olmasının önemli olduğunu; yazı
konusu belirlenirken konunun öğrencilerin yaşantılarından alınmasına, soyut olmamasına,
güncel sorunlarla ilgili olmasına özen gösterilmesi gerektiğini; öğrencilerin zorlanmadan yazı
yazacağı konuların onların yaşamları ile ilgili konular olduğunu ifade etmiştir.
Yapılan araştırmalar incelendiğinde yazma etkinlikleri hususunda öğrencilerin ciddi
sıkıntıları olduğu görülmektedir. Yazma çalışmalarında öğretmenler öğrencilerin ürünlerini
değerlendirirken konunun içeriğinden ziyade şekle ağırlık vermekte; yazının okunaklı olması,
sayfa düzeni ve temizliği, başlık, paragrafların giriş, gelişme ve sonuç şeklinde sıralanışı,
noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılışı gibi ölçütlere önem vermektedirler. Özbay
(2003), araştırmasında Türkçe öğretmenlerinin % 54,6’sının öğrencilerin yazılı anlatım
becerilerini değerlendirmede imla, noktalama ve şekil üzerinde durduklarını, % 21,2’sinin ise
içerik üzerinde durduklarını ortaya koymuştur.
Göğüş’e göre yazma çalışmaları için konu seçiminde göz önünde bulundurulması gereken
ilkeler şunlardır:
“1.Konu, öğrencinin yaşantısından, deneyimlerinden seçilmelidir.
2. Konu, öğrencinin ilgisini çekmelidir.
3. Konu, öğrencinin ruhsal gelişim düzeyine uygun olmalıdır.
4. Geniş çaplı inceleme gerektiren konular verilmemelidir.
5. Konu üzerinde işlenecek yönler belirlenmelidir.
6.Konular, toplumca yaşanmakta olan olaylardan seçilmelidir.
7. Konular bir gereksinmeyi karşılamalıdır.
8. Konuların somutlaştırılması gerekir.
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9. Konular çeşitlendirilmelidir. (Göğüş, 1978: 260-262)”.
Karatay’a (2011: 32) göre yaşantı ve deneyimler, özel ilgiler, okunanlar, dinlenilenler yazma
konusu bulmada yardımcı olabilir. Konuyu belirlerken televizyon, dergi, gazete, film, müzik,
görsel sanatlar, rüyalar, anılar, kişisel ilgiler gibi alanlardan yararlanılabilir.
4. SONUÇ
Yazma eğitimindeki sorunların tespit edilip çözüm üretilmesi başarıyı yükseltecektir.
Öğrencilerin yazmaya karşı isteksiz oluşu, pek çok nedenden kaynaklanan bir durumdur. Bu
nedenlerden bir tanesi de öğrencinin hiç ilgisini çekmeyen, hayatından olmayan, bilmediği,
duymadığı konuların yazma konusu olarak verilmesidir.
Nasıl ki insan ilgi duyduğu, sevdiği bir konuda konuşmaktan zevk alıyor alaka duymadığı,
bilgi sahibi olmadığı konularda konuşmak istemiyorsa yazma eyleminde de insan bilgi sahibi
olduğu, ilgi duyduğu konularda yazmak isteyecektir. Bu sebeple okullardaki yazma
etkinliklerinde öğrenci, yazacağı veya anlatacağı konunun bilgi ve tecrübesine sahip
olmalıdır. Öğrenciye hiç ilgisini çekmeyen bir konuda yazma çalışması yaptırılmamalı, kendi
dünyasından bir şeyler ifade edebileceği, kendi düşünce veya tecrübelerini anlatabileceği bir
konu seçilmelidir. Öğrenciye kendi kişiliğine uygun, bütün kabiliyet ve ilgilerini üzerinde
toplayabileceği konuları seçme imkânı verilmelidir. Öğrenciler ilgilendikleri ve hakkında bilgi
sahibi oldukları konularda yazı yazdıklarında daha başarılı olacaklardır.
Öğrenciler için zaman zaman sıkıcı hâle gelen yazma çalışmalarını isteyerek ve zevkle yapılan
bir etkinliğe dönüştürmenin yolu öğrencileri yazma yöntem ve teknikleri konusunda
donanımlı hâle getirmektir. Neyi, nasıl yazacağının yöntemini bilen öğrenciler için hayal
dünyalarını harekete geçirecek ilginç yazma konuları belirlendiğinde yazma etkinliğini
severek ve isteyerek gerçekleştireceklerdir.
Yapılacak yazma çalışmalarında öğrencilere atasözü, vecize verip açıklamalarını istemek
yerine, duygu ve düşünce dünyasını harekete geçirecek açık uçlu konular öğrencilerle birlikte
belirlenmelidir. Konu belirleme yanında, öğrencilerin yazmayı, severek, isteyerek yapacakları
sebepler geliştirilmeli, ortam oluşturulmalıdır. Geleneksel yazma eğitiminde öğrenciye, hayatı
ile bağdaştıramadığı, alaka duymadığı atasözü ve vecize açıklama yazma konusu olarak
verilmiştir. Bundan vazgeçilmeli yazılı anlatım konuları mutlaka çocuğun çevresine,
yaşantısına dayandırılmalı yani gördüğü, dinlediği, içinde yaşadığı konular olmalıdır.
Yazma konusu olarak atasözü ya da vecize açıklatmak yerine öğrencinin yaratıcılığını,
kendine özgü düşüncelerini, hayata dair çözümlerini sunabileceği, çeşitli sentezler
oluşturabileceği konular vermek çok daha faydalı olacaktır.
Yazma konuları seçilirken konuların öğrencilerin yaş, gelişme dönemi, yetişilen bölge ve
ilgilerine göre seçilmesi gerekir. Konu seçiminde öğrencilerin yaşları, gelişme dönemleri,
yaşadıkları çevre ve ilgileri dikkate alınarak yazma konusu verilmezse, öğrenciler yazacak
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konu bulamayacak, yazmada ciddi sıkıntılar yaşayacak ve zamanla öğrencilerde yazma
becerisini geliştirme isteği kalmayacaktır. Öğretmenler, öğrencilerin yaş ve seviyelerine göre
derece derece hayatları, faaliyetleri ile bağlı olabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri birtakım
konu grupları hazırlayabilirler. Öğretmen öğrencilerini iyi tanırsa onlara daha verimli konu
grupları hazırlayabilir.
Yapılan araştırmalar öğretmenlerin, öğrencilerin yazma ürünlerini değerlendirirken içerikten
ziyade imla, noktalama ve şekil üzerinde durduklarını göstermiştir. Yazma eğitiminde
öğrenciye duygularını, düşünce ve birikimlerini planlı olarak yazabilme becerisi kazandırmak
hedeflenir ancak yazma sürecinin başında öğrencilerin yazılarını plan, sayfa düzeni, imla
açısından değerlendirmek, bunların içerik olarak da sağlam olmasını beklemek yanlıştır.
Şekil, sayfa düzeni, imla, plan kaygısı öğrenciye aklına geleni unutturmaktadır. Yazma
sürecinin ilk aşamasında amaç öğrencinin ilgisini çekecek konular bulup yazma eylemine onu
katabilmek, ona yazabiliyorum, başarabilirim duygusunu yaşatmaktır.
Öğretmenler tarafından, giriş bölümü tanımların yapıldığı, gelişme bölümü örneklerin
verildiği, sonuç bölümü ise yargıya varılan bölüm olarak anlatılmakta; giriş, gelişme ve sonuç
bölümlerinin uygun sıralanışında ısrar edilmektedir. Yazma sürecinin başında öğrenci için
kendine güven duygusunun yerleşmesi, sürece başlama ve onu sürdürme açısından
önemlidir. Günümüzde öğrencilerin yazmakla ilgili en önemli sorunları nitelikli yazma
ürünleri ortaya koyamamak değil hiç yazamamaktır. Bu bakımdan öğrenciye hep yanlışları
gösterilerek öğrenci yıldırılmamalıdır.
Bazı öğrenciler konu seçiminde serbest bırakıldıklarında kararsız kalmakta, yazacakları konu
aklılarına gelmemekte ve yazmaya başlayamamaktadırlar. Böyle öğrenciler için öğretmen
tarafından konunun belirlenip verilmesi daha uygun olacaktır. Yazmaya yeni başlayan
öğrenciler için konuyu belirleme ve sınırlandırma aşamalarında öğretmen öneriler sunmalı
ve yönlendirici olmalıdır.
5. ÖNERİLER
Öğrencilere yazma etkinlikleri yaptırılırken ilgi alanlarına, yaş ve cinsiyet özelliklerine,
yaşadıkları bölgenin şartlarına göre yazma konusu verilmelidir. Yazma konusu olarak atasözü
ya da vecize açıklatmak tercih edilmemelidir.
Öğrencilerin ilgi duyduğu konuları belirlemek için yazma etkinliklerine başlamadan önce
anket uygulamaları yapılabilir.
Yazma etkinliklerinden önce yapılacak olan konuşma etkinlikleri sayesinde öğrencilerin
konuşmaktan zevk aldıkları konular tespit edilip bunlar yazma konusu olarak verilebilir.
Öğrencinin yazmak istemediği konularda ısrarcı olunmamalı, öğrenciye seçenekler
sunulmalıdır.
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Yazma eyleminde öğrenciyi motive edebilecek olan ödüllü yazma yarışmalarındaki konular
öğrencinin ilgisini çekmediği için öğrenciler bu yarışmalara katılmak konusunda
isteksizdirler. Okullar kendi bünyelerinden öğrencilerinin ilgisini çekebilecek konularda
ödüllü yazma yarışmaları düzenleyebilirler.
Öğretmenler yazma sürecinin başında öğrenci yazma ürünlerini şekil olarak değil içerik
olarak değerlendirmeli, motive edici olumlu geri dönüşler sağlamalıdır.

KAYNAKÇA
Akbayır, S. (2010). Yazılı anlatım nasıl yazabilirim. Ankara: Pegem Akademi
Akyol, H. (2008). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri (2. bs.). Ankara: Kök
Yayıncılık.
Dara, R. (2000). Yazılı anlatıma giriş. İstanbul: Asa Kitabevi.
Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,
Cilt 3, S. 12, s. 178-195.
Göğüş, B. (1978). Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
Kantemir, E. (1991). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yayınları.
Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi (21. bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Karatay, H. (2011). Süreç temelli yazma modelleri: planlı yazma ve değerlendirme. (Edt.:
Murat Özbay). Yazma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 21-42.
Küçük, S. (2006). Türkçe öğretiminde yazılı anlatım çalışmalarının sorularla yönlendirilmesi,
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 4, S. 2, s. 181-198.
MEB (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6. 7. 8. Sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara:
Devlet Kitapları Müdürlüğü.
Misalli Büyük Türkçe Sözlük (2008). İstanbul: Kubbealtı Neşriyat.
Özbay, M. (1995). Ankara merkez ortaokullarındaki üçüncü sınıf öğrencilerin yazılı anlatım
becerileri üzerine bir araştırma, Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Özbay, M. (2003). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okullarında Türkçe öğretimi.
Ankara: Gölge Ofset Matbaacılık.
Özbay, M. (2007). Türkçe özel öğretim yöntemleri II (2. bs.). Ankara: Öncü Basımevi.
Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme (4.bs.). Ankara: Anı Yayıncılık.
Tansel, F. A. (1985). İyi ve doğru yazma usûlleri. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
Tekşan, K. (2013). Yazma eğitimi. İstanbul: Kriter Yayınevi.
Temur, T. (2004). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile
okul başarıları arasındaki ilişki, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004.
Malatya: İnönü Üniversitesi.
Zorbaz, K. Z. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin yazma kaygı ve tutukluğunun yazılı
anlatım becerileriyle ilişkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

International Journal of Languages’ Education and Teaching
ISSN: 2198 – 4999, Mannheim – GERMANY

UDES 2015 p. 2569-2579

THE IMPACT OF THE LITERARY COMPETITIONS ON SECONDARY EDUCATION
STUDENTS’ INTEREST TO LITERATURE: THE EXAMPLE OF IŞIKLAR AIR FORCE HIGH
SCHOOL
EDEBİYATLA İLGİLİ YARIŞMALARIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN EDEBİYATA
OLAN İLGİLERİNE ETKİSİ: IŞIKLAR ASKERÎ HAVA LİSESİ ÖRNEĞİ1
Şamil ÇAN 2 & Muammer HARDAL 3
ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the impact of literary competitions (story, poetry, article, composition, essay,
writing letters and reading etc.) on secondary education students’ interests to literature. The population of this
study is consisted of 10th, 11th and 12th grades accumulating 660 students who studied at Işıklar Air Force High
School in the 2014-2015 school years and the sampling is consisted of 100 students. The 50 of the students in the
sampling is consisted of the students who participated in the literary competition and the other 50 students are
consisted of the students who didn’t participate in such competitions. In the study, we used our 18- questions
survey. The data obtained from the results are analyzed by their frequencies and percent values. According to the
obtained results of the study, it is determined that the competitions increase students’ interest to literature and
encourage them to read and write more and the number of the participating students increase in accordance with
the rewards (Talent is liable to the compliment) given to the winning students. According to the variables, it is
determined that there are consistent results in students’ viewpoints to the competitions. For this reason, it is
evaluated that students’ interests to literature can be increased by encouraging them to participate in national or
local literary competitions and in the competitions arranged by school managements.
Key Words: Literary Competitions, Interest to Literature, Writing Poetry, Işıklar Air Force High School, Reading
and Writing Skills.

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin edebiyatla ilgili yarışmalara (öykü, şiir, makale, kompozisyon,
deneme, mektup yazma ve kitap okuma vb.) katılımlarının edebiyata olan ilgileri üzerine etkilerini araştırmaktır.
Araştırmanın evrenini, 2014-2015 öğretim yılında Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesinde 10, 11 ve 12. sınıfa devam
eden 660 öğrenci; örneklemini ise, 100 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan öğrencilerin 50 tanesi daha
önce yarışmalara katılmış öğrencilerden seçilmiş, diğer 50 kişi yarışmalara katılmayan öğrenciler arasından
belirlenmiştir. Araştırmada, hazırladığımız 18 maddelik bir anket kullanılmıştır. Anketle elde edilen veriler,
frekans ve yüzde değerlerine dayalı olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yarışmaların, öğrencilerin
büyük çoğunluğunun edebiyata olan ilgisini artırdığı, öğrencileri daha çok okumaya ve yazmaya yönelttiği,
yarışmalarda derece alan öğrencilere verilen ödüller (Marifet iltifata tabidir) oranında yarışmalara olan ilginin
arttığı tespit edilmiştir. Değişkenlere göre yarışmalara öğrencilerin bakışları arasında anlamlı sonuçlar
bulunmuştur. Bu sebeplerle edebiyatla ilgili ulusal ve yerel yarışmalara öğrencilerin katılımının teşvik edilmesi,
ayrıca okul yönetimi tarafından yapılacak yarışmalarla öğrencilerin edebiyata olan ilgisini artırılabileceği
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Edebiyat Yarışmaları, Edebiyata İlgi, Şiir Yazma, Işıklar Askeri Hava Lisesi, Okuma ve Yazma
Becerisi.
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1. GİRİŞ
Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi
sanatı, yazın (TDK 2005: 600) olarak ifade edilen edebiyat insan hayatının ayrılmaz bir
parçasıdır. Dillerin doğuşu ile beraber edebî eserler oluşmaya başlamıştır. Edebiyat, gündelik
dilin üstünde birçok anlamlılığı içerir, hissettirir, düşündürür; anlayıp da anlatamadıklarımızı
dile getirir. Başka bir deyişle edebiyat, güzel sanatlar arasında yer alan bir çalışmanın adıdır.
(Uçan 2006: 26) Güzel sanatların bir dalı olan edebiyatın insanlığın ilk dönemlerinden beri,
her yerde ve zamanda varlığını sürdürmesi, bizlere onun insana özgü vazgeçilmez bir ihtiyacı
karşıladığını düşündürmektedir (MEB, 2005). Bu ihtiyaç insanın sanatla ve estetikle olan
ilişkisinden kaynaklanmaktadır.
Yaşantımızda önemli bir yere sahip olan edebiyatının okullarımızda ders olarak okutulması
ortaöğretim çağında başlamaktadır. Öncesinde -ortaokul- Türkçe dersi müfredatında edebî
eserlerle tanışan öğrenciler lise yıllarında edebiyatı derinlemesine -tarihsel gelişimi ve
özellikleri çerçevesinde- ele almaya başlamaktadırlar. Bu anlamda edebiyatı bir ders olarak
öğretmenin yanında ona karşı ilgiyi artırabilecek bir ortamın sağlanması da önem
taşımaktadır.
Dil ve Edebiyat öğretiminde öğrencilere kazandırılacak temel tutum ve davranışların başında:
Dinlediğini ve okuduğunu tam olarak anlama, okuma zevki ve alışkanlığı edinme, dile özen
gösterme duyarlılığını kazanma, istediğini sözlü ve yazılı olarak düzgün bir şekilde anlatma,
edebiyat ürünlerinden tat alma (Kavcar 1993:33) olarak değerlendirilmiştir.
Edebiyat eğitimi; estetik zevkin gelişmesi, kültürel değerlerin somut olarak ifadesi ve
yorumlanması, sürdürülen hayatın farklı bir dikkat ve duyarlılıkla dile getirilmesi
bakımlarından son derece önemlidir (MEB, 2005). Bu anlamda edebiyat eğitimi; estetik zevk
sahibi olan, kültürel değerlerini fark eden, yaşantımız içindeki bütün renkleri ayırt etmeyi
öğrenen ve bunlara karşı müspet tepkiler verebilen nesillerin yetişmesini hedeflemektedir.
Bu kadar önemli hedefleri barındıran edebiyat eğitiminin kazanımları sadece bununla sınırlı
değildir.
Aynı zamanda genç beyin ve ruhlara, evrensel insan ruhunun son derece karmaşık
duyarlılıklarını sezdirmek, yüzyılların örsünde dövüle dövüle billurlaşmış millî zevki
tattırmak, mensubu bulunduğu milletin hayatı ve kültürünü estetik bir çerçeve içinde
tanıtmak, konuştuğu dilin incelikleri, güzellikleri ve zenginliklerini göstermek de edebiyat
eğitiminin amaçlarındandır (Çetişli 2006). Bu eğitim aynı zamanda bir kültür öğretimi
şeklinde de gerçekleşmektedir. Tarihten günümüze ortaya konulan dile ait değerlerin
resminin sergilendiği bu derslerin öneminin farkında olmak gerekir. Bu önem ile öğrencilerin
edebiyatı bir dersin ötesinde bir sanatsal değer öğrenimi olarak görmelerini sağlamak
gerekmektedir. Bu anlamda karşımıza ilgili olmanın edebiyatı bir ders olarak değil, bir
kültürel-sanatsal çalışma yapmaya yarayabilecek bilgilerle ve duygularla donanma olarak
görülmesi faydalı olacaktır.
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Dil eğitimi bireyin konuşma, yazma, okuma, dinleme etkinliklerini kapsar. Dil eğitiminin
amacı bireylerin dil becerilerini geliştirerek onların iletişim yeteneklerinin artırılmasına
yardımcı olmaktır. Yazılı anlatım becerisi iletişim araçlarının en etkili olanıdır (Ungan 2007:
462). Bu sebeple yazma becerisi gelişmiş bir toplum birbiriyle en iyi düzeyde iletişim
kurabilen toplumdur denilebilir.
Yazma öğretiminde, yazmayı gerektiren bütün çalışmaların özenilerek yapılması
gerekmektedir. Yazma becerisi yazı yazdırılarak kazandırılabilir. Yazma öğretiminin en
önemli ilkesi yazı yazdırmaktır (Baltacıoğlu 1986: 38). Okullarda bu eğitim en iyi şekillerde
verilmesi bütün öğretmenlerin sorumluluğudur. Öğrencilere yazı yazmanın keyfi
tattırılabilirse ilerleyen zamanlarda çok önemli eserlerin ortaya çıkması sağlanabilir. Büyük
yazarların birçoğunun ilk eserlerini eğitim gördükleri yıllarda vermeye başlamış olmaları
bunun bir göstergesidir.
Yazılı anlatım becerisinin gelişmesi ile birlikte öğrencilerde estetik bir duyarlılık ön plana
çıkmakta, yazılı anlatımın ilim olarak algılanma durumu, yerini sanatsal bir duruş ve duyuşa
bırakmaktadır (Ungan 2007: 462). Sanatsal zevkle tanışan nesillerin ortaya çıkaracağı eserler
gelecekte önemli sanatçıların doğmasını sağlayacaktır. Edebiyat eğitiminin önemli bir amacı
da bu sanatsal zevke ulaşmış öğrenciler yetiştirmektir. Edebî eserlerden zevk alan, onları
keyifle okuyan öğrencilerin oluşturacağı eserlerin çok daha başarılı olması beklenir.
Bu anlamda okuma için çok çeşitli tanımlar yapılmıştır. Okuma; dil kurallarına uyularak
yazılmış iletişimleri duyu organları yoluyla algılayıp, kavramak, anlamlandırmak,
yorumlamak, düşünce yürütmek ve yargıya varmak (Özdemir, 1995: 25); bir yazıdaki
sembolleri tanıma ve anlamlandırma etkinliği (Güleryüz, 2000: 9); gözlerle başlayıp, beyinde
gelişerek süren ve bellekte noktalanan bir takım koordineli etkinlikler bütünü (Yıldız ve Ceviz
2008: 25); yazar ve okuyucu arasında aktif ve etkili iletişimi gerekli kılan, dinamik bir anlam
kurma süreci (Akyol 2006: 29) olarak tanımlanmaktadır. Öğrencileri okumaya yönlendirmek
eğitimcilerin önemli görevlerinden biridir. Okumayı seven ve okuduklarını özümseyen
nesiller geleceğimizin dünyasını daha ileri götürmeye adaydır. Öğrencilerin bu alanda
ilgilerini uyandırmak için onlara okumanın yararına inandırmak ve okumayı sevdirmek
gerekmektedir. İyi bir yazma eğitiminin başı olarak okumayı sevmek gösterilebilir.
Yazma eğitimi yapılırken öğrencilerin okuma zevkine ulaşmaları sağlanılıp belirli konuların
verildiği çeşitli yazma etkinliklerinin düzenlenmesi faydalı olacaktır. Bu şekilde yapılan çeşitli
öykü, şiir, kompozisyon, deneme yazma yarışmaları yazma kültürünün öğrenciler arasında
artmasına vesile olabilecek önemli etkinliklerdendir.
Eğitim ve yarışma, bütün insan kültürlerinin, iki evrensel bileşenidir. İnsanlar hem geçmişte,
hem de günümüzde eğitim ve yarışmayı daima önemli bir konu olarak düşünmüşlerdir (
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Verhoeff 1997). Bu iç içe geçmişlik edebiyat eğitiminde de yarışmaların yapılarak öğrencilere
yazma eğitiminde seviye kazandırabilecektir.
Dilimizde güdüleme olarak da bilinen motivasyon, bir insanı arzu ve istekleri doğrultusunda
harekete geçiren güç demektir (Durmuş 2007:8). Yazmanın da motivasyona ihtiyacı vardır.
Yazma yarışmaları da öğrencileri motive edebilecek özellik taşır ise başarı sağlanabilir. Bu
motivasyonda yarışmaların özellikleri, teşvik edici ödüllerin değeri de etkili olacaktır.
İnsanlara bir şekilde iltifat edersek, onların kendilerine özgü beceriler edinmelerine katkıda
bulunmuş oluruz. Edimsel şartlanmada dış kaynaklı bir etki vardır ve pekiştireci olan ödül de
dış motivasyonu sağlar. Asıl hedef iç motivasyonu temin etmek olsa da dışarıdan verilen
takdirler devam etmelidir (Durmuş 2007:9). Bu takdirlerin öğrenciler için önem arz eden
nitelikte olması ilgiyi artırmada etkili olacaktır.
Övgü ve takdir, kişiye fark edildiğinin ve başarılı olduğunun mesajını verir. Bu mesaj, tüm
insanların beklediği bir ihtiyaçtır. Övgü ve takdir, kişilere iyi bir geri bildirim yoludur ve aynı
zamanda onları teşvik etmektir. Böylelikle en etkili eğitim, motivasyon ve gelişim
yöntemlerinden biridir. Kişinin ruhunda ve davranışlarında etkiler bırakır. Kişiyi daha iyi
olmaya sevk eder (Durmuş 2007:9). Hatalarını önceden belirleyip daha iyisini ortaya koyma
çalışma, yani iyi amatör yazarlar oluşturmak için bir ön çalışma olarak değerlendirilebilir.
Öğrencilerin başarıları büyük ölçüde kendi öğrenme yollarının farkında olmalarına ve kendi
öğrenmelerini yönlendirebilmelerine bağlıdır (Senemoğlu, 2001: 559). Yazma çalışmaları
yaparken yarışmalar için yapılacak hazırlıklar safhasında öğrenciler kendilerini daha iyi
tanımaya ve tanımlandırmaya başlayacaklardır. Bu tanıma süreci iyi bir yazma eğitimi süreci
olarak görülmelidir.
Yazmada yaratıcılık vardır. Yaratıcı olan bireyin kendisine olan güveni artar, kendine güveni
artan bireyin fert olma bilinci oluşur, demokratik toplumun gereklerinden olan özgürce karar
verme yetisini elde etmiş olur. Aynı zamanda yazdıklarını etrafına okuttukça paylaşma
duygusu gelişir (Ungan 2007: 469). Bu da bir dışa açılım sürecidir. Dışarıdaki kişilere sunulan
yazıların aldığı tepkiler öğrencilerin gelecekteki yazıları için çok önemli birer dönüt olacaktır.
Birçok faydayı üzerinde barındıran edebiyatla ilgili yazı yazma yarışmaları öğrencilerin bir
hazırlık safhası olarak değerlendirilip teşvik edilmesiyle geliştirilebilir. Türk ve dünya
edebiyatının önemli eserlerini tanıyan, bunlardan zevk alan, anlamlandıran öğrenciler
yetiştirmek için yazma yarışmalarına öğrencilerin katılımının etkilerini incelemek bu
anlamda önem arz etmektedir.
Araştırmanın Amacı:
Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin edebiyatla ilgili yarışmalara (öykü, şiir,
makale, kompozisyon, deneme, mektup yazma ve kitap okuma vb.) katılımlarının edebiyata
olan ilgileri üzerine etkilerini araştırmak olarak belirlenmiştir.
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2. YÖNTEM
Bu çalışmayı yaparken; konuyla ile ilgili kaynak taraması yapılmış ve bu kaynaklardan
araştırmamıza ışık tutacak nitelikte olanlarından yararlanılmıştır. Somut bulgulara ulaşmak
için 18 maddelik bir anket hazırlanmıştır.
Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Bursa Işıklar Askerî Hava Lisesinde
10, 11 ve 12. sınıfa devam eden 660 öğrenci; örneklemini ise, 100 öğrenci oluşturmaktadır.
Örneklemi oluşturan öğrencilerin 50 tanesi daha önce yarışmalara katılmış öğrencilerden,
diğer 50’si ise yarışmalara katılmamış öğrencilerden olmasına dikkat edilmiştir. Anketle elde
edilen veriler, frekans ve yüzde değerlerine dayalı olarak incelenmiştir. Sonuçlar incelenerek
yorumlanmaya çalışılmıştır.

3. BULGU VE YORUMLAR
Ankete katılan öğrencilerden daha önce edebiyatla ilgili yarışmalara katılmış olanlarının 4.00
ve üzerinde olma oranının % 44, yarışmalara katılmamış olanların ise % 6 olduğu sonucu
elde edilmiştir.
Ankete katılan öğrencilerden daha önce edebiyatla ilgili yarışmalara katılmış olanlardan
edebiyat notu 4-5 olanlarının oranı % 50, yarışmalara katılmamış olanların ise % 22 olduğu
sonucu elde edilmiştir.
Ankete katılan öğrencilerden daha önce edebiyatla ilgili yarışmalara katılmış olanlardan ayda
ortalama 4 ve üzeri kitap okuyanlarının oranı % 26, yarışmalara katılmamış olanların ise % 6
olduğu sonucu elde edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin ayda 3 ve üzerinde kitap okuma
oranının % 76 olduğu belirlenmiştir.
Ankete katılan öğrencilerden daha önce edebiyatla ilgili yarışmalara katılmış olanlardan
edebiyatla ilgili yarışmalara katılmak isterim diyenlerinin oranı % 86, yarışmalara
katılmamış olanların ise % 66 olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 76’sı
edebiyatla ilgili yarışmalara katılmak istediklerini belirmişlerdir.
Ankete katılan öğrencilerden daha önce edebiyatla ilgili yarışmalara katılmış olanlardan
yarışmaların edebiyata olan ilgilerini artırdığını belirtenlerin oranı % 86, yarışmalara
katılmamış olanların ise % 40 olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 63’ü
edebiyata olan ilgilerinin yarışmalarla daha da artacağını belirttiği görülmektedir.
Ankete katılan öğrencilerden daha önce edebiyatla ilgili yarışmalara katılmış olanlardan
yarışmalarda ödül olması ilgimi artırır diyenlerin oranı %80, yarışmalara katılmamış
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olanların ise % 58 olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 69’u yarışmalardaki
ödülün ilgilerini artırdığını belirtmiştir.
Ankete katılan öğrencilerden daha önce edebiyatla ilgili yarışmalara katılmış olanlardan
yarışmaların eğitimin önemli bir parçası olduğunu düşünenlerinin oranının % 74,
yarışmalara katılmamış olanların ise % 58 olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin
% 66’sı yarışmaların eğitimin bir parçası olduğunu düşündüğü görülmüştür.
Ankete katılan öğrencilerden daha önce edebiyatla ilgili yarışmalara katılmış olanlardan
derslerden geri kalmamak için yarışmalarla az ilgileniyorum diyenlerin oranı % 28,
yarışmalara katılmamış olanların ise % 66 olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin
% 47’si derslerden geri kalmamak için yarışmalarla az ilgilendiğini belirtmiştir.
Ankete katılan öğrencilerden daha önce edebiyatla ilgili yarışmalara katılmış olanlardan
yarışmalarda alacakları derecelerin özgüvenlerini artıracağını belirtenlerin oranı % 74,
yarışmalara katılmamış olanların ise % 50 olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin
% 62’si yarışmalardan elde edecekleri derecelerin özgüvenlerini artıracağını belirttiği
görülmüştür.
Ankete katılan öğrencilerden daha önce edebiyatla ilgili yarışmalara katılmış olanlardan
ortaöğretim öğrencilerine yönelik yeterince yarışma düzenlendiğini düşünenlerin oranı %
42, yarışmalara katılmamış olanların ise % 28 olduğu görülmüştür. Genel olarak öğrencilerin
% 58’i ortaöğretim öğrencilerine yönelik yeterince yarışma düzenlenmediğini düşündüğü
belirlenmiştir.
Ankete katılan öğrencilerden daha önce edebiyatla ilgili yarışmalara katılmış olanlardan
yarışmalara katılmak için kitap okuyorum diyenlerin oranı % 62, yarışmalara katılmamış
olanların ise % 42 olduğu belirlenmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 52’si yarışmalara
katılmak için kitap okuyorum demiştir.
Ankete katılan öğrencilerden daha önce edebiyatla ilgili yarışmalara katılmış olanlardan
yarışmalara katılmak için yazı yazıyorum diyenlerin oranı % 72, yarışmalara katılmamış
olanların ise % 34 olduğu belirlenmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 53’ü yarışmalara
katılmak için yazı yazıyorum demiştir.
Ankete katılan öğrencilerden daha önce edebiyatla ilgili yarışmalara katılmış olanlardan
öğretmenlerim yarışmalara katılmam için beni teşvik ediyor diyenlerin oranı % 74,
yarışmalara katılmamış olanların ise % 58 olduğu görülmüştür. Genel olarak öğrencilerin %
66’sının öğretmenlerim yarışmalara katılmam için beni teşvik ediyor dedikleri tespit
edilmiştir.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

EDEBİYATLA İLGİLİ YARIŞMALARIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN EDEBİYATA OLAN İLGİLERİNE
ETKİSİ: IŞIKLAR ASKERÎ HAVA LİSESİ ÖRNEĞİ

2575

4. SONUÇ
Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yapılan edebiyatla ilgili yarışmaların öğrencilerin
edebiyata olan ilgileri üzerine yapılan bu araştırma Işıklar Askerî Hava Lisesi (IAHL)
öğrencileri üzerine uygulanmıştır.
Öğrencilerin edebiyata olan ilgilerini artırmak amacıyla IAHL’de öğrencilerin edebiyat
alanında yapılan yarışmaların öğrencilere duyurulmasına özen gösterilmiş, yarışmalara
katılmaları sağlanmış ve ayrıca okul içi düzenlenen yarışmalarla öğrencilerin yazmaları
teşvik edilmiştir.
Türk Edebiyatı derslerinin müfredatında yazma ile ilgili etkinlikler bulunmaktadır, ancak
sadece bu etkinliklerle öğrencilerin yazma yeteneklerini geliştirmek mümkün değildir. Yazı
insanlığın belleğidir, yazının düşünceyi bulup saptamada, zenginleştirip boyutlandırmada
büyük payı vardır (Özdemir, 1999). Yazma sadece yetenekle açıklanabilecek bir konu
değildir. Yapılacak çalışmalarla öğrencilerin yazma becerileri artırılabilir. Derslerde öğretilen
dilbilgisi kuralları ile dilin doğru kullanımının en önemli uygulama alanı yazma
çalışmalarında kendini göstermektedir. Hayallerin resmedilmesi olan yazı aynı zamanda
sanatsal zevkle şekillenerek edebî bir değer taşır hâle gelebilmektedir. Bu konuda yapılacak
alıştırmalar ile konuya olan ilginin artması beraberinde başarılı eserlerin ortaya çıkmasını
sağlayacaktır.
IAHL’de bu anlamda yapılan çalışmaların neticesinde öğrencinin yazdıkları şiir, öykü,
deneme, kompozisyon ve makaleler çeşitli yarışmalarda birçok derece elde etmiştir. Aynı
zamanda derece alan öğrencilerin diğer arkadaşlarının üzerinde olumlu etkileri yazma
konusuna ve edebiyata öğrencilerin ilgisini daha da artırmıştır.
Yarışmalara katılan öğrencilere ve henüz yarışmalara katılmamış öğrencilere yapılan
anketlerden elde edilen sonuçları şu şekilde değerlendirebiliriz:
Yarışmalara katılan öğrencilerin % 44’ünün notunun 4 ve üzerinde olması ders başarısı ile
yazmaya olan ilgi arasında doğru orantının olabileceğini gösterdiği değerlendirilmektedir.
Çünkü yarışmalara katılmamış öğrencilerden 4 ve üzerinde not ortalaması olan öğrenci
oranının ancak % 6 olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda Türk Edebiyatı dersinde notu
yarışmalara katılan öğrencilerden 4-5 olanlarının oranının % 50 olması bu durumu
desteklemeklediği değerlendirilebilir.
Yarışmalara katılan öğrencilerinin kitap okuma oranlarının da yarışmalara katılmayan
öğrencilerden daha fazla olması yarışmalara katılma ile kitap okuma oranları arasında doğru
orantının olduğunu göstermektedir. Ayrıca IAHL’de öğrencilerin kitap okumaları öğretmenler
tarafından titizlikte takip edildiği için genel olarak da öğrencilerin ayda 3 ve üzerinde kitap
okudukları görülmektedir.
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Daha önce edebiyatla ilgili yarışmalara katılmış olanların % 86 oranında tekrardan katılmak
istediklerini belirtmesi en azından bir kez bir eser yazarak yarışmalara katılmış olanlarda
oluşan ilginin devamlılığına bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Yine aynı oranda
öğrencinin yarışmaların edebiyata olan ilgilerini artırdığını belirttiği görülmüştür. Edebiyatla
ilgili yarışmalar öğrencilerin bu konudaki ilgilerini ve edebî zevklerini artıracağı yönünde bir
değerlendirme yapılabilir.
Bu tür yarışmalardaki ödüllerin yarışmalara karşı öğrencilerin ilgilerini artırdığı
görülmektedir. Bu anlamda marifet iltifata tabidir denilebilir. Bu sene gerçekleştirilen bazı
şiir ve kompozisyon yarışmalarındaki ödül oranlarının katılıma önemli etki ettiği
görülmüştür. Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yüksek ödüllü Çanakkale Savaşlarını konu
alan şiir yarışmalarına binden fazla eserin katıldığı görülmüştür. Her yıl Osmangazi
Belediyesi tarafından düzenlenen şiir yarışmasında bu seneki “Mevlana’da İnsan” konulu şiir
yarışmasının beş bin tl olan büyük ödülü için beş yüzün -geçen senelere göre birkaç kat
fazlası- üzerinde eserin müracaat ettiği gerçeğinden hareketle edebiyatla ilgili yarışmaların
ödüllü olarak yapılması ilgiyi artıracaktır diye değerlendirilebilir.
Öğrencilerin genel olarak % 66’sının yarışmaları eğitimin bir parçası olarak görmesinin bu
konuya verilmesi gereken önemi göstermesi bakımından önemli olduğu değerlendirilebilir.
Ayrıca % 62 oranında öğrencinin yarışmalarda elde edecekleri dereceler ile özgüvenlerinin
artacağını belirttiği görülmüştür. Yazma eğitiminde önemli unsurlardan bir tanesi de
özgüvendir. Belli bir başarı elde eden öğrencilerin yazmaya daha istekli olacakları ve bunun
da ilerleyen zamanlarda yazmaktan zevk alan ve edebî hazza ulaşan nesillerin yetişmesinde
önemli bir etken olacağı görülmektedir.
Edebiyatla ilgili yarışmaların sayısının yeterince olmadığını düşünen öğrencilerin oranının %
58 olduğu görülmüştür. Bu orana göz önüne alınarak ortaöğretim öğrencilerine yönelik şiir,
kompozisyon, öykü ve deneme yazma yarışmalarının MEB ve çeşitli kurumlarca artırılarak bu
eksikliğin giderilmesi yararlı olacaktır. Ayrıca okullarda fırsat eğitimi şeklinde
değerlendirilerek çeşitli yarışmaların düzenlenmesi ilgiliyi artırmada önemli bir etken
olabilir.
Yarışmalar sebebiyle öğrencilerin % 52’sinin kitap okuyor olmasının, kitap okuma oranına
yapılan yarışmaların etkisini gösterdiği belirtilebilir. Ayrıca kitap okuma yarışmaları da
düzenlenebilir. Özellikle bu anlamda çok fazla yarışma düzenlenmiyor olması bir eksikliktir.
Yarışmaların etkisiyle öğrencilerin yazı yazdıkları da görülmektedir. Bu da öğrencilerin yazı
yazmaya çalışmalarında önemli bir tetikleyici etki oluşturmaktadır.
IAHL’de öğrencilerin edebiyatla ilgili yarışmalara katılmaları teşvik edilmektedir. Ankette de
genel olarak % 66 öğrencinin bu konuda öğretmenlerin kendilerini teşvik ettiklerini
belirtmişlerdir. Bu teşvik öğrencilerin yazmaya olan ilgilerini gün geçtikçe artıracaktır.
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Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım derslerinin dışında ortaöğretim öğrencilerinin edebiyatla
ilgili şiir, kompozisyon, mektup, öykü ve deneme yazma yarışmalarına katılmalarının
sağlanması, bu konuda rehberlik edilmesi öğrencilerin edebiyata olan ilgilerini artıracağı
IAHL’de yapılan uygulamalar, yarışmalarda elde edilen dereceler ve anket verileri neticesinde
görülmektedir.
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Formlara isminizi yazmanıza gerek yoktur. Size yöneltilen soruları yanıtlarken lütfen her
maddeyi dikkatli okuyunuz ve size en uygun seçeneği işaretleyeniz. Araştırma sonuçlarının
geçerliliği açısından soruları cevaplarken göstereceğiniz içtenlik bizim için önem
taşımaktadır. Yardımlarınız ve dürüst yanıtlarınız için teşekkür ederiz.

1. Kaçıncı sınıfa devam ediyorsunuz?
a) 10. Sınıf
b ) 11. Sınıf

c ) 12. Sınıf

2. Geçen dönemki not ortalamanız nasıldı?
a) 1.50-2.00
b) 2.00-3.00
c) 3.00-4.00 d) 4.00 – 4.50

e) 4.50 ve üzeri

3. Geçen dönemki karnenizde edebiyat notunuz kaçtı?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
4. Bir ayda ortalama kaç kitap (roman, hikâye, şiir kitabı) okursunuz?
a) Hiç
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4 ve üzeri
5. Edebiyatla ilgili bir yarışmaya katıldınız mı?
a) Evet
b) Hayır
6. Katıldıysanız derece aldınız mı?
a) Evet
b) Hayır
7. Bu yarışmalardan ödül aldınız mı? (Para, kitap vb.)
a) Evet
b) Hayır

Edebiyatla ilgili yarışmalara genelde
katılmak isterim.
Yarışmaların benim edebiyata olan ilgimi
10
artırdığını düşünüyorum.
9
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KESİNLİKLE
KATILMIYORUM

KATILMIYORUM

KARARSIZIM

KATILIYORUM

KESİNLİKLE
KATILIYORUM

8. Bu sene düzenlenen yarışmalara katılmayı düşünüyor musunuz?
a) Evet
b) Hayır
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Yarışmalarda ödül olması yarışmaya olan
ilgimi artırır.
Yarışmaların eğitimin önemli bir parçası
12
olduğunu düşünüyorum.
Derslerimden geri kalmamak için
13
yarışmalarla az ilgileniyorum.
Yarışmalarda
alacağım
derecelerle
14
özgüvenimin artacağını düşünüyorum.
Ortaöğretim
öğrencilerine
yönelik
15 yeterince
yarışma
düzenlendiğini
düşünüyorum.
Yarışmalara
katılmak
ve
derece
16
alabilmek için kitap okuyorum.
Yarışmalara
katılmak
ve
derece
17
alabilmek için yazı yazıyorum.
Öğretmenlerim yarışmalara katılmamı
18
teşvik ediyor.
Zaman ayırıp anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz.
11
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TURKISH LITERATURE
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ABSTRACT
The death is one of important realities of life. Therefore, the idea of death is the issue that is mostly dealth with in
all hitherto. Memorializing one who has lost is a natural need that is seen in each society. The elegies (mersiye) in
Turkish Literature come from this natural and sincere need. In general meaning, the elegies are the most elegant
way to remember one who has been lost. Either they make enable to contribute memorializing important figures,
or the attribute of society of age against death by these works. One of the attractive side of the elegies (mersiye) is
the attribute toward the world and hereafter. We can see many aspects about hereafter that begins just after the
death especially in the last chapter of elegies. Subjects like the tortures of hell, life of grave are touched in elegies
in which paradise and issues about paradise are more likely mentioned. It is observed that poets who Show
positive comments about hereafter, talk about world in a negative manner. In this study, the understanding of
poets about world and hereafter are handled in elegy which is one of the genre of Classical Turkish Literature.
Key Words: Elegy, Death, Classical Turkish Literature, Hereafter, World

ÖZET
Ölüm, hayatın en önemli hakikatlerinden biridir. Bu yüzden ölüm fikri insanlık tarihi boyunca en çok meşgul
olunan konulardan biri olmuştur. Kaybedilen kişinin ardından onu anmak, her toplumda ortaya çıkan doğal bir
ihtiyaçtır. Türk edebiyatında mersiyeler de bu doğal ve samimi ihtiyaçtan meydana gelir. Genel anlamıyla
mersiyeler, ölenin ardından onu anmanın en zarif şeklidir. Bu eserlerle, değerli insanların tanınmasına katkıda
bulunulduğu gibi dönem insanının ölüm karşısındaki tutumu da gözler önüne serilir. Mersiyelerde dikkat çeken
önemli konulardan birisi de dünya hayatı ile ahiret hayatına olan yaklaşımdır. Özellikle mersiyelerin son
bölümünde insanın ölümünün hemen ardından başladığına inanılan ahiret hayatıyla ilgili olarak pek çok hususa
değinilir. Genellikle cennet ve cennete ait özelliklerin vurgulandığı mersiyelerde cehennem azabı, kabir hayatı gibi
konulara temas edilmiştir. Şiirlerde ahiret hayatı için olumlu kanaatler bildiren şairlerin dünya hayatını olumsuz
ifadelerle niteledikleri gözlemlenir. Bu çalışmada klasik Türk şiirinin bir türü olan mersiyelerde şairlerin dünya ve
ahiret hayatına dair algıları ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: mersiye, ölüm, klasik Türk edebiyatı, ahiret, dünya.

GİRİŞ
Arapça resâ kökünden gelen mersiye, ölenin ardından onu iyilikleriyle yâd etmek anlamında
kullanılır. Mersiye kısaca, Ölmüş bir kimse üzerine yazılmış manzume olarak ifade edilir.
(Özön, 1971:432) Ölen kişinin iyiliklerinin anıldığı, çeşitli konulardaki meziyetlerinin dile
Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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getirildiği bölümlerinden dolayı mersiyeler, methiyenin, ölenin ardından yazılan şekli olarak
da nitelendirilebilir. Mersiyelerde öleni överken abartıya da kaçıldığı olur. Buna göre bu
şiirlerin yazılması için bir ölümün gerçekleşmesi ve şairin ölenle ilişki içinde bulunmuş
olması gereklidir. Bu noktada şairin, tanışmadığı birine mersiye yazamayacağı sonucu ortaya
çıkar. Ancak bu konuda istisnalar da mevcut olabilir. (Canım, 2010: 127)
Bütün eski kültürlerde yaygın olan mersiye geleneği Müslüman olmadan önce ve olduktan
sonra Türklerin halk ve âşık edebiyatında yuğ, ağıt, sagu gibi adlarla devam etmiş, klasik
edebiyatta ise müstakil bir tür halinde gelişmiştir. Türk edebiyatında da ölenin kaybından
duyulan üzüntüyü dile getirmek, o kişinin iyi taraflarını anlatmak ve ona karşı şairin ilgisini
ifade etmek, kadere rıza göstermek, dünyanın geçiciliğini vurgulamak, ölünün yakınlarını
sabır ve metanete davet etmek gibi hususların ele alındığı bu lirik şiirlerin din ve devlet
büyükleriyle yakın akrabalar yanında özellikle Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri için yazıldığı
görülmektedir. (İsen, 2004:29/219)
Mersiye konuları diğer edebiyatlarda olduğu gibi zamanla genişlemiş, şahsi felaketlere karşı
ortaya çıkan bir çığlık özelliğinin ötesinde karşılaşılan milli matemlerde acı bir feryat şeklini
almıştır. Mersiyeler, sadece sevilen bir insanın kaybını anlatmaz. Örnekleri diğerleri kadar
yaygın olmasa da yitirilen topraklar için şehir mersiyeleri, sevilen bir hayvanın ölümüyle
hayvan mersiyeleri, vatanın olumsuz durumunu tasvir etmek için de vatan mersiyeleri kaleme
alınmıştır.
Tarihte insanoğlunun manzume olarak söylediği ilk ürünün bu türe ait olduğu bilinmektedir.
Bu konuda bilgi veren kaynaklardan biri de Latîfî’nin tezkiresidir: Ol zaman ki Kâbil, Hâbili
katl itdi anı görüp Âdem-i Safînün sîne-i sekînesinden sürûrı ve dîdeden nûrı ve cümle
cesedinden sükûn u kararı gitdi. Zîrâ hem oğlı hem yârı idi. Helâk olup gitdi ve nice rüzgâr vâlih
u zâr olup mersiye tarzında bu bir kaç beyti ibdâ’ u îrâd idüp okurdı. (Canım, 2000: 79)
Anadolu Türk edebiyatına mersiye XV. yüzyılda Fars edebiyatından geçmiş, başlangıçta
çoğunlukla kaside tarzında yazılırken sonraları farklı nazım şekilleri kullanılmaya başlanmış,
neticede terkib-i bend ve terci-i bend mersiyeye en uygun nazım şekilleri olarak kabul
edilmiştir. (İsen, 2004:29/219)
Mersiyelerde belli başlı bölümler bulunur. İlk bölümde, ölüm varken dünyaya bel bağlamanın
yanlış olduğu belirtilir. Böylelikle geçici âleme itibar edenlerin gaflette olduklarına dikkat
çekilir. Dünyanın kötülüğünden şikâyet edilen bu bölümde karamsar bir hava sezilir. Ayrıca
feleğe sitem ve onun kötülüğünden yakınıldığı için mersiyelerin, feleğe kafa tutan şiirler
olduğu da söylenir.(Kurnaz, 1997: 445)
Sonraki bölümde, ölenin ardından hissedilen derin üzüntü dile getirilmeye çalışılır. Ölüm
karşısında hissedilen duygulardan biri de şaşkınlıktır. Şair, değer verdiği kişinin ölümüne bir
türlü inanmak istemez, ölümü kabullenmekte zorlanır. Ama aynı zamanda değer verdiği
kişinin ölümü karşısında kendisinin de bir gün öleceğini hatırlar. Bu bölümde esas olarak,
ölen kişinin iyi yönleri biraz abartılı da olsa fazlaca öne çıkarılır.
Son bölüm, kasidelerdeki dua bölümüne benzer. Tek farkla ki kasidelerde, kişinin ömrünün
uzun olması dilenir. Mersiyelerde ise kendisine dua edilen kişi ölmüştür ve bu nedenle ancak
onun cennete gitmesi yönünde dualar edilir. Mersiyelerdeki dua bölümü kasidelerdekinden
daha uzun ve ayrıntılıdır. Ölene ve geride kalanlara olmak üzere iki kısımdan oluşan bu
bölümde şair, ölene rahmet diler, onun cennete gitmesi veya orada hurilerle beraber olmasını
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isterken, geride kalanlara da Hz. Eyyûb sabrı, direnme gücü ya da sağlık, afiyet temenni eder.
Bu bölümde kıyamet, ölüm sonrası yaşam gibi dinî konulardaki bilgilere rastlanır. Ayrıca Hz.
Peygamber(sav)’den şefaat istenir.
Ölüme bakış açısı değiştikçe ölümün mersiyelerdeki ifadesinde de farklılıklar görülür.
Bâkî’nin yazdığı Kanunî Mersiyesi’nde öyle bir ritim sağlanmıştır ki ölümü ezici, hükmedici ve
korkutucu vasıflarıyla, her adımında gittikçe yükseliyormuş intibaı veren bir ses tonuyla
üzerimize doğru” geliyormuş gibi hissederiz. (Okay, 1993:239) Tasavvuf düşüncesi,
mersiyelerde insanın ölümden korkmadığı, ölümü özlediği, dünyanın gurbet olduğu ifade
edilen tek düşüncedir. Ancak mersiyelerde ölümün tasavvufî görüşten çok, şeriat açısından
ele alınışı daha yaygın olarak karşımıza çıkar. Ölüm, katlanması zor bir ayrılık olarak kabul
edilir.
İslam inancına göre insan topraktan yaratılmış ve ona Allah Teâlâ kendi ruhundan üflemiştir.
Sonra da insanı dünyaya göndermiştir. Her insan kendisine verilen ömür süresince dünyada
kalır ve eceli geldiğinde ölür. Ölüm öncesi ve sonrası olan bir gerçekliktir. Öncesinde
yaşanılan dünya hayatı, ölüm anı ve sonrasında yaşanılacak ahiret hayatı vardır. Bu çalışmada
ölümün ardında yazılan mersiyelerde iki cihan anlayışı, dünya hayatı, ecel vakti, ölüm ve
ahiret hayatı sırasıyla ele alınmıştır.
1. İki Cihan
Müslümanlar iki ayrı cihanın/âlemin varlığına inanırlar. Bunlardan birisi bu dünya diğeri
ahiret yani öbür dünyadır. İnsanlar bu dünyaya ahiret hayatlarını hazırlamaya gelirler. Bu
yüzden insanın bu dünyada yapıp ettikleri önemlidir. Ancak gerçek dünya ahiret olsa da dua
edilirken genellikle iki cihan saadeti dilenir, iyi dilekler her iki cihan için istenir:
Minnet Hudâya iki cihânda kılup sa’îd
Nâm-ı şerîfün eyledi hem gâzî hem şehîd (Bakî-VII-189)3
Hayr niyyetle ola âsaf-ı vâlâ-me’cûr
Dü-cihân içre o niyyet ile şâdân olsun (Fahrî-211)
2. Dünya Hayatı
Dünya, insanın ölümden önceki hayatı, bu hayattayken ilişki kurduğu varlıklar, bunlarla ilgili
eğilimleri, tutum ve davranışları için kullanılan bir terimdir. Dünya kelimesi, yakın olmak
manasına gelen dünüv kökünden türemiş en yakın anlamındaki edna kelimesinin
müennesidir. Kur’an-ı Kerim’de ahiret ve ahiret hayatının karşılığı olmak üzere çok defa,
yakın hayat anlamındaki el-hayatü’d-dünya tamlamasında hayat kelimesinin sıfatı olarak, isim
olarak kullanılmıştır.4 Bu yakın hayatın ardından gelecek olan hayata, sonraki hayat
anlamında ahiret adı verilmiştir. Dünya kelimesinin alçaklık, kötülük manasındaki denaet
kökünden geldiği de ileri sürülmüştür. Tasavvufta dünyanın daha çok bu anlam içerisinde ele
alındığı kabul edilmektedir. (Uludağ, 1994: 10/22)
3

Bu çalışmada kullanılan metinler İSEN, Mustafa (1994). Acıyı Bal Eylemek, Türk Edebiyatında Mersiye,
Ankara: Akçağ Yayınları. adlı eserden alınmıştır.
4
Bakara 2/86, 212; Âl-i İmrân 3/185; En’âm 6/32; Ahkaf 46/20; Hadîd 57/20.
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Tasavvufi manada dünya, insanı Allah’tan uzaklaştıran ve gaflete düşüren her şey, mal ve
menfaat, itibar, mevki, hırs, şan ve şöhret demektir. Zahit ve mutasavvıflar dünyayı yılana,
zehire, cadıya, fahişeye benzetirler. (Uludağ, 2005: 112) Bu tür benzetmelere klasik Türk
şiirinde de rastlanmaktadır. Dünya hasret makamı, mihnet ocağı, gam evi, matem söyleyen,
dert ve beladır:
Dünya makâm-ı hasret ü derd ü belâyimiş
Mihnet ocagı gam evi mâtem-serâyimiş (Ca’fer-I-171)
Dünya ne sultan ne de köle için ebedi bir yurttur. Çünkü o uğursuzluğuyla ve kötülüğüyle
meşhurdur:
Ne şâha ne gedâya olur mülk câvidân
Meşhûrdur şe’âmet ile hâne-i cihân (Atâyî-I-203)
Dünya olup bitenlerden ibret alanlar için itibar edilmemesi gereken bir yerdir. Nihayetinde
her şey onun fani olduğuna işarettir. Lütuf bile gösterse sonunda nice dertlerle karşılaştırır:
İy ehl-i ibret eyleme dünyâya i’tibâr
Her lütfunun sonunda nice dürlü kahrı var (Zâtî-I-175)
Necâtî cihana itibar edilmemesi ve bel bağlanmaması gerektiğini çok güzel açıklamıştır. Bu
cihan belalarla doludur, tıpkı Hz. Yusuf’un kardeşleri tarafından kuyuya atılması gibi. Onun
güneşi bile insanı ağlatır. Kim ona alıcı gözle baksa gözlerinden yaş akmaya başlar. İnsan
vücudu sağlam gibi görünür ama zaman içerisinde eskiyip ziyan olur. Bu yüzden dünyanın bir
avuç toprağından beka mülkündeki bir kuru taş binlerce kez daha iyidir. Zira bu dünya
kimseye doyacak kadar aş vermez:
Esirge canunı gel bağlama cihâna gönül
Esîr-i çâh-ı belâ itme Yûsufı kardaş
Alur gözi ile bakma cihâna kim güneşün
Yüzüne doğru bakanun gözinden akar yaş
Vücûd köhne kabâdur sen ana aldanma
Ki çarsû-yı bekâda ziyân ider bu kumaş
Dayanma şol bir avuç toprağa ki yeg andan
Hezâr kerre sebât ü bekâda bir kuru taş
Nîgûn kâsesi çarhun hayât hânından
Cihânda kimseneye virmedi doyınca aş (Necâtî-I-239)
Dünyaya güvenmek insanı yanıltır. Çünkü o itimat edilmemesi gerekendir. Akıllı olan da zaten
bunu yapmaz. Şair tarihteki güçlü hükümdarların bugün yaşamıyor olmalarını örnek vererek
bu fikrini destekler:
Dünyâya ey gönül ide mi âkıl i’timâd
Dârâyı anma Kisrîyi ko kanı Keykûbâd (Revânî-V-252)
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Dünya ile İlgili Benzetmeler

Dünya hayatı özellikle ahiret hayatıyla karşılaştırıldığında her zaman hor ve hakir görülen
taraf olmuştur. Özellikle tasavvufî düşünce dünyayı hep aşağı ve aşağılanan yer olarak tarif
eder. Bu durumun mersiyelerde faklı tanımlamalarla ifade edildiğini görmekteyiz.
2.1.1. Âlem-i Fâni/Cihân-ı Fâni/Dünyâ-yı Fâni
Dünyanın en çok vurgulanan özelliği onun fani olmasıdır. Zaten pek çok benzetmede de bu
yönüne vurgu yapılan dünya âlem-i fâni, cihân-ı fâni, dünyâ-yı fâni gibi terkiplerle ifade edilir.
Zira buranın ebedi olduğunu düşünerek hareket etmek insan için en büyük zarardır:
Ebedî mesken olur sanma cihân-ı fâni
Kimsenün mülki degüldür bu harâb eyvânı
Menzil-i râh-ı ademdür bu ribât-ı köhne
Katl ider zerd-i ecel kim ki olur mihmânı
Tâcir-i ömr ziyân itmededür subh u mesâ
Ne yana itse sefer hemreh olur hüsrânı
Dehrün aldanma sakın âkıl isen rif’atine
Çâh-ı mevte düşürür hîle ile insanı (Râmî-I-445)
2.1.2. Gam-hâne/ Bela Evi
Fani dünya her şeyden önce eve benzetilir. Ancak bu ev pek makbul bir ev değildir. Genellikle
gam, bela ve yokluk evi olarak tarif edilir. Dünya bir gam evidir. Burada üzüntü ve keder eksik
olmaz. Tıpkı tılsımı ve yılanı olduğu halde hazinesi olmayan bir viraneye benzer:
Dâr-ı dünyâ denî kim key aceb gam-hânedür
Pür-tılısm u mârı çok bî-genc bir virânedür (Mahremî-ı-352)
Dünya bir bela evine ve zahmet yeridir. Çünkü Müslümanlar dünyaya imtihan olmak için
gönderildiklerine inanırlar. Dolayısıyla burası rahat etme yeri değil zahmet çekme, bela ve
musibetlerle uğraşma yeridir:
Terk eyledi belâ evin ü milk zahmetin
Andan ıvaz melâyik ü Dârü’s-selâm ola(Şeyhî-160)
2.1.3. Dâr-ı Dünyâ/Dâr-ı Fenâ
Dünya güvenilir bir yer değildir. Akıllı olan burada emin bir şekilde yaşamaz. Her an ölümün
gelip insanı bulacağı bir yerde güvenle yaşamak mümkün değildir. Şair bu yüzden dünyada
sürülecek ömrü temeli olmayan bir duvara benzetir. Kim ona arkasını yaslarsa hayal kırıklığı
yaşayacağı muhakkaktır:
Dâr-ı dünyâ çün degüldür kimseye dârü’l-emân
Âkıl isen gel emîn olma bu evde zinhâr
Kasr-ı ömrün yok durur bünyâdı gel dîvârına
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Arka virme sanma ey hâce esâsın üstüvâr (Hayretî-521)
Dâr-ı fena, sonlu ve geçici yurt anlamına gelir. (Uludağ, 2005: 99) İnsan için dünya geçici bir
yurttur. Bu konuda Hz. Peygamber (sav) bir hadis-i şerifinde insanın dünyada bulunuşunu bir
yolcunun yolcuğu sırasında bir ağacın altında gölgelenmesine benzetir.5 Bu yüzden bu kadar
geçici olan bir yere aldanıp emin bir hayat sürülmemesi gerekir:
Yatma emîn bu dâr-ı fenâya garûr olup
Kim çerh-i bî-sebât durur çerh-i bî-amân (Şeyhî-I-161)
2.1.4. Bî-sebât
Dünya evi fani olduğu gibi aynı zamanda sebatsızdır. Hiçbir konuda kararlılık göstermez. Her
an her şey değişebilir. Şair bu cihanın aynı zamanda yokluk seline kapıldığını da belirtir:
Dünyâ evi bekâsuz ü key bî-sebât imiş
Seyl-i fenâya gark olısarmış cihân dirig (Kıvâmî-II-164)
2.1.5. Bî-vefâ
Dünya vefasızdır. Onun işvesine, cazibesine kapılanlar aldanırlar. Çünkü bunların hepsi bir
oyun ve hileden ibarettir. En sonunda zamanın efendileri dahi ipekten dokunmuş elbiselerini
pamuklu bir kefene değişmek zorunda kalır:
İşve-i şâhed-i dünyâya gel olma meftûn
Bî-vefâdur katı bu ‘âlem-i pür-mekr ü füsun
Degişür câme-i dîbânı kabâ-yı kefene
Âkıbet hâce-i devrân seni eyler magbûn (Atâyî-I-207)
2.1.6. Bî-bekâ
Dünya fanidir. Hatta o, fenada bir fenadır. Çünkü baki olan tek varlık Cenâb-ı Allah’tır. Onun
dışındaki her şey yaratılmıştır ve fanidir.
Binâ-yı dâr-ı cihân bî-bekâ imiş bildüm
Bu kârgâh fenâ-fi’l-fenâ imiş bildüm
Vücûd fâni felek fâni mâsivâ fâni
Cihânda bâki-i mutlak Hudâ imiş bildüm (Fevrî-V-471)
2.1.7. Makâm-ı Fitne
Dünya bir fitne yerine benzetilir. Hileleri ve tuzaklarıyla insanı aldatır. Akıl sahibi bir insan bu
duruma karşı uyanık olmalı gaflete düşüp onun oyununa gelmemelidir.
Âkıl makâm-ı fitnede gâfil yürüme kim
Pür-hîledir zamâne vü pür-mekrdür cihân (Şeyhî-I-161)

5

Tirmizî, Zühd 44.
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2.1.8. Mekkâre
Kalleş, dönek, hilekâr ve düzenbaz gibi anlamlara gelen mekkâre genellikle tasavvufî
literatürde dünya için kullanılan bir sıfattır. Çünkü dünya insanı hileleriyle aldatıp yanıltır:
Mekkâredür bu dehr velî vaz’-ı dil-firîb
Gaddâredür bu pîr velî şekl-i nev-cevân (Şeyhî-I-161)
2.1.9

Pîre-zen/ Fertûte-i Cihân/ Pîre-zâl

Dünya bazen acuzeye ya da koca karıya benzetilir. Ve bu haliyle oldukça vefasızdır. Ondan
kimseye hayır gelmez:
Cihân bir pîre-zendür kimseye andan vefâ gelmez
Ne dirlerse gelür mir’ât-ı tab’ından safâ gelmez (Âlî-I-192)
Şair dünyanın esir düşmüş ikiyüzlü acuze bir kadına benzemesine delil olarak yaz ve kış
mevsimlerini gösterir. Çünkü öyle olmasaydı dünya bir mevsimde karar kılardı:
Fertûte-i cihân ikiyüzlü acûzedür
Besdür şitâ vü sayf o sözün sıdkına güvâh (Birrî-409)
Bazen de aksakallı bir ihtiyara benzetilir. Yalnız bu ihtiyar gece gündüz demeden insanlara
tuzaklar kurar, oyunlar oynar. Ancak basiret ehli olanlar onun nasıl bir düzenbaz olduğunu
anlayabilir:
Dünyâ didükleri ne aceb pîre-zâl imiş
Leyl ü nehâr pîşesi mekr ile âl imiş
Ehl-i basîrete göre bir kahbe-i kabîh
A’mâ yanında dilber-i sâhib-cemâl imiş (Hayretî-I-518)
Ayrıca o insanları aldatmak için onlara oyunlar oynar. Öyle ki şairin de dediği gibi gül veriyor
görünse mutlaka içine dikenlerini saklar:
Zâl-i dehrün gel güler yüzine aldanma sakın
Gül sunarken destüne urur içüne nîş-i hâr (Hâletî-523-24)
2.1.10. Gaddâre
Dünya bir zulüm aracıdır. Ona gelenin helak olacağı baştan bellidir. Tabii ki helak olanlar
dünyaya aldananlardır:
Aceb gaddâredür dünyâ helâk imek mukarrerdür
Aceb mekkâredür âlem bulunmaz ana bir mahrem (Hâletî-I-394)
2.1.11. Medâr-ı Bevâr
Dünya insanın mahvolma sebebidir. Çünkü dünyaya gelen insan ona aldanır ve varlık
sebebini unutup yoldan çıkar. Hâlbuki şair insanın Hz. Nuh gibi uzun bir ömrü de olsa,
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insanlara hükmeden padişah da olsa bu dünyadan göçeceğini haber verir. Bu yüzden dünya
nimetlerine aldanıp ahireti mahvetmemek gerekir:
Ey gönül bu fenâdan umma sebât
Mukterindür hayâta anda memat
Tûl-i ömr ile olsa Nûh nicesi
Bulmaz andan kimesne hiç necât
Arsa-i dehr içinde şâh olsan
Mât ider heybet-i gam-ı Arasat
…
Dâr-ı dünyâ durur medâr-ı bevâr
Anda mümkin degül mecâl-i karar (Cinânî-I-373)
2.1.12. Zindân-ı Cihân
Dünya bir zindan gibi düşünülür. Zira Hz. Peygamber (sav)’in Dünya mü'minin zindanı, kâfirin
cennetidir.6 şeklinde bir hadis-i şerifi vardır. Müminlere ahirette vaat edilen cennetin yanında
elbette ki dünya bir zindandan farksızdır.
Kim bulur dehrün belâsız balını
Yâ cihânun ejdehâsız malını
…
Ger imâret istesen can yapusın
Bagla zindân-ı cihânun kapusın
Bu harâmî dehre kıl kanun helâl
K’irgürür ömrün günine ol zevâl
…
Zehr olur hûn-i cihan sanma şeker
Ni’metidür derd-i dil hûn-i ciğer (Firdevsî-349)
2.1.13. Köhne Serâ
Dünya zaman zaman da köhne bir yapıya benzetilir. Ancak aşağıdaki beyitlerde şair onun
sadece köhneliğini değil aynı zamanda bela yağmurlarının yağdığı bir yer olduğunu da
belirtmiştir. Hal böyleyken kimse bu viran mekânda rahat bir köşe bulacağını zannetmesin
der:
Cây-i âsâyiş olur sanma cihân-ı fâni
Eyleme kasd-ı imâret bu harâb eyvânı
Menzil-i bâr-ı belâ köhne seradır dünyâ
Künc-i râhat yeri zanneyleme bu vîrânî (Bâkî-ı-327)

6

Müslim, Zühd, 1.
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2.1.14. Hâristân
Dünya bazen de bir dikenliğe benzetilir. Hâlbuki insan dünyayı bir gül bahçesi gibi güzel
görüp aldanabilir. Çünkü bir süre sonra o bahçe onun için bir dikenliğe dönüşür:
Gördi kim bâg-ı cihân oldı ana hâristan
Tutmasun dâmenümi diyü olupdur üryân (Ulvî-ıv-341)
2.1.15. Ejdehâ
Dünya cihan yutan bir ejderhaya benzetilir. Hatta o kadar iştahlı bir ejderhadır ki cihanı yutsa
da yine de doymaz. Dünyanın ne kadar aldatıcı bir yer olduğundan bahseden şairler bu
düşüncelerini onu ejderhaya benzeterek pekiştirirler. Zira insan dâhil her varlık bir gün
toprağa karışacak, cihanı yese doymayan dünya da bir gün yok olacaktır:
Aldanma merve hakkı cihânun safâsına
Değmez vefâsı cevrüne balı belâsına
…
Doymaz cihânı yirse bu ejdehâ-yı dehr
Ahsentü bârekallah anun iştihasına (Zâtî-I-527)
2.1.16. Sayyâd/ Can-şikâr
Dünya maharetli bir avcıya benzetilir. O ölüm okuyla yokluk çölünde nice aslanları canından
eder.
Nice şîrânı dirigâ ki bu sayyâd-ı cihân
Tîr-i merg ile ider deşt-i fenâda bî-cân(Atâyî-III-208)
Bazen de can avlayan bir avcıya benzer. Burada her şey bir taraftan var olurken diğer taraftan
yok olmaktadır. Bu yüzden dünyada kimse payidar olmaz:
Kevn ü fesâd âlemidir dehr-i can-şikâr
Kalmaz bu kâr-gâhta bir kimse pâyidâr (Avnî-I-224)
2.1.17. Cîfe-i Dünyâ
Dünya bazen de bir leşe benzetilebilir. Çünkü onun genellikle olumsuz duygular uyandıracak
varlıklara benzetilmesi söz konusudur. Bu konuda şairler mübalağa ederek zaman zaman
böyle ifadelerle düşüncelerini ortaya koymuşlardır:
Hakîkaten sebeb-i rif’at oldı düşman ana
Nasîbi olmasa tan mı bu cîfe-i dünyâ (Yahyâ-VII-285)
2.1.18. Dünyâ-yı Dûn
Dûn kelime olarak alçak, soysuz demektir. Dünya dûn ve denîdir. Şair dünyanın bir lütuf
olarak sunduğu devletin aslında dert ve meşakkat olduğunu; bu durumun onun alçaklığının
delili olduğunu belirtiyor:
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Dûn-ı himmetdür denî dünyâ-yı dûn devlet diyü
Virdügi derd ü anâ adın inâyet eyledi (Aynî-I-167)
2.1.19. Sâkî-i Dehr
Dünya insanlara yokluk kadehi sunan bir sakiye benzetilmiştir. O kadehi içen kişiler aslında
zehir içerler ve belaya düşerler.
Sâkî-i dehr sundugı câm-ı fenâyimiş
Nûşı zamânenün kamu nîş ü belâyimiş (Kıvâmî-I-164)
2.1.20. Menşur-ı Dehr
Yaratılmış olan her şey fanidir. Dünya da buna dâhildir. Şair Kur’an-ı Kerim’de eşyanın
faniliğini bildiren Yeryüzünde bulunan her şey fanidir7. mealindeki ayetin dünyanın unvanı
olduğunu ifade etmektedir. Çünkü Allah Teâlâ kün kalemiyle hiçbir ömür levhasına ebedilik
yazısı yazmamıştır. Zira ebediyet sadece Allah’a mahsustur:
Oldı menşur-ı dehre çün ünvân
Âyet-i küllü men aleynâ fân
Yazmadı levh-i ömre hatt-ı bekâ
Kalem-i kâf u nunla Yezdân (Fazlî-I-279)
2.1.21. Hirmen-i Dünyâ
Dünya bir harmana benzetilir. Çünkü harman yeri çalışmayı, çabalamayı ifade eder. İnsan
dünyanın meşgalelerine kendini kaptırırsa ahiretini kaybeder. Bu yüzde şair dünyalık
çalışmalar uğruna ömrünü telef etme demektedir:
Ya n’içündür bunca bu mâle heves
Ömre kıymet olmayıcak bir nefes
Ey velî dünyâya gönül yakma sen
Cânunı var kahr odına yakma sen
...
Hırmen-i dünyâya ömr itme telef
Câhil ü koden önüne dök alef (Firdevsî-350)
2.1.22. Pîl
Fil demektir ve aynı zamanda satrançta bir taşın adıdır. (Pala, 2002: 384) Şair dünyayı yokluk
denizindeki bir file benzetmiştir. Bütün yaratılmışların onun üzerinden geçtiğini vurgular:
Dehr bahr-ı fenâda bir pîldür
Cümle halk andan olıser güzerân (Fazlî-I-279)

7

Rahman, 55/26.
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2.1.23. Ribât
Dünya için en sık kullanılan ifadelerden birisi de onun han olmasıdır. Malum hanlar ne kadar
sağlam ve gösterişli yapılmış olurlarsa olsunlar neticede yolcuların uğrak yeridir. Bir yolcu
hanı beğense de orada sürekli kalamaz. Dünya da ne kadar güzel olursa olsun padişah da olsa
dilenci de olsa her gelen sonunda buradan ayrılmak zorundadır:
Bu ribâta gelen göçer âhir
Olıser cümle kârvan revân
Ne gedâ vü ne şâh u mîr kalur
Bir durur âkıbet kamuya cihân (Fazlî-I-279)
2.1.24. Mısr-ı Cihân
İnsanlar dünyanın nimetlerine aldanıp onu âbâd olmuş bir şehir gibi düşünebilirler. Hâlbuki
şair insanlar öyle dese de o şehrin harap durumda olduğunu söyler:
Mısr-ı cihân didükleri ey can harâb imiş
Sûr-ı sarây-ı mâtem ü nîli serâb imiş (Lâmi’î-I-257)
2.1.25. Gülzâr-ı Cihân
Dünya bazen de iyi ve güzel şekilde tarif edilebilir. Ancak böyle durumlarda dahi onun
aldatıcılığı vurgulanır. Bazen cihan gül bahçesine benzetilebilir ama o zahirde öyle görünse de
aslında sıkıntılarla dolu bir dikenliktir:
Gördi hâristân-ı mihnetdür bu gülzâr-ı cihân
Berk ü bâr-ı ızz ü nâzından ferâgat eyledi (Aşkî-IV-278)
2.1.26. Devlet-i Dünyâ
Dünya bir devlet gibidir. Ancak bu devlet sonsuza kadar kalıcı değildir. Şair bu yüzden
üzülmeye gerek olmadığını âlemin halinin bazen ayrılık bazen keder olduğunu vurgular:
Bî-bekâdur devlet-i dünyâ içün çekme elem
Hâl-i âlem böyle olur gâh firkat gâh gam (Ulvî-II-345)
2.1.27. Sarây
Dünya bir saray olarak da düşünülür. Ancak gösterişine, süsüne aldanılmaması gereken bir
saraydır bu. Çünkü o fanidir ve akıbeti yokluktur.
Dünyâ sarâyına sakın aldanma kim bu dâr
Bir dâr imiş ki âkıbet işi fenâyimiş (Kıvâmî-I-164)
3.

Ecel

Allah tarafından her canlı için önceden takdir edilen hayat süresi ve bu sürenin sonu olan
ölüm vakti anlamına gelir. Sözlükte geleceğe ait olmak üzere belirlenmiş zaman, muayyen bir
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müddetin sonu anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim’de hayat süresinin sonu (ölüm vakti), borç için
belirlenen son ödeme tarihi, boşanan veya eşi ölen kadının tekrar evlenmeden önce
beklemesi gereken süre (iddet), kâfirlerin helak edilmeden evvel kendilerine tanınan müddet
anlamlarında olmak üzere ecelin hepsi de sözlük manasıyla ilgili çeşitli kullanılışları vardır.
(Tunç,1994: 10/380) Ecelle ilgili ayetlerde, Allah’ın her insan için bir yaşama süresi ve bir
ölüm vakti belirlediği ifade edilmiş,8 kendilerine uzun ömür verilenlerin de ömrü
kısaltılanların da mutlaka bir kitapta yazılı olduğu bildirilmiştir.9
Ecel geldiği zaman, ne bir dakika ileri gider ne de bir dakika geri kalır. İslam inancında insan
her ne sebeple ölürse ölsün, eceli ile ölmüş olur. Ecelin ne zaman geleceğini ise yalnız Allah
Teâlâ bilir.
3.1.

Ecelle İlgili Benzetmeler

Allah Teâlâ, her varlık için bir yaşama süresi belirlemiştir. Buna ömür denir. Ömrünü
tamamlayan her varlığın yaşamı sona erer. İşte ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zaman olan
ecel, mersiyelerde yer almıştır. Şairler ölüm vakti olan bu zamanı değişik şekillerde ifade
etmişler, çok farklı varlıklara benzetmişlerdir.
3.1.1.

Sipâh-ı Ecel

Muînî eceli, kişinin etrafını saran askerlere benzetmiştir ki onların arasından kaçıp kurtulmak
mümkün değildir. Nitekim ölüm vakti geldiğinde onun bir an dahi ertelenmesi ya da ondan
kaçılması söz konusu olamaz.
İhâta eyledi dört yanını sipâh-ı ecel
Bulunmadı ana ol dem firâra çâre diriğ (Muînî-IV-297)
3.1.2. Bâd-ı Ecel
Ecel bir rüzgâr gibidir. Ancak bu rüzgâr önüne geleni deviren güçtedir. Nasıl güçlü bir rüzgâr
estiğinde ağaçlar devrilebiliyorsa ecel rüzgârı estiğinde de insanlar devrilir yani ölür:
Cihâna sâye salalum didi lîk bâd-ı ecel
Düşürdi toprağa anı o şâhsâra diriğ
Çü tünd-bâd-ı ecel hâke saldı ol servi
Akup gözüm yaşı gönlüm tutuşdı nâra diriğ (Muînî-IV-297)
3.1.3. Sultân-ı Ecel
Ecel bir sultana benzetilir. Sultanların sözü emirdir ve mutlaka yerine getirilir. İnsan dünyada
ne kadar çok mala, mülke ve güce sahip olsa da ecel emrini verdiğinde sonu yine yokluktur:
Hâkim olsan rub’-ı meskûna yine sonı adem
Çünki sultân-ı ecel âhir çeker tûg u alem (Ulvî-II-345)

8
9

En‘âm 6/2,60.
Fâtır 35/11.
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3.1.4. Câm-ı Ecel
Ecel bir kadehe benzetilir. Nasıl bir mecliste kadeh elden ele dolaşıyorsa ecel kadehi de
zengin fakir demeden insanlar arasında durmadan dolanır.
Bu kühen deyr-i dü-rengi bü’l-aceb kâşânedür
Bu fenâ bezminde turmaz devr ider câm-ı ecel (Mahremî-I-352)
3.1.5. Hâb-ı Ecel
Ecel uykuya benzetilir. Çünkü ölüm bir uyku hali, kabir uyuma yeri, öldükten sonra dirilme
de uykudan kalkma gibidir. Kur’an-ı Kerim’de Geceleyin sizi öldüren ve gündüzün ne yaptığınızı bilen odur. Sonra belirli süre doluncaya kadar gündüzün sizi kaldırır10. buyurulur.
Ruh, vücudu ev gibi kullanır. Uykuya dalınca çıkar gider. Uyanma sırasında tekrar gelir. Ecel
geldiğinde ise ruh artık vücuda dönmez. Şu ayet bunu anlatmaktadır; Allah ölüm esnasında
ruhları alır, ölmeyenlerinkini de uykuda alır. Ölümüne hükmettiğini tutar, ötekini belli bir vakte
kadar salıverir.11
Eyledi hâb-ı ecel mu’tâdı şekker-hâb iken
Gitdi tenhâ bâ’is-i cem’iyyet-i ahbâb iken (Cinânî-III-377)
3.1.6.

Cellâd-ı Ecel

Ecel vakti asla değişmez. Kur’an-ı Kerim’deki Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an
ileri gidebilirler12. ayetiyle sabittir bu durum. Eceli bir cellada benzeten şair, onun insanın
canını almaya geldiğinde kimseye acımayacağını söyler:
Ey gönül bulmaz tegayyür kısmet-i rûz-ı ezel
Kimseye virmez emân yetdükde cellâd-ı ecel (Rûhî-V-388)
3.1.7. Şarâb-ı Ecel
Ecel şaraba da benzetilir. Ancak bu şarap müminler için bir şifadır. Çünkü dünya müminin
zindanı durumundadır. Ecel şarabını içen mümin bu zindandan kurtulmuş olur:
Cevâb-ı şâfî imiş mü’mine şarâb-ı ecel
Mezârı bir ulı dârü’ş-şifâ imiş bildüm (Fevrî-V-471)
3.1.8. Düzd-i Ecel
Ecel bir hırsıza benzetilir. Şair onun insanların arkasından gizlice yaklaşıp varlık elbisesini
çıkardığını söyler:
Reh-i der-bend-i fenâ sâlikinün düzd-i ecel
Arkasından çıkarup câmesin eyler uryân (Atâyî-III-208)
10

En’am, 6/60.
Zümer, 39/42.
12
A’râf, 7/34.
11
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Bir başka beyitte ise can alıcı ecel hırsızının yokluk yolculuğunda insanı tek bir gömlekle
bıraktığını belirtir ki bu gömlek de kefendir:
Râh-ı fenâda âdemi bir gömlek ile kor
Âhir ecel didükleri ol düzd-i can-şikâr (Riyâzî-484)
4.

Ölüm

Arapça’da mevt, vefât, helâk gibi kelimelerle ifade edilen ölüm hayatın karşıtı olup sözlükte
hayatın sona ermesi anlamına gelir. Genellikle ruhun bedenden ayrılması suretiyle kişinin
maddî hayat kaynağını yitirmesi şeklinde tanımlanan ölüm ve ölüm sonrası hakkındaki
algılama, inanış ve uygulamalar kültürden kültüre, devirden devire değişmektedir. (Gürkan,
2007:34/32)
Ölüm için iki hayat arasındaki geçişin adıdır diyebiliriz. Zira dünya hayatından ahiret
hayatına geçmek için onu tatmak gerekir. İnsanoğlu tarih boyunca hep ölümsüzlüğün peşinde
olmuştur ama ne çare ki ona ulaşan olmamıştır. Şair ne yeryüzünü ve gökyüzünü dolaşanın,
ne Hızır(as)’la ne de Hz. İsa (as)’la arkadaşlık edenin ölümün bu kaçınılmazlığından
kurtulamayacağını söyler:
Zemîn ü âsumânı geşt idersen çâre yok mevte
Gerek Hızr ile hem-pâ ol gerek İsâ ile hem-dem (Hâletî-I-394)
4.1.

Ölümle İlgili Benzetmeler

Ölüm her ne kadar yaşamın sonu gibi görünse de Müslümanlar bunun böyle olmadığını
bilirler. Çünkü fani olan dünya hayatının ardından baki olan ahiret hayatı gelecektir ve ölüm
sadece bu iki hayat arasındaki geçişi sağlar. Dolayısıyla Müslüman şairler dünya hayatını
kötüleseler de ölüm hakkında çok fazla olumsuz bir söylemde bulunmazlar.
4.1.1. Sefer
Ölüm bir yolculuğa benzetilir. Zaten insan dünyada bir yolcudur. Burada kalması mümkün
değildir. Yolculuk ahirete kadar devam eder. Şair de mersiye yazdığı kişinin fani olan
dünyadan baki olan ahirete sefer ettiğini ifade etmiştir:
Çün sefer itdi bekâ mülküne ol dünyadan
Şâh-ı devletle ola taht-ı hayât üzre mukim (Revânî-V-264)
İller alur benüm didügi mülk ü mâlini
Ehl-i fenâ bekâya zarûrî ider sefer (Yahyâ-III-271)
4.1.2. Küştîgir
Ölüm bir pehlivana benzetilmiştir. Tıpkı güreş meydanında rakibini yenen bir pehlivan gibi
sonunda insanların sırtını yere getirir.
Âlem fezâsı âdeme ayn-ı kazâ imiş
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Ölüm didükleri ne görünmez belâ imiş
Arkamuzı yire getürür küştgîr-i mevt
Yâ Rab ne pehlevân-ı gazanfer-likâ imiş
Kaddün kemâna döndügi ölüm nişânıdur
Cismünde her kılun sana tîr-i cefâ imiş
…
Yum dîde-i vücûdı bekâ bilme âlemi
Cellâd-ı çarh ile dirilür sanma âdemi (Yahyâ-II-270)
4.1.3. Ayna
Yahya Bey ölümü aynaya benzetir. O bize gerçeği olduğu gibi gösterir. Ve bu aynada
yeryüzünün sultanlarıyla dilencilerinin birbirinden hiç farkı yoktur:
Âyine-i memâta nazar eyle dâima
Bir görinür gedâ ile sultân-ı bahr u ber (Yahyâ-III-271)
4.2.

Ölümle İlgili Hususiyetler

Ölüm mersiyelerin yazılma sebebidir. Dolayısıyla bu konu gerek dini gerek toplumsal pek çok
yönüyle birlikte ele alınmıştır. Ölümle ilgili ayet ve hadisler, ölüyü uğurlama merasimi
sırasında yapılanlar da buna dâhildir.
4.2.1. Her nefis ölümü tadacaktır
Ölüm canlı olan her varlık için kaçınılmaz olandır. Bunun en büyük delili bizatihi Allah
Teâlâ’nın ifadeleridir. Zaten Kur’an-ı Kerim’de Her can ölümü tadacaktır.13 buyurulmaktadır.
Ölümün ardından yazılan mersiyelerde bu ayetin manen iktibas edildiği ve yine birçok beyitte
bu gerçeğe işaret edildiği görülür:
Kurtulmag olmaz imiş ecelden dirîg ü âh
Her nefs ölüm belâsı ile mübtelâ imiş (Kıvâmî-ı-164)
4.2.2. Ölmeden Önce Ölünüz
Ölümsüzlük mümkün değildir ama ebedi olan hayatı kazanmak için insanın nefsini terbiye
etmesi gerekir. Hz. Peygamber (sav) bir hadis-i şerifinde Ölüm gelip çatmadan evvel, şehvanî
ve nefsanî hislerinizi terk etmek suretiyle bir nevi ölünüz.14 buyurmaktadır. Mersiyelerde
şairlerin bu hadise yer verdikleri görülür. Buna göre şairler ölümsüzlüğün ancak ölmeden
önce ölünüz düsturuna göre yaşamakla mümkün olacağını vurgular:
Ger istesen ki kesb idesin ömr-i câvidân
Ölmezden öndin ölmeğe sa’y idegör hemân (Hayretî-I-518)
4.2.3. Musalla Taşı

13
14

Ankebût, 29/57.
el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 2/29.
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Sözlükte seccade, namaz yeri anlamına gelen musalla, dini bir kavram olarak daha çok
bayram namazları için hazırlanan, kıble tarafında mihrap veya bunun yerine dikili bir taş
bulunan üstü açık mescide ya da cami ve mezarlık civarında cenaze namazı kılınan yere
verilen isimdir. (Paçacı, 2006:473) Musalla taşı aslında yaşayanlar için ibret alınacak yerdir.
Şairin de dediği gibi zengin fakir demeden herkes öldüğünde aynı yere konulacaktır:
İbret alacak yerdür âriflere dünyâda
Öldükde berâberdür her kişi musallâda (Ulvî-II-195)
4.2.4. Tabut
Cenazenin taşındığı sandığa tabut denir. Revânî bir devlet büyüğü için yazdığı mersiyede o
kişinin devleti yönettiği tahtından inip tabuta bindiğini söyleyerek aslında ölümün insanları
eşitleyici tarafını vurgulamış olur:
Devlet atundan inüp o şeh-i Cemşîd-nişân
Kıldı tâbûtı bu dem kendözine taht-ı revân (Revânî -IV-263)
4.2.5. Kefen
Cenazenin yıkanıp kurulanmasından sonra bedenini örtecek şekilde sarılan beze denir.
(Paçacı, 2006: 369) Kefenin beyaz renkli pamuk bezinden olması faziletlidir. Şair kefenin
beyaz renginden yola çıkarak mersiye yazdığı kişinin cennette şimşir ağacına dolanmış bir
yasemin gibi olmasını dilemektedir. Zira yasemin çiçeğinin rengi de beyazdır:
Kad-ı bâlâsını kıl nûra müstagrak kefenlerle
Cinân bağında şimşâda sarılmış yâsemin eyle (Âlî-V-194)
5.

Ahiret Hayatı

Ahiret, ebediyen devam edecek olan ikinci hayattır. Dünya hayatından sonra başlar, ona
benzer; fakat daha değişik ve ölümsüz bir hayat, ebediyet âlemine ait çeşitli merhaleler ve
hallerden oluşur.
İptidai kavimler dâhil tanrının varlığını kabul eden hemen hemen bütün din ve düşünce
sistemlerinde mevcut olan ahiret inancı İslam dininin iman esaslarından birini teşkil eder. Bu
inanç her şeyden önce insanda sorumluluk duygusu meydana getirmektedir. Bu yüzden hem
hukukî hem de ahlâkî müeyyide olmaktadır. Zira mutlak adaletin tecelli edeceği, iyiliğin
mükâfatlandırılması için bütün engellerin ortadan kalkacağı bir âlemin varlığına inanmak
insanın fıtratındaki adalet duygusu için oldukça önemlidir. (Topaloğlu, 1988: 1/543-547)
İslam inancının temel konularından birini teşkil eden ahiret mevzuu incelediğimiz
mersiyelerde çeşitli şekillerde ele alınmıştır. Bu konuyla beraber ahiret inancına dair pek çok
mefhuma da yer verilmiştir.
5.1.

Ahiretle İlgili Benzetmeler
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Mersiyelerde dünyanın faniliğinin vurgulandığı benzetmelerin aksine ahiretin baki oluşu ve
müminler için gerçek hayatın burada olacağı vurgusu yapılır.
5.1.1. Şehr-i Bekâ
Zâtî mersiye yazdığı kişinin fena mülkünü terk edip beka şehrinde ticaret etmeye azm ettiğini
söyler. Çünkü o dünyadaki sarayları bırakıp cennet kasrını şereflendirecektir:
Bu fâni mülki terk idüp hâce-i kerîm
Azm eyledi ticâret-i şehr-i bekâ içün
İdüp serâ-yı mülki cihândan ferâgati
Gitdi müşrerref eylemege kasr-ı cenneti (Zâtî-II-175)
5.1.2. Dâr-ı Bekâ
Dünya nasıl yokluk mülküyse ahiret de ebedilik evidir. Orası sonsuzluk yurdudur. İnsanlar
dünya hayatında yaptıklarıyla ahiret evlerini inşa ederler. Şair de buna dayanarak dünyada
kendisinden emin olunan kişi için ahirette belalardan emin olmasını dilemektedir.
Milk-i fenâda mûcib-i emn ü amân idi
Dâr-ı bekâda cümle belâdan emîn ola (Ahmed-V-237)
5.1.3. Taht-ı Bekâ
Ahiret beka tahtı olarak ifade edilir. Bir sultana yazılan mersiyede şair onun ahiret tahtına da
sultan olmasını dilemiştir.
Asrı gibi makâmı da emn ü emân ola
Taht-ı bekâda da yine Mahmûd Han ola (Şeref-I-222)
5.1.4. Mülk-i bekâ
Bu dünyanın bekası söz konusu değildir. Ruhunu teslim eyleyen herkes beka mülküne
göçecektir.
Yokdur bekâsı anladı bu dâr-ı mihnetin
Âhır diyâr-ı âhirete oldı rû-be-râh
Teslîm-i rûh kıldı Hudâ-yı kerîm anı
Mülk-i bekâda eyleye şâh-ı melek-sipâh (Birrî-409)
5.1.5. Ukbâ Evi
Kişi dünyada ne ekerse ahirette onu biçer. Bu düsturu bilen Şeyhî mersiye yazdığı kişinin
dünyada insanları mutlu ettiği için ahirette de onun mutlu olmasını diler.
Dünyâda şâd u hurrem iderdi gönülleri
Ukbâ evinde muhterem ü şâd-kâm ola (Şeyhî-160)
5.2.

Ahiret İnancıyla İlgili Hususlar
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İncelediğimiz mersiyelerde sadece ahiretin değil bu hayata dair pek çok hususun ele
alındığını tespit ettik. Bu bölümde zikredilen kavramları gerçekleşeceği muhtemel sıraya göre
ele aldık.
5.2.1. Berzâh/ Kabir
Kabir hayatıdır. Kabir hayatı ölümle başlayıp yeniden dirilmeye kadar devam eder. Bir hadis-i
şerifte Hz. Peygamber (sav); Kabir ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan
kurtulursa sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulamazsa sonrakileri geçmek daha zor
olacaktır15. buyurmaktadır.
Kabir hayatı ahiret hayatından önceki süreyi kapsadığı için şairler ölen kişilerin kabirlerinin
bu sürede kaybolmamasını dilerler:
Kabri tarîk olmasun bir dem
Pertev-i nûr ana çerâg olsun (Fazlî-VII-282)
Ayrıca kabrin nurlarla dolması da en önemli temennilerdendir:
Âfitâb-ı rûy-ı devrândan mezârı ol mehin
Yâ ilâhî hâcetüm budur ki pür envâr ola (Zâtî-vı-269)
Mersiye yazılan kişilerin kabrine gelip dua edecekler için de iyi dileklerde bulunulur. Çünkü
ölen birinin ardından yapılabilecek en güzel şey onun için dua etmektir:
Firdevs bağı içre özine mekân ola
Her kim mezârına gelüben eylese dua (Kıvâmî-V-166)
Bir hadis-i şerifte; Bir kimse öldüğü zaman ahiretteki kalacağı yer sabah akşam kendisine
gösterilir, o kimse cennetliklerden ise cennetten, cehennemliklerden ise cehennemden olan yeri
gösterilir ve ona işte senin oturacağın yer burasıdır, kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek
denilir.16 buyurulur. Buradan hareketle şair mersiye yazdığı kişinin kabrine cennetten
pencereler açılmasını diler:
Firdevsden mezarına revzenler açılup
Ervâh-ı kuds ile dün ü gün hem-nişîn ola
Şöyle götür hicâbını kim zâ’ir olana
Seng-i mezarı âyine-i gayb-bîn ola(Ahmed-v-237)
5.2.2. Kıyamet
Kalkmak, dikilip ayakta durmak manasına gelen kıyâm kökünden gelen kıyamet bir terim
olarak evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilerek yok olması, yok olan ve ölen
şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi demektir.
Kısacası genel bir ölümden sonra genel bir dirilişin gerçekleşmesidir. (Topaloğlu, 2002:
25/516-518) Fiilî manada İsrâfil (as)’ın sûra üflemesiyle başlayacak olan kıyametin dehşet
15
16

Tirmizî, Zühd 5.
Buhârî, Cenaiz, 89.
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dolu sahneleri Kıyâme suresi başta olmak üzere Kur’an-ı Kerîm’in pek çok suresinde genişçe
yer almıştır.
Kıyametin ne zaman gerçekleşeceği bilinemese de bir gün vuku bulacak olduğu kesindir.
Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de kıyametin gerçek olduğunu vurgulamakta ve bu konuda çeşitli
deliller öne sürmektedir. Her yıl kışın ölen tabiatın baharda yeniden dirilmesi de bunlardan
biridir. Kıyamet apaçık delilleriyle gelip eriştiğinde her şey yok olacaktır. Ve bu kâinat sanki
daha önce hiç var olmamışa dönecektir.
Kıyametin diğer adı rûz-ı cezâdır. Ceza günü yani iyinin, kötünün kısacası herşeyin
karşılığının verileceği gün.
Çün na’t-hânı idi resulün ümîd o kim
Rûz-ı cezâda eyleye şefkat ile nigâh (Birrî-409)
5.2.3. Haşr
Toplamak, bir araya getirmek anlamına gelen haşr, kıyametin kopmasından sonra yeniden
diriltilen insanların hesap meydanına sevk edilmesini ifade eder. Şair haşr olma zamanı
gelene kadar mersiye yazdığı kişinin kabrinde edilecek duaların kabul olmasını diler:
Tâ haşr olınca hâb-geh-i evliyâ gibi
Kabri du’â kabul olacak bir makâm ola (Ca’fer-v-174)
5.2.4. Mahşer
Kıyametin kopuşundan sonra insanların yeniden diriltilip toplandıkları yere mahşer ya da
arasât denilir. Mahşer kavramı bazen rûz-ı mahşer şeklinde kullanılır. Şairler mahşerin bir
meydan olmasından çok hesap günü olduğunu vurgulamışlardır. Buna bağlı olarak Allah Teâlâ
o gün şayet günaha göre azap ederse hallerinin harap olduğunu belirtmişlerdir:
Hak sâye-i arşını üstine hıyâm itsün
Hem haymesi ferşini yâkût u ruhâm itsün
Lütfuna idüp mazhar Hak ana selâm itsün
Ervâha kılup mefhar mahşerde benâm itsün (Ulvî-V-197)
5.2.5. Mîzân
Sözlükte terazi anlamına gelen mîzân, ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı
ilâhî adalet ölçüsüdür. Dünyadaki ölçü aletleriyle mukayese edilmesi mümkün olmayan
mîzân hakkında Kur’an-ı Kerim’de; Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık
kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu
(adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak (herkese) yeteriz17. buyurulmaktadır.
İslam inancına göre mîzânda iyilikleri kötülüklerinden ağır gelenler kurtuluşa erecek, hafif
gelenler ise cehenneme gideceklerdir.
Telkin-i zikrün ile meded irüşüp ana
Hâzır cevap eyle şu dem kim su’âl ola
17

Enbiyâ, 21/47.
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Mîzâna sıgmasun hasenât-ı varakları
Şol günde ki hisâb-ı harâm u helâl ola (Lâmi’î-VII-249)
5.2.6. Sırât
Kelime anlamı yol demek olan sırât, cehennemin üzerine uzatılmış bir köprüdür. Herkes
buradan geçecektir. İnananlar amellerinin derecesine göre hızlı ya da yavaş geçerken
inanmayanlar ayakları sürçerek cehenneme düşeceklerdir.
Geçmekde berg-vâr sırâtı burâk ile
Cebrîl hem inân u inâyet imâm ola (Lâmi’î-VII-261)
5.2.7. Cennet
Kelime olarak örtmek, gizlemek anlamına gelen cenn kökünden türemiş olup bitki ve ağaçları
ile toprağı örten bahçe anlamına gelmektedir. Ahiret hayatında müminlerin ebedi saadet
yurdu olan yerin bu şekilde adlandırılmasının sebebi, genel görünümüyle dünya bahçelerine
benzemesi veya eşsiz nimetlerini insan idrakinde gizlemiş olması şeklinde açıklanmıştır.
(Şahin, 1993: 7/374)
Cennet bütün inanların olduğu gibi şairlerin de dilediği ve arzuladığı bir nimettir. Neticede
insan dünya hayatını sürdürürken Allah Teâlâ’nın sınırlarını çizdiği doğru yola riayet ederse
cennetin makamlarından birine hâsıl olacağı İslâm inancının bir gereğidir. Şairlerin
mersiyelerde en sık ettikleri dua ölen kişinin cennete gitmesi ve cennet nimetlerinden
faydalanmasıdır:
Yâ Rab o şâha ravza-yı cennet makâm ola
Nüzhetgehi hatâ’ir-i dâru’s-selâm ola
Itr-ı meşâm-ı cânı olup nefha-i cinân
Câm-ı rahîk-i hâteme miskin hıtâm ola
Sâkî-i havz-ı kevser idüp lutf ile nigâh
Dâim nasibi cür’a-i ke’sü’l-kirâm ola (Atâyî-VII-206)
Cennet kelimesi Kur’an-ı Kerim’de bazen tek başına bazen terkip halinde geçer. İslam
âlimlerinin çoğu bunları müstakil birer isim olarak kabul etmişlerdir. Cennetin tabakaları da
olma ihtimali olan bu isimler şunlardır: Cennetü’l-me’vâ, cennetü’l-adn, dârü’l-huld, firdevs,
dârü’s-selâm,
dârü’l-mukâme,
cennetü’n-naîm,
el-makâmü’l-emîn.18
Bu
isimler
edebiyatımızda sekiz cennet ya da heşt behişt şeklinde yer alır.
İncelediğimiz mersiyelerde yer alan cennetin isimlerinden birisi Firdevs’tir:
Yâ Rab özine ravza-i Cennet makâm ola
Rûhına Mustafâ nefesinden selâm ola
Firdevs içinde üns ola ervâh-ı kudsine
Rahmet nazarları ana Hakdan müdâm ola(Şeyhî-160)
18

İlmihal-I, s.131.
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Bir diğeri Adn’dir:
Cisminün olsun makâmı ravza-i cennât-ı Adn
Cânınun olsun şefî-i rahmeten li’l-‘âlemîn (Aynî-VII-170)
Cennet’in diğer bir ismi ise Ravza-i Rıdvân’dır:
Ravza-i Rıdvân açılsun mevzi’inde dâ’ima
Mazca’ında mûnisi olsun hemîşe hûr-ı în (Aynî-VII-170)
Kelime olarak esenlik ülkesi, huzur beldesi anlamına gelen Dârü’s-selâm, tasavvufî manada
cennet ya da cennetlik olanların makamı demektir. (Uludağ, 2005:99)
Yâ Rab makâm-ı ravza-i Dârü’s-selâm ola
Yârı dahi Resûl-aleyhi’s-selâm ola(Ca’fer-V-174)
Cennetin Farça karşılığı behişttir. Şiirlerde bu şekilde de yer alır:
Behişt soffalarına safâ ile çıkarup
Selamlığın darü’s-selâm eylesin
Cihanda ömri günin eksik eyledin bârî
Cinanda nâz ü na’îmin temâm eylesin (Necâtî-VII-242)
Huld, kelime olarak ebedilik, sonsuzluk ve süreklilik anlamına gelir. Terim olarak ise ahiret
yurdu ve bu hayatın temel özelliğini ifade için kullanılır. (Karagöz, 2006: 270) Huld-i berîn ise
cennet anlamına gelmektedir.
O merhûmun Hudâyâ meskenin huld-i berîn eyle
Nihâl-i Sidre vü Tûbâdan ana şeh-nişîn eyle (Âlî-V-194)
5.2.8. Rıdvân
Cennet kapılarında bekçilik yapan cennete girecek müminleri selamla karşılayan ve cennette
müminlere hizmet eden meleklerin başkanının ismidir. Allah’ın cennetliklerden razı olduğuna
işaret etmek ve cennetliklere müjde olmak için cennet bekçilerinin başkanına bu isim
verilmiştir. (Karagöz, 2006:553)
Rıdvân u hûr hem-dem ü yârı olup müdâm
Kevser şarâbını içe ıyşı müdâm ola (Revânî-V-252)
5.2.9. Kevser Havuzu
Kevser havuzu ahirette Hz. Peygamber (sav)’in ümmetiyle yanında buluşacağı bildirilen
havuz ve nehirdir. Kur’an-ı Kerim’de Kevser aynı adla anılan surede bir defa
zikredilmektedir.19 Şairler cennete gitmesini diledikleri kişinin Kevser şarabından içmeleri
için de dua ederler:
Rıdvân u hûr hem-dem ü yârı olup müdâm
Kevser şarâbını içe ıyşı müdâm ola (Revânî-V-252)
19

Kevser, 108/1.
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5.2.10. Tûbâ
Kelime olarak iyilik ve güzellik, iyi ve güzel karşılanan her şey anlamına gelen tûbâ, cennette
bulunduğuna inanılan bir ağaçtır. Mevcudiyeti kesin olmamakla birlikte köklerinin semada
dalların yerde olduğu bildirilir. (Onay, 2004: 480)
Ehl-i sücûd hakkı kıyâmetde cismine
Tûbâ budağı gölgelerinde makâm ola (Şeyhî-160)
5.2.11. Gılman
Sözlükte çocuk, bıyığı yeni terlemiş genç, hizmetçi anlamındaki gulâm kelimesinin çoğulu
gılman, Kur’an literatüründe cennet ehlinin emrine verilen ve hiçbir zaman yaşlanmayan
gençler manasına gelir.(Yavuz, 1996: 14/50) Kur’an-ı Kerim’de yalnız bir yerde geçen gılman,
kabuğunda saklanmış inciler gibi taze ve berrak şeklinde tasvir edilmekte ve müminlerin iman
etmiş zürriyetleriyle birlikte cennette mutlu bir hayat sürerken gılmanın da etraflarında
dolaşacağı bildirilmektedir.20
Ol şâha Hudâ her dem firdevsi makâm itsün
Gılmânı kılup hem-dem vildân-ı gulâm itsün (Ulvî-V-197)
5.2.12. Hûri
Arapça kullanımı bulunmayan hûri kelimesi beyazlaşmak, beyaz olmak anlamındaki haver
kökünden türemiş bir isimdir. Dilciler genellikle hûri için beyaz tenli, gözünün beyazı saf,
siyahı koyu ve yuvarlak, göz kapakları ince ve nazik tasvirini yapmışlardır. (Topaloğlu, 1998:
18/387)
Dünyâda hükmi nâfiz idi halk-ı âleme
Cennetde huriler dahi emrüne râm ola (Revânî-V-252)
5.2.13. Sidre
Sidre, Arabistan kirazı denilen nebk ağacıdır. Sidretü’l-müntehâ son sidre yani son ağaç
demektir. Buna göre bir sıra ağacın en sonundaki ağaca atfen kullanılır. Tüm bilgiler sidretü’lmüntehada son bulur. Ötede bulunanı ancak Allah bilir. İslam âlimlerine göre sidre-i müntehâ
yedinci kat semada bir ağaçtır ve cennetteki dört ırmak bu ağacın altından kaynamaktadır.
(Karaman, 2006: 595)
O merhûmun Hudâyâ meskenin huld-i berîn eyle
Nihâl-i Sidre vü Tûbâdan ana şeh-nişîn eyle (Âlî-V-194)
5.2.14. Burak
Hz. Peygamber (sav)’i miraç gecesi Hakk’a götüren binek anlamına gelen Burak, tasavvufî
olarak aşkın yerine kullanılır. (Uludağ, 2005: 99) Bir rivayete göre de Burak cennet
20

Tûr, 52/24.
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hayvanlarının genel adı olarak kullanılır. (Pala, 2002: 86) Mersiyelerde bu anlamda
kullanılmıştır:
Seyr eyledükçe gülşen-i adni Burâk ile
Ser-keşlik itse vahşî gibi ana râm kıl (Rahmî-V-291)
5.2.15. Hz. Peygamber (sav)’e Komşu Olma
Müslümanların ahiret hayatı için ettikleri en temel dualardan biri de Hz. Peygamber (sav)’e
komşu olmaktır. Bu duanın mersiyelerde de yer aldığını görüyoruz:
Yâ Rabbi rûh-ı pâkine cennet makâm ola
Hem-sohbeti resûl aleyhi’s-selâm ola (Revânî-V-252)
5.2.16. Hz. Peygamber (sav)’in Sancağı/Şefaati
Şefaatin kelime manası aracılık etmek, yardım etmektir. Istılahî manası ise yüce bir makam
sahibinin dileğini kabul etmesini veya suçunu affetmesini sağlamak için bir kimsenin o yüce
makam sahibine daha yakın olduğuna inandığı bir şahsı aracı yapmasıdır. Hz. Peygamber
(sav) hayattayken müminler için Allah katında şefaatçi olmuştur ve kıyamet günü de olacaktır
ki buna şefâat-i kübrâ denir. (Uludağ, 2005: 99) Müminler için ahirette en büyük ödül H.
Peygamber(sav)’in şefaatine nail olabilmektir:
Rûz-ı mahşerde şefa’ât (eyle) hayrü’l-mürselîn
Eylesün Hak haşre dek kerrûbiyânı hem nişîn (Ulvî-V-346)
5.2.17. Ru’yetullah
Allah’ı görmek anlamına gelir. İnsanların dünya gözü ile Allah’ı görmesi mümkün değildir.
Çünkü göz onu görecek kabiliyette yaratılmamıştır. Ancak konuyla ilgili ayetler ve hadisler
ahirette Allah’ın görülebileceğine işaret etmektedir.21
Ana göster yüzini nûr-ı tecellâ hakkı
Ol habîb-i Kureşî leyle-i İsrâ hakkı (Feyzî-IV-509)
5.2.18. Cehennem
Kelime olarak derin kuyu, hayırsız, uğursuz gibi anlamlara gelse de Kur’an-ı Kerim’in yetmiş
yedi ayetinde yer alan cehennem, herhangi bir sözlük anlamı taşımaktan çok kâfirlerin,
münafıkların, zalimlerin, gerçeğe boyun eğmeyenlerin azap görecekleri yer olarak tasvir
edilir. (Topaloğlu, 1993: 7/225-227)
İslam literatüründe muhtemelen cehennemin yedi kapısı olduğunu belirten ayet22 sebebiyle
yedi ismi bilinmektedir. Bunlar cehennem, cahîm, hâviye, hutame, lezâ, saîr, sakar’dır.
Allah Teâlâ’nın cemâli olduğu gibi celâli de vardır. Bu yüzden lütfettiği gibi kahredebilir.
Cennet nasıl cemâlinin lütfuysa cehennem de celâlinin kahrediciliğine bir delildir:
21
22

A’râf, 7/43; Kıyâme, 75/22-23.
Hicr, 15/44.
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Öyle ki o, Kur’an-ı Kerim’de içine giren herkesi alabilecek kadar geniş ve kendisine dolup
dolmadığı sorulduğunda daha çok alabileceğini söyleyecek kadar dolmak bilmeyen bir yer
olarak tarif edilmektedir.
İslam inancına göre bir mümin eğer imanla son nefesini teslim etmişse günahkâr olsa dahi
cehennemde cezasını çektikten sonra cennete gidecektir.
Bir süri kelb-i akûr itdi ol şîre hamle
Her biri nâr-ı cehennemle biryân olsun(Fâzıl-212)
Mersiyelerde cehennem bazen dûzah şeklinde geçer:
Lânet olsun ten-i ervahına mel’ûnânın
Ebedî hâneleri dûzah-ı nîrân olsun (Fâzıl-212),
Bazen de cehennem yerine onun yakıcı ateşini tarif eden âteş-i sûzân ifadesi kullanılmıştır:
Şem’ gibi ana dil uzadanun
Yirini âteş-i sûzân itsün (Mesîhî-V-335)
Kelime manası alevli aterş, çok şiddetli yanan ateş, çok sıcak yer ve derin kuyu-vadi demek
olan cahîm, yedi cehennemin azabı en şiddetli olan tabakalarından birinin adıdır. (Karagöz,
2006: 79-80)
Yâ rab o dürr-i behçete cennet turag ola
Nâr-ı cahîm anun bedeninden ırag ola (Zâtî-V-358)
SONUÇ
Klasik Türk şiirinin en temel türlerinden birisi olan mersiyelerde özelde şairlerin genelde o
dönem toplumunun ölüme bakışı; dünya ve ahiret hayatlarını algılayışları çok açık bir şekilde
gözlemlenebilmektedir. Dünya bir imtihan yeridir ve yapmaya çalıştığı tek şey farklı
sebeplerle insanı yoldan çıkarmaktır. Ama o fanidir ve ebedi olan ahiret hayatıdır. Bu hayata
geçişin adı olan ölüm karşısında ise zaman zaman felek suçlansa da bu hakikate karşı
gösterilen şey teslimiyettir. Ahiret ise ebedi yurttur. Bu yüzden mersiyelerde ölen kişilerin
cennete gitmeleri için dua edilir. Cehennem ise sadece ölen kişi hakkında kötü söz
söyleyenler ya da kötü davranışlarda bulunanlar için beddua ederken geçer.
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A LETTER FROM AN UNKNOWN WOMAN IN STRUCTURAL FACTORS
MEÇHUL BİR KADININ MEKTUBU ADLI ESERİN EDEBİYAT KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE
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Abstract
Stefan Zweig was Jewish originally Austrian citizen an done of the milestones of German literature. He was born in 1881 in
Vienna. He experienced difficulties like every Jewish during World War II. His home was raided by ‘’Gestapo’’and his boks were
burnt. He couldn’t stand these difficulties in time. His mood which was highly sensitive broke down and it brought him suicide.
‘’A letter of an unknown women’’, containing groundswell is only one of the Works of his art. A little girl with simple, pale life
suddenly comes into a writer’s life with colourfull and nippy character. They meet everyday because of being neighbour, sos he
starts to feel unrequited love. The writer is unaware of this condition. While is getting more and more place on the girl’s dream
and turning into passion for her. In the next course she is drawn to the man under disguises and waits for comming to the
writer’s attention and being reminded as a girl nextdoor. She is on the summit of despair due to losing her child. Character in his
work of art suicides like Zweig did in his real life. She left only a nameless letter. Character’s existential anxiety is observed while
examining the work of art. In this story, parallelism between the writer and character is exemined in accordance with
psychoanalytic and literary theories.
Key Words: Stefan Zweig, unknown women, love, structural factors

Özet
Alman Edebiyatının yaptıtaşlarından olan, 1881 Viyana doğumlu Stefan Zweig, aslen Avusturya vatandaşı bir yahudidir. II.Dünya
Savaşı sırasında her yahudi gibi çeşitli zorluklar yaşamış, ‘’Gestapo’’tarafından evi basılmış, kitapları yakılmış bir yazardır.
Zamanla bu zorluklara dayanamamış, zaten hassas olan ruh dünyası, iyice yıpranmış ve onu intihara kadar götürmüştür.
Zweig’in eserleri hasta psikolojisinin izlerini taşır. Duygu yoğunluğu taşıyan eserlerinden olan ‘’Meçhul bir Kadının Mektubu’’adlı
uzun hikayesi bunlardan sadece biridir.Küçük bir kızın sade, solgun hayatına aniden renkli ve hızlı karakteri ile bir yazar girer.
Komşu olmaları sebebiyle hergün karşılaşabilme olanağını bulan kızın ruh dünyasına karşılıksız bir aşkın temeli atılır.
Hayallerinde gittikçe daha fazla yer alan ve bir tutkuya dönüşen yazar, her şeyden habersizdir. Geçen yıllar içersinde kız farklı
kimliklerle adamla yakınlaşır ve daima fark edilmeyi hatta komşu kızı olarak hatırlanmayı bekler. Evladını kaybettiği gün
umutsuzluğunun da doruğundadır. Zweig’in kendi hayatını noktaladığı gibi, eserinde ki kahraman da hayatını intiharla
sonuçlandırırken geriye sadece isimsiz bir mektup bırakır. Eserin incelenmesinde, karakterin’’Varoluş kaygısı’’taşıdığı
görülmektedir. Bu hikayede, kahraman ile yazar arasındaki paralellik, psikoanalitik ve Edebiyat kuramları çerçevesinde
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Stefan Zweig, meçhul kadın, aşk, yapısal unsurlar
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Evrende, her yerde ve sürekli ve sürekli hiçlikle çevriliydi
insan,boyuttan ve zamandan tümüyle yoksun boşlukta.
Stefan Zweig
GİRİŞ
Eserin yazarı olan Stefan Zweig 1881 Viyana doğumlu, varlıklı bir sanayicinin oğludur. Aslen
Avusturya vatandaşıdır. Birinci Dünya Savaşı’nda gönüllü olarak Viyana savaş karargâhında
‘’savaş arşivinde’’ memur olarak çalışan yazar, savaştan sonra Salzburg’a yerleşip 1920’de
Fredericke von Winternit ile 17 yıl süren bir evlilik yapar. 1933’de Nazilerin yakmaya
başladığı kitaplar arasında Yahudi kökenli Zweig’in de eserleri yer alır. ’’Gestapo’’nun rahat
vermemesi, evini basıp silah araması üzerine Zweig ülkesini terk edip Londra’ya yerleşmek
zorunda kalmıştır. 1937’de Fredericke von Winternit’ten ayrılan Zweig, ertesi sene sonradan
evleneceği ve intihara giden adımları birlikte yürüyeceği Lotte Altman ile Portekiz’e gider. O
dönemler, memleketi Avusturya Nazi yönetimindeki Büyük Alman İmparatorluğu’na
katılmıştır. Stefan Zweig, Avrupa’nın içine düştüğü durumdan duyduğu üzüntü ve düş
kırıklarından dolayı, Hitler’in düzenini kalıcı sanmasının verdiği karamsarlıktan ve bunun
yanı sıra kendi dünyasının asla bir daha varolmayacağı düşüncesinin neden olduğu
psikolojiyle, ikinci karısı Lotte Altman’la 23 Şubat 1942’de Rio de Janeiro’da intihar etmiştir.
Ardından ‘’kendi isteğimle ve bilincim yerinde olarak’’ yazılı bir not bırakmıştır. O dönem
Almanya’sı hatta Avrupası, birçok yazar ve şair için tarif edilemez acıların yaşandığı ve duygu
dolu eserlerin üretildiği bir süreç olmuştur. Stefan Zweig, “Satranç” adlı uzun öyküsünde
bunu net bir biçimde gözler önüne sermektedir. ‘’Alman Edebiyatı’nda ayrıcaklı bir yere sahip
olan Stefan Zweig, Satranç adlı hikâyesinde, satranç oyunundan yararlanarak savaş döneminde
bireylerin tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalma ve var olma mücadelelerine dair yaşanan
süreci aktarır. Satranç hikâyesi, karakterlerin davranışlarından hareketle psikolojik tahlillere
meydan veren bir hikâyedir. Eserde, savaş döneminde Naziler tarafından tutuklandıktan sonra
yurtsuzluğa mahkûm edilen bir karakterle dünya satranç şampiyonu olan bir karakterin
satranç mücadelesi ele alınır.’’ (Kırmızı, 2014:146).
Mevcut iktidarın hayata tutunma sancılarını işlediği ve Avrupa haritasını bir Satranç
düzleminde ele aldığı uzun hikâyesinde, yazarın başkarakterine yüklediği anlamlar
okuyucuya onun ruh dünyasını analiz etme fırsat tanır. Eserlerinin imha edilmesiyle başlayan
“Varoluş kaygısı” aslında, Zweig’in ölüm korkusundan çok eski Almanya’ya olan özleminin ve
çaresizliğinin bir göstergesi olarak algılanabilir.
2.ESERİN ÖZETİ
“Ne kötüdür insanın aklıyla yüreği arasında çaresiz kalması
Ne kötüdür an kadar yakın, bir asır kadar uzak olması
Ne bilir misin?
Ne acıdır insanın bildiğini anlatamaması
Ben deyip susması, sen deyip ağlamaklı olması…”
MEVLANA
“Hiç yaşanmamış, yaşanamamış Sevgili’ye ilk ve son sözler…”
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Stefan Zweig okuyucuyu, gençliğe bu duygularla adım atmış, hayatının en güzel çağını yine bu
duygularla sürdürmüş ve sonunda yine bu hislerle ölüm yolculuğuna hazırlanan bir kadının
dünyasına, yaşadıklarına, sırlarına ve her ne pahasına olursa olsun sadâkatla bağlı olduğu
gizemli aşk macerasına sürüklüyor. Bu öyle karşılık beklemeyen, öyle sadık bir aşk ki, âşık
olduğu kişiye zarar verme endişesiyle varlığını hissettirmeyen, sadece ruhunun en derin
noktalarında yaşadığı coşkuyla, nesnel mutluluktan yoksun ama ruhsal mutluluğun en
zirvesine ulaşan bir kadının platonik aşk hikâyesidir. Bu eser, yüreği kan ağlayarak bir ömrü
biriktirirken kendini tüketen isimsiz bir kadının sessiz, sitemsiz çığlığıdır.
Alman Edebiyatının yapıtaşlarından olan bu uzun öyküde, eserin kahramanı olan kadın
yıllarca içinde büyütüp izini sürdüğü erkeğe yazdığı mektubuna ’’Beni hiç tanımamış olan
sana…’’ diye başlıyor. Eserin başkahramanı olan meçhul kadın mektubunda on üç yaşından
itibaren ölümüne kadar olan tutkulu aşkını anlatıyor. Bu öylesine bir tutkudur ki, zamanla
hayatının tek anlamı, tek amacı ve gayesi haline gelmiştir. Öyküde adı hiç geçmeyen
kahraman, önce küçük komşu kızı, sonra çocuğunun annesi ve tanınmamış olan ben diye
kendinden bahseder. Kahramanın bir adının dahi olmaması dönemin siyasi iktidarı
tarafından sindirilmiş ve silikleştirilmiş insan tipini temsil ettiği ve bunun yanında eserin
psikanalitik özellikler barındırmasından yola çıkarak kişinin kendinde kaybolması, erimesi
gibi bir durumdan da söz edilebilir. Hep yas kıyafetleri giyen annesiyle birlikte yaşadıkları
apartman dairesindeki sessiz hayatlarından bahseder. Kavgacı komşu ailenin birgün aniden
taşınmaya karar vermesi onlardan kaynaklanan tedirginlikleri ortadan kaldırmış ve böylece
daha huzurlu bir hayat yaşamaya başlamışlardır.
Bir kaç gün sonra o daireye bir yazarın taşınacağı duyulmuştur ve bu meçhul yazar, küçük
kızın o güne kadar maddi-manevi sessiz, fakir, solgun hayatının tek anlamı, zenginliği,
fırtınası ve aynı zamanda da sonu olacaktır. Kahraman o günden sonra dairedeki tüm
hazırlıkları hayranlıkla izler. O güne kadar görmediği kibarlıkta, her şeyi sakin bir biçimde
yöneten uşak Johann’ı tanır ve sever. Johann, insani yönü çok gelişmiş asil duruşlu, her zaman
kibar ve mesafeli olmasıyla insanların sevgi ve hürmet beslediği bir karakterdir. Sıradan
apartman hayatında, çevrelerinde görmeye alışkın olmadıkları bir kişidir Johann ve
hizmetinde olduğu beyefendisinden her daim bir hürmet ve saygıyla bahseder. Eserin isimsiz
kahramanı onu hem çok sevmiştir hem de çok imrenmiştir, çünkü Johann her zaman Bay
R.’nin yanında, yakınında ve ona hizmet etme şerefini elde etmiştir. Bu küçük apartman
dairesi bir anda hareketlenmiş, Johann’ın disiplinli, içtenlikle yaptığı düzenlemelerle yeni ve
güzel bir çehreye sahip olmaya başlar. Hamalların taşıdığı Hint işi dini biblolar, İtalyan
yontular, büyük tablolar daha önce küçük kızın görmediği tarz ve şıklıktadır, ama onu en çok
etkileyen Fransızca, İngilizce ve daha farklı dillerde yazılmış birçok deri kaplı kitaplardır. Bu
kadar kitabın sahibi olan ve okuyan kişinin yabancı ve gizemli dünyasını merak eder ve
onunla tanışmak ister.
“Bütün akşam seni düşündüm, henüz seni tanımamıştım. Benim sadece bir düzine ucuz, cildinin
kartonu yıpranmış, her şeyden çok sevdiğim ve tekrar okuduğum kitaplarım vardı. Ve şimdi
bütün bu harika kitapların sahibi, onları okumuş, zengin ve aynı zamanda bilgili adamın nasıl
biri olduğunu ısrarla bilmek istiyordum” (Zweig, 2013:15).
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Yeni komşuyu daha görmeden hayalinde canlandırarak binbir düşünceyle uykuya dalar ve ilk
kez onu ruyasında görür. Gizemli yazara karşı duyduğu merakla bilinmeze karşı hayranlığı
iyice artar, ta ki üçüncü gün Bay R. evine gelene kadar. Küçük kız o güne kadar sadece düş
dünyasında canlandırdığı yazarı görmüş ve hayalindeki siluete hiç benzemediği için biraz da
şaşırmıştır. Beklediğinden daha genç, spor giyimli, şık ve yakışıklıdır.
“Seni hayal etmeyi denedim: Coğrafya öğretmenimiz gibi gözlüklü ve uzun beyaz sakallı, yaşlı
bir adamdın ama ondan çok daha iyi, daha güzel ve daha sevimliydin! Yaşlı bir adam olduğunu
düşündüğümde neden senin daha yakışıklı olduğundan bu kadar emindim bilmiyorum. O gece
seni henüz tanımadan ilk defa rüyamda gördüm” (s.15).
On üç yaşındaki kız, yirmibeş yaşındaki genç yazarın, hayatı hem hafife alan, uçarı, maceracı
yanını hem de sanatındaki son derece ciddi sorumlulukları, bilgi ve kültürle yoğrulmuş yanını
farkeder.
Bay R.’nin bu çok yönlülüğü ve fiziki görünümünün de etkileyici olmasıyla kızın gözünde
ulaşılmaz olur. Zweig’in bu uzun öyküsü 1948’de Max Ophüls yönetmenliğinde Beyaz
Perde’ye aktarılmıştır.
İnsanı çıldırtana kadar boşlukta dönüp duran hep aynı düşüncelerin insanı nasıl yiyip bitirdiğini
ve yıktığını kimse kimseye anlatamaz.
Stefan Zweig
3. KAHRAMAN VE YAZARIN PARALELLİĞİ
Stefan Zweig, hayatını intiharla noktalamış bir yazar olarak, bu öyküde umutsuzluğu,
çaresizliği ve suskunluğu yansıtmıştır. Bu yanını, kahramanı olan genç kızın adını dahi
vermeyişinden, tüm yaşadıklarını kabullenişinden anlamak mümkündür. Aynı zamanda Bay
R. karakterinin özel hayatındaki uçarı, sorumsuz tarafına karşın mesleği olan yazarlığı
disiplinli bir şekilde yürütmesi ve ciddiye alması da Stefan Zweig’in ruhunun anlaşılmasında
yararlı olacaktır. Hatta genç kadının Bay R.’den olan çocuğunun bir grip salgınına
dayanamaması ve sonunda ölmesi bile Zweig’in o dönem Avrupa’sında yaşanan “Savaş
salgınına” dayanamayışının ve aktif askerlik bile yapamayışının satırlara dökülmüş
sözcüklerin ruhu olabilir. Çocuğun hastalığa birkaç günden fazla direnemeyip ölmesini,
Zweig’in “kendi isteğiyle bilinci yerinde” olarak intiharı olarak algılayabiliriz. Hem hikâyede
hem de yazarın kendi hayatında yaşanan ontolojik problemler, dönemin bir yansıması olarak
okuyucunun karşısına çıkar.
Rus kökenli Yahudi asıllı Amerikalı psikiyatrist ve varoluşçu yazar İrwin D. Yalom’un Varoluş
Teorisinde değindiği “Kaderine razı olamama” görüşü Zweig’le ilişkilendirilebilecek bir
tespittir. Zweig, kaderini sanat yoluyla değiştirebileceğine dair inancını yitirdiği için intiharı
bir alternatif olarak görmüş, hayatın ona biçtiği rolü daha fazla oynamaya razı olamamış ve
memleketinden ayrı yaşadığı sürgünde yaşama gücünü kendinde bulamamıştır. Zweig,
dönemin siyasi iktidarı olan Nasyonal-Sosyalistler tarafından sürgüne göderilerek
vatanlarından koparılan isimlerden sadece birisidir. Kişileri intihara götüren bu yolda vatan
hasreti, dışlanma, ana dilinde eser verememe ve daha birçok neden vardır ama ölüm korkusu
belki de en son nedendir. Zweig’in eşi ile birlikte hayatını intiharla sonuçlandırması bu
nedenlerin ıspatı olarak yorumlanabilir. Dönemin siyasi oluşumunun baskı altına aldığı
Yahudi kökenli Alman vatandaşların bir kişilik yitimine uğradığı yadsınamaz bir gerçektir.
Zweig da bunlardan biridir ve yaşadığı trajik olayları eserlerine yansıtmaktan kendisini
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alamamıştır. Dönem yazarlarında çok sık olmasa da görülen roman kişilerini sadece bir harf
ile adlandırma eğilimi, Kafka’da olduğu gibi Zweig’da da gözlemlenmektedir. ‘’Üretken bir
yazar olan Zweig, birçok konuda denemeler yaptı. Lirik şiirler yazdı, trajedi ve dram türünde
sahne eserleri denedi, özellikle biyografi alanında önemli eserler ortaya koydu. Freud ve
psikolojiye olan ilgisi onu bu alana yöneltti. Biyografi alanındaki çalışmaları, dönemin birçok
ünlü kişisinin hayatlarını gözler önüne serdi. Üç Büyük Usta: Balzac, Dickens, Dostoyevski; Kendi
İçindeki Şeytanla Savaşanlar: Hölderlin, Kleist, Nietzsche; Romain Rolland; Marie Antoinette;
Magellan, Stendhal, Erasmus, Fouche eserleri bu biyografilerden birkaçıdır.’’³
Zweig’ın, eserlerinde kişilerini Bay E. veya Bay R. olarak adlandırdığına tanık olunmaktadır.
Bilindiği üzere, Zweig diğer eserlerinde de karakterlerini bir isim yerine harfle adlandırmayı
tercih eder. Normal bir isim yerine kullanılan bu harflerin gizemini belki de hayatındaki ifade
edemediği, dışa vuramadığı duyguları veya hissettiği politik baskıdan doğan engeller olarak
algılamak mümkündür. Yazarın, bu tür isimler kullanarak varoluş kaygısı taşıdığı
düşünülebilir ve kaleme aldığı eserler incelendikçe bu kaygının temalara da yansıdığı
görülmektedir. Yazarın yukarıda bahsedilen türdeki endişeleri, çalışmaya konu olan “Meçhul
Kadının Mektubu” adlı eserinde pasif ve edilgen nitelikleri olan kahramanda da yansımalarını
bulmaktadır. Kitaba adını da veren meçhul kadın, her şey bitip ölüme doğru yol aldıktan
sonra yılların sessizliğini bozup Bay R.’ye itiraflarda bulunur. Bireyin varoluşundan
kaynaklanan, yok olma tehdidine karşı geliştirdiği savunma mekanizması. Böylelikle kişi
kendisine acı veren olguyu tanrılaştırıp acı çekmeyi sağlar. Bu durum Psikoterapistlerin
üzerinde çalıştığı kapsamlı bir alandır.’’Nevrotik birey kendisine acı veren olguyu bilinçdışı bir
şekilde adeta tanrılaştırıp kendisinin acı çekmesini sağlar.’’ (Yalom, 2013:355)
Eserin kahramanı olan meçhul kadın sevdiği adamı, sadece bir mektup yazarak olaylardan
haberdar eder fakat ne bir isim ne de bir resim bırakır. Böylece Bay R.’nin üzerindeki etkiyi
ve merakı gidermek istemediği anlaşılır, aksi takdirde tüm gizemin uçup gideceği endişesini
taşımaktadır. Böylece onun hafızasında ontolojik bakımdan bir yer edinmiş olur. Zweig,
intiharının ardından bıraktığı not ile yaşamla ilgili beklentilerinin yok olduğunu ve bunun
yanında izolasyon, anlamsızlık, anksiyete ve ölüm korkusunu yendiğini kanıtlamak ister
adeta. Yazar bunun yanında dünyanın artık yaşanılabilir bir mekân olmaktan çıktığını
göstermek için intihar neticesi ölümü seçmesi, eserindeki kahramanla paralellik gösterir.
Varoluş teorisinde, bireyin kendisini güvende hissetmesinin yolu aşağıdaki alıntıda da
belirtildiği gibi birilerine bağımlılıktan ve ölümsüzlük düşüncesinden geçmektedir.
 Mutlak başarıyı yakalamak ve asla unutulmamak, özel birisiyle birleşmek ve onun
sayesinde ölüme bağışık olmak. (baba, eş, sevgili v.b.)
 Kişisel olarak ölümsüz olduğuna inanmak.
(GÜRGEN, Can )
Zweig’in, eserlerinde olduğu gibi kendi hayatına da biçtiği son ile Varoluşçu ekole özgü bir
savunma mekanizması görülür. Korkuları gidermeye yönelik teşebbüslere rastlanır. Eserdeki
meçhul kadın gerçekten kurban mı yoksa varoluş teorisinde olduğu gibi masum kurban
rolünü üstlenen biri mi? Kendini tüm dünyadan, yeni duygulardan, hayattan izole eden
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kendisi değil midir? Ontoloji teorisine dayanarak yorumlandığında; eserdeki başkişinin,
zavallı ve soluk hayatına bir renk katması için küçük yaşlarda kendisini eser eden merak ve
far edilme beklentisi onun nazarında aşka dönüşmüştür.
Kitapta öncelikle Bay R.’nin uçarı, sorumsuz gibi yansıtılan özelliklerinden dolayı, olumsuz bir
tip olduğu yönünde bir izlenim oluşmaktadır. Ancak kitabın ilerleyen sayfalarında, kıza karşı
olan tavırlarındaki duygu yoksunluğunda yazarın aslında kabahatinin olmadığı, her şeyin
onun dışında, ondan gizli bir biçimde yaşandığı anlaşılmaktadır. Meçhul kadın, Satranç
romanında Bay B.’nin Metropol otelinde yaşadığı yalıtılmışlığa benzer bir durum yaşar, fakir
neredeyse hiçbir şeyi olmayan bir kızın ruhundaki uyanış birçok şeyin de başlangıcı olur.
’’Avusturya kökenli olan Dr. B önemli bir aileden geliyordu ve Hitler iktidarından sonra Gestapo
tarafından Nasyonel Sosyalistlerin önemli tutsaklarını toplama kampları yerine Metropole
Oteli’ne yerleştirdiği önemli tutsaklardanmış. Aylarca birkaç eşya dışında hiçbir şeyin
bulunmadğı bir hücrede kalan Dr. B bir gün sorgulama öncesinde bekletildiği odada asker
montlarından birinin cebinde bir kitap gözüne çarpar ve onu gizlice alır. O sorgulamadan sonra
tüm vaktini bu kitaba ayırır. Bu, içinde dünya şampiyonlarının kendi tekniklerini anlattığı bir
satranç kitabıdır.’’ (Kırmızı, 2014: 4).
‘’Bu kitabı çal! Belki becerebilirsin ve onu hücrende saklayabilir ve sonra okuyabilir, okuyabilir,
okuyabilir, yani nihayet yeniden bir şey okuyabilirsin! Bu düşünce aklıma geldiği anda kuvvetli
bir zehir etkisi yarattı; anında kulaklarım uğuldamaya ve kalbim güm güm atmaya başladı,
ellerim buz kesti ve kontrolümden çıktı. Ama ilk sersemlikten sonra sessizce ve kurnazca paltoya
daha da yanaştım, gözlerimi gardiyandan ayırmıyordum, arkama sakladığım ellerimle kitabı
cebin içinde aşağıdan yukarıya doğru ittirmeye başladım. Ve sonra bir hamle, hafif, dikkatli bir
hamle ve bir anda küçük, fazla kalın olmayan o kitap elimdeydi.’’
Zweig, 2012:44)
4.KARAKTERLER
Hiç yaşanmamış, yaşanamamış Sevgili’ye ilk ve son sözler…
Kitabın kahramanı olan genç kadın mektubuna ’’Ey Sevgili…’’ sözleri ile başlar. Defalarca
karşılaşmalarına rağmen içini açamadığı, duygularını anlatamadığı, tanıtamadığı kendisini ve
hayatını bir mektuba sığdırmaya çalışıyor. Henüz küçük yaşlarda bir çocuk için böylesi
harika, gizemli birini tanımış olmanın ne kadar olağanüstü olduğunu anlatmaya çalışır ve
itiraflarda bulunmaya başlar: ‘’Ey Sevgili, benim için, o çocuk için, ne kadar harika, ne kadar
gizemli olduğunu anlıyor musun? O yaşta, büyük âlemde kitap yazdığı, meşhur olduğu için saygı
duyulan bir insanın, birdenbire genç, şık, bir oğlan çocuğu gibi neşeli, yirmi beş yaşında bir
adam olduğunu keşfettikten sonra, evimizde, zavallı çocuk dünyamın tümünde beni senden
başka hiçbir şeyin ilgilendirmediğini, on üç yaşındaki bir kızın, müthiş bir inatla, delice bir
ısrarla senin hayatınla, senin varlığınla uğraştığını sana söylememe gerek var mı?‘’ (S.16).
Meçhul kadın kendi kahramanı olan yazarı nasıl izlediğini, alışkanlıklarını, ziyaretçilerini
nasıl incelediğini anlatıyor. Eve gelen misafir öğrencileri, kızları ve kadın ziyaretçilerini…
Bilinçsiz merakın, aşk olduğunu henüz fark edecek olgunlukta değildir ve içinde sürüklendiği
şeyin kendisini felakete götürecek bir kasırga olduğunu da hissetmez. ’’Henüz on üç
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yaşındaydım, seni gözetlerken ve kapıda bacada seni beklerken beni saran tutkulu merakın
henüz aşk olduğunu bilmiyordum o çocuk halimle.’’ (S.17). Bir gün arkadaşıyla kapının önünde
sohbet ederken Bay R. ile ilk konuşması gerçekleşir. Meçhul kadın yaşadığı bu unutulmaz
zaman dilimini kendini ilk defa aşkta kaybetme anı olarak tarif etmektedir. Bu tutulma kendi
tarifiyle, köle gibi, köpek gibi tutkulu ve sadık bir sevda ve aynı zamanda masum bir kız
çocuğunun fark edilme heyecanı, tecrübesizce içinde yaşadığı hayalidir.
‘’Bu saniyeden itibaren sevdim seni. Biliyorum, kadınlar sana, sen şımarık adama, bu lafı sıkça
söylemiştir. Ama inan bana, hiç kimse seni bu varlık kadar, köle gibi, köpek gibi, böylesine
tutkuyla sevmemiştir; ben işte seni böyle sevdim ve senin için hep öyle kaldım, çünkü bu dünyada
hiçbir şey karanlıktan gelen bir çocuğun fark edilmeyen aşkına benzemez; çünkü o aşk öylesine
ümitsiz, öylesine emre amade, öylesine kul köle olan, öylesine bekleyen ve öylesine tutkuludur ki,
yetişkin bir kadının arzulayan ve bilinçsizce talep eden aşkına asla benzemez.’’ (S.18).
Bay R. ve tüm bu duygular küçük kızın hayatını değiştirmiştir. Hisleriyle düşüncesizce alay
eden arkadaşlarından ve babasının ölümünden beri hep yas kıyafetleri giyen annesinden
uzaklaştırmıştır. Tüm dünyası ve hayali komşusu olan yazar olur böylece. Aşkın itici gücü onu
bazı değişiklikler yapmaya zorlar ve kılık kıyafetine daha bir önem vermeye, dersleriyle daha
ilgili olmaya başlar. Tek gayesi Bay R. tarafından fark edilmek olan meçhul kız gece yarılarına
kadar kitap okumaya başlar.
‘’Sadece seninle ilgili olan şeyler vardı, varlığımdaki her şey eğer seninle ilişkiliyse anlamlıydı
benim için. Sen tüm hayatımı değiştirmiştin. O zamana kadar okulda ilgisiz ve vasat bir
öğrenciyken, birdenbire en iyi öğrenci oldum, gece yarılarına kadar sayısız kitap okuyordum,
çünkü senin kitap sevdiğini biliyordum.’’(S. 19).
Ama ne yaptıysa nafile, geniş bir çevreye sahip ve aynı zamanda zengin olan Bay R. hızlı,
eğlenceli ve umursamaz hayatının akışındadır. Çaresizce çırpınan, her tıkırtıda kapı
deliğinden bakan küçük kızı fark etmemiştir. ‘’Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma
vardır, duygulanmanın da temeli aşktır.\ Bir insanı unutabilirsin, bir insanın sana neler
yaptığını da unutabilirsin, ama o insanın sana neler hissettirdiğini asla unutamazsın‘’ ¹. Kapı
deliği, küçük kızın gözetleme kulesi, dünyaya açılan penceresi olmuştur. ’’Bütün günüm seni
beklemek ve yolunu gözlemekle geçiyordu. Kapımızda, yuvarlağından bakınca senin kapının
görüldüğü küçük, pirinçten yapılmış bir gözetleme deliği vardı. Bu gözetleme deliği- sevgilim,
hayır alay etme, bugün bile, bugün bile o anlardan utanmıyorum! – benim dünyaya bakan
gözümdü, o aylarda ve yıllarda, bütün öğleden sonraları buz gibi soğuk antrede, elimde bir
kitapla, annemin kuşkulanmasından çekinerek, varlığın ona dokunduğu anda tınlayan bir
müzik enstrümanı teli gibi gergin, pusuda beklerdim.’’ (S. 20). Her tıkırtıda merakla gözünü
dayadığı, merakını gidermeye çalıştığı, yazarı daha çok tanımaya ve ezberlemeye uğraştığı
noktadır. Böylece geçen üç yılı anlatırken kahraman, tutkusunun ve sevgisinin büyüklüğünü
tarif ediyor.
Mektubunda Bay R.’nin elinin değdiği kapı kolunu öptüğünü, attığı bir sigara izmaritini
çaldığını, seyahate gittiği zamanlar Johann’ın valizi aşağıya taşıdığını görünce kalbinin
yaşadığı korkuyu itiraf ediyor. Tüm bunları, çocuksu aşkın saf ve tutkulu hali olarak tasvir
ediyor. Artık hayatı sadece Bay R. olan kız, etrafındaki herşeyi ihmal eder. Hatta annesine
âlâka gösteren İnnsbruck’lu akrabayı bile fark etmez. Annesinin evlilik ve İnnsbruck’a
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kalır. Fakat son kez onu görmeli, belki’de yanında kalabilmek içinyalvarmalıdır. Son
gece, soğuk iliklerine işlerken sabaha kadar kapının ardında yere uzanarak bekler. Sonunda
Bay R. bir hanım arkadaşıyla eve geldiğinde, karşı dairenin kapı arkasında onu bekleyenden
habersiz evine girer. Küçük kız o ıstırabı, o geceyi ölmeden nasıl geçirdim bilmiyorum diye
satırlara döker… Ertesi gün çaresizce İnnsbruck…Gittiği günden itibaren iki yıl boyunca her
anıyı tekrar tekrar düşleyip hafızasında canlı tutar. Artık on sekiz yaşına gelmiştir, etrafındaki
genç delikanlıların bakışlarına, tekliflerine kayıtsız, tek düşüncesi ve özlemi Bay R.’dir. Üvey
babasının varlıklı olmasına aldırmadan, kendi parasını kazanma isteği ile Viyana’da iş bulur
ve Viyana’ya geri döner. İlk gittiği yer eski apartmanıdır. O çok özlediği pencerenin altına
koşar ve yanan ışığı görür. Kalbi mutluluktan deli gibi çarpıyordur, çünkü ebedi hayaline
yakındır yine. Her akşam yoğun iş gününden sonra pencerenin altına koşar ve umutla evi
izler. Bir hafta sonra Bay R.’yi görür, dar sokakta yanyana geçmişlerdir, gizli sevdası onu
tanımamıştır. Kalbi hayal kırıklığı ve ıstırap doludur. Ama bu durumu çabuk kabullenir,
çünkü fedakârca, karşılıksız yaşadığı sadık bir sevdası vardır. Bir kaç gün sonra tekrar
karşılaştıklarında, tüm cesaretini toplar ve adımlarını yavaşlatır. Beklediği Sevgilisinin sesini
duyar. Bay R. kadını tanımaz ve nazik bir şekilde yemeğe davet eder. Birlikte yemek yedikten
sonra yine kibar bir şekilde vakti olup olmadığını sorar.
Kadın, yıllardır beklediği, adeta tapındığı o daireye gitmek için hayır diyemez.
Merdivenlerden çıkarken tarifsiz bir mutluluk, heyecan ve coşku duymaktadır. Tüm eski
anılar her basamakta beynine hücum eder; sokak kapısı, gözetleme deliği, kapıdaki paspas…
Bay R. onu tanımasa da, yıllardır hayatını sadece onun için yaşayan, ismi ve hayali ile nefes
alan kızın, yanındaki kadın olduğunu bilmese de, kadın kendisini mutluluğun zirvesinde
hissetmektedir. Tüm saflığıyla, sevdiğinin yanında, mabedindedir. Sabah erken evden
çıkarken Bay R.’nin masanın üzerindeki vazo’dan alıp ona hediye ettiği beyaz gül onun
simgesi olmuştur. Sonra tekrar ayrılık, Bay R.’nin uçarı hayatından o da diğerleri gibi gelip
geçmiştir. Ona bu kısa ilişkiden bir evlat kalmıştır sadece. Zorlu, ıstırap dolu, fakir bir şekilde
dünyaya getirdiği fakat bir elmas değerinde büyütmeğe çalıştığı sevgilisinin hatırası olan bir
evlat. Büyük aşkını özledikçe bakıp öpebileceği, koklayabileceği emaneti olan evladı. Evlattan
ziyade, en iyi ve en konforlu biçimde büyütmek istediği sevgilisinin parçası… Artık tüm amacı
bu doğrultudadır ve bu amacı için hiçbir fedakârlıktan kaçmaz. Sevgilisinin ona verdiği bu
çocuğun, dünyanın tüm zenginliklerini en iyi şartlarda yaşayabilmesi uğruna, bedenini
satmaktan çekinmez.
Zengin arkadaşları olur, saygı ve paraya kavuşma imkanı da olur kadının, fakat o hiç birine
bağlanmadan Bay R.’yi bekler. Zengin arkadaşlarıyla konser sonrası gittiği bir lokantada Bay
R.’yi tekrar gördüğünde on yıl geçmiştir. Bilinçsizce, düşünmeden her şeyi bırakıp ardından
gider. Onca yıl sonra yine mabetindedir, sevgilisiyledir, fakat sevgilisi onu yine tanımamıştır.
Ona her yıl doğumgününde gönderdiği beyaz güller masanın üstündeki vazodadır. Kadının o
evdeki bir izi, bir imzasıdır o güller. O evden ilk ayrıldığı zaman aldığı beyaz gül yerini bu
sefer paraya bırakmıştır. Çok kırılır ama bu aşağılanmaya ses çıkarmaz, çünkü bu sevgiyi her
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şekilde ve her zorluğu ile kabul etmiştir. Gözlerinin dolduğunu farkettirmeden aceleyle evden
çıkarken Johann’a yakalanır. Defalarca beraber olduğu Sevgilisinin onu tanımamasına karşın,
uşağın yüzündeki ifadeden, Johann’ın onu hemen tanıdığını anlar. Bu farkedilme için Johann’a
minnettar bakışlarla son kez mabetinden ayrılır.
Stefan Zweig bu uzun öyküsünde bir kız çocuğunun merakını, gençlik çağındaki bir kızın
hayranlıklarını, bir sevgilinin sadakatini, bir annenin fedakârlıklarını ve bir kadının satır
aralarındaki saklı, ince sitemini dile getiriyor. Evladını kaybetmiş, gücü tükenmiş, ölmek
üzere olan, fakat sevgisini hiç yitirmeyen bir kadının, onu hiç tanımamış olan sevgilisinin
hayatından sessizce, usulca gidişini, giderken tek ricasının, her doğumgününde yolladığı
beyaz güllerin solmamasıdır.
Hikayesini; ‘’Hayatım gerçekte seni tanıdığım gün başlar. Ondan öncesi, yüreğimin hiçbir şey
anımsamadığı, içinde sadece bulanık ve karışık, tozlanmış, örümcek ağıyla kaplı saçma şeyler ve
insanlar olan herhangi bir mahzendi.’’ (S.12) diye anlatmaya başlar. Başkarakter on üç
yaşında, ergenlik fırtınalarının arefesindedir. Tam da o zamanlarda bu gizemli hayranlık
uyandıran komşunun oraya, o şehre taşınma haberi gelir. ‘’Cafe’leri ile ünlü Viyana. 1900’lerin
Avusturyalı yazarları bir çalışma odası tanımaz, onun yerine kahvehaneleri tercih ederlerdi.
Buralarda diğer edebiyatçı arkadaşlarıyla buluşur, tartışır, bu arada da, mesela Joseph Rath
gibi ‘karalar’. Bunlar daha sonra tefrika veya roman (eser) olarak ortaya çıkar’’ (ÜNLÜ, Selçuk
2005).
Başkişi yazarı tanımaya eşyaları ile başlar, farklı, kıymetli ve yabancısı olduğu nesnelerden
zihninde bunların sahibini canlandırmaya çalışır. Hayranlıkla kitaplara bakar, el sürmese de
yazarın çok okuduğu bellidir ve bu durum Bay E.’nin karakterini yansıtır, meşguliyeti
hakkında ipucu verir. ’’İtalyan yontular, dini biblolar, parıl parıl renkli büyük tabloların ve
kitapların vardı. Bir sürü farklı dilde bir sürü kitap. Senin adını anışında hep belli bir hürmet,
özel bir saygısı olan uşağın Johann’ın sana sıradan bir hizmetliden çok, üstün bir bağlılığı vardı.
Daha sen benim hayatıma girmeden önce bile etrafında bir hale vardı; zenginlik, eşsizlik ve
gizem halkası! O küçük banliyö apartmanındaki bizler, hepimiz sabırsızlıkla taşınmanı
bekliyorduk.’’ (S.14). Gizemli komşu daha taşınmadan büyük bir merak uyandırmıştır.
’’Toplum karşılıklı etkileşim ile alt yapı ve üstü yapıdan oluşurken, alt yapı daima üst yapıyı
şekillendirir’’ (ERDOĞAN, İrfan 2007). Gizemli kızın sıkıcı, fakir, sığ hayatına yazarı
tanımasıyla bir renk gelir. İlk günlerdeki merak zamanla saplantılı bir aşka, inanç yerini bir
tapınmaya bırakır. Bu tapınma, olayların gelişiminde Bay R.’yi asla suçlamaması ve ‘’Tanrı’ya
karşı yumruklarımı sıktım ve onu katil olarak adlandırdım’’ (S.38) ifadesiyle dışa yansır. Ayrıca
mektubun sonunda ‘’Ben artık tanrıya inanmıyorum ve dua istemiyorum, ben sadece sana
inanıyorum, seni seviyorum ve sadece sende yaşamaya devam etmek istiyorum’’ (S.54) der.
Bu aşk o kadar saplantıya dönüşür ki kız tüm hayatına artık ciddi bir ilişki sokmaz ve tüm
hayatı boyunca Bay E ile geçirebileceği bir saatin ihtimalini bekler. ‘’Kimseye bağlanmak
istemedim, her an senin için boş ve hazır olmak istedim.’’ (S.44). Buna karşın Bay R.’den olan
çocuğunu en iyi şartlarda lüks içinde yaşatabilmek için kimseye bağlanmadan bedenini
sattığını itiraf eder. ‘’Sevgilim, ben bedenimi sattım. Sokak kadını denen fahişe olmadım ama
bedenimi sattım. Zengin arkadaşlarım, sevgililerim oldu. Senin çocuğun her şeye, dünyanın
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bütün zenginliklerine, konforuna sahip olmalıydı, tekrar sana, senin hayatnın yörüngesine
girebilmeliydi.’’ (S.43).
Meçhul kadın bir gün Bay R.’yi görünce aşkı uğruna bu zengin sevgililerinden birini ansızın
Bar’da bırakıp mantosunu dahi almadan nasıl bilinçsizce Bay R.’nin ardından sürüklendiğini
şöyle anlatır: ‘’Mantoyu boş vererek, parasıyla yıllardır yaşadığım adamı; bunca yıllık sevgilisi
yabancı bir adam çağırır çağırmaz kalkıp gidince arkadaşlarının önünde gülünç duruma düşen
iyi, sevecen insanı önemsemeden, gece kıyafetimin üstüne sadece şalımı aldım ve sisten
nemlenmiş geceye daldım. Ah, namuslu bir dosta karşı yaptığım bu aşağılık, nankör ve alçak
davranışımın tamamen bilincindeydim. Saçmaladığımın ve çılgınlığımın iyi bir insanı ebediyyen
ölümcül bir şekilde kırdığımın farkındaydım, hayatımı ortadan ikiye parçaladığımın
farkındaydım, ama tekrar senin dudaklarını hissetmek, karşımda yumuşak sözler söylemeni
duymak için sabırsızlanmamın yanında arkadaşlığın ve varoluşumun ne önemi vardı ki!’’ (S.48).
Bay R.’nin şevkatli, sevecen, ne istediğini bilen çekiciliğinin peşinde adeta onun yörüngesine
girer. Aslında varoluşsal bir sebebe, hayata tutunmaya o kadar ihtiyacı vardır ki, gerçek bir
mutluluğa, aşkına karşılık dahi beklemeye cesareti olmayan bu genç kadın adeta Bay R.’nin
hayatından birkaç saat çalar. Bu birkaç saat’e kendini ve tüm yaşantısını adar. Çocuğu bile bu
çalınmış saatlerden kendisine bir aramağandır. Kahramanımız saplantılı aşkının
masumiyetini öyküde geçen beyaz güllerle simgeler. Bilindiği üzere beyaz güller temizlik ve
saflığı temsil eder. Doğumevinde yaşadığı zorluklara, aşağılanmaya ve toplumsal bakış açısına
rağmen, aşkının temizliğini ve saflığını beyaz güllerle anlatır. ‘’Ey Sevgili, dinle, bunu senden
rica ediyorum… bu benim senden ilk ve son ricam… bunu hatırım için yap, her doğumgününde
güller al ve vazoya koy. Ölmüş bir kadın için senede bir gün dua okuttuğu gibi yap bunu…’’
(S.54). Ancak ölüme giderken çocuğunun varlığından bahseder. Mektubunda yaşadığı
sıkıntılardan ve zorluklardan çok bahsetmiyor, zaman zaman aşkı uğruna mücadelesini
anlatıyor.
Bay R.’yi üzmek veya iradesi dışında onu vicdani bir sorumluluğa sokmak istemiyor gibi
görünse de, okurun zihninde başka ihtimaller de doğmaktadır. Meçhul kadın hayatının
hiçliğini giderdiği aşkını ve evladını, Bay R.’den saklı kurduğu dünyasının onun tarafından
elinden alınmasından korkmuş ve endişelenmiş de olabilir elbette. Yazar onu tanımış olsa
beraberliği teklif etmeyebilir hatta çocuğunun doğmasına bile engel olabilirdi. Kendisine bu
denli saplantılı bir şekilde hisler besleyen kadından uzak durur hatta ondan nefret edebilir ve
çocuğundan hiç bahsetmediği için meçhul kadını suçlar ve kinlenebilirdi. Böylece kadının
hayalinde kurduğu aşkı ve hayatının amacı elinden alınabilirdi. Adama karşı dürüst olup her
şeyi anlatma durumunda sevgisine karşılık bulamama riskinin olması, onun aşkına açılmasını
engellemektedir. Bu yıkımı yaşamaktansa adamdan saatler hatta canından can çalmayı ve
bununla yetinerek bir hayat yaşamayı kabullenir. Bu yüzden hep bir gölge gibi yaşadığı
hayatını, hem kendi hem oğlu öldükten sonra bir mektupla yazara sunmaktadır. Bu nedenle
Bay R.’nin zihninde var olabilmeyi umarak sadece yazdıklarını bilmesine izin verir.
Oğlunun doğumuyla yaşantısına, varoluşuna anlam katan duyguyu oğlunun ölümü ile tekrar
kaybeder ve yine boşluğa, hiçliğin tam ortasına düşer. Meçhul kadın aslında ona hayat veren
iki insandan da uzak düşer. Ona bir çocuk veren sevgilisi ondan haberdar dahi değildir,
çocuğu ise ölmüştür. Artık yönelebileceği tek umudu kalmıştır ve o da tek yönlü sevginin,
aşkın yaşandığı yazardır. Evlat acısının büyüklüğü, onun gölge olarak yaşamına devam etme
isteği gibi arzuları bastırabilecek tek şey içinde yaşadığı ve gittikçe büyüyen aşkıdır.
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Kadının yazara hitaben yazdığı mektupta defalarca, “bu mektubu okuyorsan öldüğümü bil” gibi
cümleleri kullanmasının birçok sebebi olabilir. Belki kendisini, defalarca karşılaşmalarına
rağmen, tanımayan ve yazarlığı dışında tüm yaşantısında uçarılık, özgürlük ve sorumluluktan
uzak olan Bay R.’nin, kadının ölümünden önce bu çığlığı duyup ama duymazdan gelebileceği
yönde bilinçdışı bir endişesi olabilir. Meçhul kadın Bay R.’nin kendisini belki çirkin
bulabileceğini düşünmüş fakat tanımayacağını, hatırlamayacağını aklına getirmeyi asla
cesaret bile edememiştir, çünkü hatırlanmamak cezaların en büyüğüdür. Hayatta varolma, bir
nedene tutunma gibi sebeplerle, tüm hayatını adadığı saplantılı aşkı Bay R.’de hiçbir
yansımanın olmayışı meçhul kadının başına gelebilecek en büyük felakettir, zira yok
oluştur…! Belki bu nedenle varlığının diğer sebebi olan oğlu da ölmüşken ve kendi de ölürken,
yani yok olurken, başka bir dünyaya göçerken; ‘’Gizemli, bulanık bir hatıra olarak
kalıyorum’’(S.54) diyerek sesini, çığlığını, varlığını duyurmak ister.
‘’Böylesine, gerçek anlamda aşk denilebilir mi? Bu, her okurun tek başına cevap vermek
zorunda olduğu bir soru ve kanımca hiç de kolay olmayabilir; çünkü Zweig’ın bu metin
aracılığı ile insan psikolojisinde eşine pek rastlanmayan bir yolculuğa çıkmış olması ve bu
yolculuğun sonunda “mutlak aşk” kavramının şimdiye kadar bilinmeyen kıyılarına varmayı
amaçlamış olması gibi bir ihtimal de var!’’ ²
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ABSTRACT
The purpose of the study is that introducing the articles which are about grammar teaching in Tedrisat, Terbiye and Yeni Mekteb
journals which were published in II. Constitutional Period with today’s grammar teaching data. The method used in this study is
historical method. In this method which has a qualitative feature, document analysis that is a way of collecting data was used.
The articles about grammar teaching which are in said journals were evaluated as database. First of all, this articles were turned
into today’s letters. Later, the data obtained was evaluated by comparison with available grammar teaching literature and the
results have tried to put forth. In the study, definitions about what is grammar teaching were mentioned at the beginning of the
findings sections. Thoughts on problems of grammar teaching were determined that there were also in II. Constitutional Period
and the period’s educators stated their opinions in the journals. In the study, it focused on issues such as thoughts about
performing grammar teaching as a whole, the appearance of disagreements in education stages and results associated with it,
the target audience of teaching and methods to be fallowed for involving the target audience to teaching process, what kinds of
recoveries are obtained by students who complete the grammar teaching processes successfully. As a result of research, it is
possible to say that conceptual substructure of grammar teaching methods according to the preent constructivist approach was
revealed and there are lesson samples according to these methods for guidancing to teachers in the journals.
Key Words: Turkish education, grammar teaching, Tedrisat, Terbiye, Yeni Mekteb
ÖZET
Çalışmanın amacı; II. Meşrutiyet Döneminde çıkarılan Tedrisat, Terbiye ve Yeni Mekteb, dergilerinde dil bilgisi öğretimi ile ilgili
makaleleri günümüz dil bilgisi öğretimi verileriyle değerlendirip tanıtmaktır. Araştırmada kullanılan yöntem, tarihsel
(historical) yöntemdir. Nitel bir özelliğe sahip olan bu yöntemde verilerin toplanma yollarından biri olan “doküman incelemesi”
kullanılmıştır. Adı geçen dergilerde yer alan dil bilgisi öğretimi ile ilgili makaleler, veri tabanı olarak değerlendirilmiştir. Bu
makaleler, öncelikli olarak günümüz harflerine çevrilmiştir. Daha sonra elde edilen veriler, dil bilgisi öğretiminin mevcut
literatürü ile karşılaştırılarak değerlendirilmeler yapılmaya ve sonuçlar ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada bulgular
kısmının başında dil bilgisi öğretiminin ne olduğu hakkında mevcut literatürdeki tanımlara değinilmiştir. Dil bilgisi öğretiminde
karşılaşılan sorunlara ilişkin düşüncelerin II. Meşrutiyet Döneminde de var olduğu belirlenmiş ve dönemin eğitimcileri
görüşlerini dergilerde belirtmiştir. Yapılan çalışmada dil bilgisi öğretiminin bir bütün halinde gerçekleştirilmesine ilişkin
düşünceler, öğretim aşamalarındaki fikir ayrılıklarının görülmesi ve bunun yarattığı sonuçlar, öğretimin hedef kitlesi ve bunların
sürece dâhil edilmesinde izlenecek yollar, dil bilgisi öğretimi sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerin ne gibi kazanımlar
edineceği gibi konular üzerinde de durulmuştur. Araştırma sonucunda, bugün de geçerliliğini koruyan yapılandırıcı yaklaşıma
uygun dil bilgisi öğretim yöntem ve tekniklerinin kavramsal alt yapısının ortaya konduğu ve bu yöntem ve tekniklere uygun
"ders numuneleri"nin öğretmenlere rehberlik etmesi için dergilerde yer aldığını söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, dil bilgisi öğretimi, Tedrisat, Terbiye, Yeni Mekteb

1Bu

çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1.Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Mersin IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mersin e-posta:
t_meran@hotmail.com
3
Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, e-posta: nksahbaz@gmail.com

TEDRİSAT, TERBİYE VE YENİ MEKTEB DERGİLERİNDEKİ DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ
MAKALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2617

1. GİRİŞ
Dil, içerisinde pek çok unsuru bulunduran iç içe geçmiş sistemler bütünüdür. İşte bu
sistemlerde var olan unsurların bir araya geliş şekillerini düzenleyen, anlamlı hale getiren dil
bilgisidir ve dil bilgisi; dili oluşturan dizgelerin yapısal, işlevsel kurallarını ortaya koyan bir
çalışma alanıdır (Erdem ve Çelik, 2011: 1032).
Dil bilgisi öğretimi gibi bir çalışma alanının oluşturulmasının en büyük amacı; öğrencide dilin
doğru kullanımına yönelik bilgilerle bir bilinç oluşturmak ve uygulama çalışmalarıyla da
öğrenilen dilin işleyişine yönelik bilgilerin pekiştirilmesi, kalıcılığının sağlanmasıdır (Göçer,
2008: 103). Bu amaç doğrultusunda ana dili eğitimi üzerine çalışma yapan eğitimciler;
bireylerin doğuştan itibaren edindikleri ana dili kazanımlarını etkili bir iletişim aracı haline
getirecek dil bilgisel kuralları, bu kuralların uygulanmasındaki yöntem ve teknikleri,
kavramları çeşitli kaynaklarda öteden beri dile getirmişlerdir.
Yapılan bu çalışmada ülkemizde 20. yüzyılın başlarında çıkarılan ve kendi zamanlarının
önemli eğitim dergileri olan Tedrisat Mecmuası, Terbiye ve Yeni Mekteb dergilerindeki dil
bilgisi öğretimine ilişkin makaleler inceleme konusu olmuştur.
Bu makaleler, dönemin kültürel yapısına uygun olarak Arap harfleriyle kaleme alınmıştır.
Dolayısıyla ilk olarak makaleler, Latin harflerine çevrilmiştir. Elde edilen veriler, dil bilgisi
öğretimi açısından değerlendirmeye alınmıştır. Doküman incelemesiyle yapılan bu
değerlendirmeler neticesinde ülkemizdeki dil bilgisi öğretiminin geçmişi ve günümüzü
arasında bir karşılaştırma yapılmaya, bu öğretim sürecinin daha iyi hale gelmesini sağlayacak
yöntem ve teknikler üzerinde durulmaya ve bütün bunlardan hareketle birtakım sonuçlara
varılmaya çalışılmıştır.
Bu makaleler üzerinde çalışmakla dil bilgisi öğretimine değinmenin yanı sıra adı geçen
dergilerin adlarının duyurulması da amaçlanmıştır. Çünkü ülkemizde eğitim alanında
geçmişte, özellikle II. Meşrutiyet Döneminde, ortaya konan kaynaklar üzerine yeterli
incelemeler bulunmamaktadır. Böyle çalışmaların bu kaynakların bilim dünyasına
kazandırılmasında önemli rol oynayacağı da düşünülmektedir.
1.1. Süreli Yayınların Türkçe Eğitimindeki Yeri ve İşlevi
Birçok kitap ve ansiklopediden elde edilebilecek bilgi birikimi herhangi bir süreli yayının
takip edilmesiyle elde edilebilir. Çünkü birçok kaynağın içeriğini içerisinde barındıran gazete
ve dergiler, okuyucunun kısa sürede sıkılmadan ve yorulmadan bu birikime ulaşmasına
olanak tanır. Dergilerde bulunan masallar, hikâyeler, resimler, bilmeceler, eğitici ve öğretici
yazılar, resimler, karikatürler, fotoğraflar çocukların okuma alanındaki bireysel ihtiyaçlarını
doyurucu bir biçimde karşılayabilir. Dolayısıyla özellikle çocuklara yönelik süreli yayınların
eğitim öğretimdeki yeri önemlidir (Tanrıkulu, 2008: 1).
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Osmanlı Devleti’nde 1850 yılından itibaren gazetelerin yanı sıra günlük, haftalık ve aylık
dergilerin basıldığı ve bunların da genellikle ilk dergimiz olan “Mecmua-i Fünun” dergisi gibi
bilimsel derneklerin yayın organı olduğu görülmektedir (http://sureli.mkutup.gov.tr/). Fakat
bu dergilerin çıkarılması, içinde bulunulan dönemin baskıcı havasından dolayı çoğu zaman
sıkıntılı olmuştur.
II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte başlayan yeni dönemde herkes, daha önce kısıtlanan fikir
hürriyetini rahatça kullanmaya başlamış ve siyasette, ekonomide, sanatta, eğitimde ve
edebiyatta daha önce söylenmemiş her türlü fikri söyleyebilmek adına kendisine en uygun
alan olarak basını seçmiştir (Erkek, 2012: 198).
Bu dönemde basın yoluyla kitlelere ulaşmak için gazetenin yanında dergilere de ağırlık
verildiği görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin bu buhranlı devrinde çöken toplumsal yapıyı
kurtarıp istenilen toplumu yaratmak adına aile ve çocuk eğitimi üzerinde durulmuştur. Bu
bağlamda eğitimcilere ve eğitim kurumlarına büyük sorumluluklar yüklenerek çocukluk
olgusu, çocukluk anlayışı ve değerler çerçevesinde dergiler çıkarılmış başta ahlâki değerler
olmak üzere eğitim öğretime dair pek çok konu hakkında döneme göre yenilikçi, etkileyici
bilgiler aktarılmıştır (Gurbetoğlu, 2007: 83).
Çalışmada ele alınan dergiler incelendiğinde de bu durum (yenilikçi eğitim öğretim
uygulamaların, toplumsal ahlâki değerlerin, çocuğun öneminin aktarılması) açıkça
görülebilir. Dergilerde dönemin ileri gelen eğitimcilerine ait fikirler, Batıdan alınarak
uygulanması istenilen yöntem ve teknikler herkesin özellikle çocukların anlayabileceği bir
şekilde verilmeye çalışılmıştır. Dergilere konan resimler, şekiller, hikâyeler, masallar bunları
destekler niteliktedir. Dergilerin mevcut durumdaki bu yapısı, hedef alınan kitlenin dikkatini
çekmek ve kitleyi etkilemek adına dönemin ders kitapları gibi diğer basılı eserlerden daha
işlevsel olduğu söylenebilir.
Bu bağlamda o dönemdeki dergiler ile günümüzdeki çocukların eğitimine yönelik dergileri
karşılaştırdığımızda benzer yönlerinin olduğunu görülebilir. Günümüzde çıkarılan ve okul
öncesi dönemden ilk gençlik yıllarına kadar etki alanı olan dergilerin barındırdıkları görsel
sunuların, boyama ve çizgi çalışmalarının, öykülerin okuma yazma eğitiminden temel ahlaki
değerlerin verilmesine kadar pek çok alanda katkılar sağladığı savunulabilir. Ancak bireyleri
şiddet gibi olumsuz şeylere sevk edecek dergilerin varlığı da unutulmamalı ve aileler ile
eğitimciler bu konuda tedbir almalıdır.
1.2. Çalışmada İncelenen Süreli Yayınların Tanıtımı
Çalışmada incelemeye alınan dergiler üzerine araştırmalar fazla olmadığından bu dergiler,
yeterince bilinmemektedir. Yayınlandıkları dönemdeki önemli eğitimcilerin Türkçe eğitimine
ilişkin görüşlerini geniş bir şekilde içermeleri, bu dergilerin incelenmesine karar vermede
etkili olmuştur.
Ayrıca bu dergilerin tanıtımını yapacak bilgilerin ortaya konması
araştırmacılar için yol gösterici olacaktır.
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1.2.1. Tedrisat
Tedrisat Mecmuası, R. 1325 / M. 1910 yılında İstanbul Matbaa-i Amirede Arap harfleriyle
basılmıştır. O zamanın Maarif Nezareti adına Darü’l-muallimin Heyet-i Talimiyesi tarafından
oluşturulan derginin önceleri ayda bir defa olarak çıkarılmasına karar verilmiştir. Ardından
her ayın on beşinde basılmaya başlanmıştır. Ancak 43. sayıdan itibaren on beş günde bir
yerine, tekrar ayda bir yayımlanmıştır. Dergi, önceleri Tedrisat-ı İbtidaiye Mecmuası adıyla
yayınlanmaya başlanmış, 19. sayıdan itibaren derginin adı Tedrisat Mecmuası olarak
değiştirilmiştir. Dergiyi çıkartan heyet, derginin fiyatını o zamanın değeriyle 20 para olarak
belirlemiştir.
Zamanın “Darü’l-muallimin” müdürleri, her ay çıkan bu dergide başyazar olarak yazılarını
kaleme almışlardır. Derginin çalışmaya içerik olan nüshaları, Milli Kütüphanede yer
almaktadır. Kütüphanede boyut olarak 23 cm. olan derginin yer numarası 1956 SA 436’dır.
Dergi, 44. sayıya kadar temelde iki bölüm olarak basılmıştır. Bunlar “malumat-ı umumiye” ve
“ders numuneleri” kısımlarıdır. Genel itibarla ilk kısımda teorik olarak verilen bilgiler ve
yapılan açıklamalar ikinci kısımda pratiğe dökülmüştür. Dergide, 44. sayıdan sonra bu iki
bölüm yerine bir bütün hâlinde açıklamaların yapılmasına karar verilmiştir. 20. sayıdan
sonra “Kısm-ı Resmi” adı altında Maarif Nezaretinin resmi yazılarını ihtiva eden bir bölüm
konmuştur, bu bölüm takip eden sayılarda düzenli olarak yayınlanmaz. 24. sayıdan itibaren
ise “şuun-ı maarif/dar’ül-muallimin şuunu” adıyla yer alan kısımda da eğitim bilimleri ile ilgili
gelişmelere yer veren makaleler bulunmakla beraber bu kısmın da düzenli olarak her sayıda
bulunduğunu söylemek mümkün değildir.
Derginin her bölümü kendi içerisinde sayfa numarasına sahiptir. Yani her bölüm ayrı olarak
birden başlamıştır. Bu sayfa numaraları sonraki sayıda kaldığı yerden devam etmektedir. Her
on sayıdan sonraki sayıda sayfa numaraları yeniden başlamıştır. Böylece 10 sayılık bir cilt
meydana getirilmiştir.
1.2.2. Terbiye
Derginin üzerinde çalışılan on sayısı, Şubat 1927 ve Şubat 1928 tarihleri arasında
çıkarılmıştır. Dönemin Maarif Vekâleti Terbiye Dairesi tarafından yine aynı dairenin
matbaasınca ayda bir defa olmak üzere basılmıştır. İncelenen bu on sayıya bakıldığında
belirtilen zaman aralığındaki bazı aylarda çıkarılmadığı gözlenmiştir. Her sayının kapağında
o sayının numarası, tarihi, hangi kurum tarafından çıkarıldığı ve sayı içerisindeki yazar ve
yazıların isimleri gibi bilgiler yer almaktadır. Derginin fiyatına dair bir bilgiye
rastlanmamaktadır.
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Dergi, çeşitli konu başlıkları altında eğitim ve öğretim konularını ele almıştır. Dergi içerisinde
teorik bilgilerin yanında bunların pratiğe dökülmesini sağlayacak bölümlere de yer
verilmiştir. Bunların yanı sıra dergi içerisinde anlatılanları destekleyen resim ve şekillerin
varlığı da dikkat çekmektedir. Dergide diğer dergilerde olduğu gibi bir ser-muharrirlik
durumu söz konusu değildir. Dergide dönemin ileri gelen eğitimcileri makalelerini
yayımlamışlardır.
Derginin sayfa numaraları birinci sayıdan itibaren incelenen diğer dergilerde olduğu gibi
birden başlatılarak ara vermeden devam ettirilmiştir. Ancak beşinci sayıdan itibaren her
sayının sayfa numarası yeniden 1’den başlatılmıştır. Derginin üzerinde çalışılan bu on
sayısına Ankara’daki Milli Kütüphanedeki nüshalarından ulaşılmıştır. Kütüphanede 20 cm.
boyutundaki derginin yer numarası 1957 SA 13’tür.
1.2.3. Yeni Mekteb
Yeni Mekteb dergisi, Üsküp’te 1911-1913 yılları arasında (1911 yılının nisan ayından
itibaren) her ayın sonunda çıkarılan, Kosova Matbaasında basılan, genellikle eğitimle ilgili
yazıların yayımlandığı bir dergidir. Bu derginin çıkarılmasında Üsküp Dar’ül-muallimin
Rüşdiyesinden bir heyet görev üstlenmiştir. Heyetin başında Üsküp Dar’ül-muallimin
Rüşdiyesi Müdürü Sabri Cemil Bey yer vardır. Sabri Cemil Bey, aynı zamanda bu derginin sermuharrirliğini yani başyazarlığını da yapmıştır.
Derginin nüsha fiyatı 50 para olarak belirlenmiştir. Senelik aboneliğin bedeli ise Üsküp için
12, diğer yerler için 15 kuruş şeklinde kararlaştırılmıştır.
Yeni Mekteb dergisinin her sayısı “Nazariyat” ve “Tatbikat” olmak üzere iki kısımdan
oluşmuştur. Nazariyat kısımlarında verilen teorik bilgilerin yine tatbikat kısımlarında
bunlara uygun olarak pratiğe aktarıldıkları görülmektedir. Ayrıca özellikle el işlerine yönelik
açıklamaları desteklemek amacıyla şekillere ve resimlere yer verilmiştir. Derginin sayfa
numaraları birinci sayıdan itibaren hiç kesilmeden birden başlatılarak devam ettirilmiştir.
Derginin üzerinde çalışılan on dört sayısına, “Hakkı Tarık Us Kolleksiyonu”ndan ulaşılmıştır.
Bu derginin Ankara’daki Milli Kütüphanede sadece yedinci ve on üçüncü sayıları
bulunmaktadır. Kütüphanede 27 cm. boyutlu derginin yer numarası 1962 SB 275’tir.
2. YÖNTEM
Araştırmada kullanılan yöntem, tarihsel (historical) yöntemdir. Nitel bir özelliğe sahip olan
bu yöntemde verilerin toplanma yollarından biri olan “doküman incelemesi” kullanılmıştır.
Adı geçen dergilerde yer alan dil bilgisi öğretimi ile ilgili makaleler, veri tabanı olarak
değerlendirilmiştir. Bu makaleler, öncelikli olarak günümüz harflerine çevrilmiştir. Daha
sonra elde edilen veriler, dil bilgisi öğretiminin mevcut literatürü ile karşılaştırılarak
değerlendirilmeler yapılmaya ve sonuçlar ortaya konmaya çalışılmıştır.
3. BULGU VE YORUMLAR
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Dergilerde yayımlanan makalelerden elde edilen veriler ışığında, bulguların "dil bilgisi
öğretimi" ve "yazım kuralları ve noktalama işaretleri" başlıkları altında değerlendirilmesi
uygun görülmüştür.
3.1. Dil Bilgisi Öğretimi
İnsanın sosyal bir varlık olması, onun ait olduğu toplumun diğer bireyleriyle sürekli iletişim
halinde bulunmasını gerektirmektedir. Bunun için insan, pek çok iletişim aracını kullanır.
Kullandığı iletişim araçları içerisinde ise dil, en kullanılışlı olanıdır. Çünkü dil, diğer iletişim
araçlarının yetersiz kaldığı durumlarda bile her türlü varlığı, kavramı ve düşünceyi anlatmaya
yeter niteliktedir. İletişimde böylesine önemli bir rol oynayan dilin özelliklerini ve kullanım
esaslarını bilmek, iletişimin başarılı olması için ön plana çıkarılması gereken bir durumdur.
Bu bağlamdan hareketle dilin ses, şekil ve cümle yapılarını birtakım yöntemler vasıtasıyla
öğrencilere kazandırma ve öğrencilerin dili etkili ve doğru kullanmalarını gerçekleştirme
süreci olan dil bilgisi öğretiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Çünkü dil bilgisi; bir dili ses, şekil
ve cümle yapılarıyla dilin çeşitli ögeleri arasındaki anlam ilişkileri açısından inceleyen,
bunlarla ilgili kuralları ve işleyiş özelliklerini ortaya koyan bir bilim dalıdır. Dil bilgisi; bütün
bu özellikleri ile dinleme, konuşma, okuma, yazma becerileri ile iç içe bir durum sergileyerek
dili her yönüyle etkili kullanma yollarını öğretir (Akkaya, 2011: 5-6). Tarihsel süreçte, dil
bilgisi, II. Meşrutiyet Dönemi’nde de üzerinde durulan bir konu olmuştur. Dolayısıyla
dönemin eğitimcileri dil bilgisinin tanımını ve gayesini açıklamaya çalışmışlardır. Örneğin Ali
Nusret Bey, Tedrisat Mecmuası’nda yayınlanan “Sarf ve Nahv-i Osmani Tedrisatına Dair”
başlıklı makalesinde dil bilgisinin ne olduğuna dair açıklamalarını şöyle ifade etmiştir: “Sarf,
müfredat-ı elfazdan; nahv, elfazın terkibatından bahseder. Elfaz hadd-ı zatında haiz olduğu
manaya ve kelamda ifa ettiği hizmet nazaran kendisine arız olan tahavvülata göre tasnif ve
izah edilir. Buna ‘sarf ve nahv’ denir.
Sarf ve nahvin mevzusu kelimat ve gayesi o kelimatı ifade olunarak maksada nazaran istimal ve
idaredir. Kelimatın bu gaye nokta-i nazarından tasnifi ile kavaid-i sarf ve nahvin istihracı için
‘kelam’ esas ithaz olunmak lazımdır. Çünkü o tasnifât ve kavaid hep umur ve ahvâl-i muhtelifeyi
söylemek, söyleşmek için kullandığımız ana lisanından keşf ve istihrac olunmuştur. Lisan-ı
kavaidden çıkmıştır. Ortada bir ‘söz’ olmadıkça ne tasnif ne de kavaidi istihrac mümkündür.
Gerek kelimeyi isim, sıfat, zamir, fiil gibi sınıflara gerek cümleyi tame, asliye, mütemmime gibi
kısımlarla ayırmadan evvel herhangi bir maksadımızı doğru yazabilmek için bu tasnife ve buna
müteferri kavaide ihtiyacımız olduğunu anlamalıyız. Alelhusus çocuğa bu ihtiyacı iyice ihsas
etmek lazımdır. Kelimelerin gerek bizatihi haiz oldukları manaların farkları gerek ibare
arasında kendilerine arız olan tahavvülatı anlar, çocuklar kendi kendilerinden istihrac edecek
surette ‘sözler’ tertip etmelidir. Çocukların aklı bu farklara iyice kandıktan sonra artık kelimatı,
cümleleri birer hususi nam tahtında tasnif ve taksim edilmekten başka bir şeye hâcet kalmaz.
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İşte sarf ve nahiv tedrisatına behemehâl bu nokta mebde-i hareket olmalıdır: evvel söz sonra
tasnif ve kaide (Ali Nusret, 1326/1910: 208).”
Ali Nusret Bey’in bu ifadeleri, dil bilgisine yönelik tariflerin ve ulaşılmak istenen hedeflerin
aslında bugünkülerden çok da uzak olmadığının göstergesidir. Çünkü yazıda bahsi geçen
kelimelerin çıkış noktaları, sınıflandırılması, dilin kuralları, düşünceleri doğru ifade
edebilmek için bunların bilinmesi gibi unsurlar bugün de dil bilgisinin üzerinde çalıştığı
konular olarak görülmektedir.
Bir dili bütün yönleriyle inceleyen dil bilgisinin kendi içerisinde bölümlere ayrıldığını
söylemek mümkündür. Dilin seslerini inceleyen kısmına ses bilgisi (fonetik), kelimelerin şekil
ve yapısını inceleyen kısmına şekil bilgisi (morfoloji), kelime ve şekillerin kaynağını inceleyen
kısmına türeme bilgisi (etimoloji), kelime ve şekillerin manalarını inceleyen kısmına mana
bilgisi (semantik), kelime ve şekillerin birbiriyle olan ilişkilerini ve cümleleri inceleyen
kısmına da cümle bilgisi (sentaks) adı verilmektedir. Fakat dilin seslerden cümleye kadar bir
bütün olması az önce sayılan kısımların birbirinden ayrı olarak değerlendirilmesinin önüne
geçmektedir. Dolayısıyla dil bilgisi öğretiminin bir bütün halinde görülmesi gerekmektedir
(Erdem, 2007: 9).
Dil bilgisi, sözlü ve yazılı anlatım ile ilişkili öğretilir, bilgiler gerçekten yaparak-yaşayarak
öğrenilirse dil bilinçli olarak edinilir. Bu durum kendisini özellikle cümle kuruluşlarında
gösterir. Aksi takdirde dil bilgisi, bir kimsenin daha çok ve daha nitelikli yazmasına etki
etmemektedir (Binbaşıoğlu, 1991: 161).
Bugün okullarda yapılan dil bilgisi öğretimine dair çalışmalar, bu öğretimde bazı
aksaklıkların olduğunu göstermektedir. Bu aksaklıkların çoğunluğunun öğretmen ve
materyal gibi unsurlardan kaynaklandığı görülmüştür. Öğretmenler, dil bilgisi öğretiminde
çağdaş yöntemlerden habersiz olarak kendilerine öğretildiği gibi geleneksel yöntemleri
kullanmaktadırlar. Ders kitapları ile öğretmenler arasındaki tanımlama ve sınıflamaya
yönelik görüş farklılıkları öğrencilerin kafasını karıştırmaktadır. Yine dil bilgisinin
uygulamadan uzak ayrı bir dersmiş gibi okutulması da bu öğretimin diğer dil becerilerine
destek olmasını olumsuz etkilemektedir. Öğretmenlerin kuralların veriliş amaçlarına
değinmemesi de öğrencilerin dil bilgisi öğretiminde neyi, niçin öğrendiklerine dair fikirlerini
karıştırmaktadır. Ayrıca dil bilgisi öğretiminde kullanılan materyalin eksikliği ve yetersizliği
de derslere aktif katılımı olumsuz etkilemektedir (Akkaya, 2011: 10-11). Dil bilgisini olumsuz
etkileyen bu unsurların farkında olan Ali Nusret Bey, yukarıdaki makalesinin başka bir
kısmında dil bilgisi dersinde bilgi aktarımında kullanılacak örneklerin ve diğer malzemelerin
öğrencilerin günlük hayatta tanıdığı şeylerden oluşmasını, dersin konusuna uygun olmalarını,
bunların öğrencilerin zihninde iyice canlandırıldıktan ve öğretilecek konunun ipuçları
verildikten sonra verilmek istenen dil bilgisi kaidelerine geçilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Ayrıca verilen bilgilerin birebir aynısı ezberden öğrencilerden istemek yerine öğrenilenlerin
öğrencilerin kendi cümleleriyle de söyleyebilmelerine olanak tanımanın önemini
vurgulamıştır. Bunun aksi bir durumda öğrencinin altı boş bir öğrenme gerçekleştireceğini
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söyleyerek öğrenilenlerin kısa zamanda unutulacağının üzerinde durmuştur (Ali Nusret,
1326/1910: 208-210). O dönemde de dil bilgisinin ayrı bir ders olamayacağı, dil öğretimine
dair bütün etkinliklerde dil bilgisinin öğretimine dair bilgilerin verilebileceği, verilecek
bilgilerde öğrencinin özelliklerine önem gösterileceği, ezberden ziyade sezdirme yoluna
gidileceği, öğretmenin önceden hazırlık yapacağı, öğrencideki hataların hiddetten uzak bir
tavırla düzeltileceği gibi düşüncelerin hâkim olduğu görülmektedir. Nitekim bu düşünceler,
günümüz yapılandırmacı eğitim etkinlikleri içerisinde varlığını devam ettirmektedir. Yine
yukarıdaki ifadeler içerisinde o dönemde yaşanan materyal eksikliğine dair izler de
görülmektedir. Bu durum, günümüzde yaşanan aynı sıkıntının eskiden beri var olduğunu
ortaya koymaktadır.
Dil bilgisi öğretiminde kullanılan strateji yöntem ve tekniklerin temel amacı, hedef kitleye
dilin sistematik yapısını kavratırken aynı zamanda o dili sevdirmek olmalıdır (Şahbaz, 2012:
1). Dolayısıyla dil bilgisi öğretiminde yöntem belirlenirken hedef kitlenin ihtiyaçları ve
öğrenme amaçları mutlaka dikkate alınmalıdır. Çünkü bilgi edinmek isteyenle bilimsel
çalışma yapmak isteyen kişiye aynı öğretimi yapmak sıkıntılara yol açabilecektir. Bu durum
göz önünde bulundurularak dil bilgisi öğretiminde tümevarım, tümdengelim, çözümleme,
birleşim, dramatizasyon, gösterip yaptırma, anlatma, soru-cevap, buluş yoluyla öğretme gibi
yöntemler kullanılabilir. Ancak hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın öğrencinin mümkün
olduğunca sürece aktif olarak katılmasını temin etmenin verilen bilgilerin kalıcılığına ve
başarıya olumlu katkı yapacağı unutulmamalıdır (Çeçen, 2007: 15-19).
Dil bilgisi; doğru düşünme, konuşma ve yazmaya destek veren bir alan olarak karşımıza
çıkmaktadır. Dil bilgisi öğretimini başarılı bir şekilde alan öğrenciler; dillerinin imkânlarını,
sınırlarını ve gizli gücünü ortaya çıkarırlar. Böylelikle dile karşı özgüvenin oluşması, dil
öğretiminin standartlaşması, anlama ve anlatmaya dayalı performansın artması, çözümleyici
düşünmenin gelişmesi, dilin kötü kullanımının önüne geçilmesi gibi durumlar rahatlıkla
gerçekleştirilebilir. Dil bilgisi öğretimi süreçlerinde edebi metinlere öncelik verilmesi
gerekmektedir. Çünkü dil bilgisi, öğrencilerin kişisel hayatlarıyla okudukları edebi eserler
arasındaki bağı kurgulamaktadır. Böylece öğrenciler, kişisel dil tecrübelerinden duygularını
açıklama sürecini yakalayarak kelimelerin anlatım gücünü görebileceklerdir. Dolayısıyla dil
bilgisi öğretimi için dil becerileri kazandırmada kendi başına bir amaç değil amaca ulaşmada
faydalanılacak bir vasıtadır demek yanlış olmaz. Bu vasıtanın kurallarını öğretirken de ezbere
dayalı bir yol izlemek istenilen faydayı vermeyecektir. Kuralların öğretiminde öğrenciyi
tatmin edecek yeterlikte bilgiler; zengin örneklerle, öğrenciyi uygulamaya sokacak
durumlarla verilmelidir (Erdem, 2007: 18-22). Ne var ki günümüz dil bilgisi öğretiminde
ağırlıklı olarak kural ve tanımlar hakkında bilgi verme üzerinde durulmaktadır. Böyle bir
durumun varlığı öğrencinin ezber düzeyinde kalmasına ve öğrencinin işi uygulamaya
dökememesine neden olmaktadır. Bu bağlamdan hareketle eğer dil bilgisi öğretimi sadece
kural ve tanımları ezberlemekten ibaret olsaydı öğrenci bunları öğretmene ihtiyaç duymadan
kitaplardan da okur öğrenirdi demek yanlış olmaz (Erdem ve Çelik, 2011: 1034).
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Dil bilgisi öğretiminin başarıya ulaşması için bazı temel ilkelerin göz önünde bulundurulması
önem taşımaktadır. Bu ilkelerin en başında yapılan etkinliklerin başlangıç noktasının
öğrencilerin konuşma, yazma, okuma becerilerinin olması gelmektedir. Öğrencilerin bu
becerilerde aldıkları mesafe, dil bilgisi öğretiminde yapılan etkinliklerin başarısını
gösterecektir. Etkinlikler süresince öğrencilerde karşılaşılan hatalara hemen müdahale
edilmeli ve düzeltilmelidir. Dikkat edilecek diğer bir ilke de dil bilgisine dair aktarılan
kuralların mümkün olduğunca basite indirgenmesidir. Çünkü küçük yaştaki öğrencilerin
genellemelere dayanan soyut kuralları kavraması zor olacaktır. Bunun için öğrencilerin
dillerinden hareketle bol örnekler üzerinde gözlemler yaptırmalı, ezbere kural verme yerine
sezdirme yoluna gidilmelidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey, basitleştirme adına
çalışmaları değersiz kılmamaktır. Çalışmalar pratik olmakla beraber eğitici-öğretici olmalıdır
(Kaygusuz, 2006: 27). Birey, çocuk yaştayken ana dilinin yapısını ve gramerini sezerek
konuşmayı öğrenmektedir. Farkında olmadan gerçekleşen bu süreç, çocuk okula gelinceye
kadar tamamlanmış olmaktadır. Dolayısıyla dil bilgisi, ana dille ilgili sezgi yoluyla zaten
kazanılmış olan bilgiyi açık hale getirmektedir (Dolunay, 2010: 279). Ali Nusret Bey, aynı
makalesinin başka bir kısmında bir ders örneğine yer vermiştir. İsim konusunun öğretilmeye
çalışıldığı bu ders örneğindeki ifadeler yukarıda sözü edilen dil bilgisi öğretimine dair
ilkelerin yansımalarını taşımaktadır:
“Ders Numunesi
‘İsim’
Şakirdlere birbirini müteakib kendi isimleri sorulur. Onlar ayrı ayrı cevaplar verirler:
- Benim ismim Şakir’dir.
- Benim ismim Yusuf’tur.
- Benim ismim Halil’dir.
- Demek ki şu sınıfta bulunan bütün çocukların bir ismi vardır. Öteki sınıftakilerin de var mıdır?
Ben: ‘Şakird’ diyecek olsam bana kim ses verir? Demek ki şu ‘şakird’ kelimesi bir küçük çocuğu
tanımaya yarar. Bu onun ismidir.
Evinize gidiniz. Bir kediniz var. Onu çağırmak istiyorsunuz. Ne dersiniz? Ya ‘pamuk’ ya ‘tekir’
değil mi? Siz ‘pamuk, pamuk’ dediğiniz gibi o, koşar, yanınıza gelir. Demek ki şu ‘pamuk’
kelimesi de onun ismidir. Daha başka kedi isimleri bilirseniz söyleyiniz.
İşte görüyorsunuz ki insanlar gibi hayvanların da isimleri vardır.
Biz hangi memlekette oturuyoruz? Türkiye değil mi? Türkiye’nin çok şehirleri vardır. Biz şimdi
hangisindeyiz? “İstanbul”da.
Buraya gelmeden evvel de ihtimal ki başka bir şehirde idik. Mesela ‘Edirne’de. İnsanların,
hayvanların isimleri olduğunu öğrenmiş idik. Şimdi memleket, şehir, köy gibi şeylerin de isimleri
olduğunu anlıyoruz.
Hülasa edelim:
Bana ‘Bekir’ deniliyor. ‘Bekir’ benim ismimdir.
Bir kedi bilirim ki ‘pamuk’ diye çağırıyorlar. ‘Pamuk’ bu kedinin ismidir. Benim oturduğum köye
‘Ayastefanos’ diyorlar. ‘Ayastefanos’ bu köyün ismidir. Öyle ise kaide şudur: Bir kimsenin, bir
hayvanın, bir şeyin ismini bildirmeye yarayan kelime bir ‘isim’dir.
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Muallim efendi çocuklara arkadaşlarından on-on iki tanesinin ismini söyletir. Bu isimleri kara
tahtaya yazar. İmlalarını gösterir. Sonra siler. Çocuklar bu isimlerden beş altı tanesini tekrar
yazarlar.
İsm-i Has / İsm-i Cins
- Sizin isminiz nedir? Sağ tarafınızdaki efendinin ismi nedir? Ya soldakinin? Demek ki size
mahsus olan ‘Şakir’ ismi yanınızdakine de mahsus değildir. Çünkü onun ismi ‘Yusuf’tur.
Birine mahsus olan bir şeye has denilir. Sizin hepinizin birer isminiz vardır ki ayır ayrı
kendilerinize mahsustur. Bu, her birinizin ayrı ayrı ‘ism-i has’ıdır. Şakir, Yusuf, Halil, Bekir ism-i
hastırlar.
Lakin şayet size yolda adamın biri tesadüf edecek olursa ism-i hasınızı bilmez. Hepinize birden
‘çocuklarım’ diye hitap eder. Size ‘geliniz çocuklar’ diyecek olursa hep birden koşarsınız. Çünkü
‘çocuk’ kelimesi de sizin isminizdir. Ama bu hepinize mahsustur. İçinizden birine ‘has’ değildir.
Bu, yani çocuk umumi bir isim olduğu için buna ‘ism-i amm’ deniyor.
‘Adam’ kelimesi bir ism-i has mıdır? Yoksa ism-i cins midir?
Demin yahut geçen ders pamuk isminde bir kediden bahsediyorduk. Kedinin adı pamuk
olduğunu bilmeyenler onu bu isim ile çağırabilirler mi? O halde ondan bahsetmek icab edince ne
derler: ‘Kedi’ derler değil mi? ‘Kedi’ kelimesi de pamuğun ismidir. Lakin ona benzeyen umum
hayvanların ismi de ‘kedi’dir. Onun için ‘kedi’ kelimesi ‘ism-i amm’ dır.
‘Ayatefanos’ ta oturuyoruz. Lakin oranın ismini bilmeyen ilk defa oraya gelen seyyahlar ne
derler? ‘Köy’ derler değil mi? Öyle ama civarımızdaki falan, falan yerlere de umumen öyle derler.
Demek ki ‘köy’ kelimesi de bir ‘ism-i amm’dır.
Bu halde anlaşılıyor ki iki nev isim vardır: İsm-i has, ism-i ‘amm. Hülasa edelim:
‘Şakir’ bir isimdir. Lakin arkadaşımın ismi öyle değildir. Onunki ‘Yusuf’tur. ‘Şakir’ ancak bazı
çocukların ismidir. Onlara mahsustur. İşte bu ‘ism-i has’tır. Lakin Şakir, Yusuf, Halil, Bekir hep
çocukturlar. Hepsi hakkında söylenebilen ‘çocuk’ kelimesi bir umumi isimdir. Yani ‘ism-i
amm’dır.
‘Pamuk’ kelimesi ise bütün kedilerin ism-i ammıdır.
‘Ayastefanos’ benim oturduğum köyün ism-i hasıdır. ‘Kâğıthane’, ‘Çobançeşmesi’ de köydürler.
‘Köy’ kelimesi onların ism-i ammıdır.
Kaide – İsm-i has bir kimsenin, bir hayvanın yahut bir şeyin hususi ismidir. İsm-i amm aynı
cinsten bütün kimselere, bütün hayvanlara ve bütün şeylere söylenebilen bir isimdir.
Muallim efendi bu dersler içinden şakirdlere kendi isimlerini, civardaki çocukların isimlerini,
onların buldukları kasaba ve köyün yahut mahallenin isimlerini söyletir. Ders hep çocukların
bildikleri şeyler üzerinde cereyan etmelidir. Sonra on on iki tane ism-i has ve ism-i amm yazarak
ve yazdırarak tefrik ettirir (Ali Nusret, 1326/1910: 211-214).”
Ali Nusret Bey’in bu ders örneği, günümüz Türkçe Öğretim Programı’nda kabul edilen
yapılandırmacı yaklaşımın pek çok unsurunu barındırmaktadır. Örnekler öğrencilerin günlük
hayatında rastlayacağı ve anlayacağı şeylerden seçilmiş, bol örnek kullanımına gidilmiş,
öğrenciler sürecin içerisine dâhil edilerek çıkarımlarda bulunmalarına çalışılmış, isim
konusuna ilişkin kural ve tanımlar ilk başta ezber olarak değil öğrencilere sezdirilip
benimsetildikten sonra verilmiştir. Bu şekilde bir ders anlatımının önemi üzerinde aynı
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dönemin başka eğitimcileri de durmuştur. Eğitimcilerimiz, başarılı bir bilgi ve beceri aktarımı
için nasıl bir yol takip edilmesi gerektiğini tartışmışlardır. Osmanlı Dönemi’nde öteden beri
uygulanan programlara ve ders işleme yöntemlerine özellikle II. Meşrutiyet Dönemi’nden
itibaren yoğun eleştiriler yapılmıştır. Özellikle okullardaki derslerde olması gereken “usul-i
tedris”in tamamen zıddı uygulamaların, bir hastalık gibi her yeri sardığı düşünülmektedir.
Kullanılan “istintane ve takrir” yöntemi geleneksel hale gelerek öğrenciler arasında
ezberciliği, kuru bilgi yığınlarını zihinlerde depolamayı yerleştirmiştir. Çocukların
anlamayacağı şeyler, ağır dille verilmekte ve böylelikle çocuk, bir şeyler üretmekten uzak ve
pasif bir kimliğe bürünmektedir (Ergün, 1987: 9 ).
Dönemin en önemli eğitimcilerinden biri olan Satı Bey, Tedrisat Mecmuası’nda yazdığı
makalelerde konuya ilişkin düşüncelerini dile getirmiştir. Örneğin “Usul-i Takrir ve Usul-i
Tekşif” adlı makalesinde “…Tekşif tarzında ise muallim öğreteceği şeyleri doğrudan doğruya
söylemekten ihtiraz eder, onları- kendisi söylemeden evvel- talebeye keşfettirmeye çalışır; takrir
ve tefhime değil, talebenin zihninde ‘tevlid ve tekşif’e gayret eder. Onlara yalnız anlayıp
anlamadıklarını meydana çıkarmak için değil, fazla olarak öğretmek istediği hakikati
kendiliklerinden keşfetmelerini temin etmek için sual sorar…” sözleriyle ilk önce “usul-i
tekşif”in tanımlamasını yapmıştır (Satı, 1326/1910: 59). Bu tanımlamanın ardından da söze
devam ederek öğretmenlere bu metodun uygulanması adına rehber olması için örnek bir
ders uygulamasını kaleme almıştır:
“Sarf Dersine Misal: Farz edelim ki bir muallim sarf-i Osmani’den ‘cem kaidesi’hakkında bir
ders verecek.
Muallim, takrir usulünü takip ettiği takdirde bu derse ait misalleri ve tarifleri hep kendisi
söyleyecek cemin tarifini takrir ederek anlatacak, buna dair misaller gösterecek, bu misalleri
izah edecek, sonra cemin kaidesini söyleyecek, buna dair de misaller zikredecek; çocuklara
yalnız bunları anlayıp anlamadıklarını tayin için sual edecek; ‘anladınız mı, cem neye derler,
cemin kaidesi nedir, … kelimesi cemi midir, müfred midir, bunun cemi nasıl gelir, şunun müfredi
nedir’ yolunda sualler soracaktır. Çocuklar, ders takrir edilirken yalnız dinleyecekler; sual
sorulduğu vakit ise muallimin söylediklerini ya tekrar veya taklit etmeye mecbur olacaklardır.
Muallim, tekşif usulünü takip ettiği takdirde ise cemin tarifini ve kaidesi hakkında hiçbir şey
söylemeksizin sualler sormaya bayacak; bir kelimenin müfredi ile cemini- müfred ve cem
tabirlerini istimal etmeksizin- zikrederek bunların arasında ne fark olduğunu soracak; mesela
tahtanın üzerine ‘ağaç’, bunun biraz ilerisine ‘ağaçlar’ kelimesini yazacak; sonra bunların
arasında ne fark vardır?, ağaç denildiği vakit ne anlarsınız?, ağaçlar denildiği vakit ne
anlarsınız?, ne vakit ağaçlar dersiniz?, ne vakit ağaç dersiniz?.. ‘Ağaç’ kelimesi ile bir cümle
söyleyiniz, ‘ağaçlar’ kelimesi ile bir cümle yapınız. ‘Bahçede bir tane ağacınız var, baktınız,
meyveleri olmuş; babanıza bunu haber vereceksiniz, ne dersiniz? Bahçede beş on tane ağacınız
var, gördünüz ki hepsine tırtıl üşüşmüş, bunu babanıza haber vermek için ne dersiniz?’ gibi
sualler soracak, bu suretle çocukları bu iki kelime arasındaki farka dikkat etmeye ve bu farkı
keşfetmeye mecbur edecektir. Aynı hareketi daha birkaç kelime hakkında da tatbik edecek,
mesela ‘ağaç’ın altına ‘kitap’, ‘ağaçlar’ın altına ‘kitaplar’ kelimelerini yazacak, çocukların dikkat
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ve muhakemesini bunların manalarını mukayeseye sevk edecek bu vech ile devam ederek ‘ağaç’
ve ‘ağaçlar’ kelimelerinin altına dörder beşer kelime yazıp tedkik ettirecek.
Sonra çocukların dikkat ve muhakemesini bu kelimelerin heyet-i umumiyesi üzerine tevcih
ettirecek ‘şimdi bakınız sağdaki kelimeler ile –ağaç, kitap… ile- sonraki kelimeler- ağaçlar,
kitaplar…- arasında manaca ne fark var? Bu taraftakiler kaçar şeye delalet ediyor, bu
taraftakiler kaçar?..’ yolunda sualler soracak ve bittabi ‘bunlar bir şeyin birer tekine bunlar bir
şeyin birkaç tanesine delalet eder’ cevabını alacaktır. Artık talebe müfredler ile cemler
arasındaki farkı ‘keşf’ etmiş, iyice anlamıştır; artık onların zihninde müfredlik, cemlik fikirleri
doğmuş, ‘tevellüd’ etmiştir; bu fikirleri kuvvetleştirmek ve takrir ettirmek için artık muallime
yalnız bir vazife kalmıştır, o da bu fikirleri sühuletle hülasa ve ıhtar edecek olan ıstılah-ı ilmiyeyi
söylemekten, bu ıstılahı öğretmekten ibarettir; muallim o zaman bu taraftakiler gibi bir tek şeye
delalet eden kelimelere ‘müfred’, bir şeyin birkaç tanesine delalet eden kelimelere ‘cem’ derler
diyecek. Bu suretle ‘müfred ve cem’in tariflerine ait olan vazife-yi tefhimiyesini- onları
düşündüre düşündüre onlara keşf ettire ettire- ikmal etmiş olacaktır. Eğer çocuklar Arabi
biliyorsa muallim biraz daha ileriye de gidebilecek ‘acaba ne için müfred demişler?, müfred ne
demektir?, ferd ne demektir?, cem ne demektir?, acaba ne için böyle kelimelere cem demişler?’
yolunda sualler soracak, çocukları düşündürmekte ve keşf ettirmekte devam edecektir…” (Satı,
1326/1910: 59)
Bu makalenin dışında Satı Bey, 1914’te Terbiye Mecmuası’nda yazdığı bir başka makalede de
aynı konuya dair görüşlerini şu sözleriyle tekrar etmiştir:
“…Tekşif usulünün pekçok ve pek büyük muhsinatı vardır. Talebeyi keşf ve muhakemeye alıştırır,
müşahede ve dikkate mecbur eder, derse rabt eder, dersi talebenin zihninde derin bir surette
nakşeder ve onların seviye-i fikriyesinden çok uzaklaşmaktan men eyler. Bununla beraber bu
usulün mahzurları da vardır: Dersin yavaş gitmesine bahusus parçalanıp dağılmasına sebebiyet
verir ve nihayet üzerine tesirini azaltır. Bu muhsinat ile muhazir mukayese, muvazene edilirse
bahusus mahzurlardan ilkinin esasen pek de mahzur olmadığı düşünülürse şüphe yok ki tekşif
usulünün takrir usulüne kat kat müreccah olduğu anlaşılır…” (Satı,1330/1914:144)
Satı Bey’in ortaya koyduğu bu ders etkinliği ve belirttiği diğer görüşleri; öğrenciyi pasif
durumdan çıkarması, sürece katması açısından günümüz eğitim programlarının ön gördüğü
şekildedir. Nitekim okullarımızda uygulanan Türkçe Öğretim Programı’nın öğrenmede temel
aldığı “yapılandırmacılık” düşüncesinde öğrenci, tüm etkinliklerin merkezinde aktif bir
şekilde bulunmaktadır.
Satı Bey’in yanı sıra 1911 yılında dönemin önemli eğitimcilerinden olan Sabri Cemil Bey de
eğitimin geleneksel yapıdan kurtulmasını istemiş, öğretimde uygulanacak en iyi yöntemin
“istikra ve tekşif” olduğunu savunmuştur. Böylelikle öğrenciler, derslere aktif bir şekilde
katılacak ve ezbercilikten kurtulacaktır. Yeni Mekteb dergisinin 1.sayısında yer alan
“Mekteplerimizde Miskinet ve Çare-i İzalesi” başlıklı yazısında bu konunun önemine şöyle
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değinmiştir: “Hülasa etmek lazım gelirse diyebilirim ki mekteplerden miskineti tard için,
çocuklarımızı şetaretli, serbest bulundurmak için evvel usul-i kadime-i tedrisi terk etmeliyiz.
Tekşif ve tevlid suretiyle öğretilen dersler çocuğa mükemmel bir cesaret-i ahlakiye verebilir.
Böylelikle hem öğrenirken fikrini serbest beyan etmeye alışmış, hem de öğrendiğini kolayca
unutmamakla bilahare hatırat-ı ilmiyesini kekelemeden söylemeye muvaffak olmuş olur. Sonra
şu usul-i zinde-i talim ile muallimin bir nazar-ı hayr-hahi, bir tavır-ı inbisat averi tekabül etti mi
çocuklarımız istediğimiz gibi serbest oldu gitti” (Sabri Cemil, 1327/1911: 14-15). Yine bu
doğrultuda Ali Ulvi Bey, Tedrisat Mecmuası’nın 10. sayısında kaleme aldığı bir yazısında
öğrencilerin derse soru-cevap yöntemi gibi yöntemlerle ders sürecine aktif olarak dâhil
edilmesine işaret ederek böyle bir yol izlemenin hem öğrencinin gelişimi hem de diğer
derslere olumlu etkileri üzerinde durmuştur (Ali Ulvi, 1326/1910: 114-117). Ayrıca Ali Ulvi
Bey, bu düşüncelerini destekler nitelikteki bir ders örneğine de bu yazısında yer vermeyi
ihmal etmemiştir.
Günümüzde uygulanan çağdaş eğitim süreçlerinde Bruner’in ortaya attığı “buluş yoluyla
öğrenme” aslında Ali Ulvi Bey, Satı Bey ve Sabri Cemil Bey’in savunduğu, derslerde tatbik
ettiği “tekşif” metodu ile bire bir örtüşmektedir. Buluş yolu; öğrenme ürünü
değerlendirmede, problem çözme tekniklerini öğretmede ve bilimsel süreç becerilerini
kazandırmada öğrencilerde olumlu tutumlar geliştirmektedir. Ayrıca bu yolun en önemli
üstünlüğü; öğrencinin merak güdüsünü uyarması ve güdülenmişlik düzeyini düşürmeden
cevaplarını buluncaya kadar sürdürmeyi sağlamasıdır (Ergin ve Ünal, 2006: 38). Yakın
zamana kadar bilginin ne olduğu ve nasıl oluştuğuna dair aktarılan görüşler; gerçeğin bireyin
dışında olduğu, keşfedildiği ve ortaya çıkarıldığı düşüncelerine dayanmaktaydı. Fakat bu
konudaki yeni görüşler ise bilginin keşfedilmek yerine yorumlandığını, ortay çıkarılmak
yerine oluşturulduğunu savunmaktadır. Dolayısıyla bilgi artık bireyin dışında değil aksine
onun kendi deneyimleri, gözlemleri, yorumları ve mantıksal düşünmeleri ile
oluşturulmaktadır gibi bir durum belirmektedir. Bireyin nasıl anladığını, öğrenmenin nasıl
oluştuğunu açıklayan bu felsefi yaklaşım “yapılandırmacılık” olarak da adlandırılmıştır. Bu
yaklaşımda birey, dıştan gelen uyarıcıların pasif bir alıcısı olmaktan ziyade bunları aktif bir
şekilde özümler, davranışa dönüştürür ve öğrenmeyi gerçekleştirir (Saygın, 2006: 52). Bugün
uygulanması benimsenen bir metodun daha o dönemde Sabri Cemil Bey tarafından dile
getirilip uygulanması dikkat çekicidir. Bütün bu unsurlar, günümüzde modern yaklaşımlar
olarak kabul edilen pek çok uygulamanın aslında eğitim süreçlerimizde çok önceden
kullanıldığını bir kez daha göstermektedir.
Dil, birbiri ile etkileşim içerisinde olan parçaların oluşturduğu bir sistemdir. Dolayısıyla dil
bilgisi dersleri de bu sistemi kavratmakla görevlidir. Birey, yazılı ve sözlü iletişimlerinde
kullandığı ana dilinin kurallarını bu derste öğrenecektir. Yapı ve işleyişini tanıyacaktır.
Okullarda verilen dil bilgisi dersleri “dil öğretmek” için değil “dili öğretmek” içindir. İşte bu
noktadan hareketle “dil öğretmek” ile “dili öğretmek” arasındaki farkı göz önünde
bulundurmak gerekmektedir. Bireye derslerde bir yabancı dili değil ana dilinin kurallarını
öğrendiğini kavratmak şarttır (Karahan, 2009: 27).
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Anlama ve anlatma becerilerinin dil bilgisi dışında zihinsel süreçler gibi birtakım farklı
süreçlerle de ilgili olması, onların dil bilgisinde bağımsız oldukları anlamına gelmemektedir.
Dil bilgisinin diğer dil becerileri ile ilişkisinde önemli işlevlerinden birisi, zihinde meydana
getirilen tasarıların doğru bir şekilde ifade edilmesidir. Dolayısıyla dil bilgisi öğretiminin
alanına giren sözcüklerin söz diziminde doğru yerde ve anlamda kullanılması, eklerin uygun
biçimde getirilmesi gibi etkinliklerin ortaya konması son derece önemlidir (Aytaş ve Çeçen,
2010: 87).
Günümüzde uygulanan Türkçe Öğretim Programı’nda Türkçenin kuralları ile ilgili
kazanımların öğrencilerin düzeylerine uygun olarak ve aşamalı bir şekilde verildiği
görülmektedir. Dil bilgisinde kolaydan zora ilerleyen bir sıra izlenerek konuların birbiri ile
ilişkileri göz önünde bulundurulmuştur. Kuralların verilmesinde uygulamalı örneklere, görsel
materyallere ağırlık verilmesi tavsiye edilmiştir. Ayrıca dil bilgisinin anlama katkısı
dolayısıyla bilgilerin konuşma ve yazma becerileriyle ilişkilendirilmesi, metin veya cümle
bütünlüğü ve bağlamı içinde ele alınması da yine programda vurgulanmıştır (MEB, 2006: 78). Ali Nusret Bey, aynı makalesinde programda belirtildiği gibi dil bilgisi öğretimindeki
bütünlüğe de dikkat çekmiştir:
“…Bir de çocuğun evvelce öğrenmiş olduğu şeyleri unutmadığı hakkında peyda-i itminan etmek
için zaman zaman iade-i müzakerat pek muvaffaktır. Alelhusus ‘sarf ve nahv’ tedrisâtında bir
silsile-i tedrice edilmekte bulunduğu cihetle bu silsileye peyder-i rabt edilecek kavaid
halkalarının rasanetgir-i istikrar olması için esas (ibtida) halkalarının metânet ve
mazbutiyetine halel gelip gelmemiş olduğunu ara sıra muayene etmeye eşit lüzum vardır. ‘Sarf
ve nahv’ dersleri yalnız birbirini takip etmekle kalmayıp aynı zamanda birbirine istinadgâh
olur. Arada boşluklar bırakmanın neticeyi hatar-nak edeceğinde şüphe yoktur…(Ali Nusret,
1326/1910: 210)”
Dil bilgisi konularının birbirini tamamlar nitelikte olduğu, bir konunun iyi öğrenilmeden
ötekilerin öğretiminde başarılı olunamayacağı ve öğretimde sağlam bir şekilde ilerlemek için
öğrencilerin geçmişteki bilgilerinin sık sık kontrol edilmesi gerektiği bu ifadelerle açıkça
ortaya konmuştur. Dil bilgisinin öğretiminde var olması istenen bu noktalar, günümüz dil
bilgisi öğretim süreçlerinde de üzerinde önemle durulan noktalardır.
3.2. Yazım (İmla) Kuralları ve Noktalama İşaretleri
Dil bilgisi öğretimi sürecinde üzerinde durulması gereken diğer bir durum da yazım kuralları
ve noktalama işaretleridir. Çünkü dil bilgisi kuralları, yazma etkinlikleri içerisinde teorik ve
uygulamanın bir arada uygulandığı bütünleşik bir yapıda verilmelidir (Göçer, 2010:181)
Birey, duygu ve düşüncelerini ifade ederken sözlü veya yazılı anlatımlara başvurur. Bireyin
bu anlatım türlerinde gösterdiği başarı, onun kişisel ve toplumsal hayatındaki başarıyı da
beraberinde getirecektir. Çünkü kendisini iyi ifade eden birey, her türlü beklentisini
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gerçekleştirmede önemli bir mesafe kat etmiş olacaktır. Dolayısıyla sözlü ve yazılı anlatımları
geliştirmek adına gerçekleştirilen eğitim süreçlerinin dikkatle değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Bir dilin yazılı hale getirilmesinde uyulan kuralların tamamı o dilin yazım kurallarını
oluşturmaktadır. Yazım; dildeki seslerin, belirlenen şekillerdeki harflerle hecelerin,
sözcüklerin ve cümlelerin önceden konmuş kurallara uygun biçimde meydana getirilmesidir.
Bu kurallara uymak; yazıda birlik ve beraberliği sağlamak, yazmayı ve okumayı
kolaylaştırmak gibi unsurların gerçekleştirilmesinin yanında dil ve kültüre olan saygının
gösterilmesine de yardımcı olacaktır (Karagül, 2010: 62-63). Bunun aksi söz konusu
olduğunda aynı ülke içinde yaşayan insanların iletişiminde önemli problemler ortaya çıkacağı
açıktır. Yazım kurallarının böyle bir öneme sahip olduğu sadece günümüz eğitim süreçlerinde
kabul edilmiş bir durum değildir. Nitekim İhsan Bey, 1927 yılında Terbiye Dergisi’nde kaleme
aldığı “Kelimelerin İmlâsını Çocuklara Nasıl Öğretmeli?” başlıklı makalesinde “Serlevhayı
görünce muhterem meslektaşlarımızdan bir kısmının: ‘hangi imlayı?’ diye dudak bükeceklerini
tahmin ediyorum. Vakıa imlamız, bugün büyük bir teşevvüş içindedir. Ve bu teşevvüş, yalnız
bugüne mahsus değil öteden beri lisanımızda mevcuttur. En eski kitaplara ve hatta müelliflerin
kendi el yazılarıyla yazdıkları nüshalara müracaat ediniz. Bir kelimenin hatta aynı sahifede iki
üç türlü yazıldığını görürsünüz. Arabi ve Farsiden aldığımız kelimelerin imlasına dokunmamayı
vaktiyle esas olarak kabul ettiğimiz için bu gibi kelimelerin imlasında bil-nisbe az çok inzibata
riayet etmişiz. Fakat asıl Türkçeleşmiş olan kelimeleri herkes ictihâdına göre yazmış ve
yazmaya kendisini salahiyattar ad etmiş. Hâlâ da öyle. Her ferd, hiçbir ‘sulta’ ve ‘velâyet’
tanımadan her kelimeyi istediği gibi yazmaya başlayınca arada bir ‘imla inzibatsızlığı’ bir ‘imla
anarşisi’ husûle gelmesi tabiidir. Her ferd, kendi kendine: ‘Şu kelimeyi böyle yazıyorlar ama
mantıksızdır”. Hâlbuki imlada mantıki şekil herkesin kendine göre bulduğu şekil değil ammenin
kabulüne mazhar ve mukarrer olan şeklidir ve bu şekil, bizim içtihadımıza muvaffak kelimesi
bile onu aynen kabul ve istimal etmeye kendimizi mecbur bilmeliyiz. Ecnebi lisanların her
birinde de tezahüren bakılsa imlası mantıksız gibi görünen binlerce kelimelere tesadüf edilir.
Fakat o lisanları yazan hiçbir ferd, ‘mukarrer’ ve binâen-aleyh ‘mantıki’ olan imayı aynen kabul
mecburiyetinden azade görülmüyor… Talebemizin nazarında bir kelimeyi her yerde başka türlü
görmesi hatta bazen aynı sahifede iki üç türlü şekline tesadüf etmesi ve en garibi aynı
mektepteki her muallimin kendine göre bir ‘imla cereyanı’ takip ettiğine şahit olmasıdır. Her
birimiz ‘imla’ hususunda ‘müctehid’likten vazgeçmedikçe kendi kendimizi inzibat altında
yazmaya alıştırmadıkça fikrimce Latin harflerini kabul etmemiz bile anarşiyi izale değil idame
ve tezyid etmekten başka bir şeye yaramayacaktır.
Lisan meselesinin her safhasının milli bir ehemmiyeti haiz olduğunu takdir etmeliyiz. ‘Milli
hars’ımızın en kuvvetli istinad noktası olan lisanımızı bugünkü anarşiden kurtarmayı her
birimiz iş edinmeliyiz…” sözleri ile yazım kurallarının önemine ilişkin düşüncelerini
belirtmeye çalışmıştır (İhsan, 1927: 93-94). İhsan Bey’in bu cümleleri, yazım kurallarının
uygulanması konusundaki önemli bir soruna dikkat çekmektedir. Yazım kurallarındaki keyfi
uygulamaların yarattığı olumsuzluklar üzerinde durulmuştur. Herkesin kendine göre bir
yazım kuralı uygulamasının dildeki birlik ve beraberliği bozduğu, anlaşılmayı güçleştirdiği
ifade edilmiştir. Ayrıca dilin milleti var eden kültürün dayanağı olduğu bir kez daha
vurgulanarak ona zarar verecek bu tür sorunlarla mücadele etme görevi milletin her bireyine
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yüklenmiştir. Günümüz ana dili eğitim süreçlerinde de dili sağlıklı bir şekilde kullanarak
toplumsal birlikteliği sağlama ve dilin kültürel değerini yaşatma maksadıyla yazım
kurallarının kazanımı üzerinde titizlikle durmaya çalışılmaktadır.
Öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki yazım yanlışlarını sadece şekilsel olarak değil anlamsal
olarak da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Çünkü yazım yanlışları beraberinde
anlamsal zayıflığı da getirmektedir. Dolayısıyla yazım yanlışlarını dinleme, okuma ve
konuşma becerileriyle ilişkilendirmek doğru olacaktır. Çünkü anlamı bilinmeyen veya yanlış
bilinen, yanlış dinlenen, yanlış telaffuz edilen ya da okunan kelimelerin yazımı da yanlış
olacaktır (Akkaya, 2013: 35). Ali Nusret Bey, Tedrisat Mecmuası’nın üçüncü sayısında yer alan
“Usul-i İmlâya Dair” adlı makalesinin bir kısmında kelimelerin imlasının öğrencilere
öğretilmesi esnasında başarılı olabilmek için nasıl bir yol takip edilmesi gerektiği hakkında
tavsiyelerde bulunmuştur:
“…Kelimenin dört yâdı vardır:
1- Yâd-ı semisi (işitilen kelime)
2- Yâd-ı merisi (yazılmış olarak görülen kelime)
3- Yâd-ı şefeviyyesi (kelimeyi telaffuz etmek fiili)
4- Yâd-ı tersimiyesi (kelimeyi yazmak hareketi)
İmla taliminden maksatta bu tahatturât-ı muhtelifeyi (yâd-ı telaffuzu) etrafında metin bir
surette cem etmektir. Mesela bir coğrafya dersinde ‘mançuri’ kelimesi zuhur etmiş olsun. Ben
bunu sınıfın mevâcihesinde gayet celi olarak telaffuz ederim. Sonra iyi telaffuz eden Muhammed
ile Halil’e sonra da fena telaffuz eyleyen Bekir ile Hüseyin’e gayet vazih ve celi olarak telaffuz
ettirinceye kadar tekrar ettiririm. Sonra sınıf hep bir ağızdan telaffuz eder. Sonra ben onu
tahtaya yazarım. Sonra bütün sınıf onu üç dört defa yazar sonra da yazdığını okuyarak bitekrar
telaffuz eyler.
Bu kadar da kâfi değildir. Zira bir şey bir kere unutulup da tahattur olunmak için sarf-ı gayret
edildiği takdirde iyice bilenir.
Suret-i anife üzere talim ettiğim kelimeyi kaydederim. Sekiz gün sonra bir ay sonra aynı
mümareseyi daha seri olmak üzere tecdid eylerim. Yeni kelimeleri mütemadiyen tekrar ettirmek
için her hafta iki kere birkaç dakika ihtilas ederim.
İşte tarihte, coğrafyada, hesapta, ilm-i eşyada, ilm-i ahlakta tesadüf olunan yeni kelimelerin
kafesi hakkında bu suretle muamele olununca çocuklar artık hata-yı marufiyeden çabucak
rehayab olurlar. Dersimin başlangıcında şöyle derim: ‘Çocuklarım bugünkü derste şimdiye
kadar görmemiş olduğunuz üç kelime vardır.’ ve dört dakika zarfında tarz-ı meşruh ile kafesi
onun imlasını öğrenirler.
On beş günde bir yapılacak bir istiktab sayesinde tarz-ı meşruh üzere olan telaffuz
temriniyatının hangi çeşit kelimeler hakkında icrası lazım geldiği keşf ve tahkik olunabilir…”
(Ali Nusret, 1326/1910: 85)
Ali Nusret Bey’in bu sözleri, yazım kurallarının öğretilmesinde birden fazla faaliyetin işbirliği
içerisinde yürütülmesinin şart olduğunu belirtmektedir. Etkinlik sürecine okuma, dinleme,
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konuşma ve en sonunda da yazma becerilerinin hep beraber katılmasını isteyen Ali Nusret
Bey, böylelikle öğrencinin birden fazla duyusuna hitap etmeyi hedeflemiştir. Çünkü öğrenci,
ne kadar çok zihinsel faaliyetle bilgiyi edinirse o bilginin kalıcı olacağına vurgu yapmıştır.
Bunların yanı sıra imla öğretiminin sadece lisan dersine mahsus bir şey olmadığını, diğer ders
etkinlikleri içerisinde de imla kurallarının özenle uygulanması gerektiğini savunarak bu
sayede öğrencilerin imla hatalarının en aza indirgenebileceğini ifade etmiştir. Öte yandan
eğitimde tekrar ilkesine de gönderme yapmaktan kaçınmamıştır. İmla öğretimi ile ilgili olarak
Ali Nusret Bey’in 1910 yılında ortaya attığı ve uygulatmaya çalıştığı bu düşüncelerin
günümüzde öğrenciyi merkeze alan öğretim anlayışının gerekleriyle uyuştuğunu söylemek
mümkündür.
Sözlü ve yazılı anlatım arasında bir kıyas yapıldığında yazılı anlatımın daha zor bir süreç
olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü zihinde duygu ve düşünceleri, hayalleri tasarlayıp kalıba
dökmek ve onları sembolleştirerek yazı şeklinde ortaya koymak üst bir beceri
gerektirmektedir. Bu yüzden yazılı anlatım gücünü geliştirmek için diğer dil becerilerinin
desteklediği eğitim süreçlerine ihtiyaç vardır. Eğitim süreçlerinde yazılı anlatımın biçimsel ve
içerik yönünden kusursuz hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Sözlü anlatımda fark edilmeyen
veya dikkate alınmayan yanlışlıklar, yazılı anlatımda yapılmak istenen etkiyi azaltmaktadır.
Dolayısıyla yazılı anlatım daha çok özen istemektedir. Yazılı anlatımlarda önceden plan
yapılması, etkiyi azaltacak hataların ortadan kalkmasına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.
İçeriğe yönelik zihinsel bir planlamadan sonra yapılacak sayfa düzeni, başlık, yazım kuralları,
dil bilgisi kurallarına uygunluk, noktalama işaretleri gibi biçimsel unsurları içeren bir
planlama da unutulmamalıdır (Kırbaş, 2010: 16-18).
Yazılı anlatımlarda önemli bir yere sahip olan noktalama işaretleri, bir dilin gelişmiş bir yazı
ve kültür dili olarak kendisini göstermesinde etkili bir unsurdur. Ne yazık ki ülkemizde
noktalama işaretlerinin tam anlamıyla değeri çok geç anlaşılmıştır. Avrupa’da önceden beri
bilinçli olarak kullanılan noktalama işaretleri Tanzimat Dönemi ile beraber ülkemize
girmiştir. Bu dönemde çeviri eserlerden görülerek eserlerimize konulmaya başlanan
noktalama işaretleri, Servet-i Fünûn ve Milli Edebiyat dönemlerinde daha özen gösterilerek
kullanılmış ve bu işaretlerin kullanımına dair kuralların yerleştirilmesine çalışılmıştır.
Günümüzde noktalama işaretlerine dair esaslar belirlenmiş ve standartlar oluşturulmuşsa da
noktalama işaretlerinin kullanımına ilişkin sorunların varlığı söz konusudur. Bu sorunların
kaynağında eğitim görmüş insanlar da dâhil olmak üzere insanların noktalama işaretlerini
gereksiz görmesi, konunun önemine inanılmaması, öğretmenlerin bu konuda yetersiz
kalması, kullanımda keyfi arayışlara girilmesi ve yakın zamana kadar gramer kitaplarında
bile geri plana itilmesi gibi unsurlar vardır (Kalfa, 2000: 1-2). Noktalama işaretleri ile ilgili
sıkıntılar, II. Meşrutiyet Dönemi’nde de kendisini göstermiştir. Bu işaretlerin ihmal
edilmesinden duyulan rahatsızlığı dönemin eğitimcileri dile getirmekten kaçınmamışlardır.
Örneğin Ali Nusret Bey, Tedrisat Mecmuası’nda yazdığı “Tenkite Dair” adlı makalesinde
“…Yalnız bizim imla derslerinde hemen hiç nazar-ı dikkate alınmayan bir şey vardır ki o da
tenkiddir. Lisanımızın – velev Avrupa elsinesini takliden olsun her ne sebeple olursa olsun –
bugünkü şive-i beyanına hassaten lisan-ı edebi üslupuna biraz dikkat olununca görülür ki
işarat-ı tenkitiyeden mahrum bir eserden istihrac-ı mani etmek hayli müşkil bir iştir. Artık bu,
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bir emr-i vakidir: Lisanımızın vuzuhu, selamet ve letafet-i kıraatı, suhulet ve sürat-i tefhimi için
işarat-ı tenkitiyeye lüzum-ı katiye vardır. Bunun için tenkit hatalarının da muallimin-i
muhtereme tarafından nazar-ı dikkate alınması arzu edilir…” şeklindeki ifadelere yer vererek
konuyla ilgili düşüncelerini ortaya koymuştur (Ali Nusret, 1327/1911: 168). Bu ifadeler
göstermektedir ki o dönemde Avrupa’daki eserler örnek alınmış olsa dahi yazılı anlatımlarda
noktalama işaretlerine yeteri kadar değer verilmemektedir. Ancak bunun yanlış bir tutum
olduğu gösterilerek noktalama işaretlerinin dil için önemine dikkat çekilmiştir. Kullanılan
dilin açıklığı, kolaylaşması, korunması, güzel okunması ve geliştirilmesi için bu işaretlerin
gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bunların sağlıklı ve hatalardan uzak bir şekilde öğretilmesi
de o dönemin öğretmenlerine görev olarak yüklenmiştir. Nitekim günümüz Türkçe öğretimi
süreçleri içerisinde yer alan yazma etkinliklerinde de mümkün olduğu kadar noktalamaya
önem verilmiş ve noktalama işaretleri, yazarın anlatmak istediği düşünceye ya da paylaşmak
istediği duyguya okurun kolaylıkla ulaşmasını sağlayan yol işaretleri olarak görülmüştür.
Çünkü bu işaretler, karışanı veya karışabilecek olanı ayırmak için kullanılan şeylerdir
(Atasoy, 2009: 28).
Ali Nusret Bey, yukarıda belirtilen makalesinin devamında “…Acaba şu hataların bir kısmı
kelime hatasından daha ziyade şayan-ı dikkat, şayan-ı tevbih olduğu bile iddia edilemez mi?
Acaba bir şakirde ‘ ’حile yazılacak bir kelimeyi ‘ ’خile ve bilakis yazmış olsa bu, neyi ispat eder?
Ya bu kelimeleri hiç görmemiş olduğunu yahut yanlış görmüş bulunarak öylece yazmayı itiyad
ettiğini… Yahut ki imla mualliminin imla tedrisatında elyevm-i tahatturun esbab-ı ruhiyesi
üzerine müesses olan usul-i mantıkıyeyi istimal etmediğini değil mi? Herhalde bu suretle vaki
olan sehv, şakird hesabına pek hafif kusurlardır ki muallimin ve mümeyyizin bunlara karşı biraz
rahim olması münasiptir.
Tenkit hatalarına gelince: Onlardan bazıları hakkında daha ziyade şedid olmak icab eder. İmla
ve kitabet müsveddelerinde şakirdlerin bir cümlenin zat-ı beniyyesindeki başlıca aksamı, efkâr-ı
asliyeyi değil hatta tabii zaruri olarak aksam-ı adideye ayrılan bazı sahifeleri bile işarat-ı
tenkitiye ile tevşih etmedikleri görülmüyor mu? Koca fıkralar, koca sahifeler bir noktasız, bir
virgülsüz devam edip gidiyor. İşte bu gayr-i kabil afvdır.
Şimdiki imla tedrisatında istiktab olunacak metin evvelce kıraat edilir. Şayet şakirdler bir
görüşte daha doğrusu bir işitişte o metnin aksam-ı asliyesini tefrike muktedir değil iseler bu,
mekteplerinde kıraat-ı tefsiriyenin, kitabet derslerinin hüsn-i suretle tedris ve tatbik
olunamadığına delalet eder. Anlaşılıyor ki bu zavallı çocuklar tertib ve tanzim-i efkâr, terkib-i
nutuk ve kelam hakkında hiçbir fikre malik değildirler. Bu ise ya usul-i tedriste büyük bir
nakısanın yahut kendilerinin vahim bir zaaf-ı zekâilerinin amare-i müessifesidir…” ifadelerini
de kullanmıştır (Ali Nusret, 1327/1911: 168-169). Yukarıdaki bu ifadelerde günümüzde de
karşılaşılan sorunlardan söz edilmektedir. Günümüzde olduğu gibi o dönemde de eğitim
görmüş kişilerin dahi noktalama konusunda sıkıntılı olduğu açıklanmaya çalışılmıştır.
Noktalama işaretlerinin kullanımına dair hataların oluşmasına sebebiyet veren öğretmen
yetersizlikleri vurgulanmıştır. Okuma, yazma ve konuşma etkinliklerdeki yetersizliklerin
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noktalamadaki hataları tetiklediği belirtilmiştir. Çünkü öğrencinin okuduğu metinleri
anlamlandırma ve kısımlara ayırma kabiliyetini kazanmasında dil becerilerinin bütün halinde
edinilmesi önemli bir yer teşkil etmektedir. Bunları yeteri kadar kazanamamış bir çocuğun
zihnindeki noktalama işaretlerine dair bilgileri uygulamaya koyması zor olacaktır. Nitekim
noktalama işaretlerinin en büyük işlevi metinlerin anlamlandırılmasına ve kısımlara
ayrılmasına hizmet etmektir.
Metinlere noktalama işaretleri konurken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, bu
işaretlerin anlamı öne çıkaracak şekilde konulmasıdır. Çünkü elindeki metni doğru
anlayabilen okur, o metni doğru bir şekilde seslendirebilecektir. Buradan hareketle
noktalamanın okuyuşa hizmet ettiği kadar metnin doğru anlamlandırılmasına da hizmet
ettiği sonucunu çıkarmak mümkündür. Örneğin işaret kullanılmamış eski metinlerin gerek
yazı çevirilerine (transkripsiyon) gerekse günümüz Türkçesine yapılan dil içi çevirilerine
eklenen noktalama işaretleri, araştırmacının metni doğru anlayıp anlamadığı açısından bir
göstergedir (Atasoy, 2010: 787-788).
Noktalama işaretlerinin kullanımına dair eğitim, çocuklara daha ilkokuldayken verilmeye
başlanmalıdır. Noktalama işaretlerine ilişkin bilgiler, cümleyle birlikte onun bir parçası
olarak verilmelidir. Cümle içerisinde denk gelen noktalama işaretleri sırayla, atlanmadan
verilmelidir. Ancak noktalama işaretleri öğretim aşamasında sınırlı kullanılmalıdır. Eğer
bunun aksi olursa yazı, noktalama işaretlerine boğulacak ve öğrencilerin dikkati bunlara
kayacaktır. Dolayısıyla yazıda noktalama; metnin önünde yer almamalı, anlam karışıklığını
gidermek adına metni tamamlayıcı olmalıdır. Bu şartları gerçekleştirirken yapılan etkinlikler,
teorik bilgilerden ziyade uygulamaya dönük olmalıdır. Noktalama işaretlerinin örnek
kullanımlarına dikkat çekilerek bu işaretlerin olmadığında oluşacak anlam, telaffuz ve okuma
hatalarına dair farkındalık yaratılmalıdır. Bunların yanı sıra noktalamanın önemi
vurgulanarak öğrencilerde konuyla ilgili öğrenme isteği uyandırılmalıdır (Karakoyun, 2010:
14).
Belirtilen bu düşünceleri Ali Nusret Bey’in yukarıda adı geçen “Tenkite Dair” adlı makalesinin
devamındaki “…Hasılı bizce işarat-ı tenkitiye son derecede ehemmiyetli olduğu cihetle bundan
ne muallimlerin ne şakirdlerin tesamuhı kata haiz olamaz. Bilhassa imtihanlarda şakirdlerin
derece-i fehm ve nüfuzlarını anlamak için imla ve kitabet vazifelerinde şu işaratı suret-i
istimallerine bakmak en kestirme çare olur. Kavaid-i Osmaniye’nin en marûf ve ibtidai zavabıt-ı
esasiyesi ile tearız etmeyen yahut pek o kadar meluf ve şedid bulunmayan kelimatın imlası
hakkında müsaidat-ı vasiada bulunmak caiz olsa bile cümle-i muhtelifede yahut aynı cümlenin
aksamı arasında meaninin irtibat ve teselsül-i mantıkiyesini gösteren buna delalet eden işarat-ı
tenkitiye hataları hakkında en küçük sınıflardan itibaren pek şedid davranmak lazımdır.
Çocuklarımızı tarz-ı atik üzere papağan gibi yetiştirmek istemiyorsak dimağlarını
anlayamadıkları şeylerle işgal ve itab etmekten ziyade iman ve intikallerini kırbaçlamak
istiyorsak bu hususlara ehemmiyet-i layıkası ile dikkat etmeliyiz…” sözleriyle ilişkilendirmek
mümkündür (Ali Nusret, 1327/1911: 170).
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Ali Nusret Bey, bu sözlerle noktalama işaretlerinin metnin anlamını ortaya çıkarmadaki
işlevine dikkat çekerek öğrencilerin noktalama işaretlerinin fonksiyonlarını bilip
uygulamadaki başarılarının metni kavrama başarılarına olumlu etki yapacağını açıklamıştır.
Dolayısıyla böylesine önemli bir işleve sahip olan noktalama işaretlerine dair eğitim sürecinin
çocuklara erken yaşlardan itibaren verilmesini istemiştir. Ayrıca bu eğitimlerin verilme
sürecinde ezberden uzak, uygulamaya dönük ve çocuğun dünyasına uygun yöntemlerin
kullanılması gerektiğine dikkat çekmiştir. Bu düşüncelerden hareketle konuyla alakalı olarak
II. Meşrutiyet Dönemi’ndeki Türkçe öğretiminde de günümüzdekine benzer tutumların
sergilendiğini söylemek mümkündür.
Konuşmalarda duygu ve düşünceleri daha iyi ifade etmek için ses tonu güzel bir araç olarak
kullanılır. Ses, kimi yerde yükseltilir kimi yerde alçaltılır. Tonlama ve duraklamalar da
anlatımları destekler. Bunların yanı sıra konuşmadaki jest ve mimiklerden de faydalanılır. Ne
var ki konuşmadaki bu imkânlar, yazılı anlatımlarda yoktur. Yazılı anlatımlarda bu
sayılanların yerini noktalama işaretleri tutmaktadır (Ergin, 2009: 95).
Yazım ve noktalama kuralları; dilin görevini olması gerektiği gibi yapabilmesine, belirli bir
düzeni koruyabilmesine hizmet etmektedir. Ancak bu kuralları beceriye dönüştürmek, sadece
okulların görevi olarak görülmemelidir. Bireyler, aile içerisinden okul hayatına kadar
yaşamın her alanında bu kurallara gereken özeni göstermelidir. Yazım kurallarının yazmada
birliği sağlama, noktalama işaretlerinin de yazının anlaşılmasını kolaylaştırma fonksiyonları
düşünüldüğünde dil bilgisi öğretiminin önemli bir kısmını yazım ve noktalama etkinliklerinin
oluşturduğunu söylemek doğru olacaktır (Erkınay, 2011: 3).
4. SONUÇ
İnsanın iletişim kurmak için kullandığı en kapsamlı araç dildir. Çünkü diğer iletişim
araçlarının anlatmakta yetersiz kaldığı durumları bile dil sayesinde rahatlıkla anlatmak
mümkündür. İletişim açısından böylesine önemli bir fonksiyona sahip olan dilin özelliklerini
bilip esaslarına uygun olarak kullanılması mesaj aktarımında başarıyı arttıracaktır.
Dolayısıyla dilin ses, şekil ve cümle yapılarını sistemli yöntemlerle öğrencilere kazandırmak,
onların dili etkili ve doğru kullanmalarını gerçekleştirmek dil bilgisi öğretimi süreçlerinin
ulaşmak istediği amaçlardır.
Makalelerin değerlendirilmesi sürecinin ardından dil bilgisi öğretiminde istenilen amaçlara
ulaşmak için;
1- Dilin seslerden cümleye kadar bir bütün olduğu göz önünde tutulmalı ve dil bilgisinin
bölümleri (fonetik, morfoloji, etimoloji, semantik, sentaks) birbirinden ayrı ayrı değil iç içe
geçmiş bir şekilde verilmesi,
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2- Dil bilgisinin öğretimi ve kuralları konusunda öğretmenlerdeki, kaynak kitaplardaki görüş
farklılıklarının ortadan kaldırılması,
3- Öğretmenlerin dil bilgisi öğretimi süreçlerinin gerçekleştirirken geleneksel yöntemleri
bırakarak ayrı bir ders gibi değil de diğer dil becerilerine destek olacak şekilde uygulamalı
yöntemler izlemesi,
4- Öğrencilerin neyi, niçin öğrendiklerine dair motivasyonlarının arttırılması,
5- Dil bilgisi öğretimi süreçlerinde hedef kitlenin istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak hangi
yöntem kullanılırsa kullanılsın öğrencilerin sürece aktif katılımının sağlanması,
6- Öğretmenlerin dil bilgisi öğretiminin dil becerilerini kazandırmada tek başına bir amaç
değil amaçlara ulaşmak için bir vasıta olduğunun farkında olması,
7- Etkinlikler esnasında ezbere dayalı teorik bilgilerden ziyade uygulamaya dönük süreçler
yaşatılması,
8- Uygulamalar esnasında öğrencinin yaptığı hatalara anında müdahale edilip hataların kalıcı
olmasının önlenmesi,
9- Konuların ve örneklerin verilmesinde basitten zora doğru bir sıranın izlenmesi ve görsel
materyallere ağırlık verilmesi fayda sağlayacaktır.
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ABSTRACT
Ottoman Empire is a long lived state that reigned for 623 years. This state, in the times it was both economically and
politically powerful, had influenced its neighboring countries. By seeing power in other countries too, it started to get under
the influence of other states after 18th century. The Treaty of Karlowitz in the early 1800s was a turn point on the foreign
language education in the Ottoman Empire. There are differences on the foreign language view of Ottoman public and
intellectuals between before the Treaty of Karlowitz was signed and after it. Until 18th century public spoke Turkish for
Daily life while the language on education medium was Arabic. After tulip period Persian was started to be used.
Throughout this process, Ottoman public, intellectuals and statesmen posed an opposition to other languages. This is
because Turkish, Arabic, and Persian belonged to ‘Dar-al-islam’ and the other languages belonged to ‘Dar-al-harb’. In this
article of mine, the view of Ottoman intellectuals and public on the languages of Non-muslims is explained. To be able to
understand the reaction and irrelevance of Turks about Non-muslims’ languages Ottoman Education Institutes were briefly
looked upon. The view of Ottomans’, after Ottoman Empire lost its power, on foreign languages that they marginalized as
Dar-al-harp languages and the efforts they spent to learn them are discussed. In this article, the reasons why Ottoman
public (Turks) couldn’t learn foreign languages are dealt with and the results are presented to the ones it may concern.
Key Words: Foreign Language, Dâr’ul-Harp, Arabic, French, English

ÖZET
Osmanlı Devleti 623 yıl hükümran olmuş uzun ömürlü bir devlettir. Bu devlet ekonomik ve siyasi olarak güçlü olduğu
dönemlerde etrafındaki devletleri etkilemiştir. 18. yy dan dan itibaren de diğer devletlerin gücünü kabul ederek onlardan
etkilenmeye başlamıştır. 18.yy. başında Karlofça Anlaşması Osmanlı Devletinde yabancı dil eğitimi algısında dönüm noktası
olmuştur. Karlofça Anlaşması’nın imzalanmasından önce Osmanlı halkının ve aydınlarının yabancı dile bakışı ile bu tarihten
sonraki bakışı arasında farklar vardır. 18.yy.’la kadar halk arasında Türkçe konuşulurken, eğitim dili Arapça olmuştur. Lale
Devri ile birlikte Farsça da kullanılmaya başlanmıştır. Türklerin Arapça ve Farsçayı bu derece kabul edip kullanmaları ve
kendi dillerine bu dillerden çok sayıda kelime devşirmelerinin tek nedeni İslam dinine duydukları sevgi ve saygıdır. Bu
süreç içinde, Osmanlı halkı, aydınları ve devlet adamları diğer yabancı dillere, karşı olmuşlardır. Bunun sebebi, Türkçe,
Arapça ve Farsçanın Dâr’ul-İslam Memleketlerinin dili olması; diğerlerinin ise Dâr’ul-Harp memleketlerinin dili olmasıdır.
Bu makalemde, Osmanlı halkı ve aydınlarının gayrimüslim dillerine bakış açısı anlatılmaktadır. Türklerin gayrimüslim
dillere tepkisini ve ilgisizliğini anlayabilmek için Osmanlı eğitim kurumları özetle anlatılmıştır. Osmanlı Devleti’nin eski
gücünü kaybettikten sonra Dâr’ul-Harp dilleri diye ötekileştirdiği yabancı dillere bakışı ve bu dilleri öğrenebilmek için
ortaya koyduğu çabalar anlatılmıştır. Bu makaleyle geçmişte Osmanlı halkının (Türklerin) yabancı dil öğrenememe
nedenleri incelenmiştir. Buradan elde edilen verilerden yabancı dil öğrenememeye giden yollar geçmişin bilgisinden ortaya
çıkarılarak ilgililerin istifadesine sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil, Dâr’ul-Harp, Arapça, Fransızca, İngilizce
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1. GİRİŞ
Dünya var olduğu günden beri her toplum kendi kültürünü oluşturmuştur. Her grup kendi
kültürünü oluşturmanın yanında başkalarından etkilenerek onların kültür öğelerini almıştır.
Kültürler birbirlerini etkilenmişler, kültürel transferlerin yaşanmasına neden olmuşlardır. Kültür
transferlerinde akım ‘üst kültürden alt kültüre doğru olmuştur (Biçer, 2012: 108). Buna örnek olarak,
Orta Asya Türk Tarihine bakılabilir. Çinliler Türklerden önce yerleşik hayata geçtiklerinden Türklere
göre kültürleri daha sabit ve kurallı hale gelmiş, kültürlerini kendilerinden sonraki nesillere daha
kolay aktarabilmişlerdir. Bu da Çin kültürünün Türk kültürü karşısında daha da gelişmesine neden
olmuştur. Bu durumun farkına varan Asya Hun Devleti Hakanı Mete, Türklerin Çinlileşmesinden
endişe ettiğinden, savaşta yendiği Çinlilerin bölgelerine yerleşmek istememiş, onları vergiye
bağlamakla yetinmiştir.
Buna farklı bir örnek ise Uygur Türkleridir. Moğol orduları, Uygur Ordularından daha güçlüdür.
Aralarında yapılan savaşı kazanmışlar ancak Uygur Türklerinin içinde asimile olarak
Türkleşmişlerdir. Çünkü, Uygur Türk kültürü, Moğol kültürüne göre üst bir kültürdür.
Kültürlerin en önemli öğeleri ve taşıyıcıları dil olmuştur. Dil de toplumlar arası kültürel
değerlerin güçlendirilmesinde ve transferinde önemli rol oynamıştır. Başka toplumların bilgilerini,
değerlerini, kazanımlarını öğrenmek isteyen toplumlarda yabancı dil öğrenme isteği artarak devam
etmiştir. Buna başka bir örnek de Akadlar verilebilir. Güçlü Akad orduları Sümer ordusunu mağlup
etmiş, ancak güçlü Sümer kültürü karşısında Sümer dilini öğrenmek zorunda kalmışlardır. Böylece
tarihte ilk defa yazılı ve sözlü yabancı dil eğitimi başlamıştır (Biçer, 2012: 108). Dil öğrenme zamanla
bir zorunluluk haline gelmiştir. Dünya’da ulaşım olanakları arttıkça, iletişim artmış, iletişim arttıkça
küreselleşme hızlanmıştır. Küreselleşme ile birlikte yabancı dil öğrenmek bir zorunluluk haline
gelmiştir (Gökçe & Oğuz, 2009: 20).
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİNİN EĞİTİM KURUMLARI “MEDRESELER”
751 tarihi Türk dünyası için önemli bir tarihtir. Bu tarihte yapılan Talas Savaşı’nda Türkler
Çinlilere karşı Arapların saflarında yer almasıyla birlikte Türk dünyasında İslam Dini hızla yayılmaya
başlamıştır. Din ile birlikte Arapça yabancı dili de Türkler tarafından öğrenilmeye başlanmıştır. Hatta
bu dil o kadar benimsenmiştir ki muhteviyatında bulunan birçok kelime günlük hayatta kullanılmaya
başlanmıştır. Türkler yeni yabancı dilleri olan Arapçayı öğrenmek için açtıkları okullara “Medrese”
denmiştir.
Medreseleri anlayabilmek için tarihi seyirlerine bir bakmak gerekir. ‘Medrese’ kelimesi ‘Arapça ve
Kur’an öğretilen yer’ anlamına gelmektedir. Bu eğitim kurumlarının ilk şeklini Hz. Muhammed
dönemdeki Dar’ul-Kurra’lar olarak görmekteyiz (Tunay, 2013: 210). Hicretten sonra bunların yerini
‘Mescid-i Nebevi’ alacak, ‘Ashab-ı Suffeler’le eğitimine devam edecektir. Bu okulların öğretmenleri Hz.
Muhammed ve onun arkadaşları olmuştur (Unan, 1999). Daha sonra bu mescitler yaygınlaşarak
İslam’ın eğitim-öğretim kurumları olarak faaliyet göstereceklerdir. Selçuklular döneminde bu
mescitlerin yerini, Nizam-ül Mülk tarafında yaptırılan ‘Nizamiye Medreseleri’ alacaktır. Araplardan
etkilenen Türkler eski alfabelerini bırakarak, Arap Alfabesini kullanmaya başlamışlar, dillerine de
Arapçadan bol miktarda kelime aktarmışlardır. Bundan böyle Türkler kullandıkları Türkçe
kelimelerin içine çok miktarda Arapça kelime ilave ederek Türkçeyi başka bir mecraya
kaydırmışlardır. Bu durum bu gün yeni bir dil gibi algılanan (ancak yeni bir dil olmayan) ‘Osmanlıca’
ortaya çıkmasına neden olmuştur (Doğramacıoğlu, 2010: 258), (Ağar, 1968: 4).
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OSMANLI EĞİTİM KURUMLARI
Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükselme dönemlerindeki eğitim kurumlarını aşağıdaki gibi
sınıflandırılabilir. Bunları ilk önce düzenli ve düzensiz yapılar olarak ikiye ayırmak mümkündür.
 DÜZENLİ (RESMİ) EĞİTİM KURUMLARI
o
Mektepler
o
Medreseler
o
Enderun Okulları
o
Askeri Okullar
 DÜZENSİZ (GAYRİ RESMİ) EĞİTİM KURUMLARI
o
Cami ve İbadethaneler
o
Ahi ve Lonca Merkezleri
o
Tekke ve Zaviyeler
o
Saray ve Kütüphaneler
o
Kahveler ve Okuma Salonları (Sönmez, 2013: 163).
Mektep denilen eğitim kurumları, ‘sabî’ diye adlandırılan 5-6 yaşındaki çocukların gittikleri
ilkokullardır. Bu okullar cami yakınlarında ya da cami içlerinde bulunurlar. Dersleri ise
Medreselerden mezun olmuş imam ya da müezzinler tarafından verilirdi. Bu kurumlara ‘Taş Mektep’
Sıbyan Mektebi’ ve ya ‘Mekâtîb-i İbtidâiye’ de denmiştir (Gündüz, 2011: 136).
Medreseler ki Osmanlı Eğitim Sisteminin bel kemiğini oluşturmaktaydı. Bu okullar Osmanlı’da
ilk defa 1330 tarihinde Orhan Bey tarafından İznik’te açıldı. Bundan sonra fethedilen her yere bu
okullardan açılmaya başlandı. Fatih Döneminde bölgenin en gelişmiş Medresesi ‘Sahn-ı Semân
Medreseleri’ İstanbul’da kurulmuştur. Kanuni Döneminde de ‘Süleymaniye Medreseleri’ kurularak
Osmanlı önemli bir eğitim merkezi haline getirilmiştir. Bu okullarda eğitim dili Arapça olmakla
birlikte pratik ve güncel uygulamalarda yörenin ana dilleri kullanılmıştır (Anameriç & Rukancx,
2008: 4).
Bu okullar 7 yaş ile 15-20 yaş arasındaki öğrencilere hizmet vermekteydi. Ortaokul, lise ve
Üniversite gibi hizmet veren bu okullarda dersler Arapça olarak verilmekteydi. Damat İbrahim
paşa’dan itibaren bu okullarda Farsça da öğretilmeye başlanmıştır (Gökçe & Oğuz, 2010: 52).
Yükselme döneminin sonundan itibaren Osmanlı eğitim müesseselerine azınlık okulları da
eklenmiştir (Aydın, 2005: 12). Azınlık okullarının sayıları ve kaliteleri Osmanlı’nın dağılma dönemi
ile artmaya başlamıştır. Osmanlı halkının en zekileri bu okullara giderek yabancılaşma etkisini
giderek artırmıştır.
OSMANLI DEVLETİNDE YABANCI DİL
Osmanlı devletinde 1700 yıllarından önce öğretilen yabancı diller Müslim diller olan Arapça ve
farsça; 1700 lü yıllardan sonra ise gayri Müslim dilleri olan Fransızca, İngilizce, Rumca, Bulgarca,
Almanca, Rusça gibi dillerdir (Ulu, 2014: 602).
OSMANLILARIN YABANCI DİLE BAKIŞI
Osmanlılar İslam dinine duydukları sevgi ve saygıdan dolayı Arapça ve farsça dillerini
benimsemişler, bu dillerden birçok kelime devşirmişlerdir. Halk kendi arasında Türkçe, Arapça ve
Farsça kelimelerden oluşan bir dille (Osmanlıca) anlaşmıştır. Hatta bilim dili olarak medreselerde ilk
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önce Arapça kullanılmış ve daha sonraları da Farsçanın girmesine izin vermişlerdir. Osmanlıların
Arapçayı kullanmalarının nedeni İslam dinine olan saygı ve sevgidir (Özkan, 2010: 1786).
Türklerin Arapça ve Farsça dışında bir dili öğrenmemelerinin nedeni ise Müslümanlar olarak
kendilerini üstün görmelerinden kaynaklanmaktadır. Buna örnek olarak ise Ebussuud Efendiye
sorulan soruları örnek olarak verebiliriz. “Mesele: Padişah-ı âlem-penâh hazretleri bir diyarı feth
ettikte bazı Müslümanlar ol diyarda mütemekkin olup, ol diyarın dilince tekellüm eyleseler şer’an nesne
lazım olur mu? El-cevap: Gayet muztar olup ehl-i İslâm’a dini tefhime kadir olmayıp mühim olan
maslahatı ilâm edince ruhsat vardır”. Başka bir soru ise: “Müslim kâfir dilince zaruretsiz tekellüm
eylese, nikâhına zarar olur mu? Cevap: Zararı mahzdır. Küfrüne hükme olunup avreti tefrik olunmaz”.
Bir diğer örnek ise Vakanüvis Asım Efendi’nin Fransızca öğrenenler için “bazı kısa akıllılar” demesi
Osmanlı aydınlarının yabancı dil öğrenmek isteyenlere karşı bakışlarını göstermektedir. Aydınlar
arasından bir diğer örnek de Ahmet Cevdet Paşa’nın gizli gizli Fransızca çalıştığı, Said Halim Paşa’nın
öğrenciyken Fransızca öğrenmeye çalıştığı sıralarda Ayasofya Camii’nde ders dinlerken Fransızca
Elifba’sını düşürmesi üzerine bir arkadaşı kendisine “aman koynuna sok, arkadaşların görürse dayak
atar” demesi de toplumun yabancı dil öğrenmeye karşı bakışını ortaya koymaktadır. Bütün bunların
bir sebebi vardır. Çünkü Müslümanlığın yaşanmadığı topraklar “Dâr’ul-Harp” olarak ifade ediliyordu;
Müslümanların yaşadığı ve Müslüman inancına göre yönetilen yerlere “Dâr’ul-İslam” deniyordu.
1869 lu yıllarda bile medreselerin dışındaki eğitim kurumlarında Osmanlıca olarak bilinen Türkçe ile
derslerin anlatılması kararlaştırılmıştır. Buna gerekçe olarak da: “bir milletin eğitimde ilerleme
sağlamasını, kendi dilinde eğitim öğretim yapmasında aramak gerekir; bir topluma yabancı dille bilim
ve sanatta ilerleme yolunu göstermek zordur.” Denilmesi de Osmanlıların yabancı dile karşı bakışını
özetlemektedir (Akyüz, 2011: 13).
Halkın bu şekilde düşünmesinin nedenleri toplumun kendi kendilerine yetmeleri, batı
devletleri ile olan ticaretin az olması, dini ve ideolojik gerginlikleri sayılabilir. Osmanlı halkı kendi
sistemlerinin güçlü olduğuna inanmalarından dolayı Batı’nın görüş ve düşüncelerini öğrenmek gibi
bir kaygı taşımamışlardır. Başka devletler nezdinde temsil edilmek üzere elçilik göndermeyi
küçüklük olarak görmüş, Osmanlı devletlerine gelen ya da Osmanlı topraklarında bulunan elçilerin
varlığını da Osmanlı Devletine gösterilen saygı olarak düşünmüşlerdir (Özkan, 2010: 1787).
Bu tarz tutumlardan dolayı Osmanlı devleti dünya ile bütünleşmesini tam gerçekleştirememiştir.
Ancak Osmanlı’nın gücü azalmaya başlayınca buradaki eksiklik belirgin şekilde ortaya çıkmış ancak
bu durum düzeltilememiştir. Kâtip Çelebi “İrşâdü’l-Hayara ila Tarihi’l-Yunan ve’n-Nasara” adlı küçük
eserinde Hıristiyan Avrupa’nın gittikçe kuvvet kazanmasına karşın, İslâm tarihçilerinin bu âlemi boş
ve yanlış sözlerle tasvir etmesine üzülerek din kardeşlerini, “gafletten uyandırmak” için bu kitabı
yazdığını belirtmiştir. Osmanlıların gayri Müslim dillere bu şekilde bakışını İslam ile açıklamak da
zordur. Çünkü İslam dininin kurucusu Hz. Muhammed’in diğer kavimlerle anlaşabilmek için kâtibi
Zeyd b. Sabit’e İbranice ve Süryanice öğrenmesini istediği de farklı bir örnek olarak karşımızda
durmaktadır.
OSMANLI DEVLETİ’NDE YABANCI DİL ALGISININ EVRELERİ
Osmanlı devletinde Yabancı dile eğitim açısından değil de Osmanlı halkının yabancı dile bakış
açısından şemalandırmak gerekirse bu şema aşağıdaki gibi olmalıdır.
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OSMANLI DEVLETİ'NDE YABANCI DİL
KARLOFÇA'DAN ÖNCE
(1299-1700)

KARLOFÇA'DAN SONRA (1700-1922)
1700 & 1820 ARASI

1820 - 1922 ARASI

Karlofça Anlaşması’ndan Önceki Yabancı Dil Algısı
Buraya kadar Osmanlı devletinde Okullar sistemi ve Osmanlı halkının yabancı dil öğrenmeye bakışı
anlatıldı. Şimdi de Osmanlı Devletinde yabancı dil eğitimini anlatılacak. Osmanlılarda yabancı dil
eğitimi 1773den önce ve sonra diye ikiye ayrılır (Boyacioğlu, 2015: 652). 1773 den önce de
karlofçadan önce ve sonra diye ikiye ayırmak mümkündür. 1773 den sonraki kısmı da kendi içinde
ikiye ayırmak mümkündür.
Kaşgarlı Mahmut’tan itibaren XIX. Yy kadar yabancılara Türkçe öğretmek için oluşturulmuş
kitaplar bilinmektedir. Buradan anlaşılmaktadır ki Türkler kendi dillerini öğretmek için çaba sarf
etmişlerdir (Ağar, 1968: 1).
Bu kadar toplum baskısına rağmen, yabancı dil öğrenenler de vardır. Bunlardan biri Evliya Çelebi’dir.
1611 – 1685 yılları arasında yaşamış, Türkçe haricinde Arapça, Farsça, Rumca, Latince dillerini
öğrenmiştir (Şakacı, 2014:518)
Bu dönemde açılmış olan dil oğlanları okulu ile özellikle azınlıklara çok kaliteli yabancı dil eğitimleri
verilmiştir (Bozkurt, 2011: 8).
Zaten Osmanlı topraklarının her tarafında Türkçe konuşulmuyordu (İleri, 2005: 214). En yaygın
kullanılan dil Türkçe idi ama yerel diller hala konuşuluyordu ve Osmanlı Devlet adamları hiçbir
topluluğa asimilasyon uygulamamıştır. Buna örnek olarak Avrupa’ya iskân edilen Türkler sayesinde
oradaki yöre halkı Türkçe öğrenebilmiştir. Bosna Hersek gibi bölgelerde ise Türkçe konuşan
insanlara rastlanmaz (Solak, n.d.: 167). Buradan da anlaşılmaktadır ki Türkler yabancıların dillerini
öğrenme konusunda istekli olmamışlar, kendi dillerinin konuşulması noktasında da toplumlara baskı
uygulamamışlardır (Demir, 2010: 10).
Karlofça Anlaşması’ndan Sonra Yabancı Dil Algısı
Avrupa’da Rönesans ve reform hareketleri olurken, kendi içlerinde büyük değişimler meydana
gelirken Osmanlı devleti bunlara duyarsız kalmıştır. Avrupa’da ve Japonya’da farklı diller ve Türkçe
öğretilirken Osmanlı dünya devletleri iletişimi Rumlara bırakmıştır.
Karlofça anlaşmasına kadar Osmanlı halkı ve idarecileri kendilerini gayri Müslimlerden üstün
görüyorlardı. Ancak bu mağlubiyetle Osmanlılar büyük bir şok yaşamıştır. Nihayet 1711 de Rusları
Prut nehrinde büyük bir mağlubiyete uğrattıktan sonra Karlofça mağlubiyetinin bir talihsizlik
olduğuna inanarak, kaybedilen toprakları geri almaya çalışmışlardır. Bu şevk ile Avusturya ile savaş
yapmış ancak savaşı kaybedince Pasarofça (1718) anlaşmasını imzalayarak artık kendilerinin Avrupa
karşısında üstün olmadığını inanmışlardır (AKSOY & Arslantaş, 2010: 480).
Bu tarihle birlikte artık Osmanlı devleti Avrupa’daki gelişmelerden haberdar olarak yeni gelişen
durumlara göre tedbirler almak için yabancı dile karşı bakışında değişimler yaşanmaya başlamıştır.
En fark edilir değişim ise memuriyetlerde yaşanmıştır. En etkili memurlar olan seyfiyenin ( askerî
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memurlar) yerini, kalemiye (kâtip, yazı işleri memurları) almıştır. Bu dönemden sonra Avrupa ile
yazışmalar önem verilmiştir. Buna bağlı olarak da bir kâtip pozisyonunda olan reisül küttap
memurlarının sayıları ve önemleri artarak devam etmiştir. Paris, Viyana, Varşova, Rusya’ya elçiler
gönderilerek Avrupa’ya ilk taifesi gönderilmiş oldu. Gidebilecek elçilerin yabancı dil bilenlerden
seçilmesi, giden elçilerin iki toplumun kültürlerini birbirine taşıyarak etkileşimi artırması toplumları
birbirine yakınlaştırmıştır. Böylelikle gayri Müslim toplumların dilleri de Osmanlı devletinde itibar
görmeye başlamıştır (Özkan, 2010: 1788), (Alan & Bolat, 2011: 1).
Rönesans ve Reform’dan sonra Avrupa çok değişmiştir. Avrupa’ya giden Türk elçileri halkın en çok
utanılacak şeylerinin cehalet olduğunu görmeleri, yine çocuklarını en az on yıl okutmaları, hak
yemeyip emeği boşa çıkarmayan toplumlar olduklarını görmeleri karşısında şaşkınlıklarını
gizleyememişlerdir (Akyüz, 2011: 14).
Artık Osmanlı aydınlarında yabancı dile karşı bir eğilim başladığı görülmektedir. Batılılaşmak için
halk arasında Fransızcaya karşı bir ilgi oluşurken, ticaret için İngilizce öğrenme ihtiyacı hissedilmiş,
Azınlık okullarında yabancı dersler verilmeye başlanmıştır (Şanal, 2013: 335). 1773 tarihi Osmanlı
Devleti’nde yabancı dil eğitimi açısından bir milattır. Yabancı dil eğitim bilimleri uzmanları bu tarihi
bir dönüm noktası olarak tespit ederler. Osmanlı Devleti’nde 1773 öncesine “Mektepler Öncesi
Dönemi”; 1773 ten sonrasına ise “Mektepler Dönemi” demektedirler. Bu tarihten sonra yabancı dil
Osmanlı Devleti’nde devlet eliyle de öğretilmeye başlanacaktır (Ağıldere, 2010: 695).
Bu dönem medreselerde ise Arapça öğretilmeye devam etmiştir. Arapça sarf ve nahiv kısımlarından
oluşmuştur. Sarf kısımlarında Emsile, Bina, Maksut, İzzi, Merah okutulurken; Nahiv kısımlarında ise
Avamil, İzhar, Kâfiye dersleri okutulmuştur (Hızlı, 2008: 31).

4. SONUÇ
İnsan sosyal bir varlıktır. Yalnız yaşayamadığı gibi devamlı mahiyette konuşma ihtiyacı hisseder.
Böylece bir toplumun arasında anlaşabileceği bir dil kendiliğinden oluşmaktadır. Her bir toplum
kendi ararlarında anlaşmayı sağlayan ses işaretleri bularak onlarla anlaşma yoluna gitmiştir. Böylece
dil toplumlar arasında kültürler transferlerini sağlayan önemli köprüleri oluşturmuştur. İnsanların
sayıları arttıkça toplum sayıları artmış, toplum sayıları arttıkça yeni yeni diller ortaya çıkmaya
başlamıştır.
Yeryüzünde insan sayıları arttıkça savaşlarla ya da ticaretle insanlar arasındaki etkileşim daha da
artmıştır. İletişim araçları geliştikçe, etkileşim artmakta ve insanlar yeni diller öğrenme ihtiyacı
hissetmektedirler.
Türk tarihi açısından bakıldığında Türkler ilk önce Çinlilleri savaşlarda yendikleri zaman bile
onlardan uzak durmuşlardır. Çünkü yerleşik hayat süren Çinlilerin, göçebe yaşam süren Türkleri
asimile etme ihtimali vardır.
Tarihte ilk sözlü ve yazılı yabancı dil eğitimi, güçlü Akad ordularının Sümer ordularını yenmesinden
sonra başlamıştır. Savaşta yenen Akadlar güçlü Sümer kültüründen etkilenerek Sümerceyi
öğrenmeye çalışmışlardır.
Türkler 751 tarihinde toplu halde İslam’a girmeye başlamışlar ve İslam’a büyük saygı duymuşlardır.
İslam’a saygı duymayla birlikte Müslümanların dili olan Arapçayı da öğrenmeye başlamışlardır.
Nizam’ul-Mülk tarafından ilk Nizamiye Medreseleri kurulmuştur. Medrese Arapça ve Kur’an
öğrenilen yer anlamına gelmektedir. Bu medreselerde Arapça öğretilmiştir.
Osmanlıların yabancı dil algısı ikiye ayırmak mümkündür.
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A.
Karlofça Anlaşması’ndan Önceki Yabancı Dil Algısı
Osmanlılar bu dönemde dili iki kategoriye ayırmışlardır.
1.
Müslümanların kullanmış oldukları diller
2.
Gayri Müslimlerin kullandıkları diller
1.
Müslümanların Kullandıkları Diller “Arapça ve Farsça”
Osmanlılar İslam’a büyük saygı duymuşlardır. İslam’a duydukları sevgi ve saygının gereği olarak
Araplardan birçok kültürel öğe transferi olmuştur. Bunlardan bir tanesi de Arapça dili olmuştur.
Arapçadan o kadar çok kelime Türkçeye aktarmışlardır ki halk arasında yeni bir dil olarak algılanmış
ve Osmanlıca adı verilmiştir. Gerçekte bir dile başka kelimeler aynen girmez. Kelimeleri alan toplum
onu kendi ses şekillerine yakıştırarak kullanır. Dolayısıyla bu yeni bir dil olmamakla birlikte aktarılan
kelimelerin fazlalığı ve çok sık kullanılmasından dolayı bazı topluluklar tarafından yeni bir dil olarak
algılanmış ve buna Osmanlıca denmiştir.
Osmanlı Devleti’ndeki eğitim kurumlarına “Medrese” denmiştir. Medrese Arapça öğretilen, Kuran
öğretilen yer anlamına gelmektedir. Türklerin Okullarına bu anlama gelen bir isim vermesi İslam’a
verdikleri değerin göstergesidir.
2.
Gayri Müslimlerin Kullandıkları Diller “Fransızca, Almanca, İngilizce, Rumca, Bulgarca,
Rusça…”
Osmanlı aydınları ve halkı gayrimüslimlerin dillerini kullanmamışlardır. Bu dillerin öğrenilmesi
ayıplanmış, öğrenenler toplumdan dışlanmıştır. Bu durumu da yine Osmanlı halkının diniyle
açıklamak mümkündür. Başka devletlere elçi göndermeyi zül olarak görmüşler, başka devletlerden
Osmanlı Devleti’ne gelen elçileri de Osmanlı Devletine duyulan saygının gereği olarak
düşünmüşlerdir. Çünkü bu diller ‘Dâr’ul-Harp’ memleketlerinin dilleridir.
B.

Karlofça Anlaşması’ndan Sonra Yabancı Dil Algısı

1)
Dâr’ul-İslam Memleketlerdeki İnsanların Kullandıkları Diller
Türkler için buradan anlaşılan Arapça ve Farsçadır. Bu diller yine medreselerde okutulmaya devam
etmiştir. Medrese kurumlarında bunların dışında başka bir yabancı dil kullanılmamıştır.
Gayrimüslimlerin memleketlerdeki insanların kullandıkları yabancı diller yeni açılan ya da askeriye,
rüştiye gibi Avrupaî tarzda eğitim veren kurumlarda öğretilmiştir.
2)
Dâr’ul-Harp Olan Memleketlerdeki İnsanların Konuştukları Diller
Osmanlı aydınları Avrupa’dan üstün olmadıklarını anlayınca karşılarındaki gücü tanımak ve anlamak
için ‘Dâr’ul-Harp’ memleketlerinin dillerine karşı bir ilgi uyanmaya başlamıştır. Bu ilgi daha sonra
devlet düzeyinde de başlamıştır. İlk önceleri yabancı diller tıbbiye ve askeriye alanlarındaki
öğrencilere öğretilmeye başlanmıştır. Ancak aydın olan insanlar kendi çocuklarına yabancı dil
öğretebilmek için çocuklarını Osmanlı sınırları içindeki azınlık okullarına ya da yabancı ülkelerdeki
okullara göndermişlerdir.
Yabancı Okullara Türk öğrencilerin gönderilmesinin önüne geçmek isteyen devlet adamları yabancı
dil mektepleriyle bu açığı kapatmaya çalışmışlar ancak tam başarılı olamamışlardır. Yabancı dil
konusunda başarılı denebilecek okul ‘Galatasaray Sultanisi’ olmuştur.
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Yabancı dil olarak en çok Fransızca tercih edilmiştir. Çünkü Fransızca bilmek demek dünyayı
anlamak demek ve batılılaşmak demek olarak algılanmıştır. Daha çok ticaretle uğraşmak isteyenler
ise İngilizceyi tercih etmişlerdir. Osmanlı aydınları ve Osmanlı halkındaki yabancı dil öğrenme
meselesi noktasında başarı kazandıkları iki dil, Arapça ve Farsçada olmuştur. Bunun yanında
Fransızca, İngilizce, Rumca, Rusça… gibi dillerde öğrenme meselesinde başarılı olunamamıştır.
Bunun sebebinin Osmanlı halkının bu dillere ve kültürlere karşı önyargılı bakışları,
Müslümanlıklarından dolayı kendilerini bu toplumlardan üstün görmesidir.
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Tuğba ŞAHİN2
ABSTRACT
The most important factor is the language that the existence of society. The functionality of the language depends
on social and political relations. Languages consists of the language family divided into sub-headings in itself.
Turkish language family also takes place in 7th rank among the world's languages. The most important events
affecting the development of the Turkish language is the disintegration of the Soviet Union. With the collapse of
the Soviet Union among the Turkish world political, economic, social and cultural convergences occurred.
Increased relationships between nations closer together, these contractions, particularly in the study of Turkish
World Literature is faced with a variety of transmission problems. In this case dialect in the handover as a major
obstacle is encountered. One of the problems in Polish from the prompt transfer / Valenza structures. Claims /
Valenza connecting structure of the words, the importance of clear meaning in terms of the situation is great.
Valenza dictionaries are so indispensable in the transfer process. Source and target polish polish prepared taking
into consideration both languages appropriate to the nature of the transfer problem with these claims seriously
dictionary solution to this arm will have been service oriented.
This study will focus on Valenza structures Oguz group in the Turkish and Azerbaijan is one of the Turkish
dialects. Azerbaijan tale study focused on the subject of the claims on comparative examples from the text. Claims
/ Valenza adds Hal are discussed in terms of time examining the text and attachments. Source polish; Azerbaijan
target the Turkish dialect; Turkey adds discussed in semantic context over sentence translated into Turkish was
evaluated in accordance with the structure of grammar of both languages.
Keywords: Claims / Valenza, Valenza Dictionaries, Tables, Azerbaijan Turkish
ÖZET
Toplumların varlığını sağlayan en önemli etken dildir. Dillerin işlevselliği de sosyal ve siyasi ilişkilere bağlıdır.
Diller kendi içerisinde alt başlıklara ayrılan dil ailelerinden oluşur. Türk dilleri ailesi de dünya dilleri arasında
7.sırada yer alır. Türk dilinin gelişim sürecine etki eden en önemli olay ise Sovyetlerin Birliğinin dağılmasıdır.
Sovyetler Birliğinin yıkılması ile Türk Dünyası arasında siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yakınlaşmalar
gerçekleşmiştir. Bu yakınlaşmalarla birlikte milletler arasında ilişkiler artmış, özellikle Türk Dünyası Edebiyatı
üzerine yapılan çalışmalarda çeşitli aktarma sorunlarıyla karşılaşılmıştır. Bu durum lehçeler arası aktarmalarda
önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Lehçeler arası aktarmalardaki sorunlardan biri de istem/valenz
yapılardır. İstem/valenz yapılarının kelimenin bağlama, anlam bakımından durumunun netleşmesindeki önemi
büyüktür. Bu yüzden aktarma süreçlerinde valenz sözlükleri vazgeçilmez unsurlardır. Kaynak lehçe ve hedef
lehçe göz önünde alınarak her iki dilin yapısına uygun hazırlanan bu istem sözlükleriyle aktarma sorunlarının bu
koluna ciddi anlamda çözüm odaklı hizmet edilmiş olacaktır.
Bu çalışmada Oğuz grubu Türk lehçelerinden biri olan Azerbaycan Türkçesindeki valenz yapılar üzerinde
durulacaktır. Çalışmamızda Azerbaycan masallarının karşılaştırmalı metinlerinden örnekler alınarak istem
konusu üzerinde durulmuştur. İstem/Valenz incelenen metinlerde hāl ekleri ve zaman ekleri açısından ele
alınmıştır. Kaynak lehçe; Azerbaycan Türkçesinden hedef lehçe; Türkiye Türkçesine aktarılan cümleler üzerinden
anlamsal bağlamda ele alınan ekler her iki dilin dilbilgisi yapısına uygun olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : İstem/Valenz, Valenz Sözlükler, Masal, Azerbaycan Türkçesi
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GİRİŞ
Dil; aynı kara parçası üzerinde yaşayan insan topluluklarını tek bir çatı altında birleştiren
önemli bir mefhumdur. İnsanlık tarihinin doğuşundan itibaren bakacak olursak günümüze
kadar yüzlerce belki de binlerce farklı dil doğmuştur. Bir kısmı değişimlere uğramış olsa da
halen konuşulmakta pek çoğu ise konuşulmadığından unutularak ölmüştür. Bu açıdan
baktığımızda şu an yeryüzünde kaç dilin konuşulduğu da net değildir. Belirsizliğin en önemli
nedeni ise bazı lehçelerin dil olarak kabul görmemesidir.
1.TÜRK DİLİ AİLESİ
Türk Dünyasını oluşturan yaklaşık 150 milyon insan vardır ve bu insanların tek bir alfabede
yani tek bir dil de birleşmeleri imkânsızdır. Türk dilinin tarihi hakkında pek çok görüş ileri
sürülmüş pek çok teori ortaya atılmıştır. Prof.Dr. Ahmet B.ERCİLASUN; Türk dilinin en eski
izleri Sümer kaynaklarındaki Türkçe sözlerdir, M.Ö. 3100-M.Ö. 1800 yılları arasına ait
Sümerce metinlerde 300'den fazla Türkçe söz yer almaktadır der ve Sümerceyle Türkçedeki
ortak sözlerin ortak kökenden geldiğini ya da alış veriş sonucu ortaya çıktığını ileri sürer.
Hangi ihtimal doğru olursa olsun Türkçenin ilk verileri M.Ö. 2000-3000 arasına çıkmakta,
yani bundan 4-5000 yıl geriye gitmektedir. (Ercilasun, Tarihten Geleceğe Türk Dili, 2012) . O
kadar yüzyıl içinde kaç toplulukla karşılaşılmış kaç dilden kelimeler alıntılanmıştır kim bilir.
Dilin yayılma alanını etkileyen tek konu ise ticari etkileşim değildir bir dilin nesillere
bozulmadan aktarılmasını sağlayacak en mühim mesele siyasi ilişkilerdir. Bu kadar zengin ve
geniş bir alana yayılmış köklü bir dil olan Türk Dilinin parça parça alanlarda konuşulma
sebebi de budur.
Bilindiği üzere Sovyetler Birliği Cumhuriyetlerinin dağılmasıyla bağımsız devletler haline
gelmiş topluluklar sayesinde Türk Dilinin karşılaşma alanındaki tüm engeller kalkmış oldu.
İyi bir etkileşimin edebiyatla, sanatla ve kültürel ilişkilerle kurulması üzerinde siyasi anlamda
hiçbir engel kalmamış oldu. Bu olumlu gelişmeler sonucunda asıl dikkat edilmesi gereken
konu da ortaya çıkmış oldu, anlaşılma-anlaşma problemi.
1.1 TÜRK DİLLERİ VE ANLIŞABİLİRLİK
Türk dilleri ailesi Dünyadaki bütün dil aileleri arasında yedinci büyük dil grubunu oluşturur.
Türkçe konuşanların büyük çoğunluğunun konuştuğu üç dil ailesinden en çok konuşulanı
Türkiye Türkçesidir, 70 milyon ana dili olarak konuşanı vardır. Türkiye, Balkanlar, Batı ve
Orta Avrupa'daki ikinci dil olarak konuşulur, bu da yaklaşık 80 milyondur. İkincisi;
Azerbaycan Türkçesidir bunun da Kuzeybatı İran da 30 milyona yakın konuşanı vardır.
Üçüncüsü ise; Özbekçe’dir. Özbekistan, Kuzey Afganistan, Tacikistan ve Batı Çin de 24 milyon
konuşanı insan vardır. Bunlar dışın da Kazakça, Uygurca, Türkmence, Kırgızca, Çuvaşça,
Başkırca, Tatarca dilleri vardır.
Türk dillerinin neredeyse tüm fonoloji, morfoloji ve sentaksları aynıdır. Sadece Çuvaşça,
Halaçça ve Yakutça ile Dolganca gibi Sibirya Türk dilleri bu noktalarda farklıdır. Türk dilleri
birbirlerini anlayabilen dillerden oluşan gruplara ayrılır. En büyük grup Türkiye Türkçesi,
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Azerbaycan Türkçesini ve Türkmenceyi içine alan Oğuz grubudur. Diğer gruplar, Uygur,
Kıpçak, Ogur, Sibirya ve Argu gruplarıdır. Aynı grubun içinde yer alan dillerin arasındaki fark
bir lehçe farkı kadardır, ancak iki farklı gruba ait dilin arasında anlaşılabirliği zorlaştıran ya
da imkânsız kılan gramer farkları vardır. Buna rağmen tüm dillerde neredeyse hep aynı kalan
pek çok kelime de vardır.
( http://www.msxlabs.org/turk-dilleri-ailesi.html )
2. TÜRK LEHÇELERİ ARASINDAKİ FARKLAR
Tarihi metinlerden ya da modern lehçelerden yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda şimdiye
kadar anlattığımız ölçütlerden dolayı anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Bu sorun da metinler
arası aktarma sorunun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Mustafa Uğurlu aktarma
sorunlarına sebep olan maddeleri şu şekilde başlıklar altında toplamıştır :
2.1. Dil Alanlarının Örtüşme Meseleleri
Kaynak bakımından aynı olan diller birbiriyle büyük ölçüde anlaşırlar. Bu anlaşma oranı
dillerin aralarındaki mesafeye göre artar ya da azalır.

Temeli aynı aile birliğine dayanan lehçelerin anlaşma oranı diğer uzak lehçelere göre çok
daha fazladır. Uğurlu’nun da örneklendirdiği gibi ikisi de Oğuzcaya dayanan Türkiye ve
Azerbaycan Türkçelerinin örtüşme oranları yüksek olmasına rağmen Türkiye Türkçesi ile
temeli Kıpçakçaya dayanan Kazak Türkçesi söz konusu olduğunda bu oran düşmektedir.
Meselâ, Kıpçak temel lehçesinden gelen Tatar-Kazak-Başkurt yazı dillerinin karşılıklı olarak
örtüşme oranları aynı değildir. Kaynak bakımından Kıpçak grubuna giren Nogay, Kazak ve
Tatar Türkçelerinin, Türkiye Türkçesine benzeme oranları, birbirlerinden çok farklıdır.
Çünkü bir kültür muhiti olan Kazan ile İstanbul arasında eski dönemlerdeki yoğun ilişkiler,
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Kazan-Tatar Türkçesine birçok "Osmanlı unsurunu"nun girmesini sağlayarak örtüşme
oranını yükseltmiştir. (UĞURLU, Valenz Sözlükler, 2001, 3)
Türk lehçelerinin birbirine olan farkları, kısaca şu başlıklar altında toplanabilir:
2.2. Ses Farklılıkları
Türk yazı dillerinde aynı kelimeler farklı ses yapılarında kullanılırlar. Örneğin;
T.T. Bin = Az. Min = Uyg. Miñ = Türkm. Müñ = Kaz. Mıñ
(Ercilasun 1991, 70; 71)
T.T. Yıldız = Az. Ulduz = Özb. Yulduz = Kır. Cıldız = Kaz. Juldız (Ercilasun 1991, 988; 989)
Bu farklılık aktarma sorunları içinde en kolay çözülebilecek sorundur.
2.3. Kelime Hazinesindeki Farklılıklar
Aktarmalardaki en önemli sorun kelime aktarımı sorunudur. Kaynak lehçedeki kelimelerin
hedef lehçeye aktarımında birebir anlamdaşını bulmak zordur. Kelimelerin anlam alanları
("Wortfeld") bakımından; ağız, lehçe veya yazı dili gibi iki ayrı "anlaşma birliği"nde farklı
olmaları; ses, yapı ve sözlük anlamı bakımından aynı olanlarda bile, birinin diğerine tam
aktarımını hemen hemen mümkün kılmamaktadır. (UĞURLU, Valenz Sözlükler, 2001, 4). Bu
durum iki farklı dil arasında aktarımı güçleştirir. Zaten bu konuda bazı Türkologlar iki dilin
anlam bakımından birebir örtüşerek çevrilemeyeceği kanısındadırlar. Çünkü bir dilin bir
başka dile aktarımında kelimenin; anlam olaylarının, çağrışımlarının, duygu değerinin,
kullanım sıklığının ve mahiyet bilgisinin örtüşmesi gerekir.
İki yazı dili veya lehçe arasında birbirini karşılayan kelimeler 3 ana sınıfta toplanır;
1- Sözlükte aynı anlamı karşılayan ve ses bakımından birbiriyle ilgisi olmayan kelimeler
T.T. de sinek Kazakça da şıbın (Ercilasun 1991, 782)
2- . Sözlükte aynı kavramı karşılayan ve ses bakımından aynı veya lehçeler arasındaki düzenli
ses denklikleriyle aynı kaynaktan geldikleri bilinen kelimeler
T.T. de baş Uygurca da baş Kazakça da bas (Ercilasun 1991, 52; 53)
3- Ses bakımından aynı veya lehçeler arasındaki düzenli ses denklikleriyle aynı kaynaktan
geldikleri bilinen, fakat anlam alanları bakımından az bir oranda örtüşen kelimeler
T.T. bin-, Türkm. mün-, Kırg. min- (Ercilasun 1991, 70; 71)
4- Ses bakımından aynı veya lehçeler arasındaki düzenli ses denklikleriyle aynı kaynaktan
geldikleri bilinen, fakat anlam alanları bakımından örtüşmeyen kelimeler
T.T. koş-, Uyg. koş-, Kaz. kos- (Ercilasun 1991, 206; 207)
2.4. Yapı Farklılıkları
Türk lehçeleri arasında yapı yönünden de farklar bulunmaktadır. Bunlar, kelimelerde olduğu
gibi, "birbirini karşılayan" tamamen ayrı şekiller veya ses bakımından aynı veya lehçeler
arasındaki düzenli ses denklikleriyle aynı kaynaktan geldikleri bilinen, fakat kullanım ve
görevleri bakımından örtüşmeyen şekiller de olabilirler. Mesela; fiillerin mastar şekli Türkiye
Türkçesinde -mAK, Uygur Türkçesinde –mAK, Özbek Türkçesinde -mÅK eki ile yapılırken;
Kazan Türkçesinde –Uw, Kırgız Türkçesinde -UU, Tatar Türkçesinde -U eki ile yapılmaktadır.
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

2652

TUĞBA ŞAHİN

Ses bakımından aynı veya lehçeler arasındaki düzenli ses denklikleriyle aynı kaynaktan
geldikleri bilinen, fakat anlam alanları bakımından az bir oranda örtüşen yapı şekilleri de
vardır. (UĞURLU, Valenz Sözlükler, 2001, 5). Mesela; Azerbaycan Türkçesinde ki -Ip zarf-fiil
eki Türkiye Türkçesine -ArAk, -mIş, -dI şekilleriyle de karşılanır.
2.5. Dizim Farklılıkları
Türk lehçeleri arasında, dizim, yani kelimelerin cümle içindeki kullanma yerleri ve bağlanma
şekilleri bakımından da farklar vardır. Ancak, bu farklar ses, kelime ve yapıdaki farklar kadar
fazla değildir.
Bir kelime, her iki lehçede bulunabilir; ancak kullanım yerleri farklı olabilir. Meselâ, bir
kelimesinin sayı ifadelerindeki kullanımları Türkiye Türkçesinde Kazan Türkçesinden
farklıdır. Örneğin; bin dokuz yüz doksan sekiz, Kazan Türkçesinde bir mıñ toğız jüz toksan
segizdir.(UĞURLU, Valenz Sözlükler, 2001, 6 )
Lehçeler arasında Türkiye Türkçesine en yakın lehçe küçük bir alanda etkili olan
Gagavuzcadan sonra Azerbaycan Türkçesidir. Azerbaycan Türkçesinde ise dizim (syntax)
bakımından Kazan Türkçesi gibi ciddi farklılıklar göze çarpmaz.
FİİL TABANININ İSTEMİ (VALENZ)
Fiil tabanı gereklilik derecesine göre anlam yönünden “boşluklar” açar ve bu boşlukları
dolduran dil birlikleri “tamlayıcı” olarak adlandırılır. Tamlayıcı olan dil birlikleri ise bitimli
veya bitimsiz olarak bu görevi üstlenirler. (UĞURLU Mustafa, Valenz Sözlükler, 2001, 6-8)
Bitimlilik fiilin artık gerçekleştirdiği bir eylemin kalmaması, son bulmuş bir durum olmasıdır,
mesela “Kız hastalığı yüzünden öldü” cümlesinde ki “öldü” fiili cümlenin gelişinden istediği
ekle eylemin son bulduğu karşılanır. Bitimsizlik de ise bu durumun tam ters vardır eylemdeki
durumun devam etmekte olduğu istem göre karşılanır, mesela “Kız hala uyuyordu”
cümlesinde ki “uyumak” eylemi gibi sürecin devamı vardır.
Demirci, biçimbilimden sözlük düzeyine kadarki seviyelerde birbirinin yerine geçme olayını
nöbetleşme olarak ele alır. Ona göre zaman eklerinin birbiri yerine kullanılması da hâl
eklerinin birbirinin yerine kullanılmasını da bir çeşit nöbetleşmedir. Bu durumun sadece
Türkçede değil, Ural-Altay dil aileleriyle İngilizce gibi dillerde de sıkça karşılaşıldığını ifade
eder. (Demirci, 2007, 126).
Türk Lehçelerinde İstem (Valenz)
Türk lehçeleri arasındaki dizim farkları; ses, kelime ve yapıya göre daha azdır. Dizim içinde
ele alınması gereken istem meselesinde de durum aynıdır. Birçok fiilin istemleri, Genel
Türkçede uygunluk göstermektedir. Bu husus, Türk yazı dillerinin birbirlerine aktarılmasında
elbette büyük bir kolaylık teşkil etmektedir. Ancak bazı fiillerin istemleri, Türk lehçeleri
arasında farklılık göstermektedir. (UĞURLU, Valenz Sözlükler, 2001, 8)
Bütünüyle lehçelerin ele alınıp istem konusunun değerlendirilmesi bu makalenin hacmine
sığmayacağından Azerbaycan Türkçesi üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır. Sayın
Sermin YUMUŞAK’ın tezi olan Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine aktarılan on
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masalın ek düzeyinde ve kelime düzeyinde gerçekleşen aktarma sorunları istem ölçüsünde
ele alınarak değerlendirilmiştir. Kaynak lehçe Azerbaycan Türkçesi, hedef lehçe Türkiye
Türkçesidir.
1.EK DÜZEYİNDE AKTARMA SORUNLARI
1.1 HĀL EKLERİ
BELİRTME HÁLİ EKİ
Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine yapılan aktarmalarda belirtme hāli hedef
lehçeye; birebir belirtme hāliyle, yönelme hāliyle, ilgi hāliyle ya da eksiz olarak aktarılmıştır

BELİRTME

Belirtme Hāli

HÁLİ

Yönelme Hāli

İlgi Hāli

1) Belirtme Hāli
 Bu almanı her kes yeseymiş on beş yaşında oğlan olarmış (K.L.)
Bu elmayı kim yerse on beş yaşında bir gence dönüşürmüş (H.L.)
 Qapını açıb bir boş otağa girdi (K.L.)
Kapıyı açıp boş bir odaya girmiş (H.L.)
2) Yönelme Hāli
 Tez cibinden teze bir desmal çıxarıb onun alnını bağladı (K.L.)
Hemen cebinden yeni bir mendil çıkarıp onun alnına bağlamış (H.L.)
 Melikmemmed bir az aşağı enmişdi ki gördü (K.L.)
Melikmemed biraz aşağıya inince görmüş (H.L.)
3) İlgi Hāli
 Qızın dizi üste bir dev yattı (K.L.)
Kızın dizinin üstüne bir dev yatmış (H.L.)
4) Eksiz
 Biri varmış biri yokmuş (K.L.)
Bir varmış bir yokmuş (H.L.) 1=0
 Günlerin bir günü Pirim’in köhne peşesi gene yadına düşdü (K.L.)
Günlerden bir gün Pirim’in eski mesleği yine aklına gelmiş (H.L.) 1=0
 Onun beline ip bağladı (K.L.)
Onun beline ipi bağlamış (H.L.) 0=1
 İbrahim o saat ox-yayın götürdü (K.L.)
İbrahim o anda ok ve yayını götürmüş (H.L.) 0=1
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BULUNMA HÁLİ EKİ
Azerbaycan Türkçesinde Türkiye Türkçesine yapılan aktarmalarda bulunma hāli
lehçeye; ayrılma hāliyle, yönelme hāliyle ya da eksiz olarak aktarılmıştır.

hedef

BULUNMA HÁLİ

Yönelme Hāli

Ayrılma Hāli

Eksiz

1) Yönelme Hāli
 Gedip yerinde oturdu (K.L.)
Gidip yerine oturmuş (H.L.)
 Melik Mehemmed atı kenarda qoyub qebra girdi (K.L.)
Melik Mehemmed atı kenara bırakıp mezara girmiş (H.L.)
2) Ayrılma Hāli
 Sene kimde xeber verim (K.L.)
Sana kimden haber vereyim (H.L.)
3) Eksiz
 İkinci günde çiçeyini tökermiş üçüncü günde bar verermiş (K.L.)
İkinci gün çiçeğini dökermiş üçüncü gün ise meyve verirmiş (H.L.) 1=0
 Qardaşlar yene de günde ova gedirdiler (K.L.)
Kardeşler yine bir gün ava gidiyorlarmış (H.L.) 1=0
YÖNELME HÁLİ EKİ
Azerbaycan Türkçesinde Türkiye Türkçesine yapılan aktarmalarda yönelme hāli hedef
lehçeye; belirtme hāliyle, vasıta hāliyle ya da eksiz olarak aktarılmıştır.

YÖNELME HÁLİ

Belirtme Hāli

Vasıta Hāli

1) Belirtme Hāli
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Başına-gözüne doya doya qayıdırsan ? (K.L.)
Başını, gözünü döve döve geri dönüyorsun ? (H.L.)



Oxu çileyle qoyup qara ilana nişan aldı (K.L.)
Oku yaya koyup kara yılanı nişan almış (H.L.)
 Padşah dizine döye döye qaldı (K.L.)
Padişah dizini döve döve kalmış (H.L.)
2) Vasıta Hāli
 Yağlı dilini işe salıb, qıza şirin-şirin ela söhbetler eladı ki (H.L.)
Tatlı dilini kullanıp kızla güzel güzel sohbetler etmiş (K.L.)
3) Eksiz
 Axırda bir at özü mindi (K.L.)
Sonunda bir ata kendi binmiş (H.L.) 0=1
 Yaşıl xalçanın da üste çıxıb desem ki (K.L.)
Yeşil halının üstüne çıkıp desem ki (H.L.) 0=1
 Men bir güne gedib qayıtdım (K.L.)
Ben bir gün içinde gidip döndüm (H.L.) 1=0
 Zümrüd “Baş üste” dedi (K.L.)
Zümrüd “Baş üstüne” demiş (H.L.) 0=1
AYRILMA HÁLİ
Azerbaycan Türkçesinde Türkiye Türkçesine yapılan aktarmalarda ayrılma hāli hedef
lehçeye; belirtme hāliyle, bulunma hāliyle, yönelme hāliyle, eksiz ve bir örnekte de zarf-fiil
görevinde aktarılmıştır.

AYRILMA HÁLİ

Belirtme Hāli

Bulunma Hāli

Yönelme Hāli

Zarf-Fiil

1) Belirtme Hāli
 Oğlan atasının elinden öpüb geldi (K.L.)
Oğlan atasının elini öpmüş gelmiş (H.L.)
 İnsaflı adamların süfrelerinden artıx qalan qır-qırıntıdan verirler (K.L.)
İnsaflı insanların sofralarından arta kalan kırıntıları verirler (H.L.)
2) Bulunma Hāli
 Qıymetden ağır şeylerden getir (K.L.)
Pahada ağır şeylerden getir (H.L.)
 Ölkeden qız qurtarıb (K.L.)
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Ülkede kız tükendi (H.L.)

3) Yönelme Hāli
 Padşah bu defe kiçik qızından soruşdu (K.L.)
Padişah bu sefer küçük kıza sormuş (H.L.)
 Kim lap axırda gelse, daha öz baxtından küssün (K.L.)
Kim en son gelirse artık bahtına küssün (H.L.)
 Beli, müjde-müjde üstünden gelir (K.L.)
Evet, müjde müjde üstüne gelmiş (H.L.)
4) Zarf-Fiil Görevinde
 Padşah bu sözü eşiden kimi dedi (K.L.)
Padişah bu sözü işitince demiş (H.L.)
5) Eksiz
 Yol gelmişem (K.L.)
Yoldan gelmişem (H.L.) 0=1
 Eve gelen günden başladı Ehmedi dile tutmağa (K.L.)
Eve geldiği gün başlamış Ehmed’i yola getirmeye (H.L.) 1=0
İLGİ HÁLİ EKİ
Azerbaycan Türkçesinde Türkiye Türkçesine yapılan aktarmalarda ilgi hāli hedef lehçeye;
belirtme hāliyle, ayrılma hāliyle, ilgi hāliyle ve eksiz olarak aktarılmıştır.

İLGİ HÁLİ HÁLİ

Belirtme Hāli

Ayrılma Hāli

İlgi Hāli

1) Belirtme Hāli
 Qapının açdı ki eşiya baxsın (K.L.)
Kapıyı açıp dışarı bakmış (H.L.)
 Padşah qızının buna yazığı geldi (K.L.)
Padişah kızı buna acımış (H.L.)
2) Ayrılma Hāli
 Günlerin bir günü dana azarladı (K.L.)
Günleriden bir gün dana hastalanmış (H.L.)
 Esgerlerin biri şir yuvasının qabağında oynayan bir uşaq tapdı (K.L.)
Askerlerden biri aslan yuvasının önünde oynayan bir çocuk bulmuş (H.L.)
3) İlgi Hāli
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Belece qardaşların altısı adam oldu (K.L.)
Böylece kardeşlerinin altısı insan olmuş (H.L.) Tek ilgi = Çift ilgi



Melekexatının qemqindi, heç üzü açılmır (K.L.)
Melekhatun üzgünmüş, hiç yüzü gülmüyormuş (H.L.) Çift ilgi = Tek ilgi

4) Eksiz





Bu quşun bütün sehrileri bilir (K.L.)
Bu kuş bütün sihirleri biliyor (H.L.) 1=0
Dedennen üç şeyin qalıb (K.L.)
Dedenden üç şey kaldı (H.L.) 1=0
Qızım, onlar hamısı sözdü (K.L.)
Kızım, onların hepsi laftır (H.L.) 0=1
Padşah özü de Narbalanı saymadı (K.L.)
Padişahın kendisi de Narbala’yı evladından saymıyormuş (H.L.) 0=1

VASITA HÁLİ EKİ
Azerbaycan Türkçesinde Türkiye Türkçesine yapılan aktarmalarda vasıta hāli hedef lehçeye;
vasıta hāliyle, ayrılma hāliyle, bulunma hāliyle, ilgi hāliyle ve eksiz olarak aktarılmıştır.

VASITA HÁLİ

Vasıta Hāli

Ayrılma Hāli

Bulunma Hāli

İlgi Hāli

1) Vasıta Hāli
 Dev gurultuynan yıxılıb öldü (K.L.)
Dev gürültüyle düşüp ölmüş (H.L.)
 Bu boyda yüknen sene nece çatım ? ( K.L.)
Bu kadar yükle sana nasıl ulaşayım ? (H.L.)
2) Ayrılma Hāli
 Nardanxatun da den düşen yerle yeriyirdi (K.L.)
Nardanhatun da yemin düştüğü yerden yürüyormuş (H.L.)
3) Bulunma Hāli
 Qarğa göyle, Nardanxatun yerle o qeder getdiler (K.L.)
Karga gökte, Nardathatun yerde bir müddet gitmişler (H.L.)
4) İlgi Hāli
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5) Eksiz


Narbala dönüb Döşgüvargile teref geldi (K.L.)
Narbala dönüp Düşgüvarın tarafına gelmiş (H.L.)

Qabı iki elli tutub başına çekdi (K.L.)
Tabağı iki eliyle tutup kafasına dikmiş (H.L.) 0=1

ZAMAN EKLERİ
Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine yapılan aktarmalarda zaman ekleri konusunda
da istem farklılıkları görülmüştür. Türkiye Türkçesindeki işlek zaman eklerinin aktarımında
eklerin birbiri yerine kullanıldığı görülür.
GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN
1) Öğrenilen Geçmiş Zaman
Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine yapılan aktarmalarda görülen geçmiş zaman
eki; öğrenilen geçmiş zaman ekiyle, geniş zamanın bildirmesiyle, şartla, emirle, zarf-fiil
görevinde, belirtme hāli ve eksiz olarak aktarılmıştır.




Böyük oğlunu yanına çağırdı (K.L.)
Büyük oğlunu yanına çağırmış (H.L.)
Qapını açıb bir boş otağa girdi (K.L.)
Kapıyı açıp boş bir odaya girmiş (H.L.)
Xalça o saat bunarlı yere endirdi (K.L.)
Halı o anda bunları yere indirmiş (H.L.)

2) Geniş Zaman Bildirme


Bekle ele sirdi ki, mene deyilesi deyil (K.L.)
Belki öyle bir sırdır ki söylenecek değildir (H.L.)
 Ay Ovçu, axı menim tüpürceyim zeherlidi ( K.L.)
Avcı ! Ama benim tükürüğüm zehirlidir (H.L.)

3) Şart


4) Emir


Hansı çoxdu, siz götürün yerde qalanı benim (K.L.)
Hangisi çoksa siz alın geride kalanı benim olsun (H.L.)

Keçel qızı gören kimi az qaldı ağlı başından çıxsın (K.L.)
Kel kızı gördüğünde az kalsın aklı başından çıkacakmış (H.L.)
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5) Zarf-Fiil Görevinde
 İki ayın tamamında bir yerden keçirdi, birden onun atı xorradı (K.L.)
İki ay sonra bir yerdne geçerken atı birden ürkmüş (H.L.)

6) Belirtme Hāli
 O da alnını bu damsalla bağlamışdı, o desmaldı yumuşam (K.L.)
O da alnını bu örtüyle bağlamış, o örtüyü yıkadım (H.L.)
7) Eksiz


Menim taxsırım çoxdu, ölmek isteyirem (K.L.)
Benim günahım çok, ölmek istiyorum (H.L.) 1=0
 Ne yeyirdi, ne içirdi (K.L.)
Ne yer, ne içerdi (H.L.) 1=0
 Nene ev hazırdı, men gedirem indi (K.L.)
Nene ev hazır, şimdi ben gidiyorum (H.L.) 1=0

ÖĞRENİLEN GEÇMİŞ ZAMAN
Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine yapılan aktarmalarda öğrenilen geçmiş zaman
eki; şimdiki zamanla ve görülen geçmiş zaman ekiyle aktarılmıştır.
1) Şimdiki Zaman
 Ay nene, görmürsen mi burada, yanında oturmuşam (K.L.)
Nineciğim, görmüyor musun, buradayım, yanında oturuyorum (H.L.)
 Şeyirdi dükanda oturmuşdu (K.L.)
Çırağı dükkanda oturuyormuş (H.L.)
2) Görülen Geçmiş Zaman
 Gelib çıxmışam bura (K.L.)
Gelip çıktım buraya (H.L.)

GENİŞ ZAMAN
Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine yapılan aktarmalarda geniş zaman eki; şimdiki
zaman ekiyle, öğrenilen geçmiş zaman ekiyle ve eksiz olarak aktarılmıştır.
1) Şimdiki Zaman
 Bir vaxt gördü ki bir dev gelir (K.L.)
Bakmış ki karşıdan bir dev geliyor (H.L.)
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2) Eksiz




Döyüşe-döyüşe gelir (K.L.)
Dövüşe dövüşe geliyormuş (H.L.)
Papağı koyaram başıma, heç kim meni görmez (K.L.)
Kalpağı başıma koyunca hiç kimse beni görmüyor (H.L.)

Bu tükleri yandır (K.L.)
Bu tüyleri yak (H.L.) 1=0

Qız gözün açanda gördü ki, Hindistan’da atasının yanında (K.L.)
Kız gözünü açınca görmüş ki Hindistan’da babasının yanındadır (H.L.) 0=1

3) Öğrenilen Geçmiş Zaman
 Oxxay darını yeyib qurtarır (K.L.)
Oxxay darıyı yiyip bitirmiş (H.L.)
SONUÇ
Türk lehçeleri arasında metin aktarması yapılırken çeşitli aktarma sorunlarıyla karşılaşılır.
Bu aktarma sorunlarından biri de istem/valenz yapılardır. Fiilin istediği ekler kaynak
lehçeden hedef lehçeye göre değişir. Bu farklılığı göz önüne almadan motomot yapılan
çevirilerde ciddi aktarma sorunları görülür. Bu konuya özenle eğilmeli ve bu aktarma
sorunlarını çözecek kesin yöntemler geliştirilmelidir. Çünkü cümle çevirisi yaparken her fiilin
istediği ek dilden dile değişiklik gösterir bu da atlanılamayacak kadar mühim bir ölçüttür. En
kesin çözüm istem/valenz sözlüklerin bir an önce hazırlanıp ona göre kaynak lehçeden hedef
lehçeye aktarma yapılmasıdır.
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TURKISH AND TURKISH CULTURE LESSONS IN FRANCE: CURRICULUM,
TEXTBOOKS AND PROBLEMS
FRANSA’DA TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSLERİNİN MEVCUT DURUMU, ÖĞRETİM
PROGRAMI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR1
Tülin KARTAL GÜNGÖR2

ABSTRACT
Mother-tongue teaching is directly related to the process of with the development of the
child's cognitive and affective. It is also related to the cultural environment in which it is
located. Turkish and Turkish culture teaching can be evaluated like an special process. New
teaching programs and materials should be developed. The aim of this study is make an
overall assessment about the Turkish culture Lesson curriculum and textbooks instructed in
France. We will look also the problems of this lesson in practice.
Key Words: Turkish, culture, france, morther tongue, education.
ÖZET
Ana dili eğitim ve öğretimi, çocuğun bilişsel, duyuşsal gelişim süreçleri ile doğrudan ilgili
olmakla birlikte, o dilin yapısıyla ve çocuğun içinde bulunduğu kültürel ortamla da yakından
ilişkilidir. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarına yönelik olarak verilen Türkçe
ve Türk Kültürü öğretimini kendine özgü bir süreç olarak değerlendirmeli ve buna uygun
öğretim programları ve materyalleri geliştirilmelidir. Bu çalışmada, Fransa'da okutulan
Türkçe ve Türk Kültürü Dersini öğretim programları ve ders kitapları hakkında genel bir
değerlendirme yaparak, bu dersin uygulanışında karşılaşılan sıkıntıları inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Türkçe , kültür, Fransa , anadil , eğitim

1. GİRİŞ
Duygu ve düşüncelerin aktarıldığı, insanlar arasında iletişim kurmayı ve sosyalleşmeyi
sağlayan en önemli araçlardan biri dildir. Göçler, bilimsel gelişmeler ve ticari ilişkiler
toplumlar arasında kültürel yakınlaşma yaratmakta ve farklı dünya görüşü ve değerler
sistemine sahip bireyler birbirleriyle anlaşmak durumunda kalmaktadır. Bu durum bir dilin
Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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yapısını bilmekten daha geniş bir dil becerisinin kazanılmasını gerektirmektedir. Dil
öğretiminde kuşkusuz kültür çok önemlidir.Kültürlerarası iletişime açık bir dil öğretimi ile
birey konuştuğu dilin kültürünü, kendi öz değerlerini yitirmeden, farklılıklara ön yargısız ve
hoşgörülü bakarak öğrenir. Yabancı dil öğretiminin başarılı olması için dil politikalarının iyi
belirlenmesi,iyi bir planlama ve disiplinler arası bir yaklaşım gerekir. Dünya dilleri arasında
önemli bir yere sahip olan Türkçenin öğretimi giderek önem kazanmaktadır. Dünyada pek
çok ülkede üniversitelerde, elçiliklerde ya da özel kurumlarda Türkçe anadili ve/veya ikinci
dil olarak öğretilmektedir. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarımız için de Türk dilini öğrenmek
giderek daha önemli bir ihtiyaç haline gelmektedir. Ana dili eğitim ve öğretimi, çocuğun
bilişsel, duyuşsal gelişim süreçleri ile doğrudan ilgili olmakla birlikte , o dilin yapısıyla ve
çocuğun içinde bulunduğu kültürel ortamla da yakından ilişkilidir. Bu bakımdan, yurtdışında
yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarına yönelik olarak verilen Türkçe ve Türk Kültürü
öğretimini kendine özgü bir süreç olarak değerlendirmeli ve buna uygun öğretim
programları ve materyalleri geliştirtmelidir.
FRANSA’DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MEVCUT DURUM
Fransa ‘da yaklaşık 500 bin civarında Türk vatandaşı yaşamaktadır.Türkçe, orada yaşayan
Türkler tarafından konuşulmakla birlikte, o ülkelerin vatandaşları tarafından da “yabancı dil”
olarak öğrenilmek istenmektedir.
Fransa’da Türkçe Öğretimi 2 aşamada yapılmaktadır:
• Türkçe ve Türk Kültürü Öğretimi
• Yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi
Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi
Yabancı dil olarak Türkçe, Fransız yüksek öğretim kurumlarında Doğu Dilleri ve Uygarlıkları
Enstitüsü bünyesinde veya bazı üniversitelerin Türk Dili ve Tarihi bölümlerinde yer alır.
Ayrıca Fransız Eğitim Bakanlığı’nın 1994 tarihli Kararnamesiyle Türkçe, liselerde ikinci ve
üçüncü yabancı dil olarak öğretilmektedir. Türkçe dersleri, liselerde “seçmeli yabancı dil”
olarak alındığı için öğrencilerin başarı ve başarısızlığını etkilemekte, lise bitirme sınavı
notuna katkı sağlamaktadır. Öğretmenler Fransız Millî Eğitim Bakanlığının kararıyla
atanmakta ve dersler Fransız Millî Eğitim Bakanlığ"ına bağlı Fransız vatandaşı öğretmenler
tarafından verilmektedir. Ancak şu anda Fransa'da Bakanlık tarafından atanan sadece beş
Türkçe öğretmeni liselerde görev yapmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe dilini seçmek
isteyen çok sayıda öğrenci olmasına karşın Türkçe öğretmeni sayısı oldukça azdır.
Anadil veya Türkçe ve Türk Kültür Dersi Öğretimi:
Fransa’da 1970’li yıllardan itibaren uygulanmaya başlanan ve göçmen çocuklarının Fransız
okuluna uyum sağlamaları ve kendi ülkelerine döndüklerinde oradaki uyumlarına katkıda
bulunmaları için başlatılan “Anadil ve Kültür Eğitimi” ELCO (Enseignement de la Langue et
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Cultured’Origine) anlaşması dâhilinde bu çocuklara yönelik ana dili eğitimi verilmektedir.
ELCO derslerinin yasal dayanağı, 22 Eylül 1978 sayılı Türk çocuklarının ilkokullarda kendi
anadillerini ve kültürlerini öğrenmelerine yönelik genelgedir. Türkçe ve Türk Kültürü
dersleri 1978’den bu yana Fransız okullarında ve/veya Türk toplumunca kurulan dernekler
bünyesinde, ilkokul birinci sınıf öğrencileri hariç, diğer öğrencilere istekleri çerçevesinde
okul müfredatı dışında,okul saatleri içinde veya dışında haftada 2 saat verilmektedir. Bu
dersler Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla Türkiye tarafından atanan Türk
dili ve kültürü öğretmenleri tarafından verilmektedir.
Fransa’da 71.200 Türk öğrenci olmakla birlikle bu öğrencilerden Türkçe ve Türk Kültürü
derslerine devam eden öğrenci sayısı ise 19.926’ dir. Türkçe ve Türk Kültürü dersi, Arapça
'dan sonra Fransa'da okutulan ve en çok tercih edilen anadil dersleri içerisinde ikinci sırada
bulunmakta, bu dersi Portekizce ve İtalyanca dersleri izlemektedir. Fransa'da bulunan
Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni sayısı 181'dir. Bu verilere göre Fransa’da bir öğretmene
110 dan fazla öğrenci düşmektedir.Ders dışındaki sosyal faaliyetler ve kültürel etkinliklerin
de öğretmenler tarafından yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda Fransa'daki Türkçe ve
Türk Kültürü öğretmeni sayısı yetersiz kalmaktadır.Bu dersler senede bir defa Fransız
müfettişler tarafından teftiş edilmekte , dersin işlenişi ,öğretmen performansı ve öğrenci
gözlemlerine yönelik Fransız müfettişler tarafından rapor hazırlanmaktadır.
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan yurt dışındaki çocuklarımızın, bulundukları ülkenin
dilini öğrenmede daha başarılı oldukları bilinmektedir. Bu nedenle yurt dışındaki
çocuklarımızın Türkçeyi öğrenerek kültürlerini korumaları,bulundukları ülkenin kültürüne
uyum sağlamaları ve öğretimdeki başarılarının artırılması önem taşımaktadır.
3. Türkçe ve Türk Kültürü Ders Programı ve Materyalleri
2009 yılına kadar yurtdışındaki vatandaşlarımızın çocuklarına yönelik Türkçe ve Türk
Kültürü Ders kitaplarının ve güncel bir eğitim programının olmayışı ciddi bir sıkıntı
yaratmaktaydı. Öğretmenler dil öğretimini bireysel birikimleri ve farklı uygulamalarla
gerçekleştirmekteydiler.2009 yılında başlatılan “Uzaktaki Yakınlarımız Projesi” kapsamında
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının koordinesinde Türkçe ve Türk kültürü Dersi Öğretim
Programı geliştirilmiştir. Geliştirilen programa uygun olarak 2011 yılında Türkçe ve Türk
Kültürü Ders Öğretim Materyalleri (4 adet Ders kitabı 4 adet Çalışma Kitabı , 1 adet
Öğretmen kitabı ve Dinleme Metinlerinin yer aldığı CD’ler ) hazırlanmıştır.
2009 Türkçe ve Türk Kültürü Programda yer alan Temel beceriler ve Temel Değerler
şunlardır:
Temel Beceriler:
- Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma
- Eleştirel düşünme
-Yaratıcı düşünme
- İletişim kurma
- Problem çözme
- Araştırma
- Karar verme
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- Bilgi teknolojilerini kullanma
- Girişimcilik
- Sosyal katılım
Temel Değerler
- Vatanseverlik
- Hoşgörü
- Farklılıklara saygı duyma
- Barış
- Kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık
- Misafirperverlik
- Dayanışma
- Sorumluluk
- Paylaşımcı olmak
- Dürüstlük
- Yardımseverlik
- Estetik duyarlılık
Programda Dikkat Çeken Unsurlar:
-Türkçe ve Türk Kültürü Programı yurt dışındaki tüm Türk çocukları için hazırlanmış olup
herhangi bir ülke ayrımına gidilmemiştir.
-Programın kazanımları dört seviye grubuna göre hazırlanmıştır. (1-3, 4-5, 6¬7, 8-10. sınıflar)
Program hazırlanırken her sınıfa ayrı ayrı yer verilmemesinin nedeni bu derslerinin
birleştirilmiş sınıflarda yapılıyor olmasından kaynaklanmaktadır.Sınıflar genelde
ilköğretimde 15-25 kişilik sınıflar olup ilkokul ikinci sınıftan 5. sınıfa kadar ,ortaöğretim de
birleştirilmiş dört farkı seviyedeki sınıftan oluşmaktadır.Öğretmenin haftada 2 saat ders
verdiği birleştirilmiş bir sınıfta 5 farklı kaynaktan ve programdan ders yapması mümkün
olamayacağından programda bu durum göz önünde bulundurulmuştur.
-Program ve öğretim materyallerini hazırlanma komisyonunda görev alan uzmanlar daha
önce yurtdışında Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenliği yapmış kişiler, alan uzmanları ve
program geliştirme uzmanından seçilmiştir.
-Program Türkçe ve Türk kültürü programı olarak öngörüldüğünden disiplinler arası bir
yaklaşımla hazırlanmıştır. Program Türkçe, Türk Tarihi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,
Coğrafya,ve Türk kültürüne yönelik kazanımlarla ilişkilendirilen bir Türkçe programı niteliği
taşımaktadır. Ayrıca programda ve öğretim materyallerinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi
kazanımlarına da yer verilmiş ancak Fransa da devlet okullarında din eğitiminin yasak
olmasından dolayı bu bölümler Fransa dışındaki ülkelerin programında ve kitaplarında
kullanılmıştır.
Programda kazanımlara yönelik etkinlik örnekleri ve açıklamalara yer verilmiştir.
Programda önemli görülen noktalar “[!]” uyarı sembolüyle belirtilmiş ,dinleme metinlerine
yer verilmiştir.
Programda dilin işlevleri ve önemine ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
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Dil becerileri; dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma şeklinde belirtilmiş, dil bilgisi diğer
dil becerileriyle ilişkilendirilerek verilmiştir.
Programda öğretmenlerin sınıf seviyelerine yönelik olarak kullanılabileceği değerlendirme
önerileri ve ölçme formları yer almıştır.
Yıl içerisinde hangi konu ve kazanımlara yer verileceği öğretim yılının başında zümre
öğretmenleri tarafından, bulunulan bölge ve okulun şartları, öğrencilerin ilgi, istek ve
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenebileceği belirtilmiştir.
-Birden çok dil becerisini hedef alan kazanımlar yer almaktadır. Örneğin: 4-5 sınıf Türkçe
kazanımlarında :
1. Kelimeleri yerinde ve doğru anlamda kullanır.
2. Verilen kelime ile cümle kurar.
3. Konuşmanın akışını bozacak duraksamalar yapmadan konuşur.
4. Tekrarlara yer vermeden konuşur/yazar.
5. Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Programda öğrencinin aktif rol aldığı ,öğreticinin daha çok rehberlik görevini üstlendiği
yapılandırıcı bir yöntem anlayışı benimsenmiştir.
Programın uygulanması ile ilgili açıklamalar bölümünde aynı sınıftaki öğrencilerin Türkçe
anlama ve anlatma düzeyleri farklı olabileceği belirtilmiş ve öğrencilerin, Türkçeyi kullanma
düzeylerinin dikkatle belirlenerek bireysel ve grup çalışmalarına yönlendirilmeleri
gerekliliğine vurgu yapılmıştır.
Söz varlığını geliştirmenin önemi vurgulanmış ve öğretmenlere "öğrenciler düzeylerine
uygun şiir, masal, hikâye, fabl gibi yazılı ürünler okumaya özendirilir." şeklinde ifade
konulmuştur.
Dil öğretimini kültür ve dil kuralları ile birlikte bir bütün olarak düşünmek gerekir.
Yurtdışında özellikle milli bayramlar ve sosyal etkinlikler vatandaşlarımız için büyük önem
arz etmektedir.Programda bu hususa da dikkat çekilmiş ve öğrencilerin Türkçeyi doğru,
güzel ve etkili kullanabilmeleri, kendilerini rahat ifade edebilmeleri için sosyal ve kültürel
etkinliklerde görev almaları konusunda teşvikte bulunulmuştur.( M.E.B 2009 :6 )
Programda metinlerin seçiminde titizlik gösterilmesi gerektiği belirtilerek metinlerin
seçimindeki temel ilkeler açıkça belirtilmiştir.( M.E.B 2009 :6 )
Programda kültürel öğelere özelikle dikkat çekilmiş , Kültürel değerlerimizi korumanın yanı
sıra , yaşadığı ülkeye uyum sağlayabilmelerinin önemi de vurgulanmış, bulundukları ülkedeki
farklı kültür, görüş, din ve inanışları hoşgörülü bir yaklaşımla karşılayabilmelerine yönelik
kazanımlara yer verilmiştir.Bu kazanımlarla insan haklarına saygılı, ülke ve dünya
sorunlarına duyarlı bireyler olmaları amaçlanmıştır.
Türkçe ve Türk Kültürü Öğretiminde Karşılaşılan Sıkıntılar ve Öneriler:
4. SONUÇ
Türkçe ve Türk Kültürü Derslerinin talebe bağlı olması, sınıf geçmede etkisinin bulunmaması,
derslerin çoğunlukla okul saatleri dışında ve derslik olarak kullanılmayan yerlerde yapılması
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ve Türklerin yaşadıkların yerleşim yerlerinin dağınık olması vatandaşlarımızın önemli bir
kesiminin çocuklarını Türkçe ve Türk kültürü derslerine göndermekten vazgeçiren
unsurlardır.
- Öğrencilerin Türkçe notlarının karnelerde yer almaması öğrencilerin motivasyonunu
olumsuz yönde etkilemektedir.Bu konuda Fransız makamlarıyla görüşmeler yapılmalı ve
notların karnede yer alması sağlanmalıdır.
-Derslerin genellikle okul saatlerinin dışında yapılması öğrenciler ve öğretmenler açısından
sıkıntı yaratmaktadır.Öğrencilerin okul çıkışı yorgun oldukları ve bu durumun başarıyı
düşürdüğü gözlemlenmiştir.Ayrıca Türkçe öğretmenleri okul saatleri dışında ders
yaptıklarında Fransız meslektaşlarıyla yeterince bilgi alışverişinde bulunamamaktadırlar.
-Özellikle gençlerin konuştuğu günlük dil, Fransızca Türkçe karışımı ile ortaya çıkan karma
bir dil özelliği göstermektedir.Öğrenciler Türkçeyi ya sınırlı bir söz dağarcığı ile konuşmakta
ya da Türkçe konuşmaktan vazgeçip Fransızca konuşmayı tercih etmektedirler. Bu durum
dikkate alınarak aileler çocukları ile konuşurken, kullandıkları dilin seçimine dikkat etmeli ve
tek bir dil üzerinde karar vermeli , yöresel şivelerini kullanmamaya dikkat etmelidirler.
-Dilin yaşanılarak öğrenilen bir beceri olduğu unutulmamalı yapılan etkinlikler yaşama ve
öğrenci özelliklerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Uyaran sayısını fazla tutmaya,
pekiştireçleri artırmaya özen gösterilmelidir.
-Öğrenciyi öğretilen dilde daha fazla meşgul etmek için okul dışı etkinliklere yer verilmelidir.
-Programların uygulayıcı ve aktarıcısının öğretmen olduğu dikkate alınarak gerek yöntem
kullanımı gerek kültür aktarımında en büyük sorumluluğun öğretmene ait olduğu
unutulmamalıdır.Öğretmenlerin Fransız okullarda ders verdiği göz önünde bulundurulmalı
iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.
-Türkçe ve Türk Kültürü başarılı bir şekilde öğrenilebilmesi için ülkenin yasalarının sağladığı
anadilini öğrenme hakkı yeterince kullanılmalıdır. Öğretmenlerin Fransız milli Eğitimiyle iş
birliği içinde olmaları gereklidir.
-Türkçe öğretiminde kullanılan temel ve yardımcı malzemelerin standardı yükseltilmeli ,ders
materyallerinin tasarım, basım, teknolojik destek bakımından daha çağdaş ürünler olması
sağlanmalıdır.
-Öğretim programı ve mayeryalleri her ülke için ayrı ayrı hazırlanmalı ve o ülkenin öğretim
programıyla paralellik göstermelidir.
-Fransa'da yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik projeler hızla hayata geçirilmeli,
öğretmen ,öğrenci ve velilere yardımcı olacak yabancı dil bilen Rehber ve Psikolojik
danışmanlar gönderilmelidir.
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BELKAYA (KONYA EREĞLİ) AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR
CONTRIBUTIONTO THE DICTIONARY OF COMPILATION FROM BELKAYA (KONYA
EREĞLİ) DIALECT 1
Uğur ÇAVGA2
ABSTRACT
One of the studies to determine the language properties and vocabulary of Turkey’s Turkish dialects is the Journal
ofCompilation of Words in Colloquical Language published by Association of Research on Turkish Language (today
it is Turkish Language Association) in 1932.The words compiled from various places in our homeland were
registered through this journal. Later, this journal was followed by the enlarged publication of Dictionary of
Compilation. But today a good many words are not included in theDictionary of Compilation. As technological
developments and mass media have come into our lives, a lot of words found in dialects have not been used, and
faced extinction. Thus, studies have been carried out to contribute to the vocabulary range of the Dictionary of
Compilation, and to register words discarded. This study is carried out in order to contribute to the vocabulary of
the Dictionary of Compilation from BelkayaDialects (Belkaya is a town in Ereğli, Konya). According to our
research, there is no data from Belkaya dialect included in the Dictionary of Compilation. The study is based on
compilation in the dissertation that we have prepared in the department of Turkish language and literature in
Hacı Bektas Veli University; samples from unwritten texts in our dissertation are included in the study. The words
which are obtained through compilation in the town Belkaya and five plateaus attached to it, and are not available
in the Dictionary of Compilation, or if any, the words having different meanings or sound structures, will be
studied. In addition to the meanings of the words, the sentences in which they are used will be presented
preserving their phonetic transcription.
Key words: Dialect research, Dictionary of Compilation, Word Compilation, Belkaya dialect
ÖZET
Türkiye Türkçesi ağızlarının dil özelliklerini ve kelime hazinesini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalardan birisi
de 1932 yılında Türk Dili Tetkik Cemiyeti (şimdiki adıyla Türk Dil Kurumu) tarafından başlatılan Halk Ağzından
Söz Derleme Dergisidir. Dergi sayesinde yurdumuzun birçok yerinden derlenen kelimeler kayıt altına alınmıştır.
Daha sonra bu dergiyi, daha geniş içeriğiyle Derleme Sözlüğünün yayımı takip etmiştir. Fakat bugün baktığımızda
birçok kelimenin Derleme Sözlüğünde yer almadığını görmekteyiz. Teknolojik gelişmeler ve kitle iletişim
araçlarının hayatımıza girmesiyle birlikte ağızlarda görülen pek çok kelime kullanılmamakta ve yok olma tehlikesi
ile karşılaşmaktadır. Bu nedenle, son yıllarda Derleme Sözlüğünün kelime hazinesine katkıda bulunmak,
kullanımdan düşmekte olan kelimeleri kayıt altına almak amacıyla bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma,
Konya Ereğli İlçesi Belkaya Ağzından Derleme Sözlüğünün kelime varlığına az da olsa katkıda bulunmak amacıyla
hazırlanmıştır. Yaptığımız incelemeye göre Derleme Sözlüğünde Belkaya Ağzından herhangi bir veriye
rastlanmamıştır. Çalışma, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde hazırladığımız
bitirme tezimizdeki derlemelere dayanmakta; tezimizde yazıya geçirilmeyen metinlerden de örnekler ihtiva
etmektedir. Bu çalışmada Belkaya kasaba merkezi ve bu kasabaya bağlı beş yayladan yapılan derleme sonucu elde
edilen, Derleme Sözlüğünde hiç bulunmayan, bulunuyorsa da anlamı veya ses yapısı farklı olan kelimeler ele
alınacaktır. Kelimelerin anlamı yanında, onların içinde geçtiği cümleler de fonetik yazımları korunarak
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ağız araştırması, Derleme Sözlüğü, Kelime derlemesi, Belkaya ağzı.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2
Yüksek lisans öğrencisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, E-posta:
ugur_cavga2842@hotmail.com
1
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1. GİRİŞ
Ağız araştırmaları, Türkiye Türkçesi ağızlarının ses bilgisi, şekil bilgisi gibi dil
özelliklerini belirlemek, kelime hazinesini ortaya koymak ve kullanımdan düşmekte olan
kelimeleri kayıt altına almak amacıyla yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar, özellikle Türkiye
Türkçesi ağızlarının kelime hazinesini tespit etmek açısından çok önemlidir.
Cumhuriyetin ilânı ile başlayan dil inkılâbının en önemli kilometre taşlarından birisi,
1932 yılında Türk Dili Tetkik Cemiyetinin başlattığı Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi ile
ülkemizin dört bir yanından derlenmiş binlerce kelime, bilim âleminin dikkatlerine sunulmuş
ve bugün bu eser hâlâ başvuru kaynağımız olarak değerini muhafaza etmektedir (Yıldız,
2007: 790). Daha sonraki yıllarda bu dergiyi daha geniş içeriğiyle Derleme Sözlüğünün yayımı
takip etmiştir.
1952 yılında, Türk Dil Kurumu, eldeki sözlük malzemesini yeniden düzenleme ve yeni
derleme çalışmalarına girişti. Bu defa, köy öğretmenlerine, bölgedeki uzman sayılabilecek
kişilere başvurularak sekiz yılda 450 bin kelime derlendi. Böylece bu yeni malzeme ile eski
malzeme harmanlanarak 13 ciltten oluşacak Derleme Sözlüğü’nün temeli atılmış oldu. 19631975 yılları arasında A-K arası yapıldı. K ile Z arasındaki ciltler de 1979’da bitirildi. Sözlüğün
Ek-I cildi ise 1982’de yayımlandı. Bu eser, kelime, anlamlandırma ve maddebaşı
düzeylerindeki birtakım eksik ve kusurlarına rağmen Türkiye Türkçesi ağızlarının söz
hazinesini gösteren en önemli başvuru kaynağı olma özelliğini korumaktadır (Akar, 2006:
42).
2. Metod ve Yöntem
Derleme Sözlüğünün kelime hazinesine az da olsa katkıda bulunmak amacıyla
hazırladığımız bu çalışmada yer alan kelimeler, Konya ili Ereğli ilçesine bağlı Belkaya kasaba
merkezi ve kasaba sınırları içerisinde yer alan beş yayladan yapılan derlemelere
dayanmaktadır. Söz konusu bölgeden derlenen kelimeler:
I. Derleme Sözlüğünde Bulunmayan Kelimeler
II. Derleme Sözlüğünde Bulunduğu Hâlde Anlamları Farklı Olan Kelimeler
III. Derleme Sözlüğünde Bulunduğu Hâlde Ses Yapıları Farklı Olan Kelimeler
şeklinde üç bölüme ayrılmış ve her bir bölüm kendi içerisinde adlar ve fiiller olarak iki başlık
altında incelenmiştir. Ayrıca kelimelerin anlamı yanında onların içinde geçtiği cümleler
fonetik yazımları korunarak verilecek ve Türkiye Türkçesine aktarımları yapılacaktır.
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3. Kullanılan Transkripsiyon İşaretleri
Ünlüler
ā: uzun a ünlüsü; ē: uzun e ünlüsü; í: ı-i arası ünlü; ú: u-ü arası ünlü.
Ünsüzler
F: f-v arası ünsüz; ġ: arka damak g ünsüzü; ħ: sızıcı, hırıltılı h ünsüzü; ķ: arka damak k
ünsüzü; ñ: genzel n ünsüzü; P: b-p arası ünsüz; S: s-z arası ünsüz; T: t-d arası ünsüz.
İşaretler
 : ulama işareti; ͜ : diftong, (durak yok) u͜a, o͜u, e͜a, a͜i; ' : vurgu işareti (Standart Turkiye
Türkçesi’nden farklı ve daha şiddetli vurgulanan hecelerden önce konur.); [ ]: Metin tamiri.
I. Derleme Sözlüğünde Bulunmayan Kelimeler
A. Adlar
acıgıç: Dağ yamaçlarında ve tarla kenarlarında yetişen, yenilebilen bir ot çeşidi.

Yapıķ depeden acıgıç olurdu ondām inne topu dinirdi ot, onnarı getiridik.
Yapık tepeden acıgıç olurdu ondan sonra iğne topu denirdi ot, onları getirirdik.
anavur: Bedava, beleş.

Esgiden yiğen anavur yirimiş buranın zorbası.
Eskiden yeğen bedava yermiş buranın zorbası.
apörle: Hoparlör.

Yirinden ġaķmış, ararız apörleyi de bulduñ didim.
[Kadın] yerinden kalkmış, arıyoruz [adama] hoparlörü de buldun dedim.
arf: Aff.

Baña didilerkine arf çıķdı, böyük arf çıķdı didiler.
Bana dediler ki: “Aff çıktı, büyük aff çıktı.” dediler.
aşġıya: Eşkiya.

Ibra͜iminen sahriye gelirken aşgıyalar onlerine geçiyor.
İbrahim ile Sahriye giderken eşkiyalar önlerine geçiyor.
avay: Tahıl ölçeği. (Bir teneke buğday).

İşTe yüz elli iki yüz, zenginner çoķ ġaldırısa yidi seküz yüz biñ avay ġaldırıdı.
İşte [fakirler] yüz elli iki yüz, zenginler en fazla kaldırırsa yedi sekiz yüz bin teneke [buğday]
kaldırırdı.
behriz: Perhiz.

Domatis, yaş üzüm, çay içmeyeceksiñ on, on beş gün behriz ideceksiñ, ondan soñu
geçer didim.
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Domates, yaş üzüm, çay içmeyeceksin on, on beş gün perhiz yapacaksın ondan sonra geçer
dedim.
betun: Beton.

Onnar betunu itdimi, şöyle döğe döğe idiyor, o betun dağılır mı?
Onlar betonu yaptılarmı şöyle vura vura yapıyor, o beton dağılır mı?
beytam: İftira, yalan.

Ġarıynan da ġoñşu olduķ, hinci beytam sürmeyeyin bişiy görmedik.
Kadınla da komşu olduk, şimdi iftira etmeyeyim bir şey görmedik.
bikiç: Birkaç.

Girazı satmaya gidiyorumuş adam, bikiç adam dek gelmiş.
Kirazı satmaya gidiyormuş adam, birkaç adam rast gelmiş.
boğam: Babam.

Boğam evlendiğí vaķıt bir hafda ekmek yinmiş.
Babam evlendiği zaman bir hafta ekmek yenilmiş.
boş ̮ atiye: Boş yere.

Çoķ ġırgınnar, boş ̮ atiye öyle ġırılgınnar.
[Bizim askerimizi] çok öldürmüşler, boş yere öyle öldürmüşler.
böğrü: Yanı.

Böğründe de eyvaz varımış, köroğlunuñ yardımcısı eyvazımış.
Yanında da Ayvaz varmış, Köroğluʼnun yardımcısı Ayvaz’mış.
bururiyet: Düşmanlık, kızgınlık.

Heye, hı dise de dargınnar hale, esgi bururiyet durur.
Evet, tamam dese[ler] de küsler hâlâ, eski düşmanlık devam ediyor.
cağırcaķ: Yarma hâline getirilmiş buğdayın tozu.

Ġız naylona cağırcaķ ġuymuş.
Kız poşete buğday tozu koymuş.
cecit: Yeni.

Acar aldı, cecit, ordağı moturu da getirdi, gitdiler.
Yeni aldı, yeni, oradaki traktörü de getirdi, gittiler.
cöb: Cep.

Cöbünde ġurşun çıķdı ırāmetliyiñ, iküç ay o da ceza aldı.
Cebinde kurşun çıktı rahmetliğin, iki üç ay o da ceza aldı.
çiftbaşı: Düğünün ertesi günü kadınlar arasında yapılan eğlence.

Çiftbaşı, ne ağnadayın işTe taķġayı düzellerdi, ağzına bi şamşaķ virillerdi geliniñ, işTe
bir iki sa'at durudu onna'am bozallardı.
Çiftbaşı, ne anlatayım işte [gelinin] fesini süslerlerdi, ağzına bir vele bağlarlardı gelinin, işte bir
iki saat [o şekilde] dururdu ondan sonra [fesini, velesini] çıkarırlardı.
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dekne: Hamur yoğurmak için kullanılan, tahtadan yapılmış kap.

Hinci biz unu dekneye dökeriz, suyu da dökeriz iyce yuğururuz, yuğurduķdan soñu
sinidin üstüne hamırı çıķarırız.
Şimdi biz unu tekneye dökeriz, suyu da dökeriz iyice yoğururuz, yoğurdukdan sonra ekmek
yapılan tahtanın üstüne hamuru koyarız.
deñde düşde: Ara sıra, bazen.

Bulgur pilavı, işTe hamur ̮ aşı dē deñde düşde bi şeyire gider de ordan pırasa, turp bir ̮
iki yiyecek getirillerse o gelirdi.
Bulgur pilavı, işte mantıya benzer yemek ta ara sıra bir şehire gider de oradan pırasa, turp,
birkaç yiyecek getirirlerse o gelirdi.
deyüs: Karısının nâmussuzluğuna göz yuman ve katlanan kimse.

Raybet de gözelineñ zengine / deyüs babañ virememiş deñgine.
Rağbet de güzel ile zengine / deyus baban verememiş dengine.
diriyat: Dirayet, güç.

Suyu virmezlerimiş, onnara şiķayata gidince tabi diriyatlılar, gelir bura ne kerbela,
bela bela üstüne, ikisini de kerbela çölünde şiyid itdiler ya, suyu ne virmezlerdi.
Suyu vermezlermiş, onlara şikayete varınca tabi [adamlar] güçlüler, gelir[ler] bura ne Kerbela,
bela bela üstüne, ikisini de Kerbela çölünde şehit ettiler ya, suyu felan vermezlerdi.
eftal: Daha iyi, yeğ.

Esgiden huzurluydu, borç yoğudu, evet yime içme şiyise de ama oğünkü yime içme
şincikinden daha eftalıdı.
Eskiden huzurluydu, borç yoktu, evet yeme içme şeyse de ama o günkü yeme içme şimdikinden
daha iyiydi.
eliyzü belli: İyi, güzel, sağlam.

Titreñ, kepeneğínen yatıñ, pirişannığıdı, adam çardaķ yapıp da eliyzü belli itmezdi.
[Soğuktan] titrersin, kepenek ile yatarsın, perişanlıktı, adam çardak yapıp da sağlam, iyi,
yapmazdı.
feş: Felç.

Ġadına irişmişler, ġaş gün gezdirip, yörüyeceğímizde ġoyürgünner diyor, feş geçirdi
adam ne
diyor.
[Hoca], “Kadına tecavüz etmişler, [bir]kaç gün gezdirip, [biz memlekete] gideceğimiz [zaman]
bıraktılar.” diyor, “Felç geçirdi adam felan.” diyor.
fususu: Kasden, bilerek.

Fususu öldürdü gitdi burdan didimidim, fususu değílimiş dimiş.
“[Adamı] kasden öldürdü gitti buradan demiştim, kasden değilmiş.” demiş.
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ġalender: Fakir, zavallı.

Ġalender bi adamıdı, onu da orda vurdular.
Zavallı bir adamdı, onu da orada vurdular.
ges sefer: Bir dahaki sefer.

Ġardaşları ges sefer bünyāmini de alıp geliyollar.
Kardeşleri bir dahaki sefere Bünyamini de alıp geliyorlar.
ġıcırgan: İlkel tahterevalli.

Gündüz çitden gelen billi ne oynar, ġıcırgan ġurallardı.
Gündüz tarladan gelen billi felan oynar, tahterevalli kurarlardı.
ġığtı: Rüzgar, yağmur görmeyen yer, kuytu.

Ġuzu edirafımızda ġıvranır, beride çadır var, ora ulaşır diyi ġuzu şiye döneğdik,
sǎdıyın oraya damın ġığtısında ırağat ideñ.
Kuzu etrafımızda dolanıyor, az ilerde çadır var, ora[ya] yetişiriz diye [dönmedik], kuzu[yu] şeye
döneydik Sadıkʼın oraya evin kuytusunda rahat ederdik.
ġıtel: Kâtil.

Atdırmaya yuña gitdim, vardım bu var, vardım, nödeb istedim, virmem didi, ġıteliñ
avradı didi baña, hemen direkmen.
Attırmaya yüne gittim, vardım bu [kadın] var, vardım [kadından] sıra istedim, [kadın] vermem
dedi kâtilin karısı dedi bana, hemen direkmen.
göğercin: Güvercin.

Onnar ordayķa cenabı allah māranıñ ağzına göğercin yuva yapmış.
Onlar orada iken Cenabı Allah [ın emriyle] mağaranın girişine güvercin yuva yapmış.
hayr: Güç, takat.

On gün de mekgede eğlendik, yiğírmi günde gitdik, geldik, hacılıķ çıķmayınca hayrım
yoķ diyi gitdim, geldim.
On gün de Mekkeʼde kaldık, yirmi günde gittik geldik, büyük hac çıkmayınca takatim yok diye
[Umreye] gittim, geldim.
hida: Nida, seslenme.

Cenabı allahdan hida gelmiş, yā muhammet çoķ meraķ idiyoñ, var, duva buyur da
amıcan doğrulur, ayağınıñ altını da sığaşla dimiş.
Cenabı Allahtan nida gelmiş: “Ya Muhammet çok merak ediyorsun, var dua et de amcan kalkar,
ayağının altını da sıvazla.” demiş.
hizar: Marangoz.

Teyek, eyek bunnar şiyde olurdu, hizarda.
Teyek, eyek bunlar şeyde olurdu, marangozda.
hortaķal: Portakal.

Bazardan hortaķalınan alma aldım.
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Pazardan portakal ile elma aldım.
hozna: Namusunu, iffetini koruyamayan kadın, namussuz.

O ġadın uçun hozna diller amma aslı var mı bilmem.
O kadın için namussuz diyorlar fakat aslı var mı bilmem.
höçces: Kalabalık.

ĠayboluP da herkes darmadağın oldu, bilemedi, höçcesiñ içinde kimiñ ne nireye
giTdiğíni bilemeñ.
Kayıp olup ta herkes darmadağın oldu, bilemedi, kalabalığın içinde kimin ne, nereye gittiğini
bilemezsin.
huvarda: Hovarda, çapkın, zevk ve eğlence düşkünü.

Adamın bin goyunu var, on ̮ iki devesi var, zengin, yalıñız huvardalıķ iderimiş.
Adamın bin koyunu var, on iki devesi var, zengin fakat hovardalık edermiş.
huzula: Fuzûlî, boş yere.

Orda adamı huzula vurdular.
Orada adamı boş yere vurdular.
ırca: Rica.

Teslim oldum didi varıp da ırcaya varınca.
[Adam] teslim oldum dedi, [ayağına] gidip ta ricaya varınca.
inaş: İnanç.

Icıķ da inaşları olguñ, ġaradan adam çekilince.
Az da inançları olmuş, karadan adam çekilince.
inne topu: Dağ yamaçlarında ve tarla kenarlarında yetişen, yenilebilen bir ot çeşidi.

İnne topu dinirdi ot, onnarı getiridik.
İğne topu denirdi ot, onları getirirdik.
intizar: Beddua.

Dikdiydim, dutdu da bi şiy virmez de yaprağını yimiyor mal, acımı, öyle intizarlı.
[İncir ağacı] dikmiştim, büyüdü de bir şey vermez de yaprağını yemiyor hayvan, acımı, öyle
beddualı.
ippiyi: Epey, bayağı.

Tasından giri ulaşmış, ulaşacaķ bi zaman değíl, ippiyi gitmiş.
Arkasından tekrar yetişmiş, yetişecek bir zaman değil, epey gitmiş.
irinciriyet: İltihap.

İrinciriyetden birisi ölgün de soğna bu eşe ġarıyı algın.
İltihapdan birisi ölmüş de sonra bu Eşe [adlı] kadını almış.
kiyfemayış: Zevkine, keyfine.

Irametliğı fususu, kiyfemayış öldürgün.
Rahmetliği bilerek, zevkine öldürmüş.
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köherce: Çürük, kokmuş, küflü.

Mala dökmüşler, yidirmişler köherceli samanı.
Hayvana dökmüşler, yedirmişler çürüklü samanı.
lapır: Rapor.

Öldü lapırı almışlar, oğata yörüyeceklerinde ġadın gelmiş.
[Kadın için] öldü raporu almışlar, o zamana [memlekete] gidecekleri [zaman] kadın gelmiş.
maydem: Madem.

Maydem apdes yapmayoñ, neye dimeyoñ.
Madem tuvaletini yapamıyorsun, niçin demiyorsun.
mazlım: Efendi, uysal.

Bizim veli didi ki mazlımı ne döğellerimiş didi.
Bizim Veli dedi ki: “Efendi [insanı] felan döverlermiş.” dedi.
mecmur: Mecbur.

Ġoyunu gütmem diyince ben de mecmur güdeceyiñ didim.
Koyunu otlatmam deyince ben de mecbur otlatacaksın dedim.
mıķdar: Muhtar.

Eveli mıķdarıdı oranın ya şincik başkası olmuş.
Önceden muhtardı oranın ya şimdi başkası olmuş.
mobil: Mazot, su v.b. sıvıların koyulduğu büyük bidon.

Böyük mobillere de mazudu doldurur çifte giderdik.
Büyük bidonlara da mazotu doldurur çifte giderdik.
mübzer: Arpa, buğday gibi tahılların ekiminde kullanılan tarım aleti.


İşTe soğna mübzer çıktı onunan ekmeye başladıķ.

İşte sonra mibzer çıktı onunla ekmeye başladık.
münüs: Bağlı, ilgili, sahip.

Köy bibirine münüs olmadığından öyle itginner.
Köy [halkı] birbirine bağlı olmadığından öyle etmişler.
neğuçu: Niçin.

Bizden neğuçu ġaçañ veli didim.
Bizden niçin kaçıyorsun Veli dedim.
nödeb: Sıra.

Atdırmaya yuña gitdim, vardım bu var, nödeb istedim, virmem didi.
Attırmaya yüne gittim, vardım bu [kadın] var, sıra istedim, [kadın] vermem dedi.
oğata: O vakite, o zamana.

Öldü lapırı almışlar, oğata yörüyeceklerinde ġadın gelmiş.
[Kadın için] öldü raporu almışlar, o zamana [memlekete] gidecekleri [zaman] kadın gelmiş.
ondāllim: Ondan sonra.
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Fasillenin tasından şorbasını bişiririz, horaya ağzını örter ġoruz, ondāllim pilav

bişiririz.
Fasulyenin ardından çorbasını pişiririz şuraya ağzını örter koyarız, ondan sonra pilav pişiririz.
onuçu: Onun için.

Adam beş altı gündür apdes yapmazımış, onuçu öleceğín dirimiş.
Adam beş altı gündür tuvaletini yapamıyormuş, onun için öleceğim dermiş.
öteñiz: Geriye kalanınız.

Hastaları, yaşlıları otabuS götürsün, öteñiz yayan gideceñiz didiler.
“Hastaları, yaşlıları otobüs götürsün, geriye kalanınız yürüyerek gideceksiniz.” dediler.
pinbir: Peynir.

Ġoyunuñ pinbirini deriye basardıķ.
Koyunun peynirini deriye koyardık.
pişlenteri: Kadınların giydikleri entari.

Evel pişlenteri varıdı, pişlenteriyi şöyle soķġun, ġolları sığangın apdes algın.
Eskiden entari vardı, entariyi şöyle [suya] sokmuş, kolları sıvamış abdest almış.
piştan: Kadınların giydikleri entari.

Bunnar üçü de gidiyollar ya giderken birinin piştanı açılmış, bacağı görünmüş.
Bunlar üçü de gidiyorlar ya giderken birisinin entarisi açılmış bacağı görünmüş.
rekdeve: Motor tamiri.

Soğna bunnar ġışın para istedi motur rekdeve olacak diyi.
Sonra bunlar kışın para istedi traktör tamir olacak diye.
sarıç: Sarnıç: Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu.

Biñ küsür sarıç diniyor, ne biñi ne iki biñi hiç bellisiz hǎle sarıç çıķıyor.
Bin küsür sarnıç deniliyor, ne bini ne iki bini hiç bellisiz hâlâ sarnıç [ortaya] çıkıyor.
somya: Seccade şeklindeki küçük halı.

Ucuz bahalı virdim diyemedi, pancar gibi ġızardı, elinden çekdi somyayı aldı.
Ucuz pahalı verdim diyemedi, pancar gibi kızardı, [karısı] elinden çekdi seccadeyi aldı.
soñu tāmında: En sonunda.

Marangoz soñu tāmında diyor, bu çocuğa ben bir şiy yapayım diyor, sandal diyor.
Marangoz en sonunda [şöyle] diyor: “Bu çocuğa ben bir şey yapayım diyor, sandal [yapayım].”
diyor.
şarf: Bir makinanın dönmesini sağlayan mil, şaft.


Ġırma değírmeniñ şiyi şarfı çarpdı da ondan öldü.

Kırma değirmeninin şeyi şaftı çarptı da ondan öldü.
şikeyat: Bir kimsenin yaptığı yanlış iş veya davranışı daha üst makamdaki kişiye bildirmek.


Devrimden soğna şikeyat oldum, dörT ay hapis yatdım.
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Devrimden sonra şikayet ettiler, dört ay hapis yatdım.
tavap: Tavaf; hacı olmak üzere zamanında ve muayyen usul dahilinde Kâbeʼnin etrafını
dolaşarak ziyaret etme.


Yidi seFer ķabeyi dolanırsañ mesele bi tavap dinir.

Yedi kez Kâbeʼyi dolanırsan mesela bir tavaf denir.
tollama: Basılmamış, eksik, tam dolu olmayan çuval.


Şöyle iki tollama sarı samanı getirmiş, mala dökmüşler, yidirmişler.

Şöyle iki [tane] eksik çuval sarı samanı getirmiş, hayvana dökmüşler, yedirmişler.??
ümrü: Hac mevsiminin dışında Kâbeʼyi ve Mekke-i Mükerremeʼnin mübârek yerlerini ziyâret
etme.


Şinci çoğu dir ki ümrüye gidince hacı oldum.

Şimdi çoğu der ki Umreye gidince hacı oldum.
ürüşet: Bir görevliye bir işi yaptırmak için verilen para veya mal, rüşvet.


Anası gelmiş, yavrım, emdirdiğími halal itmem, yüzbaşıya döğme, itmesseñ itme, yavır

gelip ırzıña geçecek, ürüşet uçu mu döğerin.
Annesi gelmiş, oğlum, emdirdiğim [sütü] helal etmem [demiş] yüzbaşıya, dövme [demiş],
[yüzbaşı] “Etmezsen etme, yavur gelip ırzına geçecek, rüşvet için mi döverim.” [demiş].
ütel: Otel.


İşTe gideñ ütelde yatıñ, ütelden otabuzlar daşır.

İşte gidersin otelde yatarsın, otelden otobüsler taşır.
vañvay: Sürülmüş toprağı tekrar aktarmaya yarayan tarım aleti.

Darlayı sürdükden soñu vañvayınañ tekrar sürer, soğna ekeriz.
Tarlayı sürdükten sonra vanvay ile tekrar sürer, sonra ekeriz.
vize: Füze.

Adam buraya vizeler ġuruyor.
Adam buraya füzeler kuruyor.
yirli: Devamlı.

Ġadın da saçını yirli ġuyarımış, hiç göstermezimiş.
Kadın da saçını devamlı [eşarbıyla] kapatırmış, hiç göstermezmiş.
zaltı: Zaten.

Zaltı ilk yaradılış, cenabı allayıñ kitapda ben oķudum orayı, hazreti muhammediñ
nuru aleminden yaradılmış herşiy.
Zaten ilk yaratılış, Cenabı Allahʼın kitabında [yazıyor] ben okudum orayı, Hz. Muhammetʼin
nuru aleminden yaratılmış herşey.
zalti: Zaten.
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Zalti hazreti ibra͜ime sariyeden çocuk olacagını belli idiyor.

Zaten Hz. İbrahimʼe Sayraʼdan çocuk olacağını belli ediyor.
zelāme: Kötü.


Musa kerimullayıñ zamanında köyüñ birinde bir zelāme varımış.

Musa kelamullahʼın zamanında köyün birinde bir kötü [adam] varmış.
B. Fiiller
ağzına daya-: Küfür, ağzına sıçmak.

Ġadın da, ele ağzına dayadığımıñ oğlu benimle nirde düşdüñ ġaķtıñ dimiş.
Kadın da, “Söyle ağzına sıçtığımın oğlu benimle nerede yattın kalktın.” demiş.
ġaybet ol-: Kahrolmak.

Orda şiyden bizim birez bu ġaybet olası memmet, miyrem ütele ütele, yav neye geldik,
baña eziyet iderlerdi.
Orada şeyden bizim biraz bu kahrolası Mehmet, Meryem otele otele, yahu niçin geldik, bana
eziyet ederlerdi.
ġınıvir-: Geçivermek.

Assiyayı ġaçırgınıdı o, ġınıvirgin değíl.
Asiyeʼyi kaçırmıştı o, geçivermiş değil.
hümbüd-: Göz dikmek.

Diyeceyiñ ki ölen adam ırzıma hümbüddü ġocam ondan öldürdü.
Diyeceksin ki ölen adam namusuma göz dikti kocam ondan [dolayı] öldürdü.
ıstır-: Isırmak.

Sıķmayı sıķallardı, onu bir ıstırıllardı, şiyiñ arasına ġollardı, esgere giden oğlanın
pırtısının şiyine ġollardı, içine.
Sıkmayı sıkarlardı, onu bir [kez] ısırırlardı şeyin arasına koyarlardı, askere giden oğlanın
elbisesinin şeyine koyarlardı, içine.
iza it-: Eziyet etmek, zorbalık etmek.

Allah ırāmet iylesin analığımız da iyiydi, gelince döğúp, çağırıp, bi şiy iza itmezdi.
Allah rahmet eylesin üvey annemiz de iyi idi, [eve] gelince dövüp, bağırıp, bir şey eziyet etmezdi.
macara ġaynat-: Geçmişte yaşanmış olayları gündeme getirmek, kavga çıkarmak.

Hanġısı çekdi, hanġısı itdi, kimden macara ġaynadı, alışsınnar, oraya ben ġarışmam.
[Silahı] hangisi çekti, hangisi [önce ateş] etti, kim kavga çıkardı, [öbür dünyada birbirlerinden
haklarını] alsınlar, orasına ben karışmam.
mahi it-: Eziyet etmek, bir şeyin olması için çok ısrarda bulunmak.

Emmi oğlu, ġocam beni mahi ider ıcıķ da'a virsin.
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Amca oğlu, kocam bana eziyet eder [abime söyle de] biraz daha [mal] versin.
masġara it-: Zorlamak, bir istekte ısrarcı olmak.

Çocuķlar varınca masġara ider, ebem ebem masal ağnat diyi.
Çocuklar [eve] varınca ısrar ederler, “Ninem ninem masal anlat.” diye.
matama it-: Eziyet etmek.

Orda matama itmişler, bi saçı kesik, göşdü geldi yavrım.
Orada eziyet etmişler, bir kadın, göçtü geldi yavrum.
muķoytol-: Mukayyet olmak, korumak, kollamak.

Ondan soğna ordaħı adama, işçilere dir ki, bu çocuğa muķoytolun dir.
Ondan sonra ordaki adama, işçilere der ki: “Bu çocuğa mukayyet olun.” der.
nöre vir-: Buğdayın çürümemesi için çukurun içine ve etrafına saman dökmek.

Nöre viridim zahraya irkek gibi gömerdim.
[Çukura buğdayı gömerken, çürümesin diye] çukurun içine ve etrafına saman dökerdim,
buğdayı erkek gibi gömerdim.
purmal it-: Biçilmiş ekin saplarını düzenli bir şekilde yığın yapmak.

Cenabı allah seda itmiş, yā iyip vurma, ġırķ buğday başşağını avcuña purmal it, onu
vur tamam, seniñ añdın yirine varacaķ.
Cenabı Allah seslenmiş: “Ya Eyyüp [karını] dövme, kırk [tane] buğday başağını avcuna yığın et,
onu vur tamam, senin andın yerine varacak.”
sitir it-: Sahip çıkmak, koruyup kollamak.

Biz göçeceğíz didi, ben de hayır, o izini viremem didim, baķ malıñı sitir itdik, ġardaş
gibiydik, yidiğímiz içtiğímiz ġocam salardı.
[Kadın], “Biz göçeceğiz.” dedi, ben de hayır o izini veremem dedim, bak hayvanlarını koruyup
kolladık, kardeş gibiydik, yediğimizi içtimizi kocam gönderirdi.
II. Derleme Sözlüğünde Bulunduğu Hâlde Anlamları Farklı Olan Kelimeler
A. Adlar
aķıbat: Akıllı, ukala, çok bilen. (Krş. DS I/ Avukat; göz göre göre, bile bile).

Adamıñ gendi aķıbatıdı oğlu da aķıbat çıķdı.
Adamın kendi akıllıydı oğlu da akıllı çıktı.
asıda: Pekmezle yapılan bir tür tatlı. (Krş. DS I/ Bir yemek çeşidi).

Bekmezin asıdasını çalardıķ, nağal yinirdi ayazladımı.
Pekmezin tatlısını yapardık, nasıl yenirdi soğudumu.
avdan: Su oluğu. (Krş. DS I/ Pazar günü).

Ġoyunun avdannar, işTe şu avdannarı doldurudu, dē benim de var.
Koyunun su olukları [vardı], işte şu su olukları [su ile] doldurulurdu, işte [şurada] benim de var.
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aydınnıķ: Gelin, damat veya sünnet olmuş çocuğa takılan para. (Krş. DS I/ Aydınlık).

Seğmen ekmeğíni yidimi herkeS adetini neySe beş lira, on lira aydınnıķ atar giderdi.
Seymen ekmeğini yedikten sonra herkes âdetini neyse beş lira, on lira para verir giderdi.
billi: Sopalarla oynanan oyunun adı. (Krş. DS II/ Zaman, nece, nice kelimelerinin yerini tutar;
ekin saplarından yapılan çalgı; çelik çomak oyununda çelik; küçük kuş; küçük saç ekmeği).


Esgiden şiy yoķ gayfe yoķ, gündüz çitden gelen billi ne oynar, ġıcırgan ġurallardı.

Eskiden şey yok kahvehâne yok, gündüz tarladan gelen billi felan oynar, tahterevalli kurarlardı.
burgu: Ağrı, sızı. (Krş. DS II/ Baş örtüsü; musluk; artezyen kuyusu; diş ağrısı, ishal, dizanteri;
kurt derisi).


Dē çoķdan belli yaķarın ben, onu bi çıbığa inne daķarın, milangazda ġorun, niresi

ağrırsa, burgulu, onu çatır çatır yaķarın, göbeğíniñ edirafına, oturağınıñ edirafına, gözleriniñ
buralarını yaķarın geçer, onu öyle iderin.
Ta çoktan beri yakarım ben, onu, bir çubuğa iğne takarım, ocakta ısıtırım [çocuğun] neresi
ağrırsa, ağrılı, onu çatır çatır yakarım, göbeğinin etrafına, oturağının etrafına, gözlerinin
buralarına yakarım geçer, onu öyle yaparım.
buruķ: Kadınların feslerine bağladıkları renkli kumaş parçaları, vele. (Krş. DS II/ Aksak,
topal, eğri basan, eğri, çarpık, kambur, düzgün konuşamayan, dili dönmeyen, aksi, ters, inatçı,
husyesiz erkek; kuru incir; cimri; tatsız su; ağırcanlı, işi ağır yapan, beceriksiz; şiddetli kar,
fırtına, kasırga).


Buruğu solmadan, arnıñdağı altının solmadan ġuzum / yidi ġuzulu da devre yazılı

ayşam.
[Başındaki] velesi solmadan, alnındaki altının solmadan kuzum / yedi çocuklu da kötü kaderli
ayşem.
büfe: Süs eşyası ve elbise komaya yarayan tahtadan yapılmış vitrin. (Krş. DSʼde Komodin,
internet

adresi:

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=b%C3
%BCfe).


Evelden işte ķıza ceyiz idilirdi, büfe, sandıķ ne alınırdı.

Önceleri işte kıza çeyiz yapılırdı, büfe, sandık felan alınırdı.
cinnik: Pislik, süprüntü. (Krş. DS III/ Bir çeşit tahterevalli).

Eveli bi şiyi yoğudu soğna cinnikde ne yatmış ġaķmış, ondan soğna ġafayı bozdu.
Önceleri bir şeyi yoktu sonra pislikte felan yatmış kalkmış, ondan sonra delirdi.
cop: Büyük, şekilsiz. (Krş. DS III/ Cirit değneği; bataklık).
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Baña köroğlu diller dağda gezerin / esen ürüzgardan hile süzerin / vurusam demürü

cop kelleñi ezerin.
Bana Köroğlu derler dağda gezerim / esen rüzgarlardan hile süzerim / vurursam demiri büyük,
şekilsiz başını ezerim.
çetik: Bir kuş çeşidi. (Krş. DS III/ Mes, yünden örülmüş terlik, çarık, çocuk ayakkabısı;
çekirge; karışık, birbirine girmiş, dolaşık; köpek yavrusu; ekilmeyen toprak; fidan).


Ala çetik bilmem boz ġayaya çıķmasına bi şiy ġalmadı, ġoca öyle dirimiş.

Ala kuş bilmem boz kayaya çıkmasına bir şey kalmadı [diye] yaşlı adam öyle söylermiş.
çıķrıķ: Kuyudan su çıkarmak için kullanılan aletin adı, makara. (Krş. DS III/ Çocukları
yürümeye alıştırmak için kullanılan üç tekerlekli araba; kilim motiflerinden birinin adı;
pamukları çekirdekten ayırmaya yarayan el ile çalıştırılan bir araç; bir çeşit tahterevalli).


Orda susuzluķ çekmişler, susuzluķ çekince burda uç ġuyu diyi bir ġuyu varımış, ordan

çıķrıķlarınañ su çekeller, alıllar, gidellerimiş.
Orada susuz kalmışlar, susuz kalınca burada uç kuyu diye bir kuyu varmış oradan makaralarla
su çekerler, alırlar giderlermiş.
çöke: Yürüyemeyen çocuk. (Krş. DS III/ Kazma ve küreğin küçüğü).

Yörümeyen çocuķ da, bāzı yörüyemeyen çocuķ da yörümez, çöke diller ona.
Yürüyemeyen çocuk ta, bazı yürüyemeyen çocuk ta yürümez, çöke derler ona.
dişli: Küçük yaba. (Krş. DS IV/ Karagöz balığı, kaya balığı; gübre küreği; arabada atın
koşulduğu yer; ayakkabıcıların sayayı kalıba çekmek için kullandıkları kerpeten gibi bir araç).


Geçen benim böyük oğlanınan darladağı dikenneri dişliynen topladıķ.

Geçen [gün] benim büyük oğlan ile tarladaki dikenleri küçük yaba ile topladık.
ġasnaķ: Traktöre takılan ve patozu çalıştırmaya yarayan alet. (Krş. DS VI/ İri ve çok kılçıklı
olan bir çeşit tatlı su balığı; elek ve kalbur kasnağı; kışın karda giyilen bir çeşit ayakkabı).


Geçen sene motura ġasnaķ almaya gitdimidim de orda gördüm adamı.

Geçen yıl traktöre kasnak almaya gitmiştim de orada gördüm adamı.
ġazayağı: Traktöre takılan ve tarlayı aktarmaya yarayan tarım aleti. (Krş. DS VI/ Taze iken
yenen, çay kenarlarında yetişen bir ot, yabanî pancar; yün çorap nakışı).


Darlaya ekin ekmeden evel ġazayağı çekdimidim üstüne yağmır yağınca darla doñmuş

ġalmış.
Tarlaya ekin ekmeden önce gazayağı [ile] sürmüştüm üstüne yağmur yağınca tarla [taş gibi]
sertleşmiş.
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ġoñaķ: Koyun yününden çıkan pislik. (Krş. DS VI/ Başta olan kepek; büyük yapılı ev, konak;
köye gelen misafirleri köydeki her ailenin sıra ile yemeğe çağırması; meyve kabuklarının
sıyrıntısı).


Yuñu yurduķ, ondan soñu elimizinen süme iderdik, hinci daraķ çıķdı, süme iderdik,

yurduķ, yurduķ süme iderdik, daraķ dişi dinir, onun altına ġoñağı ġalır.
Yünü yıkardık, ondan sonra elimizle süme yapardık, şimdi [yün] tarağı çıktı, süme yapardık,
yıkardık, yıkardık süme yapardık, [yün] tarağında patoz denir, [orada patozlatır, patozun]
altına [yünün] pisliği dökülürdü.
kelp: Düşman. (Krş. DS VIII/ Kalp, yürek).

Tüm kelp alıvirginidi deñizin içini, deñize didi bizimkinner dökdü didi.
[Babam], “Bütün [her yanı] düşman sarmıştı, denizin içini, denize dedi bizimkiler dökdü.” dedi.
kestel: Hamurdan yapılmış, mantıya benzer yemek. (Krş. DS VIII/ Dokumada çözgü ipliği,
kınnap, kıl cisim; anası tazı babası köpek olan melez yavru, soyu bozuk; ağaç parçası).


Şinci fasille gine aynı pilav, yapraķ sarması, kestel şorbası, hinci kesteli beğenen yoķ.

Şimdi fasulye yine aynı pilav, yaprak sarması, kestel çorbası, şimdi kesteli beğenen yok.
nöker: Kadınlar arasındaki arkadaşlık. (Krş. DS IX/ Bir erkekle evli iki kadın, ortak).

İşte evelleri düğúnnerde nökerlerimizinen tahta ġaşşığınan oynarıdıķ.
İşte önceleri düğünlerde arkadaşlarımızla tahta kaşık ile oynardık.
oğat: O zaman. (Krş. DS IX/ Doğru dürüst, düzgün).

Oğat ġanber arifi ne gitmişler, onnar yüz beş gün eğlendi, biz seksen gün, soğna da
otuz bir günde geldik, dinayatınan.
O zaman Kamber Arifʼi felan gitmişler, onlar yüz beş gün kaldı, biz seksen gün [kaldık], sonra da
otuz bir gün [kaldık, sonra] geldik, diyanet ile.
ovat: O zaman. (Krş. DS IX/ Ocak ayı).

Bu ġısġanç kelimesi bu iki evlilikde ovatdan belli varımış.
Bu kıskanç kelimesi, bu iki evlilikte o zamandan beri varmış.
öz: Koyunun sütünden çıkarılan yağ. (Krş. DS IX/ Su arkı, dere, çay, ırmak, küçük göl, pınar,
derelerin çıktığı yer; tepeler arasındaki çukur, düzlük yer, koyak, sulak, verimli yer, otlak, bağ,
bahçe, bostan, yapışkan topraklı yer, su kıyısındaki yeşil yer, ova, geniş ve büyük hendek, sel
sularının aktığı yerde yaptığı yarıklar, köye yakın tarla; lamba, fener v.b. şeylerin fitili; güç,
dayanıklılık; tahıl; sakızın kıvama gelmesi için konulan gıcır; reçineli çam ağacı, çıralı kereste,
yapılarda kullanılan kalın ağaç, tomruk, direk, üzüm çardağına konulan uzun sırık, ilkel
tahterevallinin dikey duran ağacı; özet; azman).


Ġoyunuñ südünü sağdıķ, makineye çekdik, özünü bi ayrı, piyniri bir ayrı.
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Koyunun sütünü sağdık, makina ile süzdük, yağını ayrı, peynirini ayrı.
sini: Baklava. (Krş. DS XII/ Nişanda kız evine götürülen şeker tepsisi).

Eveli seğmen ekmeğí idellerdi, sini çekellerdi, dörT beş sini çekellerdi, şindi o sini ne
nirde ġaldı, şiy nirde ġaldı.
Önceden seymen ekmeği yaparlardı, baklava yaparlardı, dört beş [tepsi] baklava yaparlardı,
şimdi o baklava felan nerede kaldı, şey nerede kaldı.
suhra: Sofra. (Krş. DS X/ Bir kimseye ücretsiz ve zorla gördürülen iş).

Oğata öylen olur, yimek açılma zamanı açarız ġoñşuya suhralara dağıdırız.
O zamana öğle [vakti] olur, yemek hazırlama zamanı [sofraları] hazırlarız davetlilere, [yemeği]
sofralara dağıtırız.
şamşaķ: Kadınların feslerine bağladıkları renkli kumaş parçaları, vele. (Krş. DS X/ Ayçiçeği).

Çiftbaşı, ne ağnadayın işTe taķġayı düzellerdi, ağzına bi şamşaķ virillerdi geliniñ, işTe
bir iki sa'at durudu onna'am bozallardı.
Çiftbaşı, ne anlatayım işte [gelinin] fesini süslerlerdi, ağzına bir vele bağlarlardı gelinin, işte bir
iki saat [o şekilde] dururdu ondan sonra [fesini, velesini] çıkarırlardı.
tas: Çorba kasesi. (Krş. DS X/ Tahıl ölçmeye yarayan, yarım gaz tenekesinden yapılan bir
ölçek, dört okka buğday alan bir ölçek; bağ çubuklarında görülen bir çeşit hastalık; öküz
derisi kıyısı; arka, peş; koku, iz).


Baña dimiş, aniden sıcaķ şorbayı evimdeğí tasınan aldı geldi buyurdu dimiş.

Bana demiş, aniden sıcak çorbayı evimdeki kase ile aldı geldi buyurdu demiş.
teyek: Ekin saplarını taşımak için deve, at gibi hayvanların üzerine takılan ʻyʼ şeklindeki tahta
alet. (Krş. DS X/ Asma yaprağı, üzüm asmasının taze filizi, üzüm kütüğü, üzüm bağı).


Sap palazı doķurduķ, şunun gibi teyek, eyek bunnar şiyde olurdu, hizarda.

Sap kilimi dokurduk, şunun gibi tahtalar [vardı], bunlar şeyde olurdu, marangozda.
B. Fiiller
daşla-: Bir kimsenin aleyhinde uğraşmak. (Krş. DS IV/ Tarladaki taşları temizlemek, akarsu
taş yığmak, hayvanın ayağı taşa çarpmak).


Hale şikeyatınan uğraşıllar benimnen, neden daşlallar bilmiyorum.

Hâlâ şikayet ile uğraşıyorlar benimle, niçin [benim] aleyhimde uğraşıyorlar bilmiyorum.
ġıcıla-: Herhangi bir şeyi hızlı bir şekilde ileri atmak, fırlatmak. (Krş. DS VI/ Hücum etmek,
saldırmak, zorlamak, hareket etmek, devrilmek, koşmak; acele etmek; hava birdenbire
sertleşmek, soğumak; bıçak ya da tahtayı üstünkörü eğelemek, bilemek).
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Mancılıga baglamışlar, ibra͜imi aşşaga gıcılayacaklar, en aşşaga iki yuz metre uç yuz

metre var, ben vardım, oraya baķdım.
[Hz. İbrahimi] mancınığa bağlamışlar, İbrahimi aşağı fırlatacaklar, [yüksekliği] en aşağı iki yüz
üç yüz metre var, ben gittim, o yere baktım.
ġurdan-: Hareket etmek. (Krş. DS VI/ Oyalanmak, uğraşmak).

Ādem diyor, yatdıyıdı diyor, göbeğíniñ olduğu yerden bi şiy ġurdandı diyor.
[Hoca], [Hz.] Adem diyor, yattığı [zaman] diyor, [Hz. Ademʼin] göbeğinin olduğu yerden bir şey
hareket etti diyor.
yişillen-: Karşı cinsin haberi olmadan onu sevmek, ümitlenmek, kendi başına gelin güvey
olmak. (Krş. DS XI/ Yeşermek).


Ġızıñ habarı yoķ oğlan gendi başına yişillenirmiş.

Kızın haberi yok oğlan kendi hâlinde [kızı] severmiş.
III. Derleme Sözlüğünde Bulunduğu Hâlde Ses Yapıları Farklı Olan Kelimeler
A. Adlar
alavre: Alışveriş, alım satım, ticaret. (Krş. DS I/ Alavere, alevere, alver).

Yarım sa'at ġalaraķ dükġanı ġapadır adam, alavre itmez, namazını ġılar, gelir.
[Ezana] yarım saat var iken dükkanı kapatır adam, alışveriş yapmaz, namazını kılar, gelir.
beğr: Nizam, âdet, görenek. (Krş. DS II/ Behr).

O günün beğrinde düğún yapallardı, üç gün düğún idelleridi.
O zamanın âdetinde düğün yaparlardı, üç gün düğün yaparlardı.
boğöl: Bu kez, bu defa. (Krş. DS XII/ Böğez).

Boğöl de köroğlu vurulmuş, köroğlu vurulunca, köroğlu boğöl şiye söylemiş,
yanındağı oğlana.
Bu kez de Köroğlu vurulmuş, Köroğlu vurulunca, Köroğlu bu kez şeye söylemiş, yanındaki
oğlana.
buğel: Bu kez, bu defa. (Krş. DS XII/ Bu gez).

Buğel getiri dir, işTe dir ges sefer babañızı da getirin dir.
Bu kez getirir [ve şöyle] der: “İşte der gelecek sefere babanızı da getirin.” der.
buğöl: Bu kez, bu defa. (Krş. DS XII/ Bu gez).

Tüfeğí teslim iTdik, buğöl de çavuş ġursuna gideceğíz.
Tüfeği teslim ettik, bu kez de çavuş kursuna gideceğiz.
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dinayat:

Diyanet.

(Krş.

DSʼde

Dinayet,

internet

adresi:

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=dinaye
t).


Doğsan doķuzda gitdik yiğen, dinayatıñ beş dene şirketi varımış ġonyada onuğnan

gitdik.
Doksan dokuzda gittik yeğen, diyanetin beş tane şirketi varmış Konyaʼda onunla gittik.
doğsan: Sayı adı, doksan. (Krş. DS IV/ Doħsan).

Ordan bi adam çıķdı tam doğsan yaşında, paltulu, iri yarı, külfanbeyli şöyle yanımıza
geldi didi, ulen nirelisiñiz didi.
Oradan bir adam çıktı tam doksan yaşında, paltolu, iri yarı, kabadayı şöyle yanımıza geldi [ve
şöyle] dedi, “Ulen nerelisiniz.” dedi.
essaķ: Gerçek, doğru. (Krş. DS XII/ Essah, esseh).

Ulen adam böyle böyle didiydi de inanmadıydım essaķ dirimiş.
Ulen adam böyle böyle demişti de inanmamıştım doğru söylüyormuş.
eyek: Ekin saplarını taşımak için deve, at gibi hayvanların üzerine takılan ʻyʼ şeklindeki tahta
alet. (Krş. DS XII/ Eyef).


Sap palazı doķurduķ, şunun gibi teyek, eyek bunnar şiyde olurdu, hizarda.

Sap kilimi dokurduk, şunun gibi tahtalar [vardı], bunlar şeyde olurdu, marangozda.
ġırbaç: Su konulan kap, matara. (Krş. DS VI/ Gırba I).

Orda hacer anamız dimiş, ya ipra͜im bir gırbaç su dimiş.
Orada Hacer annemiz [şöyle] demiş: “Ya İbrahim bir matara su.” demiş.
ğillim: ...dan/den sonra anlamında kullanılır. (Krş. DS VI/ Gilli).

Soğna işTe pulluķ çıķmış, onnağillim iş yörümüş, işTe ekin bitmiş.
Sonra işte pulluk icat edilmiş, ondan sonra iş ilerlemiş, işte ekin büyümüş.
ġuşāne: Kulpsuz bakraç, tencere. (Krş. DS VI/ Guşgana, gurşana, guşgane, guşħana, guşkana).

Yuķa ekmeğí dürdükden soğna ekmek ġuşānesine ġuyarız.
Yufka ekmeği katladıkdan sonra ekmek tenceresine koyarız.
hoturaf: Fotoğraf. (Krş. DS XII/ Foturaf).

Orda da hoturaf ne çekdirdik, veliynen, şurda hoturaf var, bizim ġanber ariFiniñ
ġarısınıñ, veliniñ şo altı dene gişiyiz, ümrede çekdirdik.
Orada da fotoğraf felan çektirdik, Veli ile şurda fotoğraf var, bizim Kanber Arifinin karısının,
Veliʼnin şu altı tane kişiyiz, Umreʼde çektirdik.
keteğen: Bir çeşit dikenli ot. (Krş. DS VIII/ Ketiğen).

Saman yoğudu, pirişan olundu, arada iki keteğen ne ġazıldı, neler çekildi.
Saman yoktu, perişan olduk, arada [sırada] biraz dikenli ot felan söküldü, neler çekildi.
kişşik: Nöbet, sıra. (Krş. DS VIII/ Kişik I).
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Burda kişşik dirdik esgiden hanı herkeS nöbedinen su döker.

Burada sıra derdik eskiden hani herkes sıra ile [hayvanlarının önüne] su döker[di].
lağab: Takma ad. (Krş. DS IX/ Lağıp, lağup, lağva, layılga).

Ulen bi teltik diller de lağabına, buçağı aldı adam dimiş.
Ulen bir karışık [isim] diyorlar da [o adamın] lakabına, bıçağı aldı adam demiş.
mefta: Cenaze, ölü. (Krş. DS IX/ Mefte, mehte).

DorT sene sogna oldu ırametlik, mefeyat ̮ itdi, gümüleyikde meftası.
Dört yıl sonra öldü rahmetlik, vefat etti, Gümüleyikʼte cenazesi.
mosralıķ: Örneklik. (Krş. DS IX/ Mosuralık).

Geçen gün arpa satacağıdım, adam, mosralıķ getir de öyle fiyet konuşalım didi.
Geçen gün arpa satacaktım, adam, “Örneklik getir de ondan sonra fiyatını konuşalım.” dedi.
nacaķ: Küçük balta. (Krş. DS XII/ Nacaħ).

Eviñ arķayanında iki tahta ne varıdı onnarı nacağınan ġırdım.
Evin arka tarafında biraz tahta felan vardı onları balta ile kırdım.
naylun:

Naylon.

(Krş.

DSʼde

Neylon,

internet

adresi:

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=neylon
).


Böyle innilikde naylun sereller.

Böyle genişlikte naylon sererler.
oķlanķı: Oklava. (Krş. DS IX/ Oklangı).

Yuķa ekmeğí işte hamuru oķlanķıynan açarız, soğna sacıñ üstünde bişer.
Yufka ekmeği, işte hamuru oklava ile açarız, sonra sacın üstünde pişer.
reçberlik: Çiftçilik. (Krş. DS XII/ Reşber “çiftçi”).

Hinci biçer direr, ġasaya dökülür, alır gelir örter, örtmesseñ alır gider satar şinci
reçberlikde ne var.
Şimdi biçer [ekini] derer, [buğday] arabaya dökülür, [sahibi] alır gelir örter, örtmezsen alır
gider satar[sın] şimdi çiftçilikde ne var.
sapan daşı: Taş atmak için kullanılan ip ya da lastikten yapılmış bir araç. (Krş. DS X/
Sapankaya, sapanga, sapanğa, sapenk).


Hani sapan daşını biliñ değíl mi şuraya ġonur, biz çoķ oynadıķ onu.

Hani sapan taşını biliyorsun değil mi şurasına [taş] koyulur, biz çok oynadık onu.
seyhm: Mirasdan düşen hisse, hak, pay. (Krş. DS XII/ Sehem, sehim).

Böyle üleşdiler, bu da ġız seyhmi ya buna da beş ġoyun virilmiş.
Böyle bölüştüler, bu da kız hissesi ya buna da beş koyun verilmiş.
taķġa: Gelinlerin başına giydirilen süslü bir çeşit başlık, fes. (Krş. DS X/ Takka II).
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Taķġayı düzellerdi, ağzına bi şamşaķ virillerdi.

[Gelinin] fesini süslerlerdi, ağzına bir vele bağlarlardı.
tevellet:

Doğum

tarihi.

(Krş.

DSʼde

Tevellit,

internet

adresi:

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=tevelli
t).


Bin dokuz yuz gırk ̮ üş tevelletim benim.

Bin dokuz yüz kırk üç doğum tarihim benim.
teyne: Kalabalık olmayan, tenha. (Krş. DS X/ Tehne I).

Ağşam teyne olur didiler, ağşam şeytanı daşladıķ.
Akşam tenha olur dediler, akşam şeytanı taşladık.
vesayid: Otomobil, otobüs v.b. ulaşım aracı, vasıta. (Krş. DSʼde Vesayit, internet adresi:
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=vesayi
t).


Eşşeğínen geldik, ikindin vesayid ne yoķ böyle, şinci herkeSde ġaş dene taķsi var.

Eşek ile geldik, ikindi [vakti geldik] araba felan yok böyle, şimdi herkeste kaç tane araba var.
B. Fiiller
cezle-: Samanla karışık durumda bulunanan buğdayı savurarak ayırmak. (Krş. DS III/ Cez).

Tınası rüzgarda atardıķ, böyle harman ġaķardı, zahrayı cezlerdiñ.
Samanla karışık olan buğdayı rüzgarda savururduk, bu şekilde harman kalkardı, buğdayı
samandan savurarak ayırırdık.
gelep dök-: İpi düzgün bir şekilde deste yapmak. (Krş. DS VI/ Gelep).

Onun sümesini de egíridik, gelep dökerdik.
Onun sümesini de eğirirdik, [ipi] deste yapardık.
ġuzula-: Koyun, inek v.b. hayvanların doğurması. (Krş. DS VI/ Guzlamak).

Ġazanıñız ġuzuladı diyi içine bi tencere ġoymuş, ġomşuya iletmiş.
Kazanınız doğurdu diye [kazanın] içine bir tencere koymuş, komşuya götürmüş.
üğútle-: Seçmek, iyisini ayırmak. (Krş. DS XI/ Üğütlemek, üğürtlemek, üvütlemek I,
üyüklemek, üyütlemek).


Değílidi diyi de dimem, alışsın orda allah üğútlüyor, biliyor.

[Suç kocamdan] değildi diye de söylemem, [birbirlerinden haklarını] alsınlar orada Allah
[suçluyu, suçsuzu] ayırıyor, biliyor.
Sonuç
Bu çalışma, Derleme Sözlüğünde bulunmayan, bulunduğu hâlde anlamları veya ses
yapıları farklı olan toplam 160 kelimeden oluşmaktadır.
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Yapılan inceleme sonucunda: 82 isim, 14 fiilin Derleme Sözlüğünde bulunmadığı, 28
isim, 4 fiilin Derleme Sözlüğünde bulunduğu hâlde anlamlarının farklı olduğu, 28 isim, 4 fiilin
ise Derleme Sözlüğünde bulunduğu hâlde ses yapılarının farklı olduğu tespit edilmiştir.
Bu ve buna benzer çalışmalar sonucu elde edilecek yeni kelimeler, Derleme
Sözlüğünün kelime hazinesini zenginleştirmekle birlikte Türk dilinin ifade gücünü ortaya
koymada büyük katkı sağlayacaktır.
Kısaltmalar
DS.: Derleme sözlüğü.
Krş.: Karşılaştırınız.
s.: Sayfa.
S: Sayı.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to explore the effect of determinig and fixing misconceptions of students by using evaluation
systems at Intelligent Tutoring Systems (ITS) on students' academic success in Turkish Language Education. Pretest-post test
experimental design with control group was used for the research. ITS software was used in the experiment group, whereas the
control group used no software. The sample of the study was 40 students of Çanakkale OnSekiz Mart University TÖMER in
Çanakkale. An instruction software designed by researchers was used to fix misconceptions of the students. Following the 4week experimental procedures at the end of 5th week, students' academic success was determined by post test. As a result of the
research, academic achievement gap between pretest and post test in the experiment group a significant difference [t(20)=-5,
p<.05] was found.

Key Words: Teaching Turkish as a Foreign Language, Misconceptions, Intelligent Tutoring Systems.

ÖZET
Bu araştırma, Türkçe Öğretiminde Zeki Öğretim Sistemi (ZÖS) yazılımlarının kullanımının kavram yanılgılarının belirlenmesinde
ve düzeltilmesinde etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen
kullanılmıştır. Deney Grubuna ZÖS yazılımı kullandırılmış, Kontrol Grubuna ise kullandırılmamıştır. Çalışma grubu, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi TÖMER’de öğrenim görmekte olan 40 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, araştırmacılar
tarafından geliştirilen ve kavram yanılgılarını düzeltmeyi temel alan eğitim yazılımı kullanılmıştır. 4 haftalık deneysel işlem
sürecini takiben 5. haftanın sonunda öğrencilerin akademik başarıları sontest ile belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda;
bilgisayar destekli eğitim yazılımı kullanan deney grubunun öntest-sontest akademik başarıları arasında anlamlı bir fark olduğu
[t(20)=-5, p<.05] sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Kavram Yanılgıları, Zeki Öğretim Sistemleri.
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1. GİRİŞ
E-öğrenme, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin ürünü olan bir öğrenme modelidir. Bu
model, öğrenme içeriklerinin görsel-işitsel öğelerle zenginleştirilebilmesi ve bu içeriklerin
istenildiği zaman, istenildiği yerden düşük maliyetle, hızlıca kişilere ulaştırılabilmesi gibi
avantajlar sağlar. Başta İngilizce olmak üzere birçok dilin eğitiminde e-öğrenme modelinden
yararlanılmaktadır (Arıcı ve Karacı, 2013:65). Öğretimi desteklemede bilgisayar kullanmanın
amacı; öğrenmede yardım etmesidir. Bu doğrultuda eğitim teknolojileri hızla gelişerek daha
etkili öğretim teknikleri ortaya çıkmıştır. Bu tekniklerden birisi olan Zeki Öğretim Sistemi
(ZÖS)’dir (Karacı, 2014). ZÖS; neyi öğreteceğini, kime öğreteceğini ve nasıl öğreteceğini bilen
bilgisayar tabanlı bir sistemdir (Kaya ve Korkmaz, 2007). ZÖS’ ün, öğrencilere kendi
kendilerine öğrenme imkânı yaratması, her bir öğrenciye göre bireysel eğitim sunması, zeki
yardım ve yönlendirme yapması, zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde çalışmayı
sağlaması nedeniyle eğitim alanında uygulamaları oldukça artmıştır (Dağ ve Erkan, 2004;
Karacı ve Arıcı, 2012; Zhiping ve diğer. 2012).
ZÖS’ler, yapay zeka teknolojisinin uygulamalarından biri olan uzman sistemlerin eğitim
alanında en çok kullanıldığı yaklaşımdır. Uzman Sistem (Expert System), belirli bir alanda, o
alanla ilgili çok geniş bir bilgiyi kapsayan, bu alandaki insan uzmanlardan bir veya birkaçı
tarafından sağlanan ve problem çözmede bu uzmanlar gibi davranan bilgisayar programı
olarak tanımlanmaktadır (Allahverdi, 2002, Körez, 2009). Uzman sistemin yapısı gereği
kullanılan modüller, öğrenciye kişiselleştirilmiş geri bildirimler ve problemler sunabilir.
Uzman sistem tabanlı öğretim yazılımları, öğrencilerin bilgi kazanma süreçleri boyunca
ilerlemelerini ve kullanıcı tercihlerini kayıt ederek bir kullanıcı veya öğrenci modeli
yaratmaya dayanan sistemlerdir (Önder, 2003). Bu sistemler, öğrencilerin kişisel
özelliklerine göre rehberlik yaparak öğrenme ve öğretme süreçlerini düzenlerler. ZÖS‟leri,
öğretme ve öğrenme sürecinde, öğrenci cevaplarının yanlış olup olmadığını, öğrencilerin
soruları cevaplayıp cevaplamadıklarını, doğru sırada yapıp yapmadıklarını vb. durumları
karşılaştırır ve öğrencileri bireysel ihtiyaçlarına göre yönlendirirler. Geleneksel öğretim
yöntemleri yerine kullanıldıklarında, öğrenciye daha kısa zamanda ve etkili öğrenme fırsatı
verirler (Hotomaroğlu, 2002). ZÖS’lerin sağladığı kolaylıklardan birisi de isteğe bağlı olmakla
beraber öğrencilere, yaptıkları hatalara göre acil açıklama ve geri bildirimler sağlayabilme
yeteneği olmasıdır (Kaya ve Korkmaz, 2007). Çünkü öğrenme hataları öğrencilerin
öğrenmelerinin düzeltilmesi ve öğretim sürecinin tekrar yapılandırabilmesi için öğretmene
bir çok fırsatlar sunabilmektedir. Ayrıca değerlendirme sürecinin üçüncü ilkesi ise bu sürecin
bireyselleştirilmiş bir süreç olması ve değerlendirme stratejileri olabildiğince
bireyselleştirilmesidir (Turnbull ve diğer., 2007). Örneğin aynı testin tüm engelli öğrencilere
kullanılması yalnızca uygunsuz değil, aynı zamanda pratik olarak da imkansızdır. Çünkü bu
bireyler bireyselleştirilmiş bir yaklaşımı gerektirecek bireysel özelliklere sahiptirler (Kargın,
2007). ZÖS’leri farklı öğrenme yeterliliğine sahip öğrencilerine sahip olduğu gelişmiş
değerlendirme özellikleri ile farklı olanaklar sunmaktadır.
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Değerlendirme, özellikle psikolojik ve eğitsel değerlendirme, testlerle aynı anlamda
düşünülse de, değerlendirme sürecinin test uygulamaktan, sonuçları puanlamak ve
kaydetmekten daha fazlasını içeren bir süreç olması gerektiği değerlendirmenin bir diğer
ilkesidir (Kargın, 2007). Bu süreç testleri de içine alan farklı araçlar ve teknikler tarafından
sağlanan bilginin dikkatlice analizini içermektedir ve bu analiz sonucunda elde edilen
sonuçlar işlevsel ve uygun kararları içermelidir. Hangi aracın ve tekniğin uygun olduğuna
karar vermek değerlendirmenin amacına bağlı olarak değişiklik gösterecektir (Salvia ve
Ysseldyke, 2001; Turnbull ve diğer., 2007). Öğrencilerin değerlendirme sürecinde doğruları
ve yanlışları bizim pozitif ve negatif bilgi kavramları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Minsky (1994), bilgi kavramını, “bilme ve eylem” bağlamında ele alarak pozitif ve negatif bilgi
şeklinde ikiye ayırmaktadır. Buna göre, pozitif bilgi “insanın ne yapacağını bilmesi”, negatif
bilgi ise “insanın ne yapacağını bilmemesi”dir. Davranışta görülebilen pozitif bilginin aksine,
hata ve başarısızlıklardan edinilen negatif bilgiyi tanımlamak daha güçtür. Bu güçlüğü,
Gartmeier (2008), “kıymetli ancak uygulanamaz bilgi” seklinde dile getirmektedir. Bickhard
(2004), rasyonel olarak kabul ettiği pozitif bilgiyi “hatalardan kaçınma” olarak
tanımlamaktadır. Bu tanımdan hareketle, negatif bilgi “hata ve başarısızlıklardan öğrenme”
olarak ifade edilebilir (Akpınar ve Akdoğan, 2010).
Davranışta görülebilen pozitif bilginin aksine, hata ve başarısızlıklardan edinilen negatif
bilgiyi tanımlamak daha güçtür. Bu güçlüğü, Gartmeier (2008), “kıymetli ancak uygulanamaz
bilgi” seklinde dile getirmektedir. Bickhard (2004), rasyonel olarak kabul ettiği pozitif bilgiyi
“hatalardan kaçınma” olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan hareketle, negatif bilgi “hata ve
başarısızlıklardan öğrenme” olarak ifade edilebilir. Heinze (2005), negatif bilgiyi “önceki
bilgiyle uyumsuzluk” olarak ele almaktadır. Tauber (2009), deneme-yanılma yoluyla ve
informal bir şekilde elde edildiğini öne sürdüğü negatif bilgi kavramını “karar vermede
kaçınılması gerekenleri bilme” olarak tanımlamaktadır. Gartmeier (2008) ise, negatif bilgiyi
“hedefe gitmeyen yolları gösteren zihin uyarı işaretlerinin toplamı” seklinde tanımlamaktadır
(Akpınar ve Akdoğan, 2010). Pozitif bilgi tek başına öğrenmede gerekli fırsatları
sağlayamamaktadır.
Üst düzey öğrenme ve bilgelik düzeyinde farkındalık, anlamda bütünlüğe ulaşma ve bilgide
uzmanlaşma için pozitif bilgi tek başına yeterli olmayabilir. Ayrıca, insanı yeni şeyler
bulmada motive eden itici güç, sadece pozitif bilgi olamaz, çünkü, insanlık tarihi aslında “ne
yapmayacağımızı öğrenerek” yeni şeyler bildiğimizi ve keşfettiğimizi gösteren ipuçlarıyla
doludur. Örneğin antik çağlarda insanların dünyayı düz olarak kabul etmeleri (bilmeleri)
şeklindeki yanlış bilgilerinin (negatif bilgi), onları evren ve dünya hakkında daha fazla
düşünmeye sevk ettiği bilinmektedir. Aksi halde, zamanın başlangıcında her şey tam ve doğru
olarak bilinseydi, yaşam, herhalde statik ve çekilmez olurdu (Bhekuzulu, 2006). Benzer
şekilde, bugün bildiğimiz ve kullandığımız birçok bilginin, ağır bedelleri olan hata ve
başarısızlıklara dayalı olduğu bilinmektedir (Akpınar ve Akdoğan, 2010).
Negatif bilgi, bir karar verme surecinde neyin yanlış ve neyin kaçınılması gerektiği hakkında,
genellikle deneme-yanılma yoluyla veya informal bir şekilde elde edilen bilgidir (Tauber,
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2009). Lambe (2006), negatif bilgiyi ‘bilgelik’ kavramı çerçevesinde ele alarak “ hatalardan
öğrenme yeteneği” olarak tanımlar (Akt. Akpınar ve Akdoğan, 2010).
Birey, bilgileriyle uyuşmayan bir şeyle karşılaştığında, yeniden düşünerek ya da eylemlerini
bekleterek yeni olan bu durumu tanımak için daha duyarlı olur. Buradan hareketle önceki
(eski) düşünme yolları ve bir şeyi bilmenin (pozitif bilgi), bireyi yeni potansiyelleri
görmekten alıkoyduğu ve dolayısıyla bu durumda negatif bilginin gerekli olduğu söylenebilir
(Parviainen ve Eriksson, 2006). Bu bakımdan öğretme-öğrenme surecinde sürekli olarak
sadece pozitif bilgiye odaklanmanın, bireyin risk alarak yeni yollar denemesini engelleyici
potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Böylesi bir stratejinin bireyin girişimcilik ve yaratıcılık
gibi özelliklerinin geliştirilmesine yardımcı olmayacağı da açıktır. Çünkü öğrenciler doğru
yaptıkları zaman değil, yanlış yaptıkları zaman (doğru yönlendirilirlerse) daha fazla
sorgulamaya başlarlar (Karadağ, 2004). Bu bakımdan okullarda sadece, amaca giden ve
bilinen yolların tekrar edilmesi ile yetinmemeli; öğrencilerin üst düzey öğrenme, girişimcilik,
risk alma gibi özelliklerini desteklemek için sorgulama yapabilecekleri negatif bilgiye de yer
verilmelidir. Bunun için oğrenme-oğretme surecinde, ders alınmak üzere hatalara belirli
oranda ve kontrollü olarak yer verilmesi düşünülebilir (Akpınar ve Akdoğan, 2010). Çünkü
ön bilgi ile ilgili problemler anlama güçlüklerine sebep olabilir. Öğrenciler gerekli ön bilgilere
sahip olmayabilirler, ön bilgileri olmasına rağmen ondan yeterince yararlanamayabilirler,
birbirine uymayan veya yanlış ön bilgilere sahip olabilirler ya da metindeki bilgiyi kullanmayı
başaramayabilirler. Bu tür durumlar bireylerin okuduklarını anlamada problemler yaratabilir
ve hatta okuduklarını anlamamalarına neden olabilir. Bundan dolayı ön bilgiler sonucunda
oluşan yanılgıların düzeltilmesi önemlidir.
Önemli olan, öğrenme sürecinde hataların, daha fazla hata yapmayı önleyecek bir şekilde işe
koşulmasıdır. Heinze (2005), bunu “hatayı üretici bir şekilde kullanmak” olarak ifade
etmektedir (Akt. Akpınar ve Akdoğan, 2010). Bunun için bireyin hatalar konusundaki
farkındalık düzeyinin yükseltilmesi çok önemlidir. Bu bağlamda, okulların birer “öğrenen
organizasyonlar” haline gelebilmesi için, hata ve başarısızlıklar, birer “geri bildirim ve
düzeltici eylem” (Alpkan ve Doğan, 2008) olarak ise koşulabilir.
BDÖ yazılımları kavram yanılgılarının ve yanlış öğrenmelerin düzeltilmesinde görsel ve
işitsel zenginliği ile kolaylıklar sağlayabilmektedir. Bilgisayarda çoklu ortam desteğiyle
hazırlanan canlandırmaların, içereceği iş birlikli uygulamalarla karmaşık olayların
anlaşılmasını kolay hale getirdiği belirtilmektedir (Milrad ve diğer., 2002). Diğer alanların
öğretiminde olduğu gibi Türkçe öğretimi için bilgisayar destekli öğretim yazılımları birçok
farklı ortamla gelişmiş olanaklar sağlamaktadır.
Öğrenme modelinin Türkçe dil eğitimi üzerine uygulamalarını içeren çalışmalar mevcuttur.
Genel ağ üzerinden erişilebilen bazı çalışmalar Yücer (2011:139–140) tarafından kapsam
olarak incelenmiş ve belirlenen sorunlar şu şekilde ifade edilmiştir:
1. “Devletin Internet yoluyla Türkçe öğretimi konusunda bir politikası yoktur.
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2. Kapsamlı çalışmalar genel itibariyle üniversite seviyesinde ve proje düzeyinde kalmıştır.
3. Farklı yaş gruplarına ve eğitim düzeylerine göre herhangi bir ayrım yapılmamıştır.
4. Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programı ve Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim
Merkezi dışında geniş kapsamlı, programlı ve sistemli olarak Türkçe öğreten bir internet sitesi
yoktur.
5. Çalışmalar Türklere veya yabancılara Türkçe öğretimi olarak ayrılmamıştır. Oysa iki grup
için yapılacak uygulamalar, etkinlikler birbirinden farklı olmalıdır.
6. Ankara Üniversitesi UTÖM da dâhil olmak üzere bazı internet sitelerin eğitim dili İngilizcedir.
7. Dil öğretiminin aynı zamanda kültür öğretimi olduğu göz önünde bulundurulmamıştır.
İncelenen öğrenme içeriklerinde Türk kültürüne ait materyallerin daha çok olması beklenirken,
bunların mevcut içerisindeki payının az olduğu belirlenmiştir.
8. Profesyonel nitelikli İnternet sitelerinin tanıtımı yeterince yapılmamaktadır.
9. Hemen her sitede rastlanılan seviye tespit sınavlarının belli bir standardı yoktur.
10. Birçok İnternet sitesinde öğrenme içeriği bir noktada kalmış, gelişme gösterememiş,
güncelleme yapılmamıştır.
11. İnternet sitelerinde kullanılan ürünler Türkçe derslerinde kullanmaya yönelik materyal
düzeyinde kalmıştır. “
Bu sorunlardan özellikle 3, 5, 6 ve 7. maddelerde belirtilenler hem Türkçenin ana dili hem de
yabancı dil olarak öğretimine yönelik, Milli Eğitimin amaçlarına uygun Türkçe hazırlanmış bir
e-öğrenme sistemine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.
KTM Ohlsson’ın performans hatalarından öğrenme (learning from performance errors)
teorisi bu ihtiyaçların karşılanmasında etkili bir araç olarak kullanılabilir. Bu teoriye göre
“Biz ya kendi hatalarımızı ya da başkalarının yaptığı hatayı yakaladığımız zaman öğreniriz”.
Bu teori öğrenmeyi, iki aşamalı bir süreç olarak tanımlar: ilk olarak bir hata tespit edilir ve
daha sonra bu düzeltilir (Woolf, 2009; Günel, 2006; Galvez, Guzman, Conejo ve Millan, 2009;
Martin ve Mitrovic, 2002). KTM’de alan bilgisi kısıtlarla ifade edilir ve öğrenci hataları bu
kısıtlar kullanılarak tespit edilir. Ayrıca tespit edilen hatalarla ilgili geri bildirimler de kısıtlar
vasıtasıyla belirlenir (Mitrovic, Ohlsson ve Barrow, 2013). (Karacı, 2014)
Bu çalışmanın amacı; yukarıda açıklanan ihtiyaçlara yönelik ve sorunlara da çözüm olabilecek
e-öğrenme sistemini kullanmak ve bu uygulamanın öğrencilerin akademik başarılarına etkisi
belirlemektir. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kapsamında “Hâl Ekleri”
öğretimi için bir ZÖS modeli önerilmiştir. Önerilen bu modele göre öğrenci, problemi
çözerken yaptığı hatalara dayalı olarak Kısıt tabanlı öğrenci modeli (KTM) vasıtasıyla konuyu
öğrenir ve aynı zamanda öğrencinin eksik olduğu konular kaplama öğrenci modeli (KÖM)
vasıtasıyla tespit edilir. Böylece öğrenci bütün problemleri çözdükten sonra, eksik olduğu
konularla ilgili sayfalara yönlendirilir. Bu modelde kısa dönemli öğrenci modeli olarak KTM,
uzun dönemli öğrenci modeli olarak ise Kaplama Öğrenci Modeli kullanılması önerilmektedir.
Bu sistemde öğrenci, problemi çözerken yaptığı hatalara dayalı olarak KTM vasıtasıyla
konuyu öğrenir ve aynı zamanda öğrencinin eksik olduğu konular KÖM vasıtasıyla tespit
edilir. Böylece öğrenci bütün problemleri çözdükten sonra, eksik olduğu konularla ilgili
sayfalara yönlendirilmektedirler.
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Çalışmanın Amacı
Öğrencilerin sahip oldukları ön kavramlar onların düşüncelerine göre oldukça iyi kurulmuş
olsa da çoğu zaman bilimsel gerçeklerle çatışmaktadır (Gilbert vd. 1982: 623-633). Bilim
çevreleri tarafından kabul edilenden farklı olarak ortaya çıkan bu tür öğrenci algılamaları
alanyazında yanlış anlama, alternatif kavramlar, çocuk bilimi, ön kavramlar, kendiliğinden
oluşan bilgiler gibi terimlerle adlandırılmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri dersi
içeriğinde bulunan birçok teknik terim bulunmaktadır. Bu nedenle, yanlış anlamalara
dayalı/öğrenmeler olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimi ile
ilgili olarak öğrencilerin yanlış öğrenmeleri saptanarak, bu öğrenmeleri öğrencinin
düzeltmesinin öğrencilerin akademik başarılarında anlamlı bir farklılık ortaya çıkarıp
çıkarmadığını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda problem ve alt problem cümleleri
aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Problem Cümlesi
Araştırmanın problemini, “Hatalardan öğrenmeye dayalı öğretim yazılımı kullanan deney
grubu öğrencileri ile geleneksel öğretim yöntemlerinin kullanıldığı kontrol grubu
öğrencilerinin, deneysel işlem sonrası “Hâl Ekleri” konusuyla ilgili akademik başarıları
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusu oluşturmaktadır.
Alt Problemler
Problemin çözümü için aşağıdaki alt problemler belirlenmiştir.
a) Hatalardan öğrenmeye dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubu öğrencileri
ile geleneksel öğrenme yaklaşımının uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin akademik
başarı düzeyleri ile ilgili öntest puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
b) Hatalardan öğrenmeye dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubu
öğrencilerinin, akademik başarı düzeyleri ile ilgili öntest ve sontest puanları arasında anlamlı
bir farklılık var mıdır?
c) Geleneksel öğretim yöntemlerine göre Türkçe eğitiminin yapıldığı kontrol grubu
öğrencilerinin, akademik başarı düzeyleri ile ilgili öntest ve sontest puanları arasında anlamlı
bir farklılık var mıdır?
ç) Hatalardan öğrenmeye dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubu öğrencileri
ile geleneksel öğrenme yaklaşımının uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin akademik
başarı düzeyleri ile ilgili sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
2. YÖNTEM
Bu araştırmada kontrol gruplu deneysel çalışma kurularak gerçek deneysel desen yöntemi
kullanılmıştır. Bu araştırma 2014- 2015 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde Çanakkale ili
TÖMER dil eğitim merkezinde eğitim görmekte olan 40 öğrenci ile yürütülmüştür. Tablo 1’de
cinsiyete göre dağılımlarına bakıldığı zaman katılımcıların 12’si kadın, 28’i erkek öğrencidir.
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Tablo 1. Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı
Kullanım Sıklığı
Kadın
Erkek
Toplam

f
12
28
40

%
30
70
100,0

Evinde veya kaldığı yurtta bilgisayar kullanma olanağı olan öğrenciler deney grubuna,
bilgisayar kullanma olanağı olmayan öğrenciler ise kontrol grubuna dâhil edilmişlerdir. Bu
nedenle bu çalışmada deney ve kontrol gruplarının oluşturulmasında amaçlı örnekleme
yönteminden benzeşik örnekleme seçim yöntemi uygulanmıştır. Kontrol grubunda yer alan
öğrencilerin ülkelere göre dağılımları Tablo 2’de görülmektedir. Tablo incelendiği zaman
öğrencilerin büyük çoğunluğunun (yaklaşık %58) Afganistan kökenli olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Ülkelerine Göre Dağılımı
Ülkesi
f
%
Afganistan
11
57,8
Endonezya
1
5,3
Irak
1
5,3
İran
1
5,3
Kazakistan
1
5,3
Kırgızistan
2
10,4
Kırım
1
5,3
Türkmenistan
1
5,3
Toplam
19
100,0
Deney grubunda yer alan öğrencilerin ülkelere göre dağılımları Tablo 3’de görülmektedir.
Tablo incelendiği zaman öğrencilerin büyük çoğunluğunun (yaklaşık %34) Irak kökenli
olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Ülkelerine Göre Dağılımı
Ülkesi
f
Afganistan
Burkina Faso
Filistin
Irak
Moğolistan
Somali
Sudan
Suriye
Türkmen
Yemen
Toplam

3
1
1
9
1
1
1
1
1
2
21

%
14,28
4,76
4,76
33,88
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
9,52
100,0
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Deney ve kontrol grubu öğrencileri incelendiği zaman Türki Cumhuriyetlerden gelen öğrenci
sayıları karşılaştırıldığı zaman Deney grubunda 1 öğrenci, kontrol grubunda ise 5 öğrencinin
olduğu görülmektedir. Öğrencilerin akademik başarı ortalamalarının karşılaştırmada kontrol
ve deney grubu puan karşılaştırmalarında bağımsız (t) testi, kontrol ve deney grubu
öğrencilerinin öntest-sontest karşılaştırmaları için bağımlı (t) testi istatistiği kullanılmıştır.
Veriler SPSS 16.0 programına girilerek gerekli çözümlemeler gerçekleştirilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Bu araştırmanın verileri, “Türkçe Hâl Ekleri Konusu Başarı Testi” ile toplanmıştır. Başarı testi
hazırlanırken ders modülünde belirtilen ve kazandırılması amaçlanan davranışlar belirtke
tablosunda belirtilmiştir. Hazırlanan soruların amaçlara ve belirtke tablosuna uygunluğu için
Türkçe öğretimi bölümünden uzmanların ve TÖMER eğitim merkezi okutmanlarının
görüşleri alınmıştır. Hâl ekleri çeşitlerinin sorularda dengeli bir şekilde dağıtılması için her
hâl durumu için 5 soru hazırlanmış ve toplam 25 soru oluşturulmuştur. Öğretim sürecinde
kullanılması için belirtke tablosunda ve konu içeriğinde belirtilen amaçların öğretimi
amacıyla araştırmacılar tarafından Adobe Flash programında öğretim yazılımı hazırlanmıştır.
Öğretim yazılımının ara yüz ekran görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir.
Öğretim yazılımının içerik tasarımında, kavram yanılgılarını saptamak ve düzeltmek amacıyla
yapıcı dönüt kullanımına dikkat edilmiştir. Bu kapsamda, öğrencilerin hazırbulunuşluk
düzeyini belirlemek ve öğrencinin öğrenme süreci öncesinde bilmesi gereken kavramların
analizini yapmak ve öğrenciye rehberlik yapmak amacıyla yazılımda değerlendirme
yapılmıştır. Değerlendirmede çok seçenekli yanıt sistemi yerine öğrencilerin, cevapları
klavyeyle kendilerinin yazmasına olanak sağlayan bir tasarım tercih edilmiştir. Böylece giriş
bölümünde belirtilen negatif öğrenme ortamının sağlanması amaçlanmıştır. Değerlendirmeye
yönelik hazırlanan içerik tasarımına ilişkin ekran görüntüsü Şekil 2’de verilmiştir.
İşlem
Araştırma, Türkçe dil öğretiminde okutmanlardan ve kursiyerlerden alınan bildirimler
sonucunda “Hâl Ekleri” konusuna yönelik hazırlanmıştır. Araştırma uygulaması ÇOMÜ
TÖMER’de öğrenim görmekte olan 40 öğrenci ile 5 haftalık bir uygulama gerçekleştirilmiştir.
Araştırma ve uygulamalar öncesinde 2 ayrı sınıfta ön değerlendirme amacıyla başarı testi
uygulanmıştır. Uygulama 6 ders saatinde 3 haftalık bir süreçte gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler
üzerinde etkinliklerin sonrasında 5. haftanın sonunda sontest uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Deney grubunda 3 haftalık deneysel işlem süreci (ZÖS yazılımı kullanılarak)
gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda ise geleneksel öğretmen merkezli öğretim yöntemi ile
sınıfta konu anlatımı gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde kullanılan öntest ve sontest ile
toplanan veriler istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde
Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, t- testi kullanılmıştır.
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3. BULGU VE YORUMLAR
1. Alt Probleme Ait Bulgular
Araştırmanın birinci alt problemi “Hatalardan öğrenmeye dayalı öğrenme yaklaşımının
uygulandığı deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğrenme yaklaşımının uygulandığı kontrol
grubu öğrencilerinin akademik başarı düzeyleri ile ilgili öntest puanları arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır?” şeklinde belirlenmiştir. Deney ve kontrol gruplarının öntest puanları
arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını ortaya koymak için t testi (bağımsız gruplar için)
analiz yöntemi ile değerlendirilmiş ve bulgular Tablo 4’de gösterilmiştir. Uygulanan öntest
sonucunda deney grubu öğrencilerinin başarı puanlarında anlamlı bir farklılık olduğu [t(38)=3, p<.05] Tablo 4’de görülmektedir. Tabloda gruplar arasındaki yaklaşık 22 puanlık bir farkla
kontrol grubunun lehine bir sonucun ortaya çıktığı görülmektedir.
Tablo 4. Kontrol ve Deney Gruplarındaki Öğrencilerin Öntest Puanlarına İlişkin
Bağımsız Gruplar için t-Testi Sonuçları
Gruplar
N
sd
df
t
p
X
Kontrol

19

76,42

25,89

Deney

21

54,09

21,08

38

3

0,005 *

2. Alt Probleme Ait Bulgular
Araştırmanın ikinci alt problemi “Hatalardan öğrenmeye dayalı öğrenme yaklaşımının
uygulandığı deney grubu öğrencilerinin, akademik başarı düzeyleri ile ilgili öntest ve sontest
puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. Deney grubunun
öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını ortaya koymak için t
testi (bağımsız gruplar için) analiz yöntemi ile değerlendirilmiş ve bulgular Tablo 5’de
gösterilmiştir.
Tablo 5. Deney Grubundaki Öğrencilerin Öntest-Sontest Puanlarına İlişkin Bağımlı
Gruplar için t-Testi Sonuçları
N
sd
df
t
p
X
Deney
Öntest
21
54,10
21,08
20
-5
0
Sontest
21
62,48
23,92
Uygulanan sontest sonucunda deney grubu öğrencilerinin başarı puanlarında anlamlı bir
farklılık olduğu [t(20)=-5, p<.05] görülmektedir. Tabloda deney grubunun puan ortalamasında
yaklaşık 8 puanlık bir artış olduğu görülmektedir.
3. Alt Probleme Ait Bulgular
Araştırmanın üçüncü alt problemi “Geleneksel öğretim yöntemlerine göre Türkçe eğitiminin
yapıldığı kontrol grubu öğrencilerinin, akademik başarı düzeyleri ile ilgili öntest ve sontest
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puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. Kontrol grubunun
öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını ortaya koymak için t
testi (bağımsız gruplar için) analiz yöntemi ile değerlendirilmiş ve bulgular Tablo 6’da
gösterilmiştir.
Tablo 6. Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Öntest-Sontest Puanlarına İlişkin Bağımlı
Gruplar için t-Testi Sonuçları
N
sd
df
t
p
X
Kontrol

Öntest
Sontest

19
21

76,42
79,15

25,89
25,94

18

-2,48

0,02

Uygulanan sontest sonucunda kontrol grubu öğrencilerinin başarı puanlarında anlamlı bir
farklılık olduğu [t(18)=-2,48, p<.05] Tablo 6’da görülmektedir. Tabloda kontrol grubunun puan
ortalamasında yaklaşık 2,5 puanlık bir artış olduğu görülmektedir.
4. Alt Probleme Ait Bulgular
Araştırmanın dördüncü alt problemi “Hatalardan öğrenmeye dayalı öğrenme yaklaşımının
uygulandığı deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğrenme yaklaşımının uygulandığı kontrol
grubu öğrencilerinin akademik başarı düzeyleri ile ilgili sontest puanları arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. Kontrol ve deney gruplarının sontest puanları
arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını ortaya koymak için t testi (bağımsız gruplar için)
analiz yöntemi ile değerlendirilmiş ve bulgular Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7. Kontrol ve Deney Gruplarındaki Öğrencilerin Sontest Puanlarına İlişkin
Bağımsız Gruplar için t-Testi Sonuçları
Gruplar
N
sd
df
t
p
X
Kontrol

19

79,1579

25,94281

Deney

21

62,4762

23,91573

38

2,12

0,04 *

Uygulanan sontest sonucunda kontrol grubu öğrencilerinin başarı puanlarında anlamlı bir
farklılık olduğu [t(38)=2,12, p<.05] Tablo 4’te görülmektedir. Tabloda kontrol grubunun puan
ortalamasının deney grubundan yaklaşık 17 puan fazla olduğu görülmektedir.
4. SONUÇ
Araştırmada elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Hatalardan öğrenmeye dayalı yazılımı kullanan öğrencilerin öntest ve sontest puanları
geleneksel öğretim yöntemi uygulanan öğrencilerin öntest ve sontest puanlarından daha
düşük olduğu ve sonuç olararak kontrol grubunun lehine anlamlı bir farkın ortaya çıktığı
görülmüştür. Bunun nedeni, bilgisayar ve internet olanağı olan öğrencilerin deney grubuna
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alınmasından; kontrol grubu öğrencilerinin öntest verilerine göre başarı ortalamasının daha
yüksek olmasından; Hâl eklerinin öğretiminde geleneksel yöntemin de etkili olmasından ve
Türkî coğrafyalardan gelen öğrencilerin ağırlıklı olarak kontrol grubunda bulunmasından
kaynaklanabilir. Öğrencilerin öntest ve sontest puanlarındaki artışın değerlerine
bakıldığında ise deney grubu öğrencilerinin sontest puanlarındaki artışın kontrol grubu
öğrencilerindeki puan artışına göre daha fazla olduğu görülmüştür. Deney grubu öğrencilerin
ortalama puanlarında 8 puanlık artış görülürken, kontrol grubu öğrencilerinin puanlarında
ise 8 puanlık bir artış elde edilmiştir.
Elde edilen bulgular ışığında zeki öğretim sistemi yazılımı kullanımı öğrencilerin akademik
başarılarının artmasını sağladığı görülmüştür. Araştırmada elde edilen bu sonuç BDÖ
uygulamalarının öğrenci kavram yanılgılarının düzeltilmesinde başarılı olduğunu belirten
uygulama sonuçlarını doğrulamaktadır (Ayaş, Köse ve Taş: 106-112; Browning & Lehmen,
1988: 741-761; Büyükkasap ve diğ., 1998: 59-66; Kaya ve Korkmaz, 2007; Mitrovic ve diğer.,
2013). Öğrenmenin kalıcılığının sağlanmasında öğretim materyalinin birden çok duyuya
hitap etmesi önemlidir. Ayrıca, soyut ve anlaşılması zor kavramlar anlatılırken öğrencilerin
görsel ve düşünsel yapılarını harekete geçirebilecek öğretim aktivitelerinin geliştirilip
kullanılması oldukça önemlidir. BDÖ bunlardan birisidir (Ertepınar vd, 1998: 173-175). BDÖ
uygulamalarında öğrencilerin hatalarının düzeltilmesini sağlayan değerlendirme sistemleri
dâhil edilerek daha öğretici ve başarılı öğretim yazılımlarının geliştirilebileceği
düşünülmektedir. Çünkü hatalar sonucu ortaya çıkarılan negatif bilginin kullanımı öğretim
açısından farklı fırsatların oluşmasına olanak sağlayabilir. Bu fırsatlar, bireyin derinliğine
anlama ulaşmasını sağlama, karmaşık durumlarla başa çıkma-problem çözme becerisini
artırma, bilgide uzmanlaşmayı ve üst düzeyde (bilgelik) öğrenmeyi destekleme şeklinde
özetlenebilir (Akpınar ve Aydoğan, 2010). Ayrıca eğitimde sadece pozitif bilgiye odaklanma,
öğrencileri risk alma, yeni yollar deneme, sorgulama ve yeni potansiyelleri görmekten
alıkoyduğu için, üst düzey öğrenme ve yaratıcılığı sınırlayabilir. Çünkü bireyler hata
yaptıklarında ve başarışız olduklarında daha fazla sorgulamaya başlarlar. Zihinsel gerginliğe
yol açan bu durum, derin öğrenme için önemli bir fırsat sağlar. Bu bakımdan eğitimde, pozitif
bilginin tamamlayıcısı olarak negatif bilgiye de yer verilmelidir. Ancak eğitimde hataların, bir
öğrenme yolu olarak kullanılmasında, hataların, daha fazla hata yapmayı önleyecek bir
şekilde ise koşulmasına dikkat edilmelidir. Heinze (2005), bunu “hatayı üretici bir şekilde
kullanmak” olarak adlandırmaktadır. Böylece birey, hatalardan daha etkili kaçınabilir.
Hataların giderilmesinde ZÖS kullanımı oldukça önem taşımaktadır. Çünkü, ZÖS kullanıcının
bilgi seviyesini, psikolojik karakteristiklerini, öğrenme stilini ve hızını, öğrenme yeteneğini
ve stratejisini sezebilecek bir yapı taşıyabilen sistemlerdir (Dağ vd., 2009).
Türkçe yabancıların öğrenmede zorlandıkları bir dildir. Dilimizin öğretiminde teknolojik
araçların kullanımı ile öğrencilerin öğrenmeleri kolaylaştırılabilir. Zeki öğretim sistemlerinin
kullanımı ile teknolojinin öğrenciler için kişiselleştirilmesi ve kendi öğrenmesini kontrol
etmesi sağlanabilir. Ayrıca elde edilen sonuçlar geleneksel öğretmen merkezli öğretim
yönteminin de oldukça başarılı sonuç elde edilmesini sağladığı görülmektedir. Bu nedenle
geleneksel öğretim yöntemi ile bilgisayar destekli öğretiminin harmanlanması ile
oluşturulmuş öğrenme ortamlarının daha etkili olabileceği düşünülmektedir. Harmanlanmış
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öğretiminin tek başına bilgisayar destekli öğretime göre daha başarılı sonuçlar elde ettiğini
belirten araştırmalar mevcuttur (Hopper, 2003; Reasons, 2004; Usta ve Mahiroğlu, 2008). Bu
alanda yapılacak araştırmalar ve uygulamaların daha nitelikli öğrenme ortamlarının
geliştirilmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to identify the problems which teachers face while teaching basic reading and writing to
the students who are not native Turkish speakers. The research based on descriptive survey model. The universe in
research is composed of first grade teachers in 16 schools in the province of Şırnak, Idil district in 2013-2014
Education year. The sample of the study is made up of 30 teachers working as aprimary first grade teachers. Data
were collected by a survey titled as “ The problems in teaching the first year students of non-native Turkish speakers”
In analyzing the data reoccorrence and percentage values are considered. According to the result, the teachers
expressed that non-native Turkish speaking students were facing difficulties in reading and writing: and needing
more time compared to their native Turkish speakers peers; and long school holidays were impacting this negatively
while they thought earlier childhood education was helping the students to have higher learning potential of first
reading and writing and giving them positive attitude towards Turkish language.The teachers indicated the common
difficulties their students face as lack of communication, lack of expressing themselves, feeling shy and passive, slow
learning, having difficulty understanding what they read and difficulty in responding the questions.
Key Words: Native Language, Reading, Writing, Language, Turkısh.
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, ana dili Türkçe olmayan öğrencilere ilkokuma yazma öğretilirken öğretmenlerin
karşılaştıkları problemleri tespit etmektir. Bu araştırma var olan durumu olduğu gibi tespiti amaçladığından genel
tarama modelinde yapılmış betimsel bir çalışmadır. Araştırma 2014- 2015 eğitim öğretim yılı Şırnak ili İdil ilçesinde
bulunan 18 ilkokulda görev yapan 30 birinci sınıf okutan öğretmen ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak “Ana
Dili Türkçe Olmayan Öğrencilere İlk Okuma- Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Anketi” kullanılmıştır.
Verilerin analizinde frekans ve yüzde değerleri dikkate alınmıştır. Araştırma sonucuna göre öğretmenlerin; anadili
Türkçe olmayan öğrencilerin okuma yazma öğretiminde güçlük çektiklerini, öğrencilerin okul öncesi eğitim almış
olmalarının ilkokuma yazma öğretimini kolaylaştırdığını, öğrencilerin Türkçeyi öğrenmeye karşı olumlu tutum
sergilediklerini, öğrencilerin ana dillerinin Türkçe olmamasının okuma yazma öğrenme sürelerini uzattığını, ana dili
Türkçe olmayan öğrencilerin okuma yazma öğrenme sürecini uzun süreli tatillerin olumsuz yönde etkilediğini
düşündükleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenler öğrencilerinin karşılaştıkları güçlükleri; kendini ifade edememe,
derste çekingen ve pasif olması, öğrenmelerinin zaman alması, okuduğunu anlayamama, sorulan sorulara cevap
verememe, iletişim kopukluğu şeklinde sıralamışlardır.
Anahtar Kelimeler: Anadil, Okuma, Yazma, Dil, Türkçe.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığo, e-posta: halhab-158@hotmail.com
3
Doç. Dr., Siirt Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, e-posta: adaca66@gmail.com
4Yüksek Lisans Öğrencisi, Siirt Üniversitesi, eğitim yönetimi teftişi planlama ve ekonmisi Bölümü, eposta: smayilaslan_73@hotmail.com
1

ANA DİLİ TÜRKÇE OLMAYAN ÖĞRENCİLERE İLK OKUMA- YAZMA ÖĞRETİMİNDE
ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

2705

1. GİRİŞ
Çağımızda hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bilgiler ve bilinenler her geçen gün hızlı
bir şekilde güncellenmektedir. Bu denli değişmelerin yaşandığı günümüzde, ülkelerin
gelişebilmeleri, ilerleyebilmeleri ve her alanda yaşanan rekabet ortamında başarılı
olabilmeleri ancak nitelikli bir eğitimle mümkündür. Eğitim etkinliği ömür boyu devam eden
bir süreçtir. Bu nedenle eğitim sürecinin nasıl olması gerektiği, verimliliği ve bu süreçte
yaşanan sorunlar geçmişten günümüze tartışılan konulardan biri olagelmiştir. Bu anlamda
tartışılan konulardan biri de eğitim sürecinin temelini oluşturan ilk okuma- yazma eğitiminde
yaşanan sorunlardır. Bu sorunların en temelinde ise dil sorunu yatmaktadır. Dil, insanların
duygu, düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullandıkları bir araçtır. İnsanlar, kullandıkları
dili, ilk olarak en yakınındaki kişilerden anne-babasından daha sonra çeşitli sebeplerle ilişki
içerisinde olduğu çevresinden edinir. Kişinin dil gelişimi çevresiyle doğru orantılıdır.
Çevrenin sürekli gelişmesi ve farklılaşmasıyla insan sürekli dilini geliştirir ve ya ikinci hatta
bazen daha fazla dil edinebilmektedir. Özellikle de küreselleşmenin had safhada olduğu
günümüz dünyasında çeşitli sebep ve ilişkilerle insanların çoğu artık çift dilli olmuşlardır. Çift
dillilik genel itibariyle bir avantaj olarak kabul edilse de ikinci dilin edinilmesi aşamasında
bireylerin yaşadıkları sorunlar yönüyle de bir dezavantajlı bir durumdur. Ülkemiz farklı
kültür ve etnisiteye mensup gruplardan oluşan kozmopolit bir yapıya sahiptir. Genel olarak
da bu farklı grupların kendi anadillerini günlük yaşamlarında kullandıkları ve anadillerini
muhafaza ettikleri görülmektedir.
Anadili Türkçe olan insanların bile yaşadığı, kendini anlatamamaktan ve
karşısındakileri tam olarak anlayamamaktan kaynaklanan bu iletişim sorunlarının,
çocukların eğitim yaşamlarını da olumsuz yönde etkileyeceği söylenebilir. Çünkü bir iletişim
etkinliği olan eğitimin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi, öğretmenlerle öğrenciler arasındaki
iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini gerektirir(Tulu, 2009: 2). Özellikle ana dili farklı
olan, Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen çocuklar, ilköğretime başladıklarında, diğer
akranlarından daha fazla iletişim sorunu yaşayabileceklerdir. Dildeki temel becerilerin
edinilememiş olmasına dayalı olan bu sorun, çocukların öğrenim yaşamlarında özellikle de
dilin temel becerilerini formal bir şekilde öğrenmeye başlayacakları ilk dönem olan birinci
sınıfta başarısız olmalarına yol açabilmektedir(Sarı, 2001: 10).
Bu araştırma ana dili Türkçe olmayan çocuklara ilk okuma yazma öğretirken
öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları belirlenmesi bakımından önem arz etmektedir. Ayrıca
bu araştırma sonucunda, elde edilecek bilgilerin: anne-baba, çok dilli bireyler, öğretmen,
uzman, yönetici ve bu alanda çalışacak olan diğer araştırmacılar ile bu konuya ilgi duyan
kişilere ışık tutacağı düşünülmektedir.
Anadili Nedir?
Dil insanlık tarihi boyunca üzerinde en çok düşünülen ve tartışılan kavramlardan biri
olagelmiştir. Dil ve dilin işlevi üzerine yapılan tanımlar ve tartışmalar çok eskiye
dayanmaktadır.
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Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi kitabında dili şöyle tanımlamaktadır: Dil insanlar
arasında anlaşmayı sağlayan tabi bir vasıta; Kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı
bir varlık; Milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; Seslerden
örülmüş muazzam bir yapı; Temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar ve
sözleşmeler sistemidir. Sözlükte dil; “İnsanların duygularını ve düşündüklerini bildirmek için
kelimelerle, yazıyla veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan.” olarak tanımlanmaktadır.
Dil bir kültür içinde fikirlerin, inançların ve yaşantıların paylaşıldığı ve aktarıldığı
başlıca araçtır; kültürün ekonomik, kültürel, toplumsal ve siyasal kurumlarını sürdürme,
kültürel mirasın bir nesilden diğerine başlıca aktarılma yoludur. Dil insanın fikir ya da
duygularını anlatabileceği ve başkalarıyla iletişim kuracağı yol demektir. Dil ve kültür
birbirinin yansımasıdır. Kültür ne kadar zenginse dil de o kadar zengindir; dil ne kadar
zenginse kültürel tarih ve gelişme potansiyeli de o kadar zengindir(Tümertekin & Özgüç,
2006: 135). Günümüze kadar dilin birçok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlarda ortak olan temel
öğeler şöyle belirtilebilir: dilin belli bir sisteminin olduğu, belirli seslerden oluştuğu, bir
iletim aracı ve düşünce aracı olduğudur.
Anadili ise, İnsanın doğup büyüdüğü ailesinden ve bağlı bulunduğu toplum
çevresinden öğrendiği insanın bilinçaltına inen ve bireyin toplumla en güçlü bağlarını
oluşturan dildir. Çocuklar dil öğrenebilme yetisiyle dünyaya gelirler. Daha sonra en
yakınındaki kişiler olan anne babasından dili öğrenir. Bu öğrendiği dille konuşur bu dille istek
ve ihtiyaçlarını giderir. İnsanın öğrenmiş olduğu bu ilk dili yani anadili bu sebeple insan için
önem arz eder. Çünkü İnsanlar, anadilleri aracılığıyla kendilerini ve ilişkide olmak zorunda
kaldıkları evreni bilmeye uğraşır ve belirlerler. Anadilleri ile evrende kendilerine özgü bir
dünya oluştururlar. İnsanlar ortak dilleri, anadilleri, aracılığıyla birbirileri ile olan ilişki,
davranış ve iletişimi örgütler, yönetir ve gerçekleştirirler(Oymak, 2012: 17).
Ana dili, çocuğun duygu düşünce ve isteklerini dile getirme amacı ile kullandığı bir
araç olmanın ötesinde, onu içinde bulunduğu toplumun bir üyesi yaparak, toplumla
özdeşleştirir ve ona bir kişilik kazandırır. Toplumun bir üyesi olan çocuğun içinde yaşadığı
toplumla bütün bağları ana dili yoluyla sağlanır. Ana dili ile çocukta, bir topluma ait olma
duygusu gelişir ve pekişir. Çocuk dünyaya önce ana dili penceresinden bakar ve çocuğun
zihninde evren, ana diline göre biçimlenir, karşılaştığı durumları ve yaşama dair her türlü
yargıyı, ana dilinin anlama ve anlatma olanaklarını kullanarak ifade eder(Aksan,1994: 63-71).
Ana dili, bağlı olduğu toplumun geçmişten geleceğe bütün değerlerini kuşatır. Bu dilin iç ve
dış yapısı o milletin hayatıyla, zihniyetiyle sıkı sıkıya ilişkilidir. Bu nedenle millet olma bilinci
ancak ve ancak ana dilinin en iyi şekilde edinilmiş olmasıyla gerçekleşebilir(Çavuşoğlu, 2006:
41).
Çocuklarda Anadili Gelişimi ve Eğitimi
Çocuklarda dilin kazanılmasını açıklayan birbirinden farklı görüşler mevcuttur.
Bunlar dilin öğrenilmesi için çocukların doğuştan özel bir mekanizmayla doğduklarını kabul
eden piskolinguistik görüş; dilin taklit, pekiştirme ve ödüllendirme ile kazanıldığını savunan
davranışçı görüş; dilin bilişsel yeteneklerinin gelişmesiyle kazanıldığını kabul eden anlamsalbilişsel görüş; dilde sosyal çevrenin son derece önemli etkisi olduğunu savunan pragmatik
görüş ve dilin kalıtım ve çevrenin etkileşimi sonucu kazanıldığını savunan etkileşimci
görüştür. Bu görüşlerin hiçbiri tek başına dilin kazanılmasını açıklayabilecek yeterlikte
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değildir. Fakat her bir görüş, dilin kazanılmasına katkıda bulunan etkenler üzerinde
durmuştur (Öztürk, 1995: 17). Dil gelişimi, köklerini doğumdan itibaren alan ve ölüme kadar
devam eden aşamalı bir süreçtir. Doğumdan itibaren bireyle iletişim halinde olan ana dili,
hayatı tanıtan, onu hayata hazırlayan ve içinde yaşadığı toplumun normlarını gizil olarak
aktaran bir araçtır. Etkileri belli bir dönem ve ya aralıkla sınırlandırılamaz(Aytan & Güney,
2012: 3).
Belirtilmesi gereken bir nokta da bir ünitesi dil edimine hazır hâlde olan beynin bu dil
becerisinin aktif olarak belirli bir süre içerisinde gerçekleştiği (en aktif yedi-sekiz yaşına
kadar, sonra ergenlik çağına kadar), “kritik çağ” olarak isimlendirilen bu dönem geçtikten
sonra ise dilin temel kuralları ile ilgili becerilerin neredeyse sıfır noktasına kadar indiği
tezinin güçlü varlığıdır(Çavuşoğlu, 2006: 39). Anadili öğretiminin bireylere doğru, açık ve
etkili bir etkileşimi gerçekleştirebilecek dilsel becerileri kazandırma; onların düşünce
güçlerini geliştirme, biçimlendirme ve toplumsallaşma süreçlerine katkıda bulunma gibi
temel amaçları vardır(Oymak, 2012: 25).
Anadili yaşanılan ülkenin resmi dilinden farklı olan bireyler günlük yaşamlarında
çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. O halde ülkede geçerli olan mevcut eğitim sisteminin
bir görevi de, içinde bulunduğu toplumun bireylerine hem ulusal(resmi) dili hem de kendi
anadillerini uyumlu ve çocuğa yararlı, kullanışlı olabilecek şekilde öğreterek; onların
yaşamlarında dili yetersiz kullanmalarından kaynaklanan sorunlar yaşamalarına meydan
vermemek olmalıdır. Her iki dilin de en iyi şekilde kazanılmasında anadil önemli bir etken
olmaktadır. Erken çocukluk döneminde çocuklar anadillerini öğrenirken, dilin yapısını ve
kurallarını birlikte öğrenmektedirler. Çevresinde gördüğü her nesnenin bir adı olduğunu,
duygu ve düşüncelerin dil ile anlatıldığını öğrenmektedirler(İleri, 2000: 29). Çocukların
anadili gelişim düzeyleri, ikinci dilin kazanımına da yardımcı olmaktadır. Anadilinde zengin
bir kelime hazinesine sahip olarak okula başlayan çocuklar, eğitim dilini daha kolay
öğrenmektedirler ve buna bağlı olarak okuma yazma becerilerini kazanmada da daha
başarılı olmaktadırlar.
Anadilde İlköğretim ve İlkokuma Yazma Öğretimi
Anadili çoğunluktan farklı olan gruplar, modern toplumlarda çift dilli olmak
durumundadırlar. Bu durum iki dil öğreniminin birlikte nasıl sağlıklı bir şekilde yürütüleceği
ve azınlık mensubu birey için, ilk yabancı dil hüviyetinde olan ülkenin resmi dilinin hangi
aşamada öğrenileceği sorununu ortaya çıkarmaktadır(Tulu, 2009: 4).
İlk okuma yazma öğretimi, öğrencinin, okula başlamadan önce kazanmış olduğu
konuşma, dinleme, izleme ve anlama becerilerinden hareketle, öğrenciye sürekli
kullanabileceği okuma ve yazma eğitimine ilişkin temel bilgi ve becerileri kazandırmak olarak
tanımlanabilir (Cemaloğlu, 2000: 3). İlk okuma-yazma öğretimi, öğrencinin hayatı boyunca
kullanacağı anlama, sıralama, sorgulama, ilişki kurma ve tahmin etme gibi zihinsel becerileri
geliştirdiği gibi, duygusal ve sosyal becerilerinde de önemli değişimlere neden
olmaktadır(MEB 2005, 225). İlk okuma ve yazma öğretiminin genel amacı, çocuğa hayatı
boyunca, her an kullanacağı okuma, yazma, anlama ve okuduklarını anlamlandırarak kendini
ifade etme gibi temel becerileri kazandırmaktır.
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Anadili Türkçe olmayan çocukların bulunduğu sınıflarda öğretmen, sınıfında iyi bir
eğitim ortamı yarattığında ve doğru yöntem uyguladığında hem Türkçe konuşmayı öğretecek
hem de okuma ve yazma becerisini daha kolay kazandıracaktır. Türkçenin iyi konuşulmadığı
yörelerde ilk okuma-yazma öğretimi yapan öğretmenler okuma ve yazma öğretiminde
öğrencilere “önce Türkçe konuşmayı öğretelim daha sonra okuma ve yazma öğretelim”
şeklinde yöntemler uygulamak yerine bu yörelerde öğretime normal sınıflarda olduğu gibi
başlamak daha iyi bir yöntemdir. Öğretmenin ilk günden itibaren Türkçe konuşarak okuma
ve yazma öğretimini sürdürmesi yerinde olacaktır. Türkçenin yeterince konuşulmadığı
yörelerde öğrencinin dinleme ve konuşma şemaları da Türkçe oluşmamış ya da yeterli
değildir. Okuma- yazma öğretiminde kaynakla alıcı(öğretmen-öğrenci) arasında tam iletişim
gerçekleşmemektedir. Çünkü her ikisi arasındaki ortak kanal yeterli değildir. O halde okumayazma öğretiminin bu yörelerde gerçekleşmesi için ortak kanal olarak ortak dilin güçlenmesi
gerekmektedir. Ortak dil gelişmeden okuma- yazma öğrenen öğrenci okur ve yazar ancak
okuduğunu ve yazdığını anlayamaz olur. Bunun temelinde öğrenilen sözcüklerin anlamını
öğrencinin bilmemesi yatmaktadır (Yiğit, 2009: 34).
İki Dillilik ve Türkiye’de İki Dilli Eğitim
En basit tanımıyla iki dillilik; bir kişinin iki ayrı dili aynı beceride konuşabilmesi ve
her iki dilde karşısındaki insanla iletişim kurabilmesidir.
Doğan her çocuğun öğrendiği ilk dil ana dili olmasına rağmen bazen bireylerin
ülkelerinden çeşitli nedenlerle uzak olmaları, ülkelerinde birden fazla dilin kullanılması,
yaşam koşullarının gerekliliği gibi nedenlerle birden fazla dili edinmek mecburiyetinde
kalırlar. Bu durumda olan bireylere iki dilli ve bu durum için de iki dillilik
denilmektedir(Yılmaz, 2014: 1649). Dünya üzerinde giderek artan göçler, farklı milletten
kişiler arasında yapılan evlilikler ve bazı bölgelerde çok eskiden beri var olan etnik özellikler
nedeniyle birçok insan iki ya da daha fazla dil öğrenmektedir. İki dillilik farklı şekillerde
ortaya çıkabilir. Bazı ülkelerde devletin tüm ülkede yaygın bir şekilde konuşulan tek bir resmi
dili vardır. Çok az sayıdaki bu ülkelerde bile az sayıda başka diller konuşulur. Bütün dünya
ülkelerinde diller açısından egemen durum çok dilliliktir(Tümertekin & Özgüç, 2006: 137).
Diller insanın kimliğini oluşturan temel yapı taşlarıdır. Bu sebeple her insan kimliğinin en
önemli göstergesi olan dilini korumak ve sürdürmek istemektedir.
Anadili, ülkede konuşulan resmi dil olmayan bir birey resmi dili öğrenmek
zorundadır. Eğer o ülkede anadilde eğitim hakkı söz konusu değilse birey resmi dili yine
bilmediği bu dil üzerinden öğrenmek durumunda kalmaktadır. Bu durumda ilkokula başlayan
bir çocuk eğer kendi anadil öğrenimini tamamlamamışsa resmi dili de ikinci bir dil olarak zor
öğrenmekte bu da öğrencinin başarısını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle bireyin resmi
dili veya yabancı bir dili öğrenmesinde anadil hâkimiyeti önem taşımaktadır(Seçen, 2011: 15)
Ülkemizde Türkçeden başka anadile sahip topluluklar bulunmaktadır. Bu nedenle
ülkemizde dil birliğini sağlamak amacıyla resmi dil olarak Türkçe kullanılmaktadır. Bu
topluluklarda yaşayan bireylerin her ne kadar aralarında kendi ana dilerini kullansalar da
herhangi bir resmi kuruluşta işlemlerini yürütebilmesi için resmi dil olan Türkçeyi
öğrenmeleri gerekmektedir. Bu durumla sağlık, eğitim ve diğer resmi kuruluşların hepsinde
karşılaşılmaktadır. Bu durum, özellikle eğitim alanında daha çok zorluğa neden olmaktadır.
Çünkü eğitimde önemli bir yeri olan veli-öğrenci ve öğretmen ilişkisi sağlıklı bir şekilde
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sağlanamamaktadır”(Sarı, 2001: 17). Okulda dilden kaynaklı yaşanan öğrenci-öğretmen
arasındaki iletişim kopukluğu beraberinde çeşitli sorunları getirmektedir. Bu kopukluk
sorunları çözemediğinden eğitim verimliliği düşmekte hatta öğrencinin kişilik özellikleri
üzerinde etkili olabilmektedir.
Birey ana dilini annesinden ve yakın çevresinden öğrenmekte ve bu dili tüm yaşamı
boyunca kullanmaktadır Fakat ülkemizde Türkçeden farklı ana dillere sahip bireyler
annelerinden ve çevrelerinden öğrendikleri dillerle okula geldiklerinde Türkçeyi ya hiç
konuşamamakta ya da çok az konuşabilmektedir İletişimin önemli aracı olan dil farklı olması
eğitim-öğretim süreci açısından olumsuzluğa neden olmaktadır. İlköğretim birinci sınıfa
başlayan çocuklar, üzerlerinde okulla ilk defa karşılaşmalarından kaynaklanan bir baskı
oluşturmaktadır. Bu duruma bir de hiç anlamadığı ya da çok az anladığı bir dille öğretime
başlanmaktadır. Bu durum çocukta başarısızlığa neden olacaktır. Oysa öğretim genellikle
etkileşime, yaşantılara ve uygulamaya dayanır. Bu öğrenciler Türkçeden farklı bir dil bilerek
geldikleri için öğrenmenin olması için gerekli etkileşim olamayacaktır(Yiğit, 2009: 37-38)
2. YÖNTEM
Bu araştırma, anadili Türkçe olmayan öğrencilere ilk okuma yazma öğretirken
öğretmenlerin karşılaştığı sorunları belirlemeyi amaçlayan betimsel tarama niteliğinde bir
araştırmadır. Betimsel araştırmalar olayı olduğu gibi araştırmaya ve var olan durumu
belirlemeye çalışan araştırmalardır. Bu tür araştırmalarda ele alınan olaylar ve durumlar
ayrıntılı bir şekilde araştırılmakta ve “ne” oldukları betimlenmeye çalışılmaktadır(Tanrıöğen,
2012: 59).
Araştırmada veri toplama aracı olarak Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Yrd. Doç.
Dr. Abdulhalim ULAŞ tarafından geliştirilen “Ana Dili Türkçe Olmayan Öğrencilere İlk OkumaYazma Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Anketi” kullanılmıştır. Anketin kullanımı için
gerekli izinler alınmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde anketin
uygulanacağı öğretmenlerin cinsiyet, mesleki kıdemleri, okulda bulundukları pozisyon, kaç
kez birinci sınıf okuttukları ve öğrenciler ile ilgili bazı bilgilerin bulunduğu 10 soruluk “kişisel
Bilgiler” bölümü, ikinci kısımda ise 23 sorudan oluşan anket maddeleri yer almaktadır.
Verilerin analizinde frekans ve yüzde değerleri dikkate alınmıştır. İstatistiksel işlemler için
Mıcrosoft Excel Office 2007 programı kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubu olarak 2014- 2015 Eğitim- Öğretim yılında Şırnak ili İdil
ilçesi merkez ve merkeze bağlı 18 ilköğretim okulunda birinci sınıfları okutan 30 sınıf
öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın anketinde yer alan açık uçlu sorulara verilen
cevaplardan elde edilen nitel veriler tek tek okunmuş, verilen yanıtlar olduğu gibi yazılmıştır.
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3. BULGU VE YORUMLAR
Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Kişisel Bilgilerine İlişkin Bulgular
N

%

19

63

11

37

N

%

Kadrolu

25

83

Ücretli

5

17

N

%

26

86

4

14

Erkek

1-3
yıl
KIDEM

GÖREV

CİNSİYET

Kadın

4-7
yıl

Araştırmaya katılan 30 öğretmenin cinsiyet durumlarına bakıldığında 19’unun (%63)
Kadın, 11’inin (%37) Erkek olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin çalıştıkları okuldaki
görevlendirilme biçimlerine bakıldığında 25’inin (% 83) Kadrolu, 5’inin (% 17) ise Ücretli
olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin mesleklerindeki kıdemleri ise 26’sı (%86) 1-3 yıl
aralığında çalışmışken 4’ü (%14), 4-7 yıl aralığında çalıştıklarını belirtmişlerdir. Araştırmanın
yapıldığı bölge (Şırnak-İdil) zorunlu hizmet bölgesinde yer almaktadır. Bu nedenle özellikle
köylerde öğretmen eksikliği mevcuttur. Bu eksiklik ders ücreti karşılığı çalışan ücretli
öğretmenlerin istihdam edilmesine hatta birinci sınıfı okutmasına yol açmaktadır. Bazen
mesleği öğretmenlik bile olmayan üniversite mezunlarının ücretli öğretmen olarak
çalışmaktadır. Yine bölgenin özelliğinden ötürü öğretmenlerin büyük çoğunluğu genç yaşta
olup meslekteki ilk yıllarıdır. Bu sebeple öğretmenlerin büyük çoğunluğu ilk defa birinci sınıfı
okutmaktadır. Bu durumda birinci sınıf okutan öğretmenlerin tamamına yakınının genç ve
birinci sınıf deneyimlerinin çok az olduğu söylenebilir. Yiğit (2009), Şırnak örnekleminde
yaptığı benzer çalışmada sonucunda benzer bulgulara alaşmıştır.

Tablo 2: Öğrencilerin Ana Dillerinin Türkçe Olup Olmamasın Göre Yüzde ve
Frekans Dağılımları
N
%
Türkçeyi Hiç Bilmeyen Öğrenci Sayısı
140 20.5
Hem Türkçeyi Hem De Anadilini Anlayıp Konuşabilen Öğrenci Sayısı
447 65.7
Türkçeyi Anlayan Ama Konuşamayan Öğrenci Sayısı
93
13.6
Toplam Öğrenci sayısı
680 100
Anket uygulanan toplam 30 öğretmenin sınıflarında toplam 680 öğrenci
bulunmaktadır. Ankete katılan öğretmenler, araştırma kapsamına alınan bu öğrencilerden
447’sinin(%65,7) hem Türkçe hem de kendi anadilini konuşabildiğini, 140’ının (%20,2) hiç
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Türkçe bilmediğini, 93’ünün(%13,6) ise Türkçe konuşulanı anladığını fakat konuşamadığını
belirtmişlerdir.

Tablo 3: Anketlerin Uygulandığı Okullardaki Öğretmenlerin Ana Dili Türkçe
Olmayan Öğrencilerinin Ders Dışında Kullanmayı Seçtikleri Dile İlişkin Görüşleri
ANADİLİ DURUMU
N
%
Kürtçe

643

94.5

Süryanice

22

3.2

Türkçe

13

1.9

Arapça

2

0.3

Tablo incelendiğinde 680 öğrenciden 643’ünün (% 94.5) anadilinin Kürtçe, 22’sinin
(% 3.2) ana dilinin Süryanice olduğu, 13’nün (% 1.9) Türkçe olduğu 2’sinin (% 0.3) Arapça
olduğu görülmektedir. Tablodan öğrencilerin ders dışı günlük yaşamlarında en çok Kürtçe
konuştukları görülmektedir. Araştırmanın örneklemi olan İdil kozmopolit bir nüfus yapısına
sahiptir. Yörede büyük çoğunluk Kürtçe konuşulsa da Süryanice, Arapça ve Türkçe de
konuşulmaktadır. Öğretmenlerin tamamına yakını öğrencilerinin ders dışı iletişimlerde
Kürtçeyi kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu durumda öğrencilerin sadece okulda ve dersle
ilgili durumlarda Türkçe konuştuğu söylenebilir. Öğrencilerin okul dışında kendi dillerini
kullanmayı tercih etme nedenleri anne ve babalarından öğrendikleri anadillerinin Kürtçe
olması, çevrelerindeki herkesin bu dili kullanmaları ve kendilerini bu dilde daha rahat ifade
edebilmeleri şeklinde açıklanabilir.
Araştırmada 23 maddelik bir anket kullanılmıştır. Anket 18 ilkokulda 30 öğretmene
uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan anket 5’li Likert tekniğine göre düzenlenmiştir. Ölçeği
oluşturan sorular “hiçbir zaman(1), nadiren(2), bazen(3), Çoğu Zaman(4), Her Zaman(5)”
şeklinde puanlanmıştır. Kesinlikle Katılmıyorum, 1.00 – 1.79, Katılmıyorum, 1.80 - 2.59,
Kısmen Katılıyorum, 2.60 - 3.39, Katılıyorum, 3.40 - 4.19 Tamamen Katılıyorum 4.20 - 5.00
olarak puanlanmıştır.
Anketi yanıtlayan öğretmenlerin “M6 Türkçe bilen anneler çocuklarıyla Türkçe
konuşmaktadır(𝑋̅=2.31).” M8“Türkçeyi bilen babalar çocuklarıyla Türkçe konuşmaktadırlar(𝑋̅
2.27).” ve M19 “Öğrenciler okudukları metinleri tam olarak anlayabilmektedir(𝑋̅=2.48).
maddelerine “katılmıyorum” yanıtını verdikleri görülmektedir. Öğretmenler bu maddelerde
Türkçe bilen anne babaların çocuklarıyla okul dışında Türkçe konuşmadıklarını ve anadili
Türkçe olmayan öğrencilerin okudukları metinleri tam olarak anlayamadıklarını
belirtmişlerdir.
Ankete katılan öğretmenler; M1. “Anadili Türkçe olmayan öğrenciler de konuşulan
Türkçeyi anlayabilmektedirler(𝑋̅=3.13).”, M2. “Anadili Türkçe olmayan öğrenciler de Türkçeyi
iyi konuşabilmektedir(𝑋̅=3.31).”, M5. “Öğrencilerin anneleri Türkçeyi konuşup konuşulanları
anlayabilecek kadar bilmektedir(𝑋̅=2.79).”, M7. “Öğrencilerin babaları Türkçeyi konuşup
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konuşulanları anlayabilecek kadar bilmektedir(𝑋̅=3.06).”, M9. “Öğrenci velileri Türkçe okuma
yazma bilmektedirler(𝑋̅=2.79).”, M16. “Birleştirilmiş sınıf uygulamaları ana dili Türkçe olmayan
öğrencilerin ilk okuma yazmalarını kolaylaştırmaktadır(𝑋̅=2.62).”, M18. “Öğrenciler metinleri
doğru bir şekilde seslendirebilmektedir(𝑋̅=2.65).”, M20. “Ses temelli cümle yöntemi ile ses, hece,
cümle
çalışmasının
birlikte
yapılması
öğrencilerin
okuma
yazmalarını
̅
güçleştirmektedir(𝑋=2.68).” Maddelerine “kısmen katılıyorum” olarak yanıtladıkları
görülmektedir. Öğretmenler bu maddelerde öğrenci velilerinin bir kısmının Türkçeyi ve
okuma yazmayı bilmediğini bundan dolayı da ses, cümle yapısını geç öğrendiklerini
belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin M11 “Anadili Türkçe olmayan öğrenciler derslerde çekingen pasif
davranışlar sergilemektedir(𝑋̅=3.68).”, M12 “Öğrenciler Türkçeyi öğrenmeye karşı olumlu
tutum sergilemektedir(𝑋̅=3.72).”, M13 Aileler çocuklarının Türkçe öğrenmelerine karşı olumlu
tutum sergilemektedir (𝑋̅=3.51).”, M14 “Türkçe bilmek öğrenciler açısından prestijli bir
durumdur (𝑋̅=3.93).”, M15 “Çocuklarının Türkçe bilmesi veliler açısından prestijli bir durum
olarak görülmektedir. (𝑋̅=3.44).”, M17 “Ses temelli cümle yöntemi öğrencilerin kelime
hazinesini geliştirmektedir. (𝑋̅=3.68).”, M21 “Sınıfınızdaki öğrenme öğretme etkinlikleri
öğrencilerin okulu eğlenceli bulmasını sağlamaktadır. (𝑋̅=4.06).”, Sorularını “Katılıyorum”
şeklinde yanıtladıkları görülmektedir. Öğretmenler bu maddelerde anadili Türkçe olmayan
öğrencilerin derste pasif olduğunu, öğrencilerin Türkçe öğrenmek istediğini, ailelerin de
çocuklarının Türkçe öğrenmesini istediği ve bunun onlar için prestijli bir durum olduğunu ile
sınıftaki etkinliklerin öğrencileri derse motive ettiğini belirtmişlerdir.
Anketi yanıtlayan öğretmenlerin M3. “Öğrencilerin Türkçeyi iyi konuşamaması okuma
yazma öğretimini olumsuz yönde etkilemektedir(𝑋̅=4.20).”, M4.“Öğrencilerin evinde Türkçeden
başka bir dil kullanılmaktadır. (𝑋̅=4.55).”, M10. “Öğrencilerin okul öncesi eğitimi almış olmaları
ilk okuma yazma öğretimini kolaylaştırmaktadır(𝑋̅=4.41).”, M22. “Öğrencilerin anadillerinin
Türkçe olmaması okuma yazma öğrenme sürelerini uzatmaktadır(𝑋̅=4.34).”, M23. “Anadili
Türkçe olmayan öğrencilerin okuma yazma sürecini uzun süreli tatiller olumsuz
etkilemektedir(𝑋̅=4.06).” maddelerine ise “Kesinlikle Katılıyorum” dedikleri görülmektedir.
Öğretmenler bu maddelerde ise; Öğrencilerin çoğunlukla evinde Türkçeden başka bir dil
kullandıklarını, öğrencilerin Türkçeyi iyi konuşamaması okuma yazma öğretimini olumsuz
yönde etkilediğini, öğrencilerin okul öncesi eğitimi almış olmalarının ilk okuma yazma
öğretimini kolaylaştırdığını ayrıca Anadili Türkçe olmayan öğrencilerin okuma yazma
süreçlerini uzun süreli tatillerin olumsuz etkilediklerini belirtmişler
Öğretmenlere daha önce birinci sınıf okutup okutmadıkları sorulmuştur.
Öğretmenlerden 12’si birinci sınıf okuttuğunu belirtmiştir. Bu öğretmenlerden de 7’si bir
kez, 4’ü iki kez, 1’i üç kez okuttuğunu belirtmiştir. Geri kalan 18 öğretmen ise daha önce
birinci sınıf okutmadığını belirtmiştir.
Öğretmenlere velilerinin Türkçe bilme durumları ile ilgili bir soru sorulmuş ve
öğretmenlerden 27’si görüştüğü veliler arasında hiç Türkçe bilmeyen velilerinin olduğunu
belirtmiştir. Geri kalan 3 öğretmen ise bütün velilerinin Türkçe bildiğini belirtmiştir. 27
öğretmenin toplam 173 velisinin Türkçe bilmediği bulunmuştur. Öğretmenler ayrıca genel
olarak anne velilerin hiç Türkçe bilmediklerini belirtmişlerdir.
Öğretmenlere okul öncesi eğitim almamış kaç tane öğrencilerinin olduğu sorulmuştur.
Öğretmenlerden 24’ü sınıfında okul öncesi eğitim almamış öğrencisi olduğunu, 3’ü sınıfındaki
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öğrencilerinin tamamının okulöncesi eğitimi aldıklarını, 3 öğretmen ise bu konuda görüş
belirtmemiştir. Araştırma kapsamına alınan 30 öğretmenin toplamda 680 öğrencisi
mevcuttur. Öğretmeler bu öğrencilerden 414’ünün (%60,8) okul öncesi eğitimi aldıklarını
266 öğrencinin (%39.2) okul öncesi eğitim almadıklarını belirtmişlerdir. Bölgede okul öncesi
eğitim uygulamaları konusunda ciddi eksiklikler mevcuttur. Çoğu köy ve mezrada hatta bazı
merkez okullarında bile henüz anaokulları bulunmamaktadır. Var olan okul öncesi eğitim
kurumlarının da birçok eksikliği(öğretmen eksikliği, fiziki donanım yetersizliği v.b)
bulunmaktadır. Hiç Türkçe bilmeyen öğrenci sayısının fazla olması bölgedeki okul öncesi
eğitimindeki aksaklıklara bağlanabilir.
Bunlar dışında öğretmenlere aşağıdaki açık uçlu sorular da yöneltilmiştir. Alınan
yanıtlar olduğu gibi aktarılmıştır.
Öğretmelere,“Öğrencilerinizin Türkçe dışında bir dil öğrenerek okula gelmelerinin
okuma yazma öğretimi açısından olumsuz etki oluşturduğunu düşünüyor musunuz?” Açık uçlu
sorusu sorulmuştur. Öğretmenlerin 27’ si “evet” yanıtını vermişlerdir. 3 öğretmen ise “hayır”
demiştir. Soruya evet diyen öğretmenlerin Neden böyle düşündükleri konusunda verdikleri
birkaç cevap şöyledir:
“Okuma yazma öğretmekten ziyade zamanımın çoğu öğrencilere Türkçe öğretmekle geçiyor. Bu
da hem sınıfın gelişimini hem de öğretmenin performansını olumsuz etkilemektedir.”
“Öğrenci Türkçe okuyabiliyor ama ne olduğunu anlamlandıramıyor. Örneğin, ‘serçe’ kelimesini
okuyabiliyorken bunun ne olduğunu bilmiyor. Bunun gibi daha çok kelime var. Kürtçesini
anlattığımda ancak o zaman anlayabiliyor”
“Ben Kürtçe bilmediğimden öğrencilerimin dediklerini anlayamıyorum. Zamanımın çoğunu
eğitime değil de iletişim sıkıntısına ve dil problemini çözmeye harcıyorum.”
“Çocuk ders esnasında iki dili birbirine karıştırıyor. Şemaları birbirine karışıyor.”
“Öğretim dili Türkçe olduğundan öğrenciler beni anlamakta zorluk çekiyorlar”
“Anadilleri farklı olduğundan okuma yazmayı daha geç öğreniyorlar. Kelime hazinesi
gelişemiyor. Okuduğunu anlamlandırmada zorluk çekiyor.”
“Kendini ifade edemiyor, benimle iletişim kuramıyor. Bir isteği olduğunda Türkçe bilen bir
arkadaşına söylüyor. Arkadaşı bana iletiyor. Bu yüzden derste çok pasif duruyor ve çekingen
davranıyor.”
Tam tersini düşünen öğretmenlerin cevapları ise şöyledir:
“Çünkü belli bir dil öğrenen çocukta belli bir altyapı oluşmuş oluyor. Bu da birinci sınıfa
başlarken Türkçeyi öğrenmesini kolaylaştırıyor.”
“Kendi anadilini ne kadar iyi öğrenmişse Türkçeyi öğrenmesi daha da kolaylaşır bence. Çünkü
kendi zihninde oluşturduğu şemalar yardımıyla karşılaştırma yaparak daha iyi öğrenmektedir.
Yani Türkçe dışındaki bir dil bilmenin en önemli avantajı öğrencinin bir olayı ya da durumu
değişik düşünebilmesidir.”
Öğretmenlere “Anadili Türkçe olmayan öğrencilerinizle Türkçe kullanma becerileri
açısından sınıfta güçlükler yaşıyor musunuz?” açık uçlu sorusu sorulmuştur. Öğretmenlerin
tamamı “evet” yanıtını vermişlerdir. Öğretmenlere yaşadıkları güçlükleri yazmaları
istenmiştir. Öğretmenlerin bu konuda verdikleri yanıtlar şöyledir:
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“Öğrencimle aramızda birbirimizi anlamadığımızdan iletişim kopukluğu var. Adın ne? Diye
sorduğumda o da bana adın ne? Diye cevap veriyor. Sınıfımda çok sıkışmasına rağmen tuvalet
ihtiyacını söyleyemeyen öğrenciler var.”
“Öğrencim ağladığında nedenini sorduğumda bunu bir türlü Türkçe anlatamıyor. Ben de Kürtçe
sorup Kürtçe cevap alıyorum; ama Kürtçe bilmeyen meslektaşlarım çok zorlanıyor.”
“Bazı sesleri çıkarmakta zorlanıyorlar. Mesela Kürtçedeki bazı sesler Türkçe alfabesinde yok.
Öğrenciler bu yüzden zorlanıyorlar”
“Ben onları, onlar da beni anlamıyor. Bu yüzden üst sınıftaki öğrencilerden sürekli birilerini
sınıfta tutuyorum.”
“Benim istediğim şeyleri anlayamadığından yapamıyor. Zamanımın çoğu bunları anlatmakla
geçiyor.”
“Genelde dil sorunu oluyor ayrıca okul öncesi eğitimi alanlar sınıf ortamına alışkın oluyor ve bir
takım temel becerileri kazanmış oluyor almayanlar bu temel becerileri kazanmamış oluyor ve
uyum konusu sorun oluyor.”
“Etkinliklere daha az katılıyorlar bazı becerileri sonradan kazanıyorlar.”
“Sorduğum sorulara cevap veremiyor, ihtiyaçlarını söyleyemiyor, bir şey söylediğimde tam
olarak ne yapacaklarını bilemiyor, kendini ifade etme sıkıntısı çekiyor, yabancılık çekiyor,
çekingen davranıyor ve korkuyor.”
“Türkçe kendini ifade edemiyor cümle kuramıyorlar. Kendi dillerini kullanıyorlar.”
“Anlamada zorluk çektikleri için birkaç kez anlatmak zorunda kalıyorum. En az 5-6 defa aynı
konuyu anlatıyorum. Bu hem beni yoruyor hem de sınıfta bilen öğrencileri sıkıyor.”
“Öğrencilerimle iletişim kuramıyorum. Sesleri verirken çok sıkıntılar yaşıyoruz.”
“Sorulara cevap vermiyor bir ihtiyacı olduğunda arkadaşına söylüyor arkadaşı da bana
söylüyor.”
4. SONUÇ
1. Araştırmaya 30 öğretmen katılmıştır. Bunların 19’unun (%63) Kadın, 11’inin (%37)
Erkek olduğu, Öğretmenlerin çalıştıkları okuldaki görevlendirilme biçimleri
incelendiğinde 25’inin (% 83) Kadrolu, 5’inin (% 17) ise Ücretli olduğu görülmektedir.
Öğretmenlerin mesleklerindeki kıdemleri ise 26’sı (%86) 1-3 yıl aralığında
çalışmışken 4’ü (%14), 4-7 yıl aralığında çalıştıkları tespit edilmiştir.
2. Ankete katılan öğretmenler, toplam 680 öğrencisi mevcuttur. Bu 680 öğrencinin
643’ünün (% 94,5) anadilinin Kürtçe, 22’sinin (% 3.2) ana dilinin Süryanice olduğu,
13’nün (% 1.9) Türkçe olduğu 2’sinin (% 0.3) Arapça olduğu görülmektedir. Yine
447’sinin(%65,7) hem Türkçe hem de kendi anadilini konuşabildiğini, 140’ının
(%20,2) hiç Türkçe bilmediğini, 93’ünün(%13.6) ise Türkçe konuşulanı anladığını
fakat konuşamadığını belirtmişlerdir. Öğrenci velilerinin –özellikle anne velilerönemli bir kısmının (173 kişi) hiç Türkçe bilmediği tespit edilmiştir.
3. Ankete katılan öğretmenler öğrencilerin %39’nun okul öncesi eğitimi almadığını
belirtmiştir. Öğrencilerle ilgili bulgular okul öncesi eğitim alan öğrencilerin
çoğunlukta olduğu görülse de azımsanmayacak kadar öğrencinin okul öncesi eğitim
almamış olduğunu göstermektedir.
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4. Öğretmenler Türkçe bilen anne babaların çocuklarıyla okul dışında Türkçe
konuşmadıklarını ve anadili Türkçe olmayan öğrencilerin okudukları metinleri tam
olarak anlayamadıklarını belirtmişlerdir
5. Öğretmenler anadili Türkçe olmayan öğrencilerin derste pasif olduğunu, öğrencilerin
Türkçe öğrenmek istediğini, ailelerin de çocuklarının Türkçe öğrenmesini istediği ve
bunun onlar için prestijli bir durum olduğunu ile sınıftaki etkinliklerin öğrencileri
derse motive ettiğini belirtmişlerdir.
6. Öğretmenler, öğrencilerin çoğunlukla evinde Türkçeden başka bir dil kullandıklarını,
öğrencilerin Türkçeyi iyi konuşamaması okuma yazma öğretimini olumsuz yönde
etkilediğini, öğrencilerin okul öncesi eğitimi almış olmalarının ilk okuma yazma
öğretimini kolaylaştırdığını ayrıca anadili Türkçe olmayan öğrencilerin okuma yazma
süreçlerini uzun süreli tatillerin olumsuz etkilediklerini belirtmişlerdir.
7. Araştırmaya katılan öğretmenler anadili Türkçe olmayan öğrencilerde tespit ettikleri
sıkıntıları; kendini ifade edememe, söyleneni anlayamama, bozuk cümleler kurma,
kelime dağarcıklarının çok dar olması, söylenenleri ve anlatılanları anlayamama, ders
ve etkinlikleri anlatırken çok zaman harcama, okula ve sınıf kurallarına uyamama ve
anlamadığından derse ilgisiz kalma ve bu sebeple derse az katılımın olması şeklinde
belirtmişlerdir.
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ABSTRACT
It is possible to see scientific and cultural works belonging to Turkish culture and civilization in various
universities and research centers in the world today. One of these centers is Uppsala University located in Sweden.
There are nearly two thousand Turkish manuscripts and printed works, and various books and valuable materials
written in other Turkish languages in the Carolina Rediviva library of this university. Among these works, most of
which are collected through donation, purchase, and as spoil of war, and gift, are twelve Turkish manuscripts
which were written about history and literature, and given to Sweden king, Oscar II as gift by Ottoman Sultan
Abdülhamit II. One of these works is Harem-i Hümâyun composed of an epilogue, and prayer parts, and twelve
anecdotes in which some mysterious events which took place during the period of Yavuz Sultan Selim Han are
narrated. These events which can be regarded as authority legends are not narrated by the sultan directly. The
events narrated to Saadettin Efendi by Hasan Can, the vizier of Yavuz Sultan Selim, were written by Hoca Saadettin
Efendi in the following years. In this article, the content and style features of Harem-i Hümâyun, in which the
memories of Yavuz Sultan Selim were told, and which is one of the Turkish works that Sultan Abdulhamit II sent to
Sweden King Oscar II as gift on the occasion of the 8th Orientalist Congress held in Sweden in 1899, will be
introduced, and its vocabulary, and style features will be studied.
Key words: Sweden-Turkey relations, Uppsala University, Carolina Rediviva Library, Turkish manuscripts, 8.
Congress of Orientalists, Ahmet Mithat Efendi, Harem-i Hümayun.

ÖZET
Günümüzde dünyanın birçok üniversite ve araştırma merkezlerinde Türk kültür ve medeniyetine ait bilim ve
kültür eserlerini görmek mümkündür. Bu merkezlerden biri de İsveç’te bulunan Uppsala Üniversitesidir. Bu
üniversitenin Carolina Rediviva kütüphanesinde yaklaşık iki bine yakın Türkçe elyazması ve matbu eser ile diğer
Türk dillerine ait çeşitli kitap ve değerli materyaller vardır. Büyük bir kısmı bağış, satın alma, savaş ganimeti ve
hediye etme yoluyla bir araya getirilen bu eserler içerisinde, Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit tarafından İsveç Kralı
II. Oscar’a hediye edilen tarih ve edebiyat konulu toplam on iki Türkçe elyazması kitap da vardır. Bu eserlerden
biri de Yavuz Sultan Selim Han döneminde meydana gelen bazı sırlı olayların anlatıldığı on iki anekdot ile bir
hatime ve dua bölümlerinden meydana gelen Harem-i Hümâyun’dur. Bir nevi velayet menkıbeleri denilebilecek
türdeki bu olaylar, doğrudan doğruya padişah tarafından anlatılmamıştır. Yavuz Sultan Selim Han’ın veziri Hasan
Can tarafından oğlu Saadettin Efendi’ye anlatılan bu olaylar, daha sonraki yıllarda Hoca Saadettin Efendi
tarafından yazıya geçirilmiştir. Bu makalede, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit’in 1899’da İsveç’te düzenlenen 8.
Oryantalistik Kongresi sebebiyle İsveç Kralı II. Oscar’a hediye olarak gönderdiği Türkçe eserlerden biri olan ve
Yavuz Sultan Selim Han’ın hatıralarının anlatıldığı Harem-i Hümâyun adlı eserin içerik ve biçim özellikleri
tanıtılacak, söz varlığı ve üslup özellikleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler: İsveç-Türk ilişkileri, Uppsala Üniversitesi, Carolina Rediviva Kütüphanesi, Türkçe elyazması
eserler, 8. Oryantalistik Kongresi, Ahmet Mithat Efendi, Harem-i Hümayun.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2
Yrd. Doç. Dr. Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü öğretim üyesi. e-posta: unalzal@gmail.com
1

2718

Ünal ZAL

1. GİRİŞ
Tarihî süreç içerisinde Avrupa ülkeleri ile Türk dünyası arasındaki ilişkiler siyasi, ekonomik
ve kültürel sebeplerden dolayı sürekli değişiklikler göstermiştir. Özellikle Osmanlı Devleti’nin
kuruluşundan yıkılışına kadar olan sürede Avrupa’ya bakış açısı farklılıklar arz eder. Kuruluş
ve yükseliş dönemlerinde daha çok üstün bir bakış ve ötekileştirme görülürken duraklama
döneminden itibaren Avrupa’yı tanıma ve anlama çabası içerisine girilir. Gerileme döneminde
ise Avrupa tamamen örnek alınması gereken bir model olarak görülmeye başlanır.
İsveç’in Türk dünyası ile olan ilişkileri diğer Avrupa ülkelerine göre daha farklı bir çizgide
seyretmiştir. Başlangıcı Vikingler dönemine kadar uzanan İsveç-Türk dünyası ilişkileri, 16.
yüzyıldan itibaren İsveç’in, Osmanlı İmparatorluğu ve Tatarlarla kurduğu yoğun diplomatik
ilişkilerle devam etmiştir. Bu yoğun temaslar İsveç’te Türk dillerine karşı akademik bir ilgiyi
de beraberinde getirmiştir.
Uppsala Üniversitesi bu akademik ilginin olduğu en önemli merkezdir. Buradaki Türkoloji çalışmalarının başlangıcı 17. yüzyıla kadar uzanmaktadır. O tarihten günümüze kadar Türkoloji
çalışmalarının devam ettiği ve İsveç’in en eski üniversitesi olarak kabul edilen Uppsala Üniversitesi, günümüzde de Türk dillerinin öğretildiği ve bu diller üzerine araştırmaların yapıldığı merkez olarak kabul edilmektedir.
Türkoloji çalışmalarında bu kadar köklü bir geçmişe sahip olan Uppsala Üniversitesinin,
Carolina Rediviva Kütüphanesinde, Osmanlı dönemine ait elyazması ve matbu eserlerden oluşan bir koleksiyon bulunmaktadır. Ayrıca kütüphanede diğer Türk dillerine ait çeşitli kitap ve
değerli materyaller de mevcuttur.
Kütüphanedeki Türkçe elyazması ve matbu eserlerin büyük bir kısmı bağış, satın alma, savaş
ganimeti bir bölümü ise hediye etme yoluyla bir araya getirilmiştir. Ayrıca üniversitede çalışan oryantalistlerin büyük bir çoğunluğu vasiyetlerinde kitaplarını üniversite kütüphanesine
bağışlamayı bir gelenek hâline getirmişlerdir. Kütüphanede bulunan Türkçe elyazmalarının
bir kısmı bu şekilde bir araya getirilmiştir.
Bundan başka misyonerler tarafından getirilen ve üniversitenin kütüphanesine satılan kitapların sayısı da oldukça fazladır. Ayrıca İsveç adına yurt dışında büyükelçilik görevlerinde
bulunan diplomatlarda şahsî koleksiyonlarını üniversite kütüphanesine bağışlamışlardır. İlerleyen yıllarda kütüphaneye benzer yollarla giren elyazması ve matbu eserlerin sayısındaki
artış devam etmiştir. Bunlar arasında birçok din adamının kütüphaneye bıraktığı kitaplar ile
Kahire’den satın alınan eserleri sayabiliriz. Bazı eserler açık artırma sonucu kütüphaneye
kazandırılırken bazılarının kütüphaneye giriş tarihi belli değildir. K. W. Zetterstéen (1935),
bir kısım kitapların ise uzun zamandan beri kütüphanede bulunduğunu belirtmektedir.
Çalışmamıza konu olan ve Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit tarafından İsveç Kralı II. Oscar’a
hediye edilen eser de diğer tarih ve edebiyat konulu toplam on bir Türkçe elyazması kitapla
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bu koleksiyon içerisinde bulunmaktadır. Söz konusu bu elyazması eserler İsveç kralı II. Oscar
tarafından 1891’de Carolina Rediviva Kütüphanesine hediye edilmiştir (Zal 2013).

1. 8. Oryantalistik Kongresi
Daha önceleri Paris, Londra, St. Petersburg, Florenz, Berlin, Leiden ve Wien şehirlerinde yapılan Oryantalistik kongrelerinin sekizincisi 1-14 Eylül 1889’da Stockholm ve Christiania
(Oslo)’da düzenlenmiştir. Kongre, İsveç Kralı II. Oscar’ın açılış ve kapanışta yaptığı konuşma
ve uzak ülkelerden gelen birçok bilim insanının katılımı sebebiyle oldukça başarılı geçmiştir.
1889’da Stockholm ve Christiania (Oslo)’da düzenlenen bu kongreye, Osmanlı Devletini temsilen Sultan II. Abdülhamit tarafından resmî olarak görevlendirilen Ahmet Mithat Efendi ve
beraberindeki bir heyet katılmıştır. Yapılan bu seyahat, Ahmet Mithat Efendi tarafından en
ince ayrıntısına kadar kaydedilmiş ve daha sonra Tercümân-ı Hakikat’te Avrupa’da Bir
Cevelân adıyla bölüm bölüm yayımlanmıştır. Uzun bir yolculuktan3 sonra 16 Ağustos 1889’da
Stockholm’e varan Ahmet Mithat Efendi ve beraberindeki heyet 7 Eylül 1889’a kadar orada
kalmıştır.
Sözü edilen bu kongrede, Osmanlı Devletini resmî olarak temsil eden Ahmet Mithat Efendi ve
arkadaşları İsveç’te büyük bir ilgiyle karşılanır. Onlara karşı gösterilen bu olağanüstü ilginin
sebebi II. Abdülhamit’in, İsveç Kralı II. Oscar’ın hummaya yakalanan oğlunu İstanbul’da tedavi ettirmiş olmasıdır. Oğlunun hastalığından dolayı İstanbul’a gelen İsveç kralı, dönemin
padişahı II. Abdülhamit ile yüz yüze görüşmüş ve kendisine devlet nişanı takdim edilmiştir.
Bu kongrenin bir başka özelliği ise katılımcıların beraberlerinde getirdikleri hediye kitaplardır. Ahmet Mithat Efendi ve beraberindeki heyet kongreyi düzenleyen ev sahiplerine sunulmak üzere tarih ve edebiyat konulu toplam on iki elyazması eser götürmüştür.4 II.
Abdülhamit’in emriyle, dönemin önde gelen hattatlarına özel olarak yazdırılan ve kongreye
hediye olarak götürülen Türkçe elyazması eserler şunlardır: 1. Tercüme-i Tarihi Müneccim
Başı, 2. Tâc’üt-tevârih, 3. Fezleketü’t-tevârih, 4. Süleymân-name, 5. Harem-i Hümâyun, 6. Hümâyun-nâme, 7. Tezkiretü’ş-şu’arâ, 8. Külliyât-ı Fuzûlî, 9. Divân-ı Nazım, 10. Divân-ı Yûsuf Nâbî, 11.
Külliyât-ı Râgıb ve 12. Divan-ı Kani.
Ahmet Mithat Efendi seyahatnamesinde, 8. Oryantalistik Kongresi sebebiyle İsveç’e götürülen
Türkçe elyazması eserlerle ilgili şu bilgileri verir:
“İşte bu misafirhane-i âlide üçüncü katta bize irae olunan odaya vasıl olarak eşyamızı bıraktıktan ve mümkün mertebe elimizi, yüzümüzü yıkayıp gömlek değiştirdikten sonra isbat-ı
vücut için kongrenin mahall-i içdimaı tayin olunan Asilzadegân sarayına gittim ve ismimi
azay-ı varide defterine kayd eyledim. Benden evvel yüz elli kadar azanın gelmiş olduğu bu
3

3 Ağustos 1889 tarihinde İstanbul’dan Stockholm’e doğru yola çıkar. Bu yolculuk kitabın hemen ilk sayfalarında belirtildiğine göre 71 gün sürmektedir. Ancak kitabın ilk yola çıkış tarihi olarak ifade ettiği 3 Ağustos tarihi ile Ahmet
Mithat’ın İstanbul’a geri döndüğü tarih olan 26 Ekim tarihleri arasında tam olarak 84 gün hesaplanmaktadır (Arzu Pala
2015).
4
Bu koleksiyonda bulunan eserler hakkında geniş bilgi için bkz. Zal 2015.
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defterden anlaşıldı. Osmanlı erbabı kaleminin en müntehap âsârından olarak cem eylemiş
bulunduğum kitaplar şimendiferle benden evvel oraya vasıl olmuş bulunduklarından bunların
kaydı ve sair bazı vazifenin icrası için derhâl işe başlamaklığım tavsiye olunduysa da on dört
gündür bahren ve berren devam eden yolculuk on on beş seneden beri itiyadımı da
kaybetmiş bulunmaklığım hasebiyle beni gereği gibi yormuş ve sersemleştirmiş
bulunduğundan o günlük affımı istirhamla istirahat için hotele geldim.” (Arzu Pala 2015: 131132).
2. Harem-i Hümâyun5
İsveç Kralı II. Oscar’a hediye olarak gönderilen elyazması eserlerden biri de Yavuz Sultan
Selim Han döneminde cereyan eden olayların anlatılığı ve on iki anekdot ile bir hatime ve dua
bölümlerinden meydana gelen Harem-i Hümâyun’dur.
2. 1. Konusu
Bu eserde, Yavuz Sultan Selim Han döneminde yaşanmış bazı sırlı olaylar anlatılmıştır. Kitapta anlatılan ve bir nevi velayet menkıbeleri olarak adlandırılan olaylar, doğrudan doğruya
padişah tarafından anlatılmamıştır. Eserde geçen sırlarla dolu menkıbeler, Yavuz Sultan
Selim’in vezirlerinden biri olan Hasan Can tarafından oğlu Saadettin Efendi’ye anlatılmış,
daha sonraki yıllarda ise Saadettin Efendi tarafından yazıya geçirilmiştir.

2. 2. Fizikî özellikleri
Tamamı yirmi dört varak olan (kırk yedi sayfa) yazmanın yirmi üçüncü sayfasının ön ve arkasında birer koruma yaprağı mevcuttur. 20x12 cm ebadında olan bu kitabın her sayfası yirmi bir satırdan meydan gelir. Beyaz kâğıda çok güzel bir baskı ile yazılmıştır. Kestane renkli
bir kapak üzerine çok şık bir süsleme kanat ile kaplı olan eser “Nestalik” yazı türüyle kaleme
alınmıştır.
Olayların anlatıldığı her başlıktaki hikâye kelimesi kırmızı renkte yazılmıştır. Metin önce altın
çerçeveyle sonra altın bir çizgiyle çevrelenmiştir. Kapağın dış tarafında kestane rengi bir zemin üzerine altın süslemeler ile Fas derisinden hazırlanmış çok şık bir kulak vardır. Kapağın
içi ve koruma sayfaları olağanüstü süslerle çevrilmiştir. Her bir sayfanın kenarı karanfil, lale
vb. gibi farklı bir çiçeğin resmi ile süslenmiştir (Zetterstéen 1930: 334-335).
Söz konusu menkıbelerin anlatıldığı eser şöyle başlar:
 ملک الناس درگاهنه که هر عصرده بر عبد مقبولنی سزاوار ظلیّت ایدوب.  و شکر بی قیاس. حمد و سپاس
(Hamd u sipâs ve şükr-i bî-kıyâs melikü’n-nâs dergâhına ki her ʿasrda bir ʿabd-ı makbûlini
sezâ-vâr-ı zılliyet idüp…)6
5

Bu eser tarafımızdan yayıma hazırlanmış olup baskı aşamasındadır.

6

Allah’a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki her asırda seçkin bir kulunu görevlendirip…
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Bu eserin niçin yazıldığına dair ise kitabın başında şu bilgiler verilmektedir:
 و ایّد فی.  اصحاب عرفان خاندان ابدپیمان آل عثمان قدّس هللا تعالی ارواح اسالفهم. و بعد چون راویان اخبار و حاویان آثار
 بو حقیر کثیر التقصیر دخی. و اثار مرضیّه لرین صحایف ایّام اوزره عیان ایتمشلر.االقالیم خالفة اخالفهم مناقبنی نقل و بیان
 سلطان سلیم.قصد ایتدم که مرحوم والددن استماع ایتدوگم اوزره مناقب و حکایاتدن که سلطان جنّت مکان فاتح العرب و العجم
تشرف قرب
 علیه الرحمة و الرضوان حضرتلرینه متعلّق یادداشت ایچون نگاشته کلک بدیع السلک ایدم و آلتی ییل.خان
ّ
 و مظهریّة خطاب مستطابه لیاقت رتبهسن تحصیل اتمکله بالذات مشاهده ایتدوکی احوالی.خدمتلرنده مراسم عبودیّتی تکمیل
.حکایات و خاطرده قالن بعض صحیح اخباری روایت ایلیم
(…ve ba’de çün râviyân-ı ahbâr ve hâviyân-ı âsâr ashâb-ı ’irfân hândân-ı ebed-peymân-ı ’Âlî
’Osmân ‟kaddesallâhu te’âlâ (15) ervâhu eslâfihim ve eyyede fi’l-ekâlîm-i hilâfethi ehlâfihim”7
menâkıbını nakl ü beyân ve âsâr-ı marziyelerin sahâyif-i eyyâm üzre ’ayân itmişler. Bu hakîr-i
kesîrü’t-taksîr dahı kasd itdüm ki merhûm vâlidden istimâ’ itdügim üzere menâkıb u
hikâyâtdan ki sultân cennet-mekân fâtihü’l-’Arabü’l-’Acem Sultân Selîm Hân ‟ʿaleyhi rahmeti
ve’r-rıdvân”8 hazretlerine müte’allik yâddâşt içün nigâşte-i kilki bedi’ü’s-silk idem ve altı yıl
şeref-i kurb-ı hıdmetlerinde merâsim-i ’ubûdiyeti tekmîl ü mazhariyete hitâb-ı müstetâba
liyâkât rütbesin tahsîl itmekle bi’z-zat müşâhâde itdügi ahvâli hikâyât ve hâtırda kalan ba’zı
sahîh ahbârı rivâyet eyleyem.)
On iki hikâye ile bazı eklerden oluşan bu el yazması kitabın ilk sayfasında bir mühür vardır.
Söz konusu mührün içinde Kur’an-ı Kerim’den ‟Elhamdu lillâhillezî hedânâ li hâzâ ve mâ kunnâ li nehtediye lev lâ en hedânallâh (hedânallâhu)”9 ayeti yazılıdır. Mührün hemen altında ise
kitabın adı olan ] ]حرم همایونHarem-i Hümâyûn yazısı bulunur. Yine aynı sayfada kitabın müstensihi tarafından kaleme alınan ve on bir beyitten meydana gelen bir de şiir bulunur. Öndeki
sayfada ise “Majesteleri Kral II. Oscar tarafından 1891 yılında Uppsala Üniversitesi Kütüphanesine bağışlanmıştır” diye bir yazı vardır.
2. 3. Dil ve üslup özellikleri
Üzerinde çalışılan Harem-i Hümâyûn yazması, kaleme alındığı dönemin Klasik Osmanlı Türkçesi özelliklerini taşımaktadır.10 Özellikle giriş ve hatime bölümlerinde kullanılan Arapça ve
Farsça tamlamalar oldukça fazla olup metnin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Eserin geri kalan bölümlerinde, söz varlığı açısından Türkçe kelime sayısı fazla olmasına rağmen anlaşılırlık açısından çok kolay olduğu söylenemez. Eserde kullanılan bu ağır üsluba rağmen yazmanın içeriği genel olarak anlaşılmaktadır.
Toplamda 8902 kelimenin kullanıldığı bu eserdeki kelimelerin sıklık oranları geldikleri köken
itibariyle şöyledir: Türkçe 5878, Arapça 2295, Farsça 593, Farsça + Arapça 65, Arapça + Farsça
58, Arapça + Farsça + Türkçe 10, Farsça + Arapça + Türkçe 3.
Eserdeki kullanılan kelime dünyası ve kökenleri ile ilgili grafik şu şekildedir:

7

“Allah u Teâlâ onların geçmişlerinin ruhlarına rahmet, kalanlarını ise bulundukları yerlerde muvaffak eylesin.”
“Allah ondan razı olsun ve(ona) rahmet etsin.”
9
“Bizi bu yola hidayet eden Allah’a hamd olsun. Eğer Allah bize hidayet etmeseydi biz hidayete eremezdik.” Araf
suresi, 7/41.
10
Bu çalışma, eseri ana hatlarıyla tanıtma amacı taşıdığından dolayı burada eserin ayrıntılı dil özellikleri üzerinde durulmamıştır. Söz konusu incelemesi yayımlanacak olan kitabımızda detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
8
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16. yüzyıl Osmanlı Türkçesi özelliklerini taşıyan bu eserde anlatılan hikâyelerin söz varlığı
içerisinde çeşitli ayet, hadis ve Arapça ifadelerin yanı sıra Türkçe ve Farsça şiirlerde mevcuttur. Kullanılan bu ve benzeri söz varlığı unsurları kitapta anlatılan konuları desteklemekte ve
olayları daha inandırıcı kılmaktadır (Zal 2015).
3. Harem-i Hümâyûn’dan birkaç hatıra
1. Hikâye:
Bir rüya ile başlayan saltanat!
Beylerbeyi olan merhum Bâli Paşa yumuşak huylu, dindar, insanlar arasında saygınlığı olan
biriydi. Aynı zamanda İstanbul’da cami yaptırmak gibi diğer hayır işlerine de destek verirdi.
Bununla birlikte kendine mahsus güzellikleri ve ibadetle meşgul olan nuranî bir zattı. Bir gün
Hz. Eyyüb el-Ensarî’nin kabrini ziyaret ettikten sonra babamla olan yakınlığından dolayı bize
ziyarete geldi. Babamla sohbet ettikleri esnada beni de yanlarında çağırdılar. O anda konuşulanlara şahit oldum.
Bâli Paşa şöyle anlattı: “O tarihlerde Trabzon sancağında şehzade olan Yavuz Sultan Selim
Han babasını ziyarete gelmişti. Edirne’den bu tarafta Ograş köyü denilen bir bölgede vezirlerin tahriki ve fitnesiyle bir çatışma çıkar. Merhum Yavuz Sultan Selim olayların büyümemesi
için Trabzon’a dönmeye karar verir. Ferhat Paşa ve hain olan Ahmet Paşa’nın da içinde bulunduğu bir grup insanla sohbet eder. Sohbete katılanlardan bazıları ve hizmetliler biraz da samimiyete dayanarak sıkıntılı zamanlarda gönül eğlendirmek amacıyla saltanat işlerinden
bahis açıp şöyle derler: “Saadetli beyimiz hükümdar olsa ve her birimiz de birer makam
sahibi olsak ve yeni bir dönemde güzel işler ortaya koysak. Padişahın iktidarının kuvveti,
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devletin önünde bir set ve koruyucu olsa. Doğu ve batıyı fethetsek. Düşman toplulukları ve
başıbozukları dağıtarak içimize girmiş düşmanları tarihin sayfalarından silsek.”
[Bunlar konuşulurken] merhum [Yavuz Sultan Selim] Hazretleri sessiz bir şekilde kendi
dünyasıyla meşguldü. Bu şekildeki konuşmaları dinlerken bir süre uyur gibi olur ve başını
kaldırarak etrafındakilere şöyle der: “Ey dertliler! Saltanat saltanat diye konuşup duruyorsunuz. Sekiz dokuz yıllık bir saltanattan ne fayda gelir ki?11 İşte size istediğiniz saltanat verildi.
Bali Paşa’nın bu anlattıklarını dinleyen Hasan Can ona şöyle der: “Anlattığınız bu olayı Ferhat
Paşa ile hain Ahmet Paşadan dahi aynısıyla duydum.”
4. Hikâye:
Bir rüya ki görülmüştür!12
Yavuz Sultan Selim Han, çoğu zaman gece yarılarına kadar kitap okurdu. Bazen de okuduklarını sırdaşı benimle tartışır ve dünya meselelerine dair konuşmalar yapardı. Bir gün üzerime
bir uyku çöktü ve kendimi yatağımda buldum. Birkaç geceden beri yorgun olduğum için sabaha kadar uyumuşum. Güneş doğduktan sonra padişahın huzuruna vardım. Sohbet esnasında bana: “Anlat bakalım bu gece neredeydin ve ne işle meşguldün?” dedi. Ben de cevap
olarak: “Birkaç geceden beri uyumadığım için gaflet uykusunda dalmışım.” dedim. “Mademki
bu kadar uyudun, o zaman bir rüya da görmüşsündür.” dedi. Ben de “Huzurlarınızda arz
edecek bir rüya görmedim.” dedim. “Bu nasıl bir durum ki bütün geceyi uykuyla geçirip bir
rüya görmeyesin. Muhakkak ki bir şey görmüş olmalısın.” diye ısrar etti. Devamında birkaç
söz daha söyledikten sonra tekrar dedi ki: “Başka şeyleri bırak da bu gece gördüğün rüyayı
bize anlat, saklama.” Hafızamı ne kadar zorlasam da aklıma bir şey gelmedi. Yemin ettim ki
“Bir yaraya merhem olacak kadar dahi bir şey görmedim.” Mübarek başlarını aşağıya eğerek:
“Ne tuhaf bir şey!” dedi. Ben de tekrar tekrar bu soruyu bana sormasına hayret ettim.
Bir süre sonra kapı ağasının bulunduğu yere bir iş için beni gönderdi. Vardığımda daha sonradan üzerine atılan bir iftira sonucu öldürülen ve aramızda kardeşlik bağı bulunan hazinedar
başı Muhammed Ağa, kilerci başı ve saray ağası oturmuş sohbet ediyorlardı. Fakat kapı ağası
Hasan Ağa düşünceli bir şekilde başını yere eğmiş ağlıyordu. Daha önceleri hiç kimse onu bu
durumda görmemişti. Zannettim ki birisi vefat etmiş. Onun için böyle gözleri yaşlı ve kalbi hüzünlü duruyor. “Hayırdır, bir sıkıntın mı var?” dediğim zaman, “Hayır, hiçbir sıkıntım yok.”
dedi ve sustu. Hazinedar başı dedi ki: “Adaşın ağa bu gece bir rüya görmüş. Hâlâ o rüyanın etkisinden kurtulamadı.” Ben de yemin ederek dedim ki. Vallahi o gördüğü rüya gerçektir. Sabahtan beri sultanımız bana, “Hasan Can, bu gece bir rüya görmüş olmalısın.” diye ısrarla sorup duruyor. Kesinlikle gördüğü rüya boş değil ve gerçektir. Hatta bu rüya ona verilmiş değerli bir hediyedir. Gördüğü rüyayı anlatması için ağadan rica ettik. Bütün ısrarlarıma rağmen
rüyayı bana anlatmaya yanaşmadı. “Ben bir günahkâr kulum. Böyle bir kulun gördüğü rüya
11

Yavuz Sultan Selim Han’ın “sekiz yıl sekiz ay sekiz gün” tahtta kaldığı düşünüldüğünde bu cümle oldukça dikkat çekicidir.
12
Yavuz Sultan Selim Han, Şam’a geldiği zaman Muhyiddin-i Arabî Hazretleri’nin bir kerameti ortaya çıkar. O zat sağlığında şöyle demiştir: “Sin, şın’a girince benim kabrim bulunacaktır.” Nitekim Yavuz Sultan Selim Han’ın Şam’a girişi ile Muhyiddin-i Arabî Hazretleri’nin mübarek kabri keşfedilir. Bu rüya Şam’ın fethi sırasında görülmüştür.
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nasıl gerçek olabilir ve sultanın huzurunda nasıl anlatılır? Gelin bu işten vazgeçin, ısrar etmeyin.” diye yalvardı. Sonra araya giren diğer arkadaşlar şöyle dediler: “Kardeşim gördüğün
rüyayı bize anlattığında, biz sana bu konuda “bu haberi nakletmekle görevli biri olduğunu”
söyledik. Şimdi bu durumu saklamak ihanet olmaz mı?” Bu şekilde ısrarlar devam edince
Hasan Ağa gördüğü rüyayı anlatmaya karar verdi.
“Bu gece, şu anda eşiğinde oturduğumuz kapının aceleyle hızlı hızlı vurulduğunu duydum.
“Buyurun, kimsiniz?” diye seslendiğimde kapının bir adamın sığmayacağı kadar açılmış olduğunu gördüm. Dışarısı çok az görünüyordu. Biraz dikkatle bakınca Harem dairesinin, ihrama bürünmüş ve sarıklı Arap simasını andıran nur yüzlü, ellerinde bayrak ve silah olan
birileriyle dolu olduğunu gördüm. Sultanın kapısı önünde de ellerinde birer sancak bulunan
dört kişi duruyordu. Kapıyı vuran en öndeki zatın elinde peygamberimizin ak sancağı vardı. O
zat bana dedi ki: “Biz niçin geldik, biliyor musun?” Ben de: “Buyurun!” dedim. Bunun üzerine:
“Şu gördüğün mübarek şahıslar, Rasûlullâh -sallâllâhü aleyhi ve sellem- Efendimiz’in
ashâbıdır. Hepimizi Rasûl-i Ekrem Efendimiz gönderip Sultan Selim Han’a selâm söyledi ve
buyurdu ki: “Harameyn’in [Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere’nin] hizmeti
kendisine verildi, kalkıp gelsin!..”
Bu gördüğün dört kişi ise: “Biri Sıddık-ı Azam [Ebu Bekir-i Sıddık], diğeri Ömer-i Faruk, bir
diğeri de Osman-ı Zinnureyn’dir. Ben de, Ali bin Ebi Talibim. Git bu durumu Sultan Selim
Han’a müjdele!..” dedi ve aniden ortadan kayboldular.”
Bunları gördükten sonra kendimden geçip bayılmışım ve bir sarhoş gibi sabaha kadar
uyumuşum. Hizmetliler teheccüd namazına kalkmayışımı her zamanki gibi hastalığıma
bağlamışlar. Tam sabah namazı çıkmak üzereyken gelip beni uyandırmak istemişler.
Bakmışlar ki suya düşmüş gibi sırılsıklam olmuşum. Değiştirmem için yeni elbiseler getirmiş
ve beni uyandırmışlar. Aklım başıma geldiğinde acele ile kalkıp namaza yetiştim. Bunca
zaman geçmesine rağmen hâlâ kendime gelemedim.” diye hem anlatıyor hem de ağlıyordu.
Bu arada ben padişahın buyurduğu emirleri kendilerine ilettim ve Sultan Selim Han’ın makamlarına döndüm. Bana verdiği görevle ilgili hiçbir şey sormadan tekrar gece görülen rüyadan bahsederek: “Senin sabaha kadar uyuyup da hiçbir şey görmemen çok garip geliyor. Yoksa bir hayvan gibi yatıp uyudun mu?”
Bunun üzerine Hasan Can, Yavuz Sultan Selim Han’a: “Efendim, sözünü ettiğiniz rüyayı bu
Hasan kulunuz değil de başka bir Hasan kulunuz görmüştür. Müsaade buyurursanız anlatayım.” der. Sultan Selim Han anlatmamı istedi. Hasan Ağa’nın görmüş olduğu rüyayı baştan sona Sultana aynen naklettim. Ben rüyayı anlatırken padişahın mübarek yüzü kızardı ve gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı.
“Mübarek insanın yolu çok temizmiş ve göreceği safası
varmış.” Sen onu bize övdükçe, “Görmüş olduğun her ibadet edeni veli mi zannediyorsun?”
diye alay ederdik. “Boşuna övmüyormuşsun.” diye buyurdular.
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“Ey Hasan Can! Sana demez miyiz ki, biz, bir tarafa memûr olunmadıkça hareket etmeyiz. Ecdadımızdan her biri evliyalıktan nasibini almışlardır. Her birinin nice kerametleri13 vardır…
Lakin bir tek biz onlara benzemedik.” diyerek nefislerini hakir gördüler. Bu olaydan sonra
Arap seferi düşüncesini dile getirdi ve sebepleriyle birlikte istişare etti.
Ek: Harem-i Hümâyun’dan birkaç örnek sayfa fotoğrafı.
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IN POETRY SEZAİ KARAKOÇ’S CREATIVE VALUES
SEZAİ KARAKOÇ’UN ŞİİRLERİNDE YARATICI DEĞERLER 1
Veysel ŞAHİN 2

ABSTRACT
Turkish literature and II. Sezai Karakoç poems the most famous poet of the new the traditional values of the Turkish nation
makes the foothold society by integrating with modern values. Karakoç In the intellectual world Turkish - Islamic and traditional
values in the world, past or we lose we leave "paradise lost" images of the collective unconscious to reveal the mythical creative
breakthrough. Karakoç mythic poetry in the collective unconscious of the creative energy with modern man 's written by the
history of the yeast the reconstruction in accordance with the poetic language of the time and a sweet soul. All who love and love
of humanity ontological sense creative - converter women anima religion and belief is a basic value of the poet's creative works.
Karakoç the collective unconscious of the modern man's creative energy mythic written ( a) the history of the yeast , the
reconstruction in accordance with the language and spirit of the time.
Key Words: Sezai Karakoç, poetry, love, women, religion, tradition, images.

ÖZET
Türk edebiyatı ve II. Yeni şiirin önemli şairlerinden olan Sezai Karakoç, Türk milletin geleneksel değerlerini modern değerlerle
bütünleştirerek toplumun tutunma noktası haline getirir. Karakoç’un düşünsel dünyasında Türk-İslâmî ve geleneksel değerleri,
geçmişte bıraktığımız veya yitirdiğimiz “yitik cennet” imgesini, kolektif bilinçdışın yaratıcı mitik atılımlarıyla ortaya koyar.
Karakoç şiirlerinde kolektif bilinçdışının yaratıcı mitik enerjisiyle modern çağ insanın yazıl(a)mayan öyküsünü, şiirsel bir tatla
zamanın dili ve ruhuna uygun bir şekilde yeniden inşa eder. Tüm insanlığı ontolojik anlamda kuran sevgi ve aşk, yaratıcıdönüştürücü kadın-anima, din ve inanışlar şairin eserlerinin temel kurucu yaratıcı değerdir. Karakoç, kolektif bilinçdışının
yaratıcı mitik enerjisiyle modern çağ insanın yazıl(a)mayan öyküsünü, zamanın dili ve ruhuna uygun bir şekilde yeniden inşa
eder.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, şiir, aşk, kadın, din, gelenek, imge.

GİRİŞ
Bir düşün insanı olan Sezai Karakoç, yaşadığı zaman ve mekânın soylu rüyasını,
geçmiş ve şimdinin yaratım ve oluşlarını bilgelikle bütünleyip kolektif bilinçdışının simgesel
diliyle insanlığa deneyimler. Şiirlerinde insan(lığ)ın kolektif bilinçdışının görüntü düzeylerini,
kendi olma ve kendi halini kurma evrensel izleği etrafında yeniden anlamlandıran Karakoç,
“Mutlak Ben”in insandaki yansımasını merkezden çevreye yayar.
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Sezai Karakoç, çağdaşları arasında kültürel birikim ve donanım bakımından en zengin
sanatçılardandır. İslâm mitolojisine, metafizik ve mistik sese karşı tutumu ve geleneksel
unsurlarla ilişkisi, Karakoç’un şiir coğrafyasını, simge ve imgeler düzeyinde diri tutar. Onun
şiiri, İslâm medeniyetinin tarihsel ve geleneksel yapısıyla bütünleşerek yeni bir form kazanır.
Eski ve yeni arasındaki organik bağıntı ve uyum, onun eserlerinde üst bir dilde yeniden
kendini ifade olanağı bulur.
Türk-İslâm mitolojisi, metafizik ve geleneksel değerlerini derin bir şekilde işleyen
Karakoç, kolektif bilinçdışının yaratıcı mitik enerjisini “aşkın imgesel dirilişi, Mutlak Ben’in
aynadaki yansıması, gül ile bülbül söylencesi, yol- yolculukta Hızır’ın iştiyakı ve dirilişin
sancılı doğumu” gibi kur(t)uluş imgelerine dönüştürerek “arketiplerin” (Stevens, 1999: 50)
diliyle yeniden anlamlandırır. Karakoç’un düş(ün)sel dünyasında Türk-İslâmî ve geleneksel
değerleri, geçmişte bıraktığımız veya yitirdiğimiz “yitik cennet” aşkını, kolektif bilinçdışın
yaratıcı mitik atılımlarıyla ortaya koyar. “1960”tan sonra yazdığı şiirlerde, şiirinin
göndermelerini, imgeleri Kur’an’dan, İslâm söylencelerinden, öteki kutsal kitaplardan, kısaca
İslâm uygarlığından alacak, şiirini tümüyle tinsel/düşünsel bir düzlemde kur(ar).” (Ada, 2003.
160). Karakoç, kolektif bilinçdışının yaratıcı mitik enerjisiyle modern çağ insanın
yazıl(a)mayan öyküsünü, şiirsel bir tatla zamanın dili ve ruhuna uygun bir şekilde yeniden
inşa eder.
Sezai Karakoç yaşadığı çağa, çağının insanına, insanların duygularına kulak vermiş,
onların sözcüsü olmuştur. İmgelerin yoğun ve anlamdaki kapalılıktan dolayı İkinci Yeni şiiri
dâhil edilen Sezai Karakoç belli bir sanat akımına bağlı kalmaz. “İkinci Yeni Türk şiirinin hem
içindedir, hem dışında; değişik bir ifadeyle ne büsbütün içindedir” (Turan, 1993: 241).
Eserlerinde her kesimden insana seslenen ve onların yaşam serüvenini ele alarak evrensele
ulaşır. Sezai Karakoç, yaşadığı coğrafyaya, insanına, geleneğine ve tüm değerlerine sahip
çıkar. Tüm insanlığın ortak konusu olan aşka; başta anne, sevgili ve eş olarak kadına; inanma
ve sığınma ihtiyacı ile tutunduğumuz dine; köklerimiz olan geleneğe; kaybettiğimiz
değerlerimizi tekrar kazanmanın yollarını ve bizi mutluluğa ulaştıracak olan kurtuluş
kapısına eserlerinde yer veren bir şairdir.
Sezai Karakoç’un şiirlerinde ‘yaratıcı değerler’; insanın kutsal varoluş biçimlerine
dönmesi, kendilik bilincine kavuşması ve kendi değerler dünyası içinde oturmasını sağlayan
değerler bütünü olarak karşımıza çıkar. Nitekim Karakoç, insanın içinde yaşadığı şeyler
dünyasında yitip gitmemesi için ona tarihselliğini hatırlatan yaratıcı değerler ve kur(t)uluş
imgelerine sığınması gerektiğini belirtir. Bu açıdan yaratıcı değerler ve imgeleri (sevgi-aşk,
kadın, din, tarih bilinci), en geniş anlamıyla önceki yaşam ve yaşanılmışlıkların bilgi ve
birikimlerini temel izlek ve imgeler düzeyinde aktarılmasıdır. Karakoç şiirlerinde, insana
tarihselliğini hatırlatan, geçmişin bilgi ve birikimlerini, kolektif bilinçdışının sınırsız
evreninde kendi has simge ve imgelerle yeniden kurar.
1. Yaratıcı Bir Güç Olarak Aşk ve Sevgi
Sanatçının şiirlerinde yaratıcı ve kurucu değerlerden ilki aşk ve sevgidir. Yaratıcı bir
güç olarak aşk ve sevgi sanatçının şiirlerinde onu kuşatan, besleyen ve geçmişle hal
zamanında ilişki kurmasını sağlayan önemli unsurlardandır. Onun şiirlerinde aşk ve sevgi,
evrenin sırrıdır. İnsanı değiştirip dönüştüren en soylu duygulardan olan sevgi ve aşk, şaire
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

SEZAİ KARAKOÇ’UN ŞİİRLERİNDE YARATICI DEĞERLER

2729

göre yaratılışın bir gerekliliğidir. İnsan severek dünyayı ve dünyanın işleyişine olumlu yönde
katkıda bulunur. Sevgi “Sevgi, yaşamın ta kendisi, yaşamda sevginin bir yansıması” (Benazus,
2002: 30) insanın ve tüm varlığın yaşam özsuyudur.
Sezai Karakoç, birçok eserinde aşk ve sevgiyi tinsel bir varoluş olarak işler. Ona göre
aşk ve sevgi, zaman, mekân, nesne ve öznenin ötesine ulaşmadır. Karakoç, varlığın sevgi/aşk
ile var olduğuna inanır. Bu sebeple sevgi ve aşk, Sezai Karakoç’un eserlerinin temel izleğini
oluşturur. Sezai Karakoç’un eserlerinde ‘Mutlak Ben’in yarattığı varlıklar var olmadan önce
aşk/sevgi meyillidir. Kökleriyle yaşama tutunan Tanrı’nın yarattığı en soylu varlık insan, ona
göre varoluşun sırrını aşk/sevgi bulur.
Sanatçıya göre mutluluğun en önemli çoğaltıcı gücü, aşk ve sevgidir. Sezai Karakoç,
eserlerinde bu huzur ve mutluluğa ulaşmak için önce Mutlak Sevgi(li)ye ulaşmanın gerekli
olduğu vurgular. Karakoç şiirlerinde aşk/sevgiyi yayılgan imge olarak işleyip yeni tasarım ve
aktarımlarla zenginleştirir.
Sezai Karakoç’un eserlerinde “Sevgi merkezkaçtır; nesneye doğru gerçek bir ilerleyiştir;
süreklidir…” (Gasset, 2005: 12) ve çoğunlukla bir amaca hizmet eder. Bu amaç insanı ‘Mutlak
Ben’ taşır. Şairin şiirlerinde beşerî aşktan ilahî aşka yani evrensel, ilahi aşka bir yöneliş
vardır. Karakoç, şiirlerinde aşk-sevgiyi, kutsalın büyülü dünyasından süzerek beşerî olanla
buluşturur. “Karakoç’ta aşk, Tanrı-İnsan etkileşimi sonucundaki halleriyle şiirdedir.”
(Barskonmay, 2000: 126). Bu açıdan şiirde sevgi ve aşk, insanı Tanrı’ya yani Mutlak olana
taşıyan bir farkındalıklar bütünüdür.
“Sen gecenin gündüzü dışında
Sen kalbin atışında kanın akışında
Sen Şehrezat bir lamba bir hükümdar bakışında
Bir ölüm kuşunun feryadını duyarsın
------Sen bir rüya geceleyin gündüzün
Sen bir yağmur ince hazin
Sen şarkılarca büyük uzun
Sen yolunu kaybeden uzun
Bir ömür boyu yağan bir ömür boyu karsın” (Monna Rosa, “Şehrazat” 2012: 36)
Yukarıdaki mısralarda varlıktan öte bir ‘Mutlak’ varlığın içimizde olduğunu ifade
eder.
Şaire göre insan, Mutlak Sevgi(li)den koparılıp dünya sürçmüştür. Âdem ve Hz. Havva
yolunu kaybedip yasak meyveyi yemiş bunun sonucunda da dünya ya indirmiştir. O günden
beri insanlık dünya yaşantısının sırrını çözmeye ve kendi evrensel yolculuğunu tamamlamaya
çalışmaktadır. Karakoç, bu evrensel yolculukta insanların varlığın kendisi olan ve âlemleri
yaratan Mutlak Sevgi(li)nin' yolunda yaşamaya devam eder. İnsanların bazıları ise ‘Mutlak
Sevgi(li)yi ararken yolunu kaybeder. Her iki süreçte de var oluş(umuz)un kaynağı Mutlak
Sevgi(li) daima insanların, varlığın yanında olacaktır. ‘Şehrazat’ şiirdeki mısralarda da bunun
sorgulamadan kabul gördüğünü görüyoruz.
“Şehrazat ah Şehrazat Şehrazat
Sen sevgili sen can sen yarsın” (Monna Rosa, “Şehrazat” 2012: 36)
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Şiirin son mısrası olan yukarıdaki iki mısrada tekrarlardan da faydalanılarak anlama
yoğunluk katan şair, ‘sevgi, can ve yar kavramlarıyla Mutlak Sevgi(li)nin kimliğini bütünler.
Böylece sevgili, can ve yar ‘Mutlak Ben’ kendi ve değerler düzleminde toplanır. Bu bağlamda
Karakoç’un şiirlerinde “Aşk yaşamın vereden, çoğaltan ve açımlayan güçtür.” (Korkmaz, 2008:
129).
Şiirlerinde çağın akışı ve işleyişine ayak uyduramayan aşk ve sevgi edimini sıklıkla ele
alan Karakoç, aşk ve sevgiden yoksun olma ya da sevgiyi metalaştırmayı “Kendi köklerini
yitirmenin çaresizliğiyle…(Gruen, 2005: 69) görür. Varlığın en soylu duygusu olan sevgiden
yoksun olma, ona göre insanı dünyada köksüzleştirir.
Karakoç’un şiirlerinde aşk ve aşkın halleri önemli yaratıcı değer ve imgelerindendir.
O, şiirlerinde aşkı insanı soylu kılan ve sınırlarını aşmasında yardımcı olan bir yücelik
algılaması olarak ele alır. “Leylâ ile Mecnûn, Rüzgâr, Monna Rosa (Roza), Köşe, Sürgün
Ülkeden Başkentler Başkentine, Mutlak Güzel, Esir Kent” gibi eserlerinde aşka ve aşk
imgelerine metinlerarası düzeyinde yer vererek şiirlerinde aşkın imgeye dönüşen yüzünü
ortaya koyar.
Sezai Karakoç’un şiirlerinde aşk ve aşkın halleri, varoluşsal bir yönelim olarak insanı
geliştiren ve açımlayan bir yapıya sahiptir. “Kara Yılan” şiirinde şair bu durumu şöyle ifade
eder. ‘Kara Yılan’ şiirinde şair bu durumu şöyle ifade eder.
“Ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı
Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum
Gelmiş dayanmışım demir kapısına sevdanın
Ben yaşamıyor gibi yaşamıyor gibi yaşıyorum
Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum”
(Şahdamar, ‘Kara Yılan’ 2012: 18)
Karakoç, zamansız bir çiçek gibi açan ve zamanla farkındalığı yitiren aşklara bu
şiirinde yer verir. Yukarıdaki mısralarda şair kolay kolay açılmayan sevdanın demir kapısına
geldiğini yani bu yolda her türlü zorluğa karşı durduğunu ve düşünsel ve tinsel olarak adım
adım yükselerek sevdanın demir kapısına ulaştığını dile getirir. Karakoç aslında olması
gerekeni yaşadığını anlatır. Zira şaire göre; “Aşk yakınlık (intimacy), bağlanma/içsel yatırım
yapma (attachment), güven, saygı ve sevgi gibi duyguları beraberinde getirmektedir.” (AtakTaştan, 2012: 521)
Karakoç, şiirlerinde aşk ve sevgiye önemi, sevgi ve aşkın nasıl yaşanması gerektiğini
anlatarak da ortaya koyar. Nitekim aşk bütün toplumlarda, kültürde ve tüm zamanlarda
varlığını korumuş ve hemen hemen her insanın yaşamının bir döneminde en az bir kez
yaşadığı ya da yaşamayı umut ettiği bir duygusal durumdur. Karakoç da bu duygusal durumu
kendi kültürel ve geleneksel dokusuna göre işler. Karakoç, ‘Monna Rosa’ adlı şiirinde;
“
…
Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa:
Henüz dinlemedin benden türküler.
Benim aşkım uymaz öyle her saza,
En güzel şarkıyı bir kurşun söyler…
Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa
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Yağmurdan sonra büyürmüş başak,
Meyveler sabırla olgunlaşırmış
Bir gün gözlerimin ta içine bak:
Anlarsın ölüler niçin yaşarmış,
Yağmurlardan sonra büyürmüş başak”
(‘Monna Rosa’, 2012: 15)
diyerek Mutlak Sevgi(li)nin yeryüzüne yansıması olan beşeri sevgi(li)ye duyulan aşkı,
Mutlak sevgi ve aşka ulaşmada bir süreç olarak değerlendirir. Şair şiirde sevgili ile
karşılaşmak istemez. Çünkü sevgi(li) ile karşılaşması onu asıl sevgi(li)nin yolunda ilerlerken,
zaman zaman sekteye uğrar.
Sezai Karakoç şiirlerinde bu dünyadan öte bir dünya olduğunu sık sık dile getirir.
‘Monna Rosa’ şiirinde de başta bu beşeri aşk ve sevgi(li)den bahseder. Fakat şiirin ilerleyen
mısralarında aşk ve sevgi boyut değiştirerek tinsel yapıya dönüşür. Şiirdeki;
“Anla Monna Rosa, ben öteliyim…
Açma pencereni, perdeleri çek”
mısraları bunu açıkça göstermektedir. Karakoç, bu dünyadaki sevgi(liyi) öteye açılan bir kapı,
öteyi ve dahi öteleri görmesi için bir ayna dönüştür. Şair için sevgiyi bütünleyen kavram
sabırdır. Sezai Karakoç sabır ile sevgi(li)ye ulaşacağına inanır. Bu bağlamda şairin şiirlerinde
“Aşk karşısındakini zenginleştirir, yeteneklerini açığa çıkarır.” (Veysal, 2010: 56). Sezai
Karakoç için sabır sevgi(li)ye giden yolda aşığı olgunlaştırır. Şairin şiirlerinde sevgi, sabır ve
bekleyiş bir arada görülür.
“Yağmurlardan sonra büyürmüş başak,
Meyvalar sabırla olgunlaşırmış.
Bir gün gözlerimin ta içine bak:
Anlarsın ölüler niçin yaşarmış,
Yağmurlardan sonra büyürmüş başak.”
Yukarıdaki mısralarda şair önce anlatmak istediğini somut kavramlar ile örnekler.
Yağmur yağmadan başak büyüyemez, zamanı gelmeden meyveler olgunlaşmaz. Şiirde başak
insanı sembolize eder. Yağmur ise aşkı ve sevgiyi imler. Başak ve meyvelerle insanın kendi
olma sürecini simgeler üzerinden ele alan şair, sevgi ve sevgilinin sabırla kendi varlığını
kavrayacağını dile getirir. Ona göre insan ancak ve ancak aşk ve sevginin tamamlayan,
olgunlaştıran ve bütünleyen gücü ile olgunlaşabilir.
Sezai Karakoç, gelenekten beslenen bir şairdir. ‘Monna Rosa’ ile modern insanın
“Leyla ve Mecnun” mesnevisi yazar. Karakoç’un bir şiir kitabına ‘Leyla ve Mecnun’ adını
vermesi, köklerinden kopmadığını, eski ile yeniyi buluşturduğunu gösterir.
“Sana Leyla dedim Suna dedim şiirlerde şarkılarda
Gerçek adın bir fısıltı gibi kaldı ağızlarda dudaklarda”
(Leyla ile Mecnun, ‘Doğum’, 2012: 16)
“Fuzuli, Şeyh Galip’le birlikte Sezai Karakoç’un en beğendiği divan şairleri arasında yer
alır. Şarkın ezeli ve ebedi sevgilisi Leyla üzerine söyledikleri onu doğrudan Fuzuli’ye bağlar.”
(Macit, 1996: 18) Sezai Karakoç’un yazdığı ‘Leyla ile Mecnun’ adlı eseri bu bağlılığın bir
göstergesidir. ‘Monna Rosa’ şiirinde kanadı kırık kuşu anlatıcı yani bülbül, gülü de sevgili
olarak düşünürsek modern bir gül-bülbül şiirinin ortaya çıktığını görürüz. “Sezai Karakoç
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şiirlerinde aşkı köşeli olarak işler.” (Tonga, 2007: 22). Onun şiirlerinde beşeri boyutta
karşımıza çıkan aşk daha sonra metafizik bir boyut ile ilahi aşka dönüşür.
“Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın
Saçlarını ruhumun evliyalarınca örülen
Tarif edilemez güllerin yankısı gözlerin
Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir
Sen kaç köşeli yıldızsın
…
Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma
Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim
Bir tek kaşön bile ayrılmamışken bana
Var olan ve olacak olan bütün köşelerin sahibi benim
Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim
Sen kaç köşeli yıldızsın”
(Şahdamar, ‘Köşe’ 2012: 26)
Sezai Karakoç ‘Köşe’ şiirinde çok köşeli bir sevgiliyi çok köşeli bir aşk ile sever. Çünkü
metaforik anlamda köşe “kozmik olduğu kadar insanidir de” (Lefebvre, 2000: 143)
“Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana
Var olan ve var olacak bütün köşelerin sahibi benim”
(Şahdamar, ‘Köşe’ 2012: 26)
mısraları ile sevgilinin karşılıksız olan sevgi köşesini şair çok köşeli olan aşkı ile aydınlatır.
Sezai Karakoç’un beşeri aşkı işlediği şiirlerinde dahi mistik çağrışımlar vardır. Bu yüzden
onun şiirlerini tek köşeli ele almak mümkün değildir. Çünkü onun şiirleri anlam açısından çok
katmanlı bir anlam dünyasına sahiptir.
Sevgi, aşk ve yaşamı zamanın akışına karşı bir tutunma noktası olarak gören şairimiz,
yaşamın anlık soylu anlarını okuyucunun zihnine kazır. Şiirde, sevgi ve sevgili edimi ele
alınarak bütün ayrılıkların asıl sebebi bu sevgiliden koparılış olarak görür. Sevgiliden
koparıldıktan sonra geçen zaman sürgün olarak nitelendirir.
Şiirde ele alınan ideal sevgi ve sevgili açıkça söylenmese de yaratılışın ve bütün
varlığın kaynağı olan ‘Mutlak Sevgili’dir. Şiirin yukarıdaki mısraları insanın yaratılışını, Hz.
Adem ve Hz. Havva’nın yasak meyveyi yemesi sonucunda Mutlak Sevgili(li)den koparılışını ve
dünyaya gelişinin hatırlatır. “İnsan zamanın kendisinden zorla kopardığı anların mahrumluğu
içerisindedir.” (Özcan, 2004: 632). Dünyada yaşanan hayat sevgi(li)ye kavuşmak için geçen
özlemli çaresiz bir bekleyiştir. Şiirde bu özlemli ve çaresiz bekleyişin bir an önce bitmesi
istenmektedir.
Sezai Karakoç
”Güneşi bahardan koparıp
Aşkın bu en onulmazından koparıp
Bir toz bulutu gibi
Savuran yüreğime
Ah uzatma dünya sürgünümü benim”
(Zamana Adanmış Sözler, 2012: 53)
diyen şair ”toz bulutu” imgesi, Lut gölünü dolayısıyla Lut kavmini hatırlatır.
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Karakoç’un şiirlerinde sevgi ve aşk çok anlamlı ve katmanlı işlenir. “Karakoç’un
şiirlerindeki sevgilinin niteliği de oldukça karmaşıktır. İnsani olandan insanüstü bölgelere has
vasıflarla portresi çizilen sevgili hep gri ve flu bir camın arkasında takdim edilir.” (Karataş,
1993: 323) Mecnun’un Leyla’sı Hz. Süleyman’ın sevgilisi, Sebe Hükümdarı Belkıs toplum
tarafından bilinen kişilerdir. Asıl sevgili bilinenin arkasında gizlenmiştir. Jung göre “bilinçaltı
bir yaşamın yarısını oluşturan gizli betimlemeler alanıdır.” (Jung, 1997: 67). Şair, toplumun
bilinçaltında bastırılan her defasında farklı şekillerde dile getirilen aşk ve sevgi(li)nin
gizlenemeyecek kadar aşikar olduğunu ifade eder. Karakoç, kendilik sürecinde idealize
edilmiş dinsel değerler ve imgeleri, kendi ses, biçim ve estetik bir evrende ele alır. Karakoç,
“Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” adlı şiirinde kendilik sürecinde idealize edilmiş
dinsel değerler ve imgeleri, kendi ses, biçim ve estetik evrende yeniden anlamlandırır.
“Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır.
Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır.
Yoktan da vardan da ötede bir yar vardır
Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır
O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır
Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır
Sırların sırrına ermek için sende bir anahtar vardır
Göğsünde sürgünü geri çağıran bir damar vardır
Senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır
Sevgili
En Sevgili
Ey sevgili”
(Zamana Adanmış Sözler, 2012: 55)
Karakoç sevgi(li)yi “yoktan da vardan da öte” var olan bir güç olarak görür. “Oysa
sevgi insana özgü güçlerin açığa çıktığı bir eylem değil miydi?” (Formm, 2001: 108) Sezai
Karakoç, sevgi(li)yi “yoktan da vardan da öte” bir güç olarak yüceltmiştir ve ezelden ebede
kadar kendine yar edinmiştir.
“Sevgili
En sevgili
Ey sevgili”
mısraları ile şair sevgiliye olan bağlılığını dile getirir ve sevgi(li)ye pekiştirme yapar.
Sezai Karakoç sevgi(li)nin ve aşkın sırrına ermiş bu sırla güçlü şiirler vücuda
getirmiştir. Onun şiirlerinde aşk ve sevgi, “varlığın ortaya çıkışında kozmolojik bir etkiye
sahiptir.” (Kutluer, 1991: 17). Kendine has bir üslup dünyasına sahip olan Sezai Karakoç
kulak ve zihnimizde ayrı bir tat bırakan birçok şiirin altına imzasını atmıştır. Şiirlerinde
oluşturduğu yeni çağrışım değerleri onun dili ne kadar titizlikle kullandığının bir
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göstergesidir. Şairimizin oluşturduğu her çağrışım değeri, anlam derinliğine sahip olan ve
yaşamın her kesitini içinde barındıran bir yapıdadır.
Sezai Karakoç aşk ve sevgiyi anlatırken mistik çağrışımlardan, eski edebiyatın
mazmunlarından ve gelecekten faydalanır. Sezai Karakoç’un şiirlerinde aşk ve sevgi,
geleneksel ile modern yaşamın değerler düzleminin estetik bir biçimde buluştuğu köklü
izleklerdendir. Ona göre aşk ve sevgi, zaman, mekân, nesne ve öznenin ötesine ulaşmanın en
soylu yoludur.
2. Yaratıcı Bir Değer Olarak Kadın: Anima
Kadın, toplumu değişip dönüştüren gizli bir güçtür. Anne, sevgili ve eş sıfatları ile
toplumun her köşesinde var olan kadın, yaşamın yükünü sırtında taşır ve yaşama yön verir.
Çünkü kadın varlığın şifresi ve “ailenin temelidir. Kadın, aile hayatını düzenler. Kadın ailenin
mutluluğunda önemli görevler üstlenmiştir. Kadının toplum içindeki yeri ve değeri de çok
büyüktür.” (Metin, 2011: 87) .
Sezai Karakoç’un eserlerinde kadın, “tinsel dölle(nen)” (Saydam, 1997: 101) olarak
yüceltilmiş bir değerdir. Şair kadına bedensel açıdan ziyade tinsel açıdan bakarak kadını ve
değerleri eserlerinde işler. Sezai Karakoç’ta kadın, anima, doğran rahim, beşeri boyuttan ilahi
boyuta geçmede doğurucu, taşıyıcı güç, anne göreviyle karşımıza çıkar. Karakoç, ”Cennette
tohumlar vardı çocuklar vardı adeta. Şimdi tohumun gelişmesi ağaç olması çocuğun büyümesi
lazımdı. Bütün bu kapıların açılışı kadının var oluşu ile başlar. Kadının var oluşu hele varlığını
duyuruşuyla” (Karakoç,1979: 16) diyerek kadının dünyada var oluş serüvenini anlatır. Bu
durum sanatçının kadına bakışı ve kadını anlama ve anlamlandırmada ne kadar titiz, derin ve
köklü düşünce dünyasına sahip olduğunu ortaya koyar.
“Leylak, kadından düşen şafak
Ve kadın, anneden çocuğa akan
Bir şelale belki, dünya kayalıklarından
Ta… Cennet’e dökülecek.”
(Gül Muştusu, ‘Fecir Devleti’, 2012: 8)
Şiirde cennet ve anne ibareleri, “Cennet anaların ayakları altındadır.” hadisini aklımıza getirir.
Annelik kadını değerli kılan farkındalıklardan en önemlisidir. Kadın, zorlu bir imtihan yeri
olan dünyadan annelik vasfı ile cennete ulaşır ve ona ve değerlerine dönüşen insanları da
kendi ile birlikte cennet taşır. Sezai Karakoç eserlerinde kadının annelik kimliğine yoğun bir
şekilde yer verir. Çünkü anne, değer yitimine uğramış insan yaşantısına karşı yeni nesli
yetiştiren, yeni dirilişlerin düşünsel ve eylemsel yüceltilmiş kimliğidir.
“Annemin bana öğrettiği ilk kelime
Allah, şahdamarımdan daha yakın bana benim içimde
…
Annem Bana Gülü Şöyle Öğretti
Gül, O’nun, O Sonsuz İyilik Güneşinin Teriydi”
(Körfez, ‘Çocukluğumuz’, 2012: 70)
Şaire göre yüceltilmiş kimliğin mekânı olan annenin çocuğa ilk öğrettiği şey bütün evreni
sevgi üzerine yaratan “Mutlak Varlık”tır. Karakoç’a göre toplumun soylu kurucu dinamiği
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olan anne, ilk olarak gelecek nesillerin dirilişini simgeleyen çocuğa kendi varlığının sınırları
ve değerlerini var kılan ‘Tanrı’y ve değerlerini öğretir. Anne çocuğa daha sonra ‘Mutlak
Varlık’ın evrendeki yansıması olan peygamberi öğretir. Çocuk kafasında önce ”inanç”
kavramını oturtur daha sonra merak duygusu ile yeni şeyler keşfeder. Her keşif, var olmanın
dayanılmaz sancısını idrak etmenin bir ön koşuludur. Çevresinde var(lık)ın karşısında
yok(luk)un, güzelin karşısında çirkinin, iyinin karşısında kötünün, yaşamın karşısında
ölümün olduğunu gören çocuk kendini ve çevresini tanır. Öğrendikleri karşısında kendini ve
çevresini koruma ihtiyacına karşı savunma duygusu geliştirir. Bu duyguyu ona öğretecek olan
kişi yine annelik vasfı ile kadındır.
“Çocukluğumda öğretmişti annem
Aldanışı aşmayı
Köprüden düşmemeyi
Saçaklarda kolaylıkla gezmeyi
Yılan zehrini
Çatlamış dudaklarla emmeyi
Soygunda soyulmamayı
Uçaktan düşülse de ölmemeyi”
( Hızırla Kırk Saat, 2012: 74)
Karakoç eserlerinde annenin öğreticilik yönünü de ön plana çıkarır. Çünkü “anne figürü,
kozmosa, besleyen ve koruyan ilk varlığın dişil yanlarını yüklemektedir” (Campbell, 2000: 133).
Kendini ruhsal açıdan ve bilgi bakımından donatan anne, toplumun ihtiyacı olan kadındır.
Yetiştirdiği yeni nesillere gerekli olan her şeyi öğreten ilk kişi anne-kadın, ilk benlik
tasarlayıcı, kimlik kurucu ve dünyadaki ‘yüce ana’ arketipinin kimliksel görünümüdür. Sezai
Karakoç‘un şiirlerindeki anne, diriliş neslinin ideal açımlayıcı kimliğidir.
“Sana Tanrı armağanı
Desem uyur musun yavrum
Geleceğin kahramanı
Desem uyur musun yavrum
Gözün göğün siyahından
Göğsün güneş kadehinden
Yüzüne nur saçmış Kur’an
Desem uyur musun yavrum”
(Ateş Dansı, 2012: 27)
Bilinçli bir annenin ağzından dökülmüş yukarıdaki mısralarda anne, çocuğunu
geleceğin ideal kişisi ve kimliği olarak görür. “Çocuğunu “Tanrı Armağanı” olarak gören anne,
Diriliş neslinin ideal annesidir. Anne bilinçli bir bireydir Doğurganlığın ötesinde bir misyonla
yükümlü olduğunun ayırtındadır. Özellikle geleceğin kahramanı söz öbeği çocuğuna bakış
açısını netleştirir.” (Yaşar, 2012: 3221) Karakoç’a göre ideal anne, ‘Diriliş’ neslinin bir parçası
olan çocuğu tek yönlü bilgiyle donatmaz. Anne, “ilahi nitelikli bu evrensel çağrının ev/yuva
kökenli simgesidir. Anne/evren bizi yeniden gidişin, bize yeniden dönüşün başlangıcıdır.”
(Korkmaz 2008: 150). Bir iyilik imgesi olarak anne, evladının bireyselleşme sürecini
tamamlamasına yardımcı olan ve onun geleceğe taşınmasını sağlayandır.
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Sezai Karakoç’ eserlerinde kadını sevgili olarak masumiyet, sadakat, doğurucu,
kollayıcı olarak görür ve bu içtenlik değerlerinden dolayı kadını en önemli yaratıcı ve kurucu
değer olarak niteler. Kadının insanı kuran yönünü ‘Monna Rosa’ şiirinde şöyle ortaya koyar.
“Açma pencereni, perdeleri çek:
Monna Rosa, seni görmemeliyim
Bir bakışın ölmem için yetecek;
Anla Monna Rosa, ben öteliyim…
Açma pencereni, perdeleri çek”
(‘Monna Rosa’, 2012: 15)
‘Monno Rosa’nin kimliğinde ele alınan kadın, yaratıcı ve kurucu bir değer olarak anlatı
kişini ötelere taşıyan bir temel bir güçtür. Şiirde kadın, şiirdeki anlatı kişisinin dünyayı
görmesi ve dünyayı anlaması ve anlamlandırmasında ona yardımcı olur.
Sezai Karakoç sevgi(li)ye şiirlerinde farklı şekillerde seslenir. Seslenişin farklı
olmasının nedeni sevginin farklılığından kaynaklanır. ‘Doğum’ şiirinde;
“Sana Leyla dedim Suna dedim şiirlerde şarkılarda
Gerçek adın bir fısıltı gibi kaldı ağızlarda dudaklarda”
(Leyla İle Mecnun, ‘Doğum’ 2012: 16)
ifadeleriyle sevgiliye seslenen şair, sevgilinin adını her defasında farklı anar eder. Farklı
adlara rağmen tüm ağızlarda tek bir ad kalır o da Mutlak Sevgi(li)nin kendisidir. Çünkü şaire
göre sevgili bir beşerden ziyade tinsel anlamda varlığı ve varlıkları yaratan “Mutlak Ben’dir.
‘Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine’ adlı şiirinde;
“Sevgili
En sevgili
Ey sevgili”
(Zamana Adanmış Sözler, 2012: 56)
diyen şairin sevgilisini en sevgili olarak nitelemesi bütün sevgi ve sevgililerden üstün
gördüğünü ortaya koyar. Nitekim evrendeki her varlık onun isimlerini zikreder. İnsanın
beşerî aşkın gölgesinden kurtulup ilahi olana yönelmesi, aşkın dünyanın sınırlarını keşfetmek
anlamına gelir. Ancak beşeri aşkın sınırlarını geçemeyen kişiler ise dünyayı kadın ve erkek
ilişkisi üzerinden açımlar. Karakoç, sevgi ve aşkın, sadece kadın erkek ilişkisi üzerinden
bedensel bir gereklilik olarak anılmasını da karşıdır. Zira bu durum kadın ve erkek arasında
bedensel duyguların bir aktarımına dönüşür. Bu durum kurucu ve yaratıcı bir değer olan aşk
ve sevginin cinsellikle anılmasına neden olur. Cinsellik evreninde yaratılmaya çalışılan bu
algı, gerek kadın gerekse erkeğin öteki olmasına neden olur. Zira şaire göre sevgi ve aşk
insanları ve karşı cinsleri birbirine çeken bir güce sahiptir. Karakoç’un şiirlerinde aşkı
anlamlı hale getiren en önemli güçlerden biri de kadındır. Kadın, şairin şiirlerinde aşk ve
sevginin kaynağıdır. Kadının doğurucu ve yaratıcı kimliği aşkın doğması ve sevginin
yeşermesinde önemli bir değer bütünüdür. Toplum, aile ve geleneğin simgesi olan kadın, bu
yönüyle Karakoç’un şiirlerinde iki boyutuyla karşımıza çıkar. Bu kadınlardan ilki kendi ve
kendilik değerlerine bağlı doğurucu ve diriltici kadındır. Karakoç’un şiirlerinde bu tip kadın,
sevgi ve aşkın temel dönüştürücü güçtür. Zira kadın, aşk ve sevgin en önemli yaratıcı
imgesidir. Karakoç da kadının sevgiyi dönüştüren bir güç olarak kanıksar. Karakoç’un
şiirlerinde ikinci kadın tipi ise kendi ve kendilik değerlerinden kopmuş soysuz, yıkıcı
kadınlardır. Aşk ve sadakat duygusundan yoksun bu kadınlar, kendi soylu varlıklarını
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kavrayamamış içtenlik değerlerinden kopmuş yalıtık kimliklerdir. Bu yalınkat ve kendi
değerlerinden uzak kişiler, “Yaban/cı” baylar tarafından sömürülür. Zira şairin şiirlerinde bu
tip kadınların yanında kendi değerlerinden kopmuş “Yaban/cı” baylar vardır. Kendilik
değerlerin dinamik gücü olan aşk ve sevginin bedensel öteki görünümü olan bu simge kişiler
şaire göre aşk, ve sevginin temel dönüştürücü gücünü yıkıcı bir yapıya dönüştürür.
“…
Onu siz başka yerlerden getiriyordunuz
Sayın Bayanınızın gözleri çakmak çakmak yanıyordu
Siz ötekini Bay Yabancı gizli gizli öpüyordunuz
Elinizle onu belinden tutuyordunuz sonra öpüyordunuz
Siz bizi görmüyordunuz
Biz ağacın tepesinden seyrediyorduk
Siz onu çok öpüyordunuz
Ötesini söyleyemeyeceğim Bay Yabancı
Ben siz belki bilmezsiniz on yaşındayım
Annem böyle konuşmak ayıptır dedi
Annem o kadına şeytan diyor
Bizim kedilerde ona tuhaf tuhaf bakıyorlar
Siz şeytanı çok seviyordunuz galiba Bay Yabancı
Siz şeytanı niçin bu kadar çok öpüyorsunuz
(Şahdamar, ‘Ötesini Söylemeyeceğim’, 2012: 20)
“Sayın Bayan” ve “Bay Yabancı”, ibareleri simgesel anlamda kendi kimliksel
değerlerini ötekileşmiş kadın/erkeğin simgeler. “Sizinki” ve “Bizimki” ifadesi ile iki farklı
medeniyet ve iki farklı kadın karşılar “Sizinki” Batı’da yaşayan ve Batı’daki yaşama özenen
kadındır. ”Bizimki” ise İslâm Medeniyetine ve İslâm Medeniyetinin kurallarına uygun yaşayan
kendilik değerleri kavramış kadındır. Kendi medeniyet algısının değerlerine bağlı kadınlar,
toplumsal belleğin kurucusu olarak köksüz, ötekileşmiş ve değer yoksunu kadınlar tarafında
kuşatılmıştır. Deneyimsel belleksel mekânın değerlerinden yoksun köksüz kadınlar,
etrafındaki insanlarında yaşamını etkiler. Nitekim insan ne kadar ötekilere/ötekileşen
değerlere sürü halinde koşsa da içinde hep kanın sesini/geleneksel değerlerin sesini duyar.
Günümüzde hayatın bütün alanlarında kendine yer edinme savaşı veren kadın, kimi
zaman geleneksel rollerinden sıyrılarak yaratılışının özünü göz ardı etmektedir. Bu durum
şaire göre kadının kendilik değerlerinden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Zira bir toplumda
kadınların mutsuz olması, toplum mutsuz olması anlamına gelir.
“Ey yeşil sarıklı ulu hocalar bunu bana öğretmediniz
Bu kesik dansa karşı bana bir şey öğretmediniz
Kadının üstün olduğu ama mutlu olmadığı
Günlere geldim bunu bana öğretmediniz”
(Hızırla Kırk Saat, 2012: 9)
Şair yaşamın içtenlik değerlerinden koparak yeni kimlik ve roller üstlenen kadın ona göre
metalaşan yaşam döngüsü içinde kaybolarak geleneksel rollerinden uzaklaşır. Bu kopuş
özünde kadının kendine ve kendi rollerine bir başkaldırıdır. Şair toplumun temel dinamiği
olan kadının modernizm diye kendi değerlerine ötekileşmesini köksüzleşme olarak niteler.
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Şair bir yaratıcı değer olarak gördüğü kadının, anne, sevgili, kız kardeş, arkadaş olarak
hayatın içinde önemli roller üstlendiği ifade eder. Ancak kadın bu rollerinden dolayı kimi
zaman çok ağır bedeller öder. Karakoç kadına yapılan haksızlıkları ‘Kan İçinde Güneş’ şu
şekilde ifade eder.
“Elektrik lambaları altında
Kadın kanları
Kadınlar susmuştu
Konuşan erkekti
Kadın gömlekleri yırtılıyordu
Anne gömlekleri
Ve mesut dakikaları beklemiş
Bütün saatler
Tırak deyip durdu.”
(Şahdamar, ‘Kan İçinde Güneş’, 2012: 49)
Şaire göre modern insanların birbirinden üstün olma savaşı, kadının ülküsel değerlerinden
kopmasına ve zamanla da kadının kimlik ve değer yitimine uğramasına neden olmaktadır..
Yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen toplum yüceltilmiş kadın ile kurtuluşa
ulaşacaktır. Yüceltilmiş kadın kimliği Karakoç’un şiirlerde Hz Meryem ile simgeselleştirilir.
Karakoç Hz. Meryem’in çeşitli ayetlerde anlatılan öyküsünü bütünüyle merkeze alarak şiirini
simgesel düzeyde zenginleştirir.
“Ey kadın sana fısıldayacaklar muştu sana
Tutunacaksın doğurmamış bir anne gibi hurma ağacına
Çölün içinde yükselen bal ve çekirge karışımı
Deve duyarlılığıyla yüklü serapsız heyemolalarla
Ey kadın sana fısıldayacaklar muştu sana”
(Hızırla Kırk Saat, ‘Meryem’ 2012: 27)
Sezai Karakoç bütün kadınları Hz. Meryem ile özdeşleştirir. “Bu metinde “Meryem” adı açıkça
anılmaz; ama bütün göndermeler ona ve yaşam öyküsünden Kuran’da aktarılan kesitleredir.
Şiir, “Âl-İmran Suresi”nin 45. ayetine (“Bir de melekler öyle demişlerdi: ‘Ey Meryem! Allah seni
kendisinden bir kelimeyle muştuluyor. Adı, Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünya ve ahirette yüz
akıdır. Allah’a yaklaştırılanlardandır.” (Kul, 2012: 358) Çünkü Hz. Meryem ideal bir kadın ve
ideal bir annedir. Bu özellikleri ile Hz. Meryem’e kurtuluş kapısı,” sadece dünya ile dolayım
kuran bir ifa organı değil; dünyanın bütününü(dır)”. (Tura, 2002: 34)
Sezai Karakoç eserlerinde kadına sevgili, anne ve eş olarak yoğun bir biçimde yer
vermiştir. Sezai Karakoç’a göre kadın cismani bir varlık değil bilakis yaratıcı ve kurucu
değerler bütünüdür. Bu yüzden şair şiirlerinde kadını onu beşeri boyuttan ilahi boyuta
taşıyarak yüceltir.

3. Yaratıcı Bellek Mekânı Olarak Din ve İnanışlar
Din, kutsalın bir çıkarımıdır. İnsan var olduğu andan itibaren ruhsal, bedensel ve
sosyal ihtiyaçlarını gidererek kendi varlığının sınırlarını geliştirir. İnsanın mutlu olabilmesi
için bu ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. İnsan önce merak duygusuyla nasıl var
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olduğunu bilmek ve daha sonra inanmak ihtiyacı hisseder. Yani inanmak insanın insan olma
özelliklerindendir. Kendini ve var olmasını sorgulayan insan inanma arzusu ile din
duygusuna ulaşır. Din, insan yaşantısını anlamlandırma, şekillendirme insanın insanca
yaşamasına yardımcı olma açısından çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü “Hakikatte din insan
hayatına denktir” (Brodbeck, 2013: 68), insan yaşamını derinden etkiler ve onun hayatına
yön verir. Din: “Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı
sistemleştiren toplumsal bir kurum”dur. (Türkçe Sözlük, 2009: 531) Din, insanı
düşünce/davranış açısından olgunlaştırır ve insanın insan olduğunun farkına varmasını,
insanlığının gerektirdiği sorumluluğu taşımasını, yaratılışına uygun evrensel değerlere sahip
olması ve hayatın bilincinde insan olmasını sağlar.
Her düşünür ve dava adamının yaratmak ya da yaşatmak istediği bir ideal nesil vardır.
Mehmet Akif’in Asım’ı, Tevfik Fikret’in Haluk’u ve Sezai Karakoç’un Taha’sı vardır. Taha
kimliğinde simgeleşen bu neslin ideal neferleri kötü zamanlarda kendilerine düşen görevi
yerine getirerek kendilik değerlerinin kurucu gücü olan dini yüceltecektir. Böylece bu
coğrafya bir Türk- İslâm evine, nesiller İslâm ümmetine dönüşerek ‘Diriliş’ eri ve medeniyeti
oluşturulacaktır. Sezai Karakoç, ‘Diriliş’ düşüncesini, Türk –İslâm medeniyetinin ışında özgün
bir kavrama dönüştükçe yeni nesiller kendi köklerine dönecektir.
“Evrim günlük sularda
Devrim irinle kanla
Bizse dirilişi gözlüyoruz
Bengisu bengisu kayna ve çağla”
(“Hızırla Kırk Saat”, Bengisu, s. 20)
‘Bengisu’ edebiyatımızda ab-ı hayat olarak da, adlandırılan ölümsüzlük suyudur.
Karakoç ‘Bengisu’yu, ‘Diriliş’in simgesi olarak görür. Ona göre insanlığın ideolojik açmazları
yüzünden din ve değerler düzleminin kurutulmaya çalışılması, her evrim ve devrimde dine
saldırılarla sonuçlanmaktadır. Ancak bu saldırılarda ideal nesil, bilinçleri körelmiş kişilerin
saldırılarna boyun eğmez ve yaşananları dirilişe giden yolda bir olgunlaşma kabul eder.
Olgunlaşan insan(lık) dirilişe daha da güçlü sarılır.
Sezai Karakoç şiirlerinde namaz, oruç, Hz. Hızır, Hz. Meryem, Kur’an ve tüm
peygamberlere önemli ölçüde yer verir. Ona göre her din ve peygamber insanı Tanrı’ya ve
ülkü değerlere davet eder. Bu yüzden Sezai Karakoç bütün ilahî din ve peygamberlere saygı
duyar.
“ Biz bir Hızır’ız ama belki bin Hızır gibi
Biliriz yeryüzünde bengisu illerini
Namazda yürüyoruz ışıldayan meşalelerle
Oruçla aydınlığız İsayla Meryemle
Kulağımızda hep Zebur düğünleri
Düşümüzde İncil şölenleri
Ufkumuzda Tevrat ülkesi
Sina dağında yapraklar
Ve Kur’an ordusunu
(“Hızırla Kırk Saat”, Bengisu, s. 20)
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Sezai Karakoç Hz. Hızır’ı kendine yoldaş olarak seçer. Yeryüzünde yalnız olmadığını Hz.
Hızır’ın şahsında birçok yoldaşının olduğunu anlatır. Namaz ve oruç bu yolda onun yolunu
aydınlatan en önemli yaratıcı ve kurucu değerlerdir. Bu yaratıcı ve kurucu değerlerin
simgesel içeriği olan İncil ile Hz. İsa’yı, Zebur ile Hz. Davud’u, Tevrat ile Hz. Musa’yı ve Kur’an
ile de Hz. Muhammed’i de hatırlarız.
Sanatçı, “Taha’nın Kitabı ” adlı eserinde İslâm uygarlığı merkezli bütün dini değer ve
öğretilerine simgesel göndergeli bir yolculuk yapar.
“Secdeden Secdeye sıçrayarak Taha
Selâm sana Zülküfül
Selâm sana Yahya
Selâm sana İsa
Selâm sana İbrahim
Selâm sana Musa
Selâm sana Süleyman
Selâm sana Dâvud
Selâm sana Yuşa
Selâm sana Ahmed
Selâm sana Muhammed
----Ey öğülmüş öğülmüş
Muhammed selâm sana
(Taha’nın Kitabı; Çile, 2012: 58)
Yukarıdaki şiirde simgesel anlamda yapılan yolculuk ‘Mutlak Ben’ yani Tanrı’nın
yeryüzündeki gönderdiği değerler silsilesinin kişisel düzlemdeki simgelerini içerir. Bu
özünde Tanrı’nın yeryüzündeki zaman ve mekânda oluşlarının tarihsel çıkarımıdır. Şair
tarafından yapılan bu tarihsel çıkarım özünde, yaratanın değerler düzlemine bağlı kalarak
kendi benliğini yeniden kurma ve biçimlendirme şeklidir.
Sezai Karakoç şiirinde birçok peygambere göndermede bulunur. “Karakoç’un hareket noktası
peygamber kıssalarıdır.” (Karataş, 1998: 156) Sezai Karakoç şiirlerinde peygamberlerin
özellikleri ve kıssalarını başarı ile dile getirir. Karakoç yukarıdaki mısralarda diğer
peygamberlere yer verirken Hz. Muhammed’in seçilen ve övülen son peygamber olduğuna da
vurgular.
“Marta bakan biliyordu geleceğini
Nisana bakan görüyordu alaca renklerini
Kızıl ve yeşil seherini
Mayısa bakan buldu seni
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Ve bir bahar günü doğdun sen”
(Leyla ile Mecnun, ‘Doğum’ 2012: 15)
Sezai Karakoç şiirlerinde Hz. Muhammed dünyaya gelmeden onun dünyaya geleceğini
anlatan şiirlerde kaleme alır. Bu şiirlerde Hz. Muhammed bütün dünyaya gönderilmiş sevgiler
sevgilisi ve müjdeler müjdesi olarak imlenir.
“Ama uzaktaydı eski peygamberler
Ve henüz gözükmemişti son peygamber
Eski gitmiş yeni gelmemişti
Eski uç sönmüş, yeni uç belirmemişti
Çöl, kendi kanununca yaşıyordu
Kan, kendi vurgusuyla çalkalanıyordu
Sevginin özü, mayası gibi Kays’ın gönlü
Böylece takıldı bir başka gönül çengeline
Rastlamadan olumluluk olumsuzluk engeline
Ama iç, bu özgürlükle koşarken aşka sevgiye
Dış bağlıydı sımsıkı binlerce yıllık sert kabile gelenekleriyle
Gün gelecek geleceklerin katıldığını O Peygamber kıracaktı”
(Leyla ile Mecnun, 2012: 36)
Sezai Karakoç cahiliye devrine, putlara ve sert kuralları olan kabilelere de değinmiştir. Son
peygamber olan Hz. Muhammed daha doğmadan insanlar onun geleceğinin müjdesini alır.
Karakoç’un şiiri ”Sen olmasaydın, ey Habibim, felekleri (kainatı) yaratmazdım” hadisini
hatırlatır. Bu hadis-i şerif ile bütün varlığın son peygamber Hz. Muhammed için yaratıldığını
imler.
“O insanların susuzluğunu giderir
Arıtır ellerini ayaklarını
Şair de giderir ruh susayışını
Yıkar çirkefe batmış insan ruhunu” (Çeşmeler, 2012: 46)
Şair, Hz Muhammed’i beklerken insanların sevgi pınarlarının kuruduğunu insanların
susuzluğunu ancak Allah’ın yeryüzüne yansıması olan Hz. Muhammed ile giderebileceğini dile
getirir. Ayrıca yıkar kelimesi hem temizler hem de yok eder anlamlarında tevriyeli olarak
kullanılır. Su ile Hz. Muhammed sembolize edilir. Zira su doğumu, arınmayı ve anneyi
simgeler. Hz. Muhammed de İslam’ın doğması, insanlara ulaşması, insanların aydınlanması ve
İslam’ın öğretilerinin ona inanlarca kabul görmesini sağlayan bir yüceliktir. Bu açıdan şair
göre kendilikten koparak kirlenmiş olan insanlığın İslam ve değerleri ile beden ve ruhlarını
arındıracağı düşüncesi bazı şiirlerinin temel izleğidir.
Karakoç’un en büyük ve ‘Mutlak Sevgili’ hiç şüphesiz Allah ve onun ortaya koyduğu
değerler bütünüdür. Çünkü “İnsan O’nun iradesinin bir ifadesidir.” (Brodbeck, 2013: 68).
Sezai Karakoç Hz. Muhammed’i de Allah’ın yeryüzüne yansıyan güzelliği olarak görür. Şair
‘Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine’ adlı şiirinde
“Güneş donmuş ışık saçan bir yumurta
Bana geri getirir eski günleri” (Zamana Adanmış Sözler, 2012: 49)
diyerek eski günler ve Asr-ı Saadete duyulan özlemi belirtir. Asr-ı Saadet insanlarının huzur
ve mutluluk içinde yaşadığı günlerdir.
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“Tanrım yeniden dirilişin tohumlarını
Saçmamız için fırsat ver
Kötülük ilkesini zayıflat
Direnişini kır yoğunluğunu seyrelt
Doğrulukla doldur doğumumuzu
Peygamberin zamanından bir
Zaman düşür üstümüze
Hakikat içimizde göğersin
Yeniden o gümüş sükûnet gelsin
İkindilerimizin saatine” (Alınyazısı Saati, 2012: 55)
Sezai Karakoç çağının bilinçli kişisi olarak, o huzur dolu günleri tekrar gelmesi için Allah’tan
yardım bekler. Zira şaire göre Allah bütün yaratılan ve yaratılacak olan varlık ve değerlerin
temel kurucusudur.
“Tanrım duam şu ki her şey yeniden toprak olsun
Su toprak olsun
İnsan toprak gibi duysun yeri
Ay toprak olsun
Topraktan kaçanı toprak tutsun
Gün toprak olsun
Kabirler saltanatı toprak olsun
(Gül Muştusu, ‘Dua’, 2012: 110)
Karakoç en yakınından dahi yakın gördüğü Allah’a dua eder ve hayatı yaşanılmaz ömrü
anlaşılmaz kılan ne varsa toprak olmasını ister. Yeniden varoluş için maddeye bağlı olan ne
varsa toprak olmalıdır.
Karakoç şiirlerinde sık sık Hz. Meryem’e de yer verir. Hz. Meryem’e ahlak, inanç ve
masumiyetin timsali üstün kadın arketipinin simgesidir. “Meryem” sözcüğü “diriliş”
düşüncesinin poetik alandaki örnek gelenekten yararlanma yolu yanında geleneksel
duyarlılık ve düşünüşle kurduğu bağın niteliğini göstermesi bakımından da Karakoç’un
poetikasını kavramada tamamlayıcı bir etken olarak işlev görür. (Kul, 2012: 357).
“Ben bir şarkı ben bir tüyüm
Ben Meryem’in yanağındaki tüyüm
Beni bir azizin nefesi uçurur,
Kalbimde Allah’ın elleri durur.”
(Monna Rosa, ‘Pişmanlık ve Çileler’, 2012: 27)
Hz Meryem denince aklımıza masumiyet gelir. Onun yanağındaki tüy de en az onun kadar
temizdir. Buradan yola çıkarsak Karakoç anlatıcının masumiyetini ve temiz ahlakını da
belirtir
Sezai Karakoç din ve dine dönüşme kavramlarını işlerken eserlerinde metafizik
esintili bir yolculuğa çıkar.“Fiziği kaybedecek kadar metafiziğe dalmak, insana metafiziği de
kaybettirir. Metafiziği yadsıyacak yitirecek kadar fiziğe dalmak hatta fiziği metafizik gibi
olarak yüceltmek, sonuçta fiziği de kaybettirecektir. Fiziğe dayanarak metafizik, metafiziğe
dayanarak fizik omuzlanabilir.” (Baş, 2008: 78) Sezai Karakoç bu yolculukta namazdan,
oruçtan, Kur’an’dan, Hızır’dan, tüm peygamberlerden ve mutlak sevginin kaynağı olan
Allah’tan büyük destek alır. Sezai Karakoç çözümü Dirilişte bulur. Diriliş insanın İslâm’la ve
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

SEZAİ KARAKOÇ’UN ŞİİRLERİNDE YARATICI DEĞERLER

2743

dinle dirilmesidir. Sezai Karakoç Dirilişi eserlerinde işlediği zamandan beri dirilişle
anılmıştır. Sezai Karakoç çağını aşmış adeta diriliş ile yeniden dirilmiş tüm zamanlarda kalıcı
olacak izler bırakmıştır.
SONUÇ
Sezai Karakoç son dönem Türk şiirinde insan-varlık ilişkisini birçok düşünürden farklı
olarak ele almıştır. İnsani değerleri bütün insanlığı kucaklayacak şekilde şiirlerinin ana
matrisi yapan şair, evrensel anlamda bütün insanlığın şiiri yazar.
Sezai Karakoç, şiirlerinde Mekke, Medine, Şam, Bağdat, Endülüs, Kudüs, İstanbul
adıyla; din, tarih, hicret, zafer, mağlubiyet gibi birçok çağrışımı simgesel bellek mekânlarına
dönüştürür. Karakoç şiirlerinde Doğu, Batı, Mekke, Medine, Kudüs, İstanbul gibi mekânları
Peygamberlerin öyküsüyle anlamlı hâle getirir.
Sezai Karakoç’un eserlerinde aşk-sevgi tek boyutlu değildir. Sezai Karakoç, şiirlerinde
sevgi(li)ye ulaşmak için Leyla’nın acılı ve yakıcı çöl yollarında ilerleyerek birçok kapıdan
geçer. Bu kapılardan geçen âşık ve maşuklar bütün insanlığın bir sevgi içinde yaşamasını
gerekli kılar. Beşeri sevgiden ilahî sevgiye yönelişi şiirlerinde bir gereksinim olarak gören
Karakoç, Mutlak Sevgi’de bütün insanlığı bütünleştirir. Sezai Karakoç Mevlana ve Yunus
Emre’den Fuzuli ve Şeyh Galib’e oradan da Mehmet Akif Ersoy’a köprüler kurar ve genç
nesilleri kendilik değerlerine dönmeyi salık verir.
Sezai Karakoç Türk yazın hayatının en önemli düşünürlerdendir. Bütün ömrünü ve
eserlerini yaşadığımız coğrafyanın değerlerinin anlaşılması ve yaşanması uğruna adayan
Karakoç, Türk milletinin kendilik değerlerini şiirlerinde merkezi tema irdeler.
Sonuç olarak Sezai Karakoç, II. Yeni şiiri içerisinde kendine özgü dil ve şiir anlayışıyla
önemli bir yere sahiptir. Yaşam ve zamanın varoluşlar silsilesini bütün yönleriyle keşfeden
şair, kendi kökensel değerlerini bir kuyumcu titizliği ile yeniden işleyerek çağımızda yeniden
açımlar. Sanatçı eserlerinde yer yaratıcı değerler kurucu ve bütünleyici bir değerler bütünü
olarak gelecek kuşaklara ayna tutmaktadır. Karakoç’un şiirlerinde bir fark edişler bütünü
olarak ele alınan “yaratıcı değerler” bütün yücelik algılamalarının merkez gücünü oluşturur.
Böylece Karakoç, modern çağın öyküsünü, yaşam ve algılama biçimlerini, geçmiş zamanın
ruhu ile şimdide ve gelecekte yeniden inşa etmeyi arzular.
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İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARI ALMANCA ÖĞRENİYOR 1
Vildan ÖZGÜL 2

ABSTRACT
Student- teachers at Foreign Language Education Departments are well equipped with advanced and specialized knowledge in
the field of applied linguistics. They learn many teaching approaches, methods and techniques, but a well-balanced emphasis on
theory-based learning and experience-based application should also be provided. A research project at Marmara University
shows that the foreign language students ask for more teaching praxis. What can be done to meet these needs? The second
language courses at Foreign Language Education Departments provide us with this opportunity. German student- teachers learn
French, French Education students study German and English student- teachers choose German or French as second foreign
language. That means, English teacher candidates, who will be teaching English at Turkish schools in one year, sit at the desks in
a classroom and try to learn a new language. While learning this language they can experiment with all the methods, techniques
they already learned from a new angle; a real beginner. In English Language Education Department at Marmara University, a
German as second language program is applied for three semesters to examine different activitiesof educational drama such as
information gap, role play and other message-oriented tasks. At the end of three semester course, a questionnaire is conducted
to gain insights about the thechniques the student used in foreign language learning/teaching. Critical appraisal of curent
approaches, methods and techniques of foreign language teaching allow student-teachers to explore the value of performative
teaching.
Key Words: Foreign language teaching, educational drama, performative teaching.

ÖZET
Eğitim fakultelerinde yabancı dil öğretmen adayları dil öğretiminde geçerli olan tüm yaklaşımları, kullanılan metot ve teknikleri
öğrenmektedir. Ancak bu tekniklerin uygulanması yetersiz kalabilmektedir. Oysa teorik bilgiden çok yaşanan bilgi anlaşılır ve
öğrenilir. Marmara Üniversitesi’nde yapılan araştırma yabancı dil öğretmenlerinin öğretim metotlarının uygulanışı konusunda
desteğe ihtiyacı olduğunu göstermiştir. Bu eksiği kapatmak için ne yapılabilir? Yabancı dil öğretmeni yetiştiren eğitim
fakultelerinde ikinci yabancı dil dersi vardır. Almanca öğretmen adayları Fransızca, Fransızca öğretmen adayları Almanca,
İngilizce öğretmen adayları ise Almanca ya da Fransızca öğrenirler. Bu durumda bir yıl sonra yabancı dil öğretmenliğine
başlayacak öğretmen adayları, öğrencilerinin oturacağı sıralarda oturup yeni bir dil öğrenmek için çaba harcarlar. İşte bu ikinci
yabancı dil dersleri metotlar ve aktiviteler konusunda öğrenilen teorik bilgilerin uygulanması için önemli bir fırsattır. Marmara
Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği’nde ikinci yabancı dil olarak Almanca dersi üç dönem boyunca öğretim tekniklerinin
uygulandığı bir ders olarak işlenmiştir. Dilbilgisi pekiştirmesi için öğrenenler internet kaynaklarına yönlendirilmiş, sınıf içi
aktiviteleri uygulamaya yönelik planlanmış ve eğitici drama etkinlikleri ile dilin kullanılmasına önem verilmiştir. Üçüncü
dönemin sonunda bir anketle öğretmen adaylarının öğretim yöntemi ile ilgili farkındalıkları araştırılmıştır. Öğretmen
adaylarının konuşma, anlayıp cevap verme yetilerinin önemini, yaparak öğrenmenin faydalarını yaşayarak içselleştirdikleri
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yabacı dil öğretimi, eğitici drama, eylem odaklı öğretim.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2
Okutman, Marmara Üniversitesi, Almanca Öğretmenliği, e-posta:vildan.ozgul@gmail.com
1

2746

Vildan ÖZGÜL

1. GİRİŞ
Marmara Üniversitesi’nde İngilizce öğretmen adayları temel Almanca eğitimi almaktadırlar.
Almancanın çok zor bir dil olduğu önyargısı nedeniyle istek ve heyecanları düşük olan
öğrenciler İngilizceden sonra Almanca öğrenmenin daha zor bir süreç olduğu
görüşündedirler. Ders, ikinci yabancı dil kapsamında 5. yarıyıldan başlayarak Almanca I,
Almanca II ve Almanca III olmak üzere üç dönem haftada iki ders olarak planlanmıştır.
Böylece, bir yıl sonra İngilizce öğretmenliğine başlayacak öğretmen adayları, öğrencilerinin
oturacağı sıralarda oturup yeni bir dil öğrenmek için çaba harcarlar. Öğrencilerinin yakın
gelecekte yaşayabileceği duyguları, bir yabancı dil öğrenilirken karşılaşılan zorlukları
yaşayarak anlarlar. Derslerinde kullanacakları metotları farklı bir açıdan; öğrenci gözüyle
görme imkânına sahip olurlar.
Teorik bilgiye pratik desteği
Marmara Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada yabancı dil öğretmenlerinin öğretim
yöntemleri konusunda uygulamalı eğitime ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Öğretmenler
kendilerini öğretim yöntemlerinin sınıfta uygulanışı konusunda yetersiz bulmaktadırlar.
Araştırmanın konusu yabancı dil öğretiminde eğitici dramanın yeri ve önemidir. Araştırmada
İstanbul ilindeki Almancayı birinci ve ikinci yabancı dil eğitimi olarak veren devlet liselerinde
ve özel liselerdeki 9.-10. sınıflarda yabancı dil öğretimini veren Almanca öğretmenlerine
eğitici dramanın yabancı dil derslerinde görülen etkileri ve uygulama teknikleri ile ilgili anket
yapılmıştır ve yabancı dil öğretimine eğitici drama nasıl etki eder, Almanca öğretmenleri
yabancı dil öğretiminde eğitici drama kullanımı konusunda ne düşünmektedir, gibi sorulara
cevap aranmıştır.
Araştırmada verilerden elde edilen sonuçlar ve görüşler şunlardır:
 Eğitici drama hedef dilin konuşulduğu yabancı ülkenin kültürünü ve günlük hayatı
sınıfın içine taşımanın bir yoludur. (Fleming, Schewe, Tselikas, Önder, Even,…)


Vücut dili kullanımı ile etkili iletişim, anlatım becerileri ve konular yaşanarak,
yaparak, öğrenilenler uygulanarak pekişir. (Maley & Duff, Hagl)



Öğretmen merkezli ve ezbere dayalı geleneksel öğretim metotlarından farklı
olarak eğitici drama öğrenci merkezli bir öğrenme yöntemidir.



Eğitici dramada grup çalışmaları ile katılımcılar oyun ortamında işbirlikli
öğrenme yöntemi ile birbirlerinden öğrenirler. (Liu,2002)

Eğitici dramanın özellikle 14-16 yaş grubu gençlerle çalışılan Almanca öğretimi için
vazgeçilmez bir yöntem olduğu, öğretmen adaylarının yetiştirilmesi sırasında bu yöntemin
daha yoğun uygulanmasının gerekliliği sonuçları elde edilmiştir.
Almanca öğretmenlerinin 90%‘ı yabancı dil öğretiminde eğitici drama tekniklerini önemli
bulduğunu belirtmiş ve açık uçlu sorulara verdikleri cevaplarla eğitici drama tekniklerinin
Almanca öğretimi için önemini açıklayarak desteklemişlerdir. Ayrıca ankete katılan Almanca
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öğretmenlerinin 100%’ü eğitici drama derslerinin, öğrencinin derse katılımını ve ders
içeriğini benimsemesini olumlu etkilediğini destekleyici açıklamalarla savunmuştur.
(Özgül,2015, s.92)
Anketi cevaplandıran katılımcıların 70%’inin eğitici drama teknikleri konusunda yeterli bilgi
ve yetilerle donanımlı olmadıklarını belirtmesi, bu konuda daha fazla eğitim ve bilgi
paylaşımına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Ancak lisans dönemleri boyunca eğitici drama
teknikleri konusunda eğitim alan öğretmen sayısı 15% ile sınırlıdır ve onlar da aldıkları
eğitimi yetersiz bulmaktadır.(Özgül,2015,s.80)
Bu veriler Türkiye’de eğitici drama konusunda daha etkin çalışılması ve daha yoğun bilgi alışverişinin sağlanması gerektiğini göstermiştir. Oysa; yabancı dil öğretmeni yetiştiren eğitim
fakultelerinde ikinci yabancı dil dersi vardır. Almanca öğretmen adayları Fransızca, Fransızca
öğretmen adayları Almanca, İngilizce öğretmen adayları ise Almanca ya da Fransızca
öğrenirler. Bu durumda bir yıl sonra yabancı dil öğretmenliğine başlayacak öğretmen
adayları, öğrencilerinin oturacağı sıralarda oturup yeni bir dil öğrenmek için çaba harcarlar.
İşte bu ikinci yabancı dil dersleri metotlar ve aktiviteler konusunda öğrenilen teorik bilgilerin
uygulanması için önemli bir fırsat olabilir.
İngilizce Öğretmenliği’nde ikinci yabancı dil olarak Almanca
Bu ders kapsamında Almanca kısa öyküler okur, işbirlikçi çalışmalar yapar, özgün yazılar
yazar ve doğaçlamalar canlandırırlar. Yabancı dili öğrenirken görürler ki; dil sadece sözcükler
ve cümlelerden ibaret değildir. Tam aksine mimik ve vücut dilinin, tonlamaların, kültürel ve
iletişimsel yetilerin, dilsel ve bunun yanı sıra sosyal faktörlerin de iletişimi etkilediği
bilinmektedir. Öğretmen adayları bu sürecin sonunda fark eder ki; öğrenenlerin bilgi
dağarcıkları, deneyimleri, öz geçmişleri ve hatta yetenekleri öğretimde göz önünde
tutulmalıdır.
İngilizce öğretmenliği bölümünde Almanca ek dersinin amacı ikinci yabancı dili sevdirmek ve
İngilizce öğretmenlerinin Almanca ile ömür boyu öğrenme sürecini deneyimlemelerini
sağlamaktır. Öğrenenlerin haftada 2 saat gördükleri yabancı dilde belli bir seviyeye gelmeleri
hedeflenmemiş aksine bu dili öğrenmeye devam etmeleri için fırsatlar sunulmuştur.
İngilizce öğretmen adayları Almanca öğrenirken yabancı dil öğretiminde kullanılabilecek
metotları, teknikleri ve aktiviteleri sınıfta öğrenen konumunda uygulama fırsatı bulmuştur.
Seçmeli yöntemle değişik teknikler yabancı dil öğretiminde kullanılmıştır.
Sesini Değiştirme 3
Bu aktivitede vurgu değişikliğinin anlam üzerindeki etkisi denemeler ile görülmüştür, zıt
sıfatlar ve ifadenin değişkenliği; ses kalitesinin ifade üzerindeki etkisi yaşayarak
öğrenilmiştir.

3

A1 Sich die Stimme veraendern (Maley & Duff, 2005:81)
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Sıfatlar tahtaya fotokopi dağıtılmış, öğrenenlere yaş ve duygusal duruma göre sesin farklılık
gösterdiği belirtilmiştir. Yaşlı bir insanın konuşması ile genç bir kişinin konulması arasındaki
fark, mutlu/ mutsuz, sakin/sinirli gibi zıt kavramlarla replikler canlandırılmıştır. Bu çalışma
kitapta yer alan hazır verilmiş rol yapma aktivitelerine de uygulanmıştır. Öğrencilerden birer
sıfat seçmeleri ve bir cümleyi bu sıfatla söylemeleri istenmiştir. Sınıf seçilen sıfatı bilmeye
çalışmıştır.
Çalışma Kağıdı 1: Zıt sıfatlar

Alt/ old
Freundlich/ friendly
Interesant/interesting
Intelligent/intelligent
Zuversichtlich/confident
Glücklich/happy
Ruhig/calm
Müde/tired
Optimistisch/optimistic

Jung/ young
Unfreundlich/unfriendly
Langweilig/ boring
Dumm/stupid
Nervös/nervous
Unglücklich/sad
Verärgert wütend/angry
Energisch/energetic
Pessimistisch/pessimistic

Sınıf seviyesine uygun cümleler seçenek olarak öğrencilere dağıtılmıştır.
Çalışma Kağıdı 2: Replikler
Es ist Zeit zu gehen. Wir beeilen uns.
Wie weit ist es?
Das war ein schönes Essen.
Wir haben viel zu tun. /Es gibt viel zu arbeiten.?
Wie oft kommen Sie/kommst du hierher?
Hast du/Haben Sie sie schon lange gekannt?
Ich kann es nicht mehr ertragen
Die Leute sind manchmal lustig
Ich kann nichts dafür. / Ich kann nichts tun um zu helfen.
Warum bist du nicht gekommen?
Ich kann dich manchmal nicht verstehen.
Warum soll ich dir jetzt helfen?
Eigentlich mag ich ihn nie. / Eigentlich habe ich ihn nie geliebt.
Sie bedeuten/Du bedeutest mir so viel.
Ich mag Eis.
Es regnet.
Mein Name ist…
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UDES 2015

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARI ALMANCA ÖĞRENİYOR

2749

Ich wohne in..
Ich kann das nicht tun.
Hast du meinen Freund/ meine Freundin gesehen?
Entschuldigung, wie spät ist es?
Entschuldigen Sie, können Sie mir helfen?
Kann ich jetzt nach Hause gehen?
Warum lachen Sie/lachst du?
Çalışma Kağıdı 3: İkili Doğaçlama / Zu zweit Improvisieren
Dil seviyesi uygun olanlara ikili diyalog listesi seçenek olarak verilmiştir.
ERSTER LERNER
Kann ich bitte Herrn Müller sprechen?
Wie komme ich zur Post?
Ich kann das nicht tun.
Es ist Zeit zu gehen. Wir beeilen uns.
Ich fahre morgen nach Köln.
Ich auch.
Wie weit ist es?

ZWEITER LERNER
Tut mir leid, der ist schon weg.
Zur Post, da gehen Sie immer geradeaus.
Wir machen das immer so
Schnell, schnell, wir müssen gehen!
Ich bin müde und gehe schlafen.

Fahren wir jetzt? (rhetorische Frage)
Wir fahren zu meinen Bekannten.
Möchten Sie noch etwas Salat?
Ja, bitte./Nein danke.
Gibt es hier keinen Kopierer?
Doch
Stört es Sie, wenn ich hier arbeite?
Nein!
Freust du dich?
Sehr!
Wann kommst du heute?
Um acht.
Und dann habe ich noch Frau Gökçe Gut, gut.
getroffen.
Du, ich muss jetzt aber gehen.
Warum denn?
Wo ist mein Buch?
Da, auf dem Tisch.
Entschuldigung, ist das hier das Zentrum?
Nein, das ist nicht hier.
War das heute?
Nein, gestern.
Ich fahre morgen nach Samsun
Ich auch
Wie lange bleiben Sie?
Bis nächsten Dienstag
Ich habe Hunger.
Ich Durst.
Du magst kein Fleisch?
Doch, ich esse schon Fleisch.
Öğrencilerden ikili çalışmaları istenmiştir. Eşler birer sıfat seçmiş ve bir cümleyi bu sıfatla
tonlayarak söylemişlerdir. Sınıf seçilen sıfatı bilmeye çalışmıştır.
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Bingo (Perfekt)

4

Bingo/ Tombala oyunu iletişimsel bir alıştırma olarak kullanılmıştır.
Wer hat was wann gemacht? Suchen Sie Personen im Kurs und notieren Sie die Namen. Wer
hat zuerst fünf Personen?
Senkrecht , diagonal
oder waagerecht

Gestern
lange
frühstücken
Fußball spielen
lange schlafen

letzten Freitag
letzten Samstag
bei
Freunden Zeitung lesen
essen
E-Mails schreiben Mittagessen
kochen
Aufräumen
einenFilm sehen

Nicht arbeiten

Frühstück machen

Ein Buch lesen

Nicht
frühstücken
Keine Mittagpause Hausaufgaben
machen
machen

letzten Sonntag
Fernsehen

letzte Woche
Kuchen essen

Musik hören

Einkaufen

keinen Kaffee
trinken
Einen Freunden
anrufen
Freunde
einladen

Deutsch
lernen
Im Internet
surfen
Ein Geschenk
kaufen

Hast du letzten Freitag E-Mail geschrieben?
Ja, ich habe letzten Freitag E-Mail geschrieben.
Nein, letzten Freitag habe ich keine E-Mails geschrieben.
Öğrenenler dikey, çapraz ve yatay seçeneklerde dün, geçen cumartesi, geçen Pazar ve geçen
hafta kim uzun kahvaltı etmiş, kim arkadaşıyla yemek yemiş, gazete okumuş,televizyon
izlemiş….bulmaları istenmiştir. Bu yönergeyle öğrenciler arkadaşlarına:
– Sen geçen Pazar televizyon izledin mi? – Sen dün kitap okudun mu? gibi sorular yöneltmiş
ve
–Evet cevabı verenleri tespit edip yatay, dikey ya da çapraz tabloyu doldurup tombala
yapmaya çalışmıştır. Tombala yapan tahtaya kalkıp kim ne zaman ne yapmış listeleyerek
tombalasını ispatlamıştır.
–Ebru geçen Cuma arkadaşlarıyla yemek yemiş, Ahmet geçen Cumartesi gazete okumuş,
Gizem geçen Pazar televizyon izledi.

4

(aus “Menschen” von Hueber S:92)
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Bavul
I. Sınıfta resim ısınma aktivitesi
olarak kullanılmıştır. Her bavulun
bir hikayesi vardır. 4-6 kişilik
gruplar şu sorulara cevap aramıştır.
Bu bavul kimin?
Adı ne?
Mesleği ne?
Nereden nereye gidiyor?
Neden seyahat ediyor?
II. Donuk İmge(10 dakika): Tahtaya
“Zufriedenheit/memnuniyet”,
“Sorge/üzüntü”, “Zweifel/endişe”, “
Enttäuschung/hayal kırıklığı” kelimelerin anlamları üzerine konuşulmuştur. Gruplara bu
kelimeler kapalı olarak dağıtılmış ve her gruptan seçtiği kelimeyi donuk imge yani sessiz
heykel şeklinde durarak sınıfa sergilemeleri istenmiştir. Sınıftakiler grubun duruşunun neyi
ifade ettiğini bulmaya çalışmışlardır. (Consortium, 2010,29)
III. Doğaçlama(20 dakika): Her grup bu bavulla yolculuk yapan kişinin mesleğini ve neden
seyahat ettiğini açıklayıcı bir senaryoyu belirlemiştir. Rolleri paylaşılıp, diyalogları yazı
atölyesi yapılarak yazmaları istenmiştir. Gruplar yazdıkları dramayı sınıfta canlandırırken
izleyenlerin görevi bu kişinin kimliği hakkında bilgi toplamak ve neden seyahat ettiğini,
nereye gittiğini bilmek olmuştur.
Okuma çalışması
Ayrıca 1-1,5 sayfalık hikayeler kısa bölümler halinde
dinlenmiş, boşluk doldurma faaliyetleri yapılmış ve
hikayenin devamının yazılması sağlanmıştır. Boşluk
doldurma hikayeden her 6. kelimenin silinmesi ile
oluşturulmuştur.
Kısa hikayenin ilk bölümü dinleme çalışması ile
boşluklar doldurulmuştur. Sınıfta kahramanın kim
olduğu, nerede olduğu, neden partiye katılmayı
reddettiği sorularak tahminlerle merak uyandırılmış ve
ihtimaller üzerine tartışılmıştır.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

2752

Vildan ÖZGÜL

Yazma Çalışması
Hikayenin devamını öğrenenlerle yazma
atölyesi yapılmıştır. Öğretmen adayları
gruplar halinde hikayenin devamını
yazmıştır. Öyküye kahramanlar eklenmiş,
onlara diyaloglar yazılmıştır. Gruplar yazı
çalışmasını yürütürken öğretmen onları
izlemiş, ihtiyaç duyduklarında rehberlik
yapmıştır. Bu çalışmada gözlenen hatalar,
tahtada tüm sınıfa genel tekrar kapsamında
hatırlatılarak düzeltilmiştir. Eksiklikler ve
ihtiyaçlar
doğrultusunda
kurallar
açıklanmıştır.
Hikayeler
öğretmen
gözetiminde tamamlamıştır.

Öğretmen adayları yeni öğrendikleri yabancı dilde kendi yazdıkları diyalogları sınıfta
canlandırmışlardır. Sırt çantaları, fularlar kostüm olarak drama çalışmalarına renk katmıştır.
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Eylem odaklı öğrenme sınıf içi
çalışmaları ve ev ödevi olarak
planlanmış,
öğrenenlerden
araştırarak
seçtikleri
konularda
sunum yapmaları istenmiştir. Sunum
konuları memleketleri(Heimatstadt),
oraya
düzenlenebilecek
gezi
programı, yemek tarifleri şeklinde
birbiriyle
bağlantılı
konulardan
oluşmuştur.. Grup arkadaşlarından
(birbirlerinden) öğrenmeleri ise bir
turiste şehrini tanıtıp oraya gitmeye
isteklendirme drama çalışmaları ile
sağlanmıştır.
Böylelikle öğrenenler gruplar halinde
çalışmışlar, hem konuşma becerisi
hem de anlayıp cevap verme
becerilerini geliştirmiş ve diyalogları drama şeklinde sınıfta sergilemişlerdir.
Bir yıl sonra yabancı dil öğretmenliğine başlayacak öğretmen adayları, öğrencilerinin
oturacağı sıralarda oturup yeni bir dil öğrenmek için çaba harcarken karşılaşılan zorlukları,
eksiklikleri ve ihtiyaçları yaşamışlardır. Yabancı dil öğrencilerinin konuşabilmek için
cesaretlendirilmelerinin gerektiğini, dilin sadece sözcükler ve cümlelerle oluşmadığını
görmüşlerdir. Konuşma kadar anlayıp cevap vermenin de kolay olmadığını ve öğretmen
gözetiminde sınıf içinde adım adım çalışılması gerektiğini öğrenmişlerdir. Mimik ve vücut
dilinin, tonlamaların, kültürel ve iletişimsel yetilerin, dilsel ve bunun yanı sıra sosyal
faktörlerin de iletişimi etkilediğini yaşayarak bir kez daha anlamışlardır. Öğretmen adayları
bu sürecin sonunda öğrenenlerin bilgi dağarcıklarının, deneyimlerinin, öz geçmişlerinin ve
hatta yeteneklerinin öğretimde göz önünde tutulması gerektiğini fark etmişlerdir.
2. YÖNTEM
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde 2013-2014
öğretim yılı ve 2014-2015 güz döneminde verilen İkinci Yabancı Dil olarak Almanca Eğitimi
sonunda bir anket uygulanmış ve açık uçlu sorulara öğretmen adaylarının hiçbir yönlendirme
olmadan cevap vermeleri sağlanmıştır. Uygulanan anketin nicel veri analizi SPSS ve nitel
analizi ise tarama modeli ile yapılmıştır. Elde edilen bulgularla öğretmen adaylarının yabancı
dil öğretiminde gerekli dinleme, konuşma, okuma ve yazma yetileri yanı sıra anlayıp cevap
verme becerisinin önemini fark edip etmedikleri tespit edilmek istenmiştir.
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3. BULGU VE YORUMLAR
İngilizce öğretmenliği bölümünde Almanca ek dersini alan üniversite öğrencilerine bir anket
uygulanmıştır ve ders ile ilgili kişisel görüş ve düşünceleri sorulmuştur. Anketin ilk sorusu:
1.Almanca dersi öğretmen merkezli mi işlendi?
Bu soruya yarıdan fazla ‘Hayır’ cevabı verilmiştir. Kısmen ve ikisi de yaşandı diye
düşünenlerin oranı 24%’tür. Öğretmen adaylarının 20%’si ise derslerin öğretmen merkezli
işlendiğini belirtmiştir.

2.Almanca dersi öğrenci merkezli mi işlendi?
Bu soruya da 64% ‘Evet’ cevabını vermiştir. Yine 26% kısmen ve her ikisi de yaşandı
görüşündedir. Öğretmen adaylarının 10%’u derslerin öğrenen merkezli olmadığını
düşünmektedir.
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3. Almanca dersinde yaparak öğrenmeye yer verildi mi?
Katılımcıların 82% yaparak öğrenme uygulandığını düşünmektedir. 6 %’sı ise yaparak
öğrenmeye yer verilmediğini belirtmiştir. Öğretmen adaylarının 12%’si yaparak öğrenmeye
kısmen ya da az yer verildiğini belirtmiştir.

4. Almanca dersinde konuşma becerisi yer aldı mı?
Derslerde konuşma becerisine yer verildiğini düşünen 78% ve kısmen yer verildiğini belirten
20% olmuştur. Öğretmen adaylarının 20%’sinin daha fazla konuşma aktivitesi olması
gerektiğini düşündüğü söylenebilir. Sadece bir öğretmen adayı konuşma becerisi yer almadı
cevabını vermiştir.

5. Derste uygulanan hangi aktiviteleri eğlenceli buldunuz?
Yönlendirmekten kaçınıldığı için hiçbir seçenek sunulmayan bu açık uçlu soruya 70% sadece
drama cevabını yazmış, 7%’lik oranda hem drama hem de sunum cevabı verilmiştir. Tüm
aktiviteleri eğlenceli bulan 5% de göz önüne alınırsa 80%’nin üzerinde katılımcı drama
uygulamalarını eğlenceli bulmuştur.
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6. Derste uygulanan hangi aktiviteleri öğretici buldunuz?
Uygulamalar arasında sunumlar ve drama 24% ile birinci sırada yer almıştır. Sadece drama
seçeneğini yazan 22% ve sadece sunumu belirten 18%’dir. Drama ve sunum çalışmalarının
öğretici olduğunu düşünenler 80%’dir. Alıştırmaları öğretici bulanlar 20% olmuştur.

7. Almanca dersi nasıl daha iyi planlanabilirdi? Öneriniz?
İngilizce öğretmen adayları 36% oranında derslerde daha fazla dilbilgisi alıştırmaları
olmasını 28% ise derslerin daha yavaş işlenmesini önermiştir. 14%’lük bir bölüm dramanın
daha fazla yer alabileceğini düşünmektedir. 10%’a yakın videolara yer verilebileceğini
belirtmiştir. %20 ise bir öneride bulunmamıştır.
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8. Yabancı dil öğretiminde sizce hangi beceri daha önemlidir?
Bu soruda katılımcılara 5 seçenek sunulmuştur. Bunlar: okuma, yazma, konuşma, dinleme ve
anlayıp cevap verme seçenekleridir. 16% tüm becerilerin önemli olduğunu belirtmiştir.
Okuma, yazma ve dinleme seçenekleri özel olarak işaretlenmemiştir. Ancak 84%’ün üzerinde
katılımcı konuşma, anlayıp cevap vermeyi önemli beceri olarak işaretlemiştir.

Gerek konuşma becerisi gerekse anlayıp cevap verme becerisi eğitici drama aktiviteleri ile
sınıf içinde geliştirilebilecek yetilerdir. Anlayıp cevap verme becerisi 40% ile ilk sırada yer
almış ve konuşma yetisinden (20%) de daha önemli olduğu tespit edilmiştir.

4. SONUÇ
Eylem odaklı yöntemin yabancı dil derslerinde daha sık yer alması için öğretmen eğitimi
programlarında eğitici dramanın önemi ve uygulama teknikleri konusunda çalışmalara her
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fırsatta yer verilmesi gereklidir. Eğitim fakültelerinde verilen ikinci yabancı dil dersleri eğitici
drama yönteminin uygulanması için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Çünkü bu derslerde
öğretmen adayları bilmedikleri bir konuyu öğrenmektedir ve bu öğrenme sürecinde öğretim
yöntemlerini bilinçli olarak deneyebilirler. Kelime öğrenme metotları keşfedebilir,
bağlamdan anlam çıkarma yetisini geliştirebilirler. Dilbilgisi kurallarının ve dilin amaç değil
araç olarak kullanıldığı zaman anlam kazandığını farkeder, iletişimsel alıştırmalarla kural
ezberlemeye yönelik alıştırmaların farklarını görürler. Lisans döneminde öğrenilen tüm
kuramlar, hipotezler ve varsayımlar ikinci yabancı dil dersinde test edilebilir.
Sonuç olarak, sınıf içi aktiviteleri ve anket çalışması ile Yabancı Dil Öğretiminde konuşma ve
anlayıp cevap verebilme yetilerini geliştiren eğitici dramanın yabancı dil öğretiminde etkin
bir yöntem olduğu yeni bir dil öğrenilirken yaşanarak görülmüştür. Yabancı dil öğretim
teknikleri, ısınma aktiviteleri, atölye çalışmaları ile eylem odaklı öğretimin planlanması ve
yürütülmesi desteklenmiştir. Ders süresinin yetersizliği, sınıf ortamının fiziksel koşulları ve
mevcut öğrenen sayısının yüksekliği gibi sorunlar ile başa çıkma yöntemleri denenmiştir.
Okulda işlenen kısıtlı yabancı dil dersleri iletişim amaçlı eğitici drama yöntemi ile eylem
odaklı planlanmış, dilbilgisi alıştırmaları iletişimsel olmuştur.
Bireysel çalışılabilecek pekiştirme amaçlı alıştırmalar günümüz teknolojisinden yararlanarak
internet ve bilgisayar destekli programlarla ev ödevi olarak da tamamlanabilir. Yabancı dil
öğretmeni yetiştiren programlarda ikinci yabancı dil derslerinin öğrenilen öğretim
yöntemlerinin uygulanma fırsatı olarak değerlendirilmesi yerinde olacaktır.
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TEACHING SANSKRIT AS A FOREIGN LANGUAGE: LEARNERS` CHARACTERISTICS
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ABSTRACT
This study was conducted at Ankara University, Faculty of Language and Literatures, Indology Department only
where Sanskrit is taught in our country to determine students` attitudes and dispositions regard to learners’
characteristics. Learners` characteristics are the core for teaching foreign languages studies. Attitude is one of the
most outstanding terms. That positive attitudes towards a language supply easiness and success in many learning
environments and negative attitudes are related to failure is predicted. In this situation, determining learners`
characteristics and their attitudes would be a guide in determining educational objectives. Within this purpose, we
prepared an attitude scale consisting of 21 items including 5 points (likert) type questionnaire and yes/no
questions. The results were evaluated according to some variables such as sex, high school type that they
graduated from and purposes after bachelor`s degree. Results show that the Indology department first year
students` awareness and readiness towards Sanskrit language were pretty low at the beginning, however, it was
clearly understood that this situation started to change immediately in a positive way. Yet, it is seen that the
students faced the `anxiety` and `motivation` obstacles which are often faced during learning a foreign language
when the items in the scale were evaluated as a whole. This result affected academic success in a negative way as
it happened in other language learning cases.
Key Words: Sanskrit language teaching, attitudes, dispositions, learners` characteristics

ÖZET
Bu çalışma yabancı dil olarak ülkemizde öğretimi sadece Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Hindoloji Anabilim Dalında gerçekleştirilen Sanskrit diline yönelik, öğrenen özellikleri bağlamında tutum ve
eğilimleri tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Öyle ki yabancı dil öğretimi araştırmalarının odağını öğrenen
özellikleri oluşturmaktadır. Tutum ise bu çerçevede öne çıkan önemli kavramlardan biridir. Öğrenenlerin bir dile
yönelik olumlu tutumunun birçok öğrenme ortamında kolaylık ve başarı sağladığı, olumsuz tutumun ise
başarısızlıkla ilişkili olduğu öngörülmektedir. Bu durumda öğrenen özelliklerinin saptanması, tutumlarının
belirlenmesi, eğitim ve öğretim hedeflerinin belirlenmesinde yol gösterici olmaktadır. Biz de bu amaçla beşli
Likert, ikili Evet-Hayır ve açık uçlu olmak üzere üç farklı model kullanılarak toplamlamda yirmi bir maddeden
oluşan bir tutum ölçeği hazırladık. Elde edilen veriler cinsiyet, mezun oldukları liseler ve öğrenim hayatı sonrası
amaçları gibi değişkenler çerçevesinde değerlendirildi. Sonuç olarak Hindoloji bilimi alanında lisans düzeyinde
eğitim alan birinci sınıf öğrencilerinin ilgili bilim dalının kaynak dili olan Sankrit dili öğrenimi konusunda
başlangıçta hazır bulunuşluklarının ve farkındalıklarının çok alt düzeyde olduğu ancak dil öğrenimi süreci
içerisinde bu durumun hızlıca olumlu yönde değiştiği anlaşılmıştır. Ancak ölçek maddelerine verilen yanıtlar
tümüyle değerlendirildiğinde, katılımcıların yabancı dil öğrenim süreçlerinde sıkça karşılaşılan “kaygı” ve
“güdülenme” ile ilgili engellere takıldıkları anlaşılmıştır. Bu sonuç tıpkı diğer dillerin öğretim süreçlerinde olduğu
gibi ilgili dil öğretim sürecindeki “akademik başarı”yı da olumsuz bir etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Sanskrit Dili Eğitimi, Tutum, Eğilim, Öğrenen Özellikleri

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2
Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Hindoloji Anabilim Dalı, ykayali@ankara.edu.tr
1

2760

Yalçın Kayalı

1. GİRİŞ
Öğrenen özelliklerinin saptanması, yabancı dil öğretim çalışmalarının önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. Öyle ki öğrenenlerin ilgi, yetenek ve hazırbulunuşlukları birbirinden
farklıdır. Bazı öğrenicilerin yabancı dil öğrenimine karşı sahip olduğu ilgi ya da
hazırbulunuşluluk oldukça üst seviyedeyken bazıları ise tam tersine, olumsuz bir tutum bile
geliştirmiş olabilmektedir. Öğrenenlerin bir dile yönelik olumlu tutumunun birçok öğrenme
ortamında kolaylık ve başarı sağladığı, olumsuz tutumun ise başarısızlıkla ilişkili olduğu
öngörülmektedir (Memduhoğlu ve Kozikoğlu, 2015: 187). Bu durumda öğrenen özelliklerinin
saptanması, tutumlarının belirlenmesi eğitim ve öğretim hedeflerinin planlanmasında yol
gösterici olmaktadır. Biz de bu çalışmamızda yabancı dil olarak ülkemizde öğretimi sadece
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Hindoloji Anabilim Dalında
gerçekleştirilen Sanskrit diline yönelik, öğrenen özellikleri bağlamında tutum ve eğilimleri
tespit etmeye çalıştık.
Sanskrit dili, Hint-Avrupa dil ailesinin en eski üyesi olarak bilinen ve bugün neredeye hiç
konuşulmayan nadir bir dildir. Ancak ilgili dille verilmiş olan eserler, edebiyat ve kültür bilim
çalışmaları açısından oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin, Hint-Avrupa dil ailesine
ait en eski yazılı eserler olarak kabul edilen “Veda İlahileri” de Sanskrit diliyle kaleme
alınmıştır. Ayrıca Klasik Hint Felsefesi Kaynakları, Klasik Hint Dramları, Hint Masal
Koleksiyonları ve eski Hint kültürüne ışık tutan daha birçok eser yine Sanskrit diliyle yazıya
aktarılmıştır. Hindoloji biliminin inceleme ve çevirilerini yaptığı bu eserlerin yazın dili olan
Sanskrit dilinin eğitimi ve öğretimi de yine ilgili bilim dalı tarafından yürütülmektedir.
Ülkemizde Sanskrit dilinin yabancı bir dil olarak öğretimi konusundaki çalışmalara
bakıldığında, henüz istenilen düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır. Öyle ki bir bilim dalı olarak
yabancı dil öğretimi ile ilgili alanyazın incelendiğinde, Sanskrit dilinin öğretimi konusunda
öğrenicilerin hazır bulunuşluğu, tutum ve eğilimleri ile ilgili herhangi bir çalışmaya
ulaşılamamıştır.
Biz de bu eksiklikten hareketle Hindoloji bölümü öğrencileri için Sanskrit dili öğrenmeye
yönelik eğilimleri ile ilgili bir tutum ölçeği geliştirerek 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar
yarı döneminde Ankara Üniversitesi, Hindoloji bölümü 1. sınıfta eğitim gören 30 öğrenciye
uyguladık.

Yabancı Dil Öğretiminde Tutum
Yabancı Dil Öğretimi ve Eğitim Bilimlerine ait bir terim olarak Tutum, bir derse ya da konuya
karşı olumlu düşüncelere sahip olma, dersi sevme ya da onunla ilgili olarak olumlu duyuşsal
özellikler gösterme hali veya bir derse ve konuya karşı olumsuz düşüncelere sahip olma,
dersi sevmeme ya da onunla ilgili olarak olumsuz duyuşsal özellik gösterme haline kadar
uzanan iki kutuplu tek bir niteliktir (Bloom, 1979; akt: Demir ve Koç, 2013). Diğer bir tanımla
ise tutum, öğrenmeyle kazanılan, bireyin davranışlarına yön veren ve karar verme sürecinde
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yanlılığa neden olabilen bir olgudur. Ya da belirli nesne, durum, kurum, kavram ya da diğer
insanlara karşı öğrenilmiş, olumlu ya da olumsuz tepkide bulunma eğilimidir (Tezbaşaran,
1997; Ülgen, 1997: 88; akt. Demir ve Koç, 2013). Öğrenicinin tutumu, ilgili dersteki
“başarı”sının da en önemli faktörü olarak gösterilir.
Eğitim açısından “başarı” kavramı ise “öğrencinin müfredat çerçevesinde belirlenmiş
hedeflere ulaşması” şeklinde tanımlanır. Buna göre, her ders için öğrenicilerin bu hedeflere
ulaşmasına yardımcı olacak en iyi eğitim programı oluşturmaya çalışılır. Müfredatı planlama,
daha iyi araç-gereç seçme, öğreticileri belirli hizmet içi çalışmalara yönlendirme ve en son
çıkan teknolojik araçlardan yararlanma öğrenci başarısını arttırma hedefli etkinlikler
arasındadır. Ancak bunlar başarılı bir eğitim için yeterli olmayabilir. “Carter ve Good (1973)’a
göre başarı, okul ortamında belirli bir ders ya da akademik programlardan bireyin ne derece
yararlandığının bir göstergesidir. Demirel (2001: 13)’e göre ise başarı, program hedefleriyle
tutarlı davranışlar bütünüdür. İkinci ve yabancı dil edinimi sosyal ve psikolojik perspektiflere
sahiptir. İkinci dil öğrenicisinin başarısı, öğrenicinin hedef dili öğrenmeye ne kadar istekli
olduğuna, dolayısıyla tutumuna bağlıdır (Gardner ve Macıntyre, 1993). Bu görüşe paralel
olarak Wilkins (1978: 51), öğrenme durumlarında en büyük faktörün öğrencinin kendisi
olduğunu öne sürer. Bunun yanı sıra, tutum ve akademik başarının birbiriyle ilişkili
olmadığını öne süren çalışmalar da bulunmaktadır (Kazazoğlu, 2013: 296-297).” Ancak biz,
gerek alanyazında yer alan daha önceki çalışmalar, gerekse bizim bu yaptığımız ilgili
çalışmanın sonuçlarından hareketle, öğrenen (duyuşsal) özelliklerinin başarı ile doğru
orantılı olduğunu düşünmekteyiz. Bu bağlamda da öğrenicilerin derslerde kazanmaları
gereken duyuşsal özellikler; dersi sevme, derse karşı ilgili olma, derse karşı olumlu tutum
geliştirme gibi özelliklerdir. Tutum ise sadece bir davranış eğilimi ya da bir duygu değil, bilişduygu-davranış eğilimi bütünleşmesidir (Kağıtçıbaşı, 1999: 103). Öğrencilerin bir dersle ilgili
duyuşsal özelliklerinin en önemli göstergelerinden biri tutumlarıdır (Gardner ve Lambert,
1972; Stern, 1983; Brown, 2001; Karasakal ve Saracaloğlu, 2009; Kaya ve diğerleri, 2009; akt.
Kazazoğlu, 2013: 295-296). Olumlu tutumlar, öğrenme sürecinde öğrencileri daha başarılı
kılarken, olumsuz tutumlar başarısızlığa neden olabilmektedir. Nitekim çeşitli araştırmalar;
öğrenci tutumlarının, dil öğrenmedeki başarı düzeyini ve başarının da öğreniciyi etkilediğini
ortaya koymaktadır (Krashen, 1981; Savignon, 1983; Karahan, 2007; akt. Kazazoğlu, 2013:
296).
Yabancı dil öğretiminde, dil öğretimini kolaylaştırmak için yabancı dil öğrenmeye ilişkin
öğrencilerin güdülenmelerini ve pozitif yönde tutum geliştirmelerini sağlamak gerekir; çünkü
öğrenen dili sevmediği, dili öğrenmek istemediği, dili öğrenmenin onun ilerki yaşamında
büyük fayda sağlıyacağını içselleştirmediği sürece diğer bileşenlerin en iyi olması durumunda
bile başarı sağlanamaz (Gürel, 1986; akt: Memduhoğlu ve Kozikoğlu, 2015: 187-188). Yabancı
dil öğreniminde güdülenme ile ilgili olarak bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar temelde
çıkış noktaları Robert Gardner ve Richard Clement’in çalışmalarından almaktadır. Bu
araştırmacılar, sosyo-psikolojik bir yaklaşımı benimsemişler ve yabancı dil öğreniminde
güdülenme konusunu genelde sosyal içeriklerle açıklamaya çalışmışlardır. Gardner ve
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Lambert (1972) araçsal ve bütünleştirici güdülenme kavramlarını ilk defa ortaya koyan
kişiler olmuşlardır (Acat ve Demiral, 2002: 312-329; akt: Okatan, 2014: 29). “Genel olarak
bakıldığında, öğrenciler yabancı dil öğrenme söz konusu olduğunda bazı psikolojik durumlar
yaşamakta ve hedef dille ilgili olarak kendilerine bazı engeller oluşturmaktadırlar. Yabancı dil
öğrenme, dil becerilerini, dilin kurallar sistemini ve dil yapısını öğrenmekten daha fazlasıdır.
Sonuç olarak bu süreç öğrencilerin sosyal doğasını önemli ölçüde etkilemektedir (Dörnyei,
1998a: 122; akt: Okatan, 2014).”
Öğrencilerin belli bir derse yönelik tutumları öğrenci başarısında önemli rol oynamakla
birlikte, bireyde belli bir objeye yönelik tutum oluşturmak ve var olan tutumu değiştirmek
oldukça güçtür. Öğrencilerin tutumlarını değiştirebilmek için öncelikle hedef kitlenin
özelliklerinin ve tutumlarının oluşmasına ve gelişmesine neden olan faktörlerin ortaya
çıkarılması gerekmektedir (Erden, 1995:99; akt: Demir ve Koç, 2013: 1767). Tutumun
oluşmasına ve gelişmesine neden olan faktörlerin belirlenebilmesi için de nitelikli bir tutum
ölçeğine ihtiyaç vardır.

2. YÖNTEM
Biz de yukarıda teorik olarak değindiğimiz bilgiler ışığında, Sanskri dili öğrenicisinin yabancı
dil öğretim sürecindeki tutumunun, öğrenim süreci girdi ve çıktıları üzerindeki etkilerini
kendi geliştirdiğimiz ölçek aracılığıyla saptamaya çalıştık. Ölçeğin uygulanmasında sınırlılık
olarak, Hindoloji 1. sınıf öğrencilerinden –rastgele- 30 kişi seçilmiştir.
Bu durum evren ve örneklem olarak değerlendirildiğinde araştırmanın evreni, Ankara
Üniversitesi Hindoloji Anabilim Dalı öğrencileridir. Örneklem ise, Hindoloji Anabilim Dalı 1.
sınıf II. yarıyılında Sanskrit dili dersi alan öğrencilerdir. Ölçek sınırlılık bakımından
değerlendirildiğinde ölçeğin uygulandığı 30 öğrenci, aslında Sanskrit dili eğitimi alan hemen
hemen tüm 1. sınıf öğrencileridir. Zira ilgili dersi ilgili yarıyılda alan öğrenci sayısı zaten 37
kişidir. Örneklem olarak 1. sınıf II. yarıyıl öğrencilerinin seçilmesinin nedeni ise öğrenicilerin
yaklaşık I. dönem sonrası gerekli farkındalığı kazanmış olması doğrultusundaki
beklentimizdir. Ölçeğin uygulandığı kitle olarak II. ve daha üst sınıf öğrencilerinin
seçilmemesi ise hazır bulunuşluğu ölçen maddelerde öğrencilerin sadece birkaç ay öncesine
ait duygu ve düşüncelerini kolayca hatırlayabileceklerinin düşünülmesidir.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
5’li Likert ve 2’li (Evet-Hayır) modelleri kullanılarak oluşturulan ölçek vasıtasıyla elde edilen
bulgular, öğrenenlerin cinsiyetleri ve mezun oldukları lise alanları gibi değişkenler
bağlamında değerlendirildiğinde, sonuçlarda bir takım farklılıklar gözlemlenmiştir. İlgili
tutum ölçeğinde yer alan bazı maddeler ve sonuçları ise şu şekildedir:
Katılımcılar tarafından “Hindoloji bölümüne gelmeden önce “Sanskrit dili” adında bir
dilin varlığından haberdar mıydınız?” maddesine 8 evet, 22 hayır yanıtı verilmişken “Hindoloji
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bölümünü kazanmadan önce Sanskrit dilinin farklı bir alfabeyle (Devanagari) yazıldığını biliyor
muydunuz?” maddesine ise 9 evet, 21 hayır yanıtı verilmiştir. Bu iki madde hakkında verilen
cevaplardan, Sanskrit dili öğrenicilerinin diğer popüler dillerin öğretimini alan öğreniciler
kadar, hazır bulunuşluk seviyelerinin yüksek olmadığı anlaşılmaktadır. Öyle ki öğrenicilerin
büyük bir bölümün ne öğrenimini alacakları dilin adını daha önceden duymuşlar ne de ilgili
dilin yazıldığı alfabe hakkında bir ön bilgileri bulunmaktadır. 19’u kız ve 11’i erkek olan
toplamda 30 katılımcının, ilgili maddelere verdikleri yanıtlar değerlendirildiğinde ise
“Hindoloji bölümüne gelmeden önce “Sanskrit dili” adında bir dilin varlığından haberdar
mıydınız?” maddesine verilen 8 evet yanıtın 6’sı yani büyük bir bölümü kız öğrenciler
tarafından verilmiştir. “Hindoloji bölümünü kazanmadan önce Sanskrit dilinin farklı bir
alfabeyle (Devanagari) yazıldığını biliyor muydunuz?” maddesine verilen 9 evet yanıtının ise
7’si yine kız öğrenciler tarafından verilmiştir. Dolayısıyle ilgili dilin öğrenimine yönelik
hazırbulunuşluk oranının kız öğrenciler arasında daha yüksek olduğu anlaşılmıştır.
Hindoloji eğitiminde Sanskrit dili eğitiminin yeri ve bu dilin öğrenim zorluğu hakkında
öğrencilerin geliştirdikleri tutuma yönelik düşüncelerini ölçmek için hazırladığımız
maddelerdeki durum ise şöyledir: Katılımcıların, 25’i “Sanskrit dili öğreniminin Hindoloji
eğitiminde önemli bir yer tuttuğunu düşünüyor musunuz?” maddesine evet yanıtını vermişken
5’i hayır yanıtını vermiştir. Bu durum, ilgili bölümü kazanmadan önce dilin yazıldığı alfabeyi
bilmeyen hatta dilin adını bile duymamış olan katılımcı çoğunluğunun, bir dönemlik eğitimin
ardından Sanskrit dili öğreniminin Hindoloji bilimi açısından önemini büyük oranla algıladığını
görmekteyiz. Diğer taraftan “Sanskrit dilinin grameri zordur.” maddesine katılımcılardan, “20
katılıyorum, 7 kararsızım, 3 katılmıyorum” şeklinde cevap gelmişken; “Sanskrit dili zorunlu
olmasa almam.” maddesine, “14 katılıyorum, 5 kararsızım, 11 katılmıyorum” şeklinde cevap
gelmiştir. Bu durum katılımcıların büyük bir bölümünün Sanskrit dili öğreniminin önemli bir
safhasını oluşturan gramer öğretimine karşı olumsuz bir tutum geliştirdiklerinin
göstergesidir. Öyle ki yine aynı katılımcıların, Hindoloji eğitiminde önemli bir yer tuttuğunu
düşündükleri Sanskrit dili için (ilgili maddede 25 evet, 5 hayır yanıtını vermişlerdi), dil
öğretim sürecindeki zorluklar sebebiyle “Sanskrit dili zorunlu olmasa almam.” maddesine
hemen hemen yarısının evet yanıtını verdiğini görüyoruz. Bu durum zorluğu gerekçesiyle
Sanskrit dili öğrenimine karşı duyuşsal-bilişsel süreçte geliştirdikleri olumsuz tutumun
sonucu olarak değerlendirilebilinir.
Öğrenicilerin geliştirdikleri bu olumsuz tutumun gerçek sebebi konusunda, ölçek maddelerini
değelendirdiğimizde; katılımcıların “Sanskrit dili derslerinde iyi olmadığımı düşünüyorum.”
maddesine “15 katılıyorum, 8 kararsızım, 7 katılmıyorum” şeklinde yanıt verdiğini; “Sanskrit
dili sınavlarından önce korku ve heyecan duyarım.” maddesine ise “19 katılıyorum, 1
kararsızım, 10 katılmıyorum” şeklinde yanıt verdiklerini görmekteyiz. Kısacası, katılımcıların
büyük bir bölümünde Sanskrit dili öğrenim sürecine karşı bir öz güven eksikliğinin olduğu
anlaşılmaktadır. Zira “Sanskrit de öğrendiğim her yeni konu (ilgili dil öğrenim süreciyle ilgili
olarak) kendime duyduğum güveni arttırıyır.” maddesine 30 katılımcıdan 24’ü katılıyorum, 3’ü
Karasızım ve 3’ü Katılmıyorum şeklinde yanıt vermiştir.
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

2764

Yalçın Kayalı

Son olarak kendilerine Sanskrit diliyle ilgili kariyer planları yapması beklenen katılımcıların
“Gelecekte Sanskrit dilinden Türkçe’ye çeviriler yapılan bir kurum/yayınevi ya da enstitüde
çalışmak ister misini? maddesine 19’u evet 11’i hayır yanıtını vermiştir. Bu durum da
Hindoloji eğitimi alan ve çalışma alanları kısıtlı olan Sanskrit dili öğrenicilerinin, ilgili dili
öğrenme sürecinde geliştirdikleri olumsuz tutumun bir sonucu olarak değerlendirilebilinir.
4. SONUÇ
İlgili ölçek maddeleri yabancı dil olarak Sanskrit dili öğrenimi gören öğrenicilerin, öğrenen
özelliklerini saptamak amacıyla tasarlanmıştır. Uygulama sonrasında elde edilen veriler
değerlendirildiğinde ise Sanskrit dili öğrenicilerinden oluşan 30 katılımcıdan (19 kız, 11
erkek) 15 kız katılımcının Sanskrit dili hakkındaki ön bilgi ve hazırbulunuşluk durumlarını
ölçen maddelere olumlu yanıt verdiğini görmekteyiz. 11 erkek katılımcıdan ise yalnızca 4’ü
hazırbulunuşluk durumlarının yüksek olduğunu gösteren ilgili maddelere olumlu yanıtlar
vermişlerdir.
Katılımcıların mezun oldukları liseler bakımından değişkenleri incelendiğinde ise 30
katılımcıdan 10’u Normal (Düz) Lise, 5’i Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, 4’ü Anadolu Lisesi ve
11’inin Diğer Liselerden mezun oldukları anlaşılmaktadır. İlgili değişken, öğrenicilerin
Sanskrit dili öğreniminin Hindoloji eğitimindeki önemiyle ilgili tutumu ölçen maddeler
bazında incelendiğinde önemin farkındalığını kavramış oldukları anlaşılan 25 katılımcıdan
10’unun Normal Lise, 5’inin Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, 4’ünün Anadolu Lisesi ve 6’sının Diğer
Liselerden mezun olduğu anlaşılmıştır. İlgili maddeye 25 olumlu, 5 olumsuz yanıt veren
katılımcıların cinsiyet değişkeni açısından durumu değerlendirildiğinde ise, olumlu yanıt
verenlerin 18’i kız 7’si erkek; olumsuz yanıt verenlerin ise 1’ kız 4’ü erkek öğrenici olduğu
anlaşılmıştır.
Sonuçta elde edilen tutum ölçeği verilerinden hareketle, katılımcıların her ne kadar
başlangıçta hazırbulunuşluk düzeylerinin oldukça düşük olduğu gözlemlense de bir dönemlik
eğitimin sonunda bu engelin aşıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca ilgili dil öğrenicilerinin bu
süreçte Sanskrit dili öğrenimine yönelik farkındalıklarının da hızlıca arttığı görülmektedir. Bu
durum yabancı dil öğretimi çalışmaları açısından değerlendirildiğinde öğrenicilerin ilgili
süreçteki “akademik başarıları” açısından oldukça gerekli ve istenilen bir durumdur. Ancak
katılımcıların “Sanskrit dilinin grameri zordur.” (20 katılıyorum, 7 kararsızım, 3
katılmıyorum); “Sanskrit dili derslerinde iyi olmadığımı düşünüyorum.” (15 katılıyorum, 8
kararsızım, 7 katılmıyorum); “Sanskrit dili sınavlarından önce korku ve heyecan duyarım.”
(19 katılıyorum, 1 kararsızım, 10 katılmıyorum) ve “Sanskrit de öğrendiğim her yeni konu
(ilgili dil öğrenim süreciyle ilgili olarak) kendime duyduğum güveni arttırıyır.” (24’ü
katılıyorum, 3’ü Karasızım ve 3’ü Katılmıyorum) maddelerine verdikleri cevaplardan öğrenen
özellikleri bakımından ilgili dil öğrenim sürecine karşı olumsuz bir tutum geliştirdikleri de
anlaşılmaktadır. İlgili maddelerin bağlamsal içeriklerine bakıldığında ise öğrenicilerin
yabancı dil öğrenim süreçlerinde sıkça karşılaşılan “kaygı” ve “güdülenme” ile ilgili engellere
takıldıklarını düşünmekteyiz. Bu sebeple ilgili öğrenicilerin Sanskrit dili öğrenme
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süreçlerindeki bu problemleri ortadan kaldırmak için bir takım çalışmalara gereksinim
duyulduğu anlaşılmıştır. Bu durum öğrenen özellikleri bağlamından tutum ve eğilimlerini
ölçmeye çalıştığımız katılımcıların, diğer bir çalışma konusu olan yabancı dil öğreniminde
“kaygı” ve “güdülenme” gibi faktörleri göz önünde bulundurarak yapılacak yeni bir çalışmaya
ihtiyaç duyulduğunu gösterdiği kanaatindeyiz.
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ABSTRACT
Today, while daily problems of Turkish are being discussed, especially the negative effects of English on Turkish are frequently
mentioned, the education in foreign language is debated or the language revolution issue which we recently started to hear again
is revived. As a matter of fact these discussions about language are closely related with education because it directly affects
language education. In this examination which aims to present recent evidence, the reflection of language discussions to Turkish
education will be explained through the circulars sent to schools related with this issue.
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ÖZET
Günümüzde Türkçenin güncel sorunları tartışılırken, özellikle İngilizcenin Türkçe üzerindeki olumsuz etkileri sıklıkla konuşulur,
yabancı dille öğretim meselesi tartışılır yahut yakın zamanlarda tekrar duymaya başladığımız dil devrimi meselesi yeniden
gündeme getirilir. Esasen dil üzerindeki bu tartışmalar, eğitim konusuyla da çok yakından ilişkilidir çünkü dil öğretimini
doğrudan etkilemektedir. Yakın tarihten deliller sunmayı amaçlayan bu incelemede, dil tartışmalarının Türkçenin öğretimine
nasıl yansıdığı meselesi, konuyla ilgili olarak okullara gönderilen genelgeler üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır.
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1. GİRİŞ
Günümüzde Türkçenin güncel sorunları tartışılırken, özellikle İngilizcenin Türkçe üzerindeki
olumsuz etkileri sıklıkla konuşulur, yabancı dille öğretim meselesi tartışılır yahut yakın
zamanlarda tekrar duymaya başladığımız dil devrimi meselesi yeniden gündeme getirilir.
Esasen dil üzerindeki bu tartışmalar, eğitim konusuyla da çok yakından ilişkilidir çünkü dil
öğretimini doğrudan etkilemektedir. Yakın tarihten deliller sunmayı amaçlayan bu
incelemede, dil tartışmalarının Türkçenin öğretimine nasıl yansıdığı meselesi, konuyla ilgili
olarak okullara gönderilen genelgeler üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır.
Eğitim ve öğretimin temel aracı hiç şüphesiz dildir. Bu sebeple, kelime ve kavram hazinesi
zengin, doğru yazım ve söyleyişe dayanan Türkçe öğretiminin, eğitimin temel taşı olduğu
söylenebilir. Buna rağmen Cumhuriyet tarihimiz boyunca dil üzerindeki siyasi tartışmalar ve
politik tasarruflar sebebiyle Türkçe öğretiminde özellikle dil kullanımında bir standart
yakalanamamıştır. Dilde eski-yeni tartışması artık önemini yitirmiş gibi görünse de yıllarca
buna harcanan mesai, doğru bir dil öğretimi politikası geliştirilmesi yönünde önemli
engellerden biri olmuştur. 1930-1950 yılları arasında okullarda yeni alfabeye uyum ile yeni
terimler, eğitimin temel problemlerini teşkil ederken 1960’lardan itibaren Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından okullara gönderilen ve mahiyeti sürekli değişen genelgeler vasıtasıyla
Türkçe öğretimine bir yön verilmek istenmiş, bir başka ifadeyle dil kullanımına devlet eliyle
müdahale edilmeye çalışılmıştır.
1960 ve 70’lerde sol görüşlü partilerin iktidarda olduğu dönemlerde Millî Eğitim Bakanlığı
öğretmenlere sık sık ders kitaplarının öz Türkçe yazılması konusunda genelgeler göndermiş;
öğrencilere öz Türkçe kelimeler öğretilmesi, sınıflarda öz Türkçecilik kolları kurulmasını
zorunlu kılmıştır. Bakanlık, o yıllarda, ders kitaplarında hangi terimlerin kullanılacağını, nasıl
bir imla sistemi uygulanacağını Türk Dil Kurumuna sormakta, onun görüşlerine göre hareket
etmektedir. Örneğin 1964 yılında İlköğretim Genel Müdürü Osman Ülkümen bir mesajında
“Atatürk devrimlerinin yayıcısı ve koruyucusu olan bizler, bu eşsiz devrimler arasında özellikle
derslerimizde arı ve duru Türkçe kullanmaya özen göstermeliyiz.” demiştir (İlköğretim, 1964:
3). İktidar el değiştirdiğinde ise “arı Türkçe” konulu genelgeler “yaşayan Türkçe” ibaresi ile
yer değiştirmiştir. Özellikle 1960-2000 yılları arasında yayımlanan söz konusu genelgelerin
muhatapları için, hangi kelimelerin öğretileceği, kullanımının teşvik edileceği konusu
belirsizdir. Zira her yeni genelge, birbiriyle zıt bir kelime kadrosu kullanımını önererek kaotik
bir durumun ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

2. GENELGELER
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Genelgeler, anayasada öngörülmüş yürütme organının düzenleyici işlemleri arasında olup
hukukun yazılı kaynaklarından biridir. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığınca okullara
gönderilen genelgeler de içerdikleri talimatlar bakımından yaptırım gücü olan belgelerdir.
X. İnönü Hükûmeti’nin iktidarda olduğu 1964 yılında, Millî Eğitim Bakanı Dr. İbrahim
Öktem’in talimatıyla Valiliklere gönderilen “Derslerde, Sözlü ve Yazılı Anlatımda Türkçeye
Önem Verilmesi” hakkındaki genelgede, okullarda arı, özleşmiş Türkçe kullanımına dikkat
edilmesi, dili ağdalı anlatımların sadeleştirilmesi gerektiği belirtilmiş, öğretmenlerin dil
davasına3 sahip çıkması istenmiştir4. Yine aynı dönemde “Yazışmalarda Arı Türkçe
Kullanılması” hakkında bir genelge yayımlanmış, burada da yabancı kelimelerden arınmanın
Dil Devrimi’nin başlıca amaçlarından biri olduğu belirtilmiş, yazışmalarda başvurulacak
kaynaklar içinse TDK yayınları gösterilmiştir5. Aynı yıl yayımlanan 1333 sayılı genelge de “Arı
Türkçe Kullanılması” hakkındadır. “Arı Dili Yayma Kolu” kurulması istenen genelgeyle
öğrencilerin yeni sözcükler türetmesi ve bunların yayılması amaçlanmaktadır6. Aksi türlü
davranan öğrencilerin Türkçe dersinden sınıfta bırakıldığı iddia edilmektedir. Bu dönemde
Millî Eğitim Bakanlığı, okul kitabı yazanlara gönderdiği 6648 sayılı genelge ile okul
kitaplarının arı bir Türkçe ile kaleme alınmasını da istemiştir (Levend, 1972: 506).
1960’lı yıllarda arı Türkçe kullanımının Milli Eğitim Bakanlığınca genelgeler marifetiyle
teşviki, dönemin gazetelerinde sık sık eleştiri konusu olmuştur. Eleştirenlerden biri de
başlarda dil devriminin en büyük destekçilerinden olan Falih Rıfkı Atay’dır. Atay’ın 1966
yılında Dünya gazetesinde Millî Eğitim Bakanlığına yazdığı dilekçe şöyledir:
“Dil Kurumu bir akademi değildir. İstediği kadar araştırmalar ve teklifler
yapmakta serbesttir. Fakat sözlük, ders kitaplarına girecek sözler ve
karşılıklarla edebiyat kitaplarına alınacak örnekler ancak Millî Eğitim
Bakanlığının kuracağı ve;
1- Dilimizin özleştirilme değil ve Türkçeleştirilme ülküsüne bağlı,
2- Osmanlıca ve uydurmacılığa karşı,
3- Güzel Türkçe zevkli,
4- İlme saygılı,
niteliklerde yeni bir heyetçe tespit edilmeli ve şimdiye kadar yapılmış olanlar
da, kökten bir ayıklama ve yeni bir anarşi yaratmadan kaçınma şartı ile
gözden geçirilmelidir.”
Necmettin Hacıeminoğlu da Türk Kültürü dergisinde Millî Eğitim Bakanlığının tutumunu sert
bir dille eleştiren yazılar yazmıştır:
“Millî Eğitim Bakanlığı millî kültür dilinin mahiyetini ve değerini
bilmemektedir. (…)Çocuklara zorla hiçbir ciddi esere ve esasa dayanmayan
cansız, mânâsız ve yanlış uydurma dil öğretiyor. (…) Gene bu uydurma dil
masa başında hazırlanmış “kafadan atma” “sözlük”lerden başka bir yerde
Burada dil davasından kasıt, 1932 yılında resmi olarak başlatılan dil devrimidir.
Bk. Tebliğler Dergisi, 11 Mayıs 1964, s. 1303.
5 Bk. Tebliğler Dergisi, 25 Mayıs 1964, s.1303.
6 Bk. Tebliğler Dergisi, 7 Nisan 1964, s. 189.
3
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yaşamadığı için zihinde herhangi bir iz bırakmadan uçup gitmektedir. Çünkü
çocuk okuldan çıkar çıkmaz tabiî olarak orada okutulan “uydurma” dil ile de
alakasını kesiyor. Zira o dile okul dışında, evde, sokakta, kitapta, üniversitede
yani hayatta artık rastlamıyor. Böylece kendisine bir ömür rehberlik edecek
olan dilden mahrum bırakılmış oluyor. Zihin âdeta çırılçıplak kalıyor.”
(Hacıeminoğlu, 1966: 1105)
Hacıeminoğlu, bütün ders kitaplarının öz Türkçe yazıldığını aksi hâlde Talim ve Terbiye
Dairesinin reddettiğini, müfettişler olumsuz rapor vermesin diye derslerin öz Türkçe
yapıldığını, sınıflarda öz Türkçecilik kolları kurulduğunu belirterek bu uygulamaları da
eleştirmiştir (Hacıeminoğlu, 1966: 119). Benzer görüşleri Sâmiha Ayverdi7 de dile getirmiştir:
“Maarif Vekâleti’nin çok acele alacağı tedbirlerden biri, derhal ilk, orta ve
lise kitaplarının uydurmacılıktan kurtarılıp tabiî Türkçe ile yazılmasını
te’min olduğu kadar onu îman hazinesinden mahrum bırakmamaktır.”
(Ayverdi, 1970: 14)
I. Demirel Hükûmeti’nin Orhan Dengiz’den sonraki Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem, 1967
yılında “Alışılmış ve yerleşmiş kelimeler yerine, alışılmamış kelimelerin öğretim ve
yazışmalara getirilmemesi, aşırılıklardan sakınılması” hakkında bir genelge yayımlamıştır.
Ardından 20.01.1969 tarihinde Ortaokul ve Liseler Yönetmeliği’nde yapılan bir değişiklikle
1964’te okullarda “Arı Dili Yayma Kolu” kurulması istenen genelge, “Güzel Konuşma ve
Yazma” kolunun kurulması şeklinde değiştirilmiştir.
Görüldüğü üzere 1960’lı yıllarda Türkçe öğretiminde kullanılan kelimeler konusunda okullara
iki farklı genelge gönderilmiş; sol partiler arı Türkçe, sağ partiler dilde aşırılıklardan
sakınılması vurgusuyla yaşayan Türkçe kullanılmasını istemiştir.
12 Mart 1971’de Silahlı Kuvvetler yönetime el koymuş, Dil Kurumunun eski bir üyesi olan
Nihat Erim başkanlığında partiler üstü bir kabine kurulmuştur. Bu süreçte tıpkı 1960
darbesinde olduğu gibi asker, dilde özleştirme akımını desteklemiştir. Partiler üstü reform
hükûmeti olarak kurulan 33. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti (I. Nihat Erim Hükûmeti)
Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş, 9 Ekim 1971 tarihli bir genelge yayımlamıştır. Bu genelgeyle
ilan ve levhalarda zaman zaman yabancı sözcüklerin kullanıldığı ve kimi kamu kuruluşlarının
da bu yanlış yola saptıkları belirtilerek bu gibi uygulamalara son verilmesi istenmiştir (TDK,
1972: 127).
IV. Demirel Hükûmeti’nin (1975-1977) iktidarda olduğu 7 Kasım 1975’te ise Millî Eğitim
Bakanı Ali Naili Erdem imzasıyla “Dilde aşırılıklardan sakınılması” hakkında yeni bir genelge
gönderilmiştir. Genelgede, ilim dışı zorlamalar ve aşırılıklarla yazı dilimizin yeniden
Sâmiha Ayverdi (1905-1993), dil reformuna karşı olan muhafazakâr aydınlardandır. Kubbealtı Cemiyeti ve
Vakfı’nın kurucu üyesidir. Cumhuriyet’le beraber modernleşme ve batılılaşma hamleleriyle değişen toplumsal
yapıyı sık sık eleştirmiştir.
7
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konuşma dilinden uzaklaşma tehlikesinde olduğu, 15-20 yıl önce yazılmış değerli kültür ve
sanat eserlerinin anlaşılamaz hale geldiği belirtilmiş, Türkçenin bünyesine uygun türetilmiş
kelimelerin okullarda kullanılabileceği ancak “arı dil” adı altında Türkçenin özelliklerinin
bozulup aşırılığa kaçılmaması gerektiği vurgulanmıştır8. 1976 yılında Mehmet Kaplan
tarafından kaleme alınan Edebiyat Lise I adlı ders kitabı bu genelgeye uygun olarak
hazırlanmıştır.
Yaşayan dili savunan İlhami Ertem ve Ali Naili Erdem’in genelgelerinde Ömer Asım
Aksoy’un da dikkat çektiği gibi katiyet, ehemmiyet, hususiyet, netice, mevzu, muhabere,
mektep, muallim, talebe, terbiye, tedbir, muasır, alakadar, ıstılah, mahiyet, teşkil eden,
müessese, müteveccih, gaye, tamim, vazife yerine kesinlik, önem, özellik, sonuç, konu, yazışma,
okul, öğretmen, öğrenci, eğitim, öğretim, çağdaş, veri, ilgili, terim, nitelik, oluşturan, kurum,
yönelmiş, amaç, genelge, görev gibi öz Türkçe kelimeler kullanılmıştır. Aksoy, dil devrimiyle
Türkçeye kazandırılan bu kelimelerin 43 yıl önce yerleşmiş, oturmuş olmak şöyle dursun
dilimize bile henüz girmediğini belirterek yeni kelimelere hoşgörüyle yaklaşılmasını,
yerleşmeleri için zaman tanınmasını istemiştir (Aksoy, 2006: 24-25). Esasen tartışmanın
düğümlendiği nokta da çoğunlukla burası olmuştur. Çünkü sorun, yeni kelimeler değildir,
yeni kelimelerin eskiler yerine ikame edilmeye ve diğerlerinin tamamen kullanım dışına
itilmeye çalışılmasıdır.
Özleştirmeci Aksoy’un Türkçeye giren bazı Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin dile
yerleştiğini kabul etmesi gibi aslında ılımlılar da (yaşayan Türkçeciler) dilde yeni
kelimelerin türetilmesi gerektiğine inanıyorlardı8. Bu noktada bir uzlaşma olduğu kabul
edilmelidir. Aksoy’un eleştirdiği yaşayan Türkçeciler, hiçbir zaman dilde yeni kelimeler
türetilmesine karşı çıkmamışlardır. Öte yandan Aksoy’un (2006: 27) bu genelgelerin
zorlama niteliği taşıdığı eleştirisi de yerindedir; yalnız buna daha önceki iktidarlar
zamanında arı Türkçenin teşviki hakkındaki genelgeleri de eklemek gerekmektedir.
1980'lere gelindiğinde 07.05.1985 tarihli Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü
Tunca Toskay imzalı “Yayın ve Yazışmalarda Kullanılacak Dil” konulu genelge, o yılların
meseleye bakışını yansıtmaktadır. İlgili genelge, Hamza Zülfikar ve Ahmet Bican
Ercilasun’dan oluşan Danışma Kurulu’nun tespit ettiği aralarında betimlemek, deneyim,
derslik, doğa, etkinlik, gereksinim, olanak, saptamak, yaşam gibi kelimelerin de olduğu 205
adet öz Türkçe kelimenin kullanılmamasına yöneliktir. Bu genelgeden iki yıl sonra Başbakan
Turgut Özal imzasıyla yayımlanan 26.09.1987 tarih ve 19-383-16269 sayılı “Yazışma Dili”
konulu genelgede de kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan yazışmalarda aşırılığa
kaçılmaması gerektiği belirtilmiştir:
“Millet olmamamızın en önemli unsurlarından birini teşkil eden dilimizin
korunması ve daha da zenginleştirilmesi yolunda yapılacak çalışmaların,
Bk. Tebliğler Dergisi, 17 Kasım 1975, s. 1860.
Ilımlılar-Özleştirmeciler ayrımı için bk. Gönülal, Y. Ö. (2012), Cumhuriyet Dönemi Dil Tartışmalarının Türk Dili
Eğitimine Yansımaları (Toplum Dil Bilimi Bakımından Bir İnceleme), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, İzmir.
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büyük Türk milletinin, tarihi ve kültürü ile aynı istikamette olması lazımdır.
Hükûmet Programı’nda da belirtildiği gibi Türkçemizin yapısını ve
güzelliğini zedeleyecek hareketlere izin verilmemesi, ana dilimizin tabii
seyri içinde gelişmesi gerektiği görüşündeyiz. Millî birlik ve
bütünlüğümüzün muhafazası, vatandaşlarımızın birbirilerini anlamaları ve
anlaşabilmeleri ile mümkündür. Ana dilimizin nesiller arasında birleştirici
ve bütünleştirici özellikleri daima göz önünde tutulmalıdır. Kamu kurum ve
kuruluşlarınca resmî yazışmalarda, güzel Türkçemizin aşırılıklardan
kaçınılarak kullanılması; yapı, imlâ ve kelimelere dikkat edilmesi
zorunludur.”
2000’lere gelindiğinde durum yine değişmemiş, iktidarlar değiştikçe hâkim ideolojilere
uygun olarak dilde yine birtakım tasarruflara gidilmiştir. 7 Aralık 2000’de V. Ecevit
Hükûmeti’nin (1999-2002) Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun “Yazı Dilinin Doğru
Kullanımı” konulu genelgesi yayımlanmıştır. Bostancıoğlu 2000/112 sayılı genelgede,
‘Zorunlu haller ve teknik terimler dışında Türkçe karşılıkları bulunan yabancı sözcüklere yer
verilmemesi’ talimatı vermiştir. Bunun üzerine Talim ve Terbiye Kurulu, onay vereceği ders
kitaplarındaki kelimeleri, ‘Türkçe-Türkçe değil’ ayrımına tâbi tutarak birçok kelimeyi
kitaplardan çıkarmıştır. Buna göre; kitaplarda yer alan çok sayıda kelimenin karşısına
Türkçesinin yazılması gerektiği belirtilerek, ‘millî’ yerine ‘ulusal’, ‘milliyetçilik’ yerine
‘ulusçuluk’, ‘istiklal’ yerine ise ‘bağımsızlık’ kelimelerinin kullanılması istenmiştir. Kurulun
isteği doğrultusunda kelimelerin Türkçesi yazılan ders kitapları onaylanırken, öğretmenler
için de bir genelge yayımlanmıştır. Bakanlığın genelgesine göre, öğretmenler öğrencilere
millî, milliyetçilik ve istiklal gibi kelimeleri öğretemeyecek, bu kelimeler gibi ‘millet, hürriyet,
bahtiyar, ilim, asır, felaket, tabiat, ifade, fikir, kanun’ gibi kelimelerin de günümüz Türkçe
karşılıkları kullanılacaktır.
İlköğretim Genel Müdürlüğünden 24 Ağustos 2001’de çıkan “İlköğretim Kurumlarında Sözlü
ve Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesi” konulu genelgede, “Derslerde Türkçe karşılıkları
olan sözcüklerin bu karşılıklarının kullanımına özen gösterilmeli, dilimizin yalınlaştırılması,
zenginleştirilmesi amacıyla her fırsat, bu anlamda değerlendirilmelidir.” denilmiştir.
Genelgenin dili de Bakanlığın istediği Türkçeyi yansıtan bir örnek olmuştur. Genelgede, ‘millî’
yerine ‘ulusal’, ‘kelime’ yerine ‘sözcük’, ‘fert’ yerine ‘birey’, ‘müsamere’ yerine ‘görsel izlence’,
‘sadeleştirme’ yerine, ‘yalınlaştırma’ kelimeleri tercih edilmiştir.
Son olarak; I. Erdoğan Hükûmeti (2003-2007) Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 16 Nisan
2003’te “Yaşayan Türkçemiz” konulu bir genelge yayımlayarak, önceki Bakanlar döneminde
bazı kelimelere yasak koymaya yönelik hazırlanan genelgelerin dikkate alınmamasını
istemiştir. “Yaşayan Türkçe” kullanılması istenen genelgede şu ifadeler yer almıştır:
“Ortak payda olması gereken güzel Türkçemizin bir çatışma alanı hâline
getirilmesi büyük talihsizliktir. Bilindiği üzere kültürün bütün alt kolları gibi
diller de karşılıklı etkileşim içerisinde gelişirler. Türkçeden diğer dillere
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geçmiş birçok kelime olduğu gibi diğer dillerden de Türkçemize birçok kelime
geçmiştir. Doğu dillerinden, Batı dillerinden içinde bulunduğumuz Akdeniz
havzasından derlediğimiz kelimeler zamanla Türkçeleşmiş artık bizim
malımız olmuştur. “Sorun” kelimesini kullanmamız, “mesele” veya “problem”
kelimesini kullanmamıza engel değildir. “Yaşam” kelimesi ile “hayat” kelimesi
arasında bir tercih yapmak zorunda değiliz. “Kalp” kelimesi kökü itibariyle
Arapça, “yürek” ise Türkçedir. Ancak ikisinin farklı kullanım alanları vardır.
“Kalpsiz” ile “yüreksiz”in aynı anlama gelmediğini herkes bilir. “Akıl”
kelimesinin öztürkçesi “us”tur. Ne var ki “akıllı” ile “uslu” aynı şey değildir.
“Millet” de bizim “ulus” da bizimdir. “Hâkimiyet-egemenlik”, “hürriyetözgürlük”, “istiklal-bağımsızlık” vb. kelime ve kavramların birlikte var olması
dilimiz açısından bir zenginlik unsurudur”.

Bu ifadeler, 2000’li yıllara gelindiğinde dilde eski-yeni tartışmasının artık önemini yitirdiğini
göstermektedir.

3. SONUÇ
İncelemeye 10 genelge konu edilmiştir. Her genelgenin birbirini reddeden üslûbu ve Türkçe
öğretimi politikalarındaki farklılık sebebiyle başlıkta ‘Türkçenin büyük çaresizliği’ ifadesine
yer
verilmiştir.
Genelgeler
marifetiyle
yeni
kuşakların
eski
kelimeleri
öğrenmemesi/kullanmaması için çaba harcanması, diğer taraftan yeni türetilen kelimelere
karşı da direnç gösterilmesi bir tür kelimesevicilik olarak adlandırılabilir. Türkiye’de bunun
bizatihi kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılması ise dilin, devletin ideolojik
aygıtlarından biri gibi kullanıldığının açık ifadesidir.
Girişte belirtildiği üzere 1990’lardan itibaren dilde eski-yeni tartışması önemini artık yitirmiş
gibi görünmektedir. 1960 ve 1980’lerin ortasına dek genelgelerle yasaklanan, gerek dil
reformuyla türetilen gerekse dile yerleşmiş yabancı kaynaklı pek çok kelimenin, 2000’li
yıllarda dünya görüşü ayrımı olmadan hemen her kesimce kullanılması Türkçenin doğal
mecrasına girdiğinin en somut göstergesidir.
Öte yandan XX. yüzyılda Türkiye Türkçesine damgasını vuran dil tartışmalarının ardından
bugün gelinen noktada, tartışmanın tamamen bittiğini söylemek de yanlış olur. Son dönemde
okullarda seçmeli Osmanlıca dersleri okutulması konusundaki görüş farklılıkları bu yorumu
doğrulamaktadır. Çözüm olarak; tartışma, “eski kelimeler kullanılsın mı, kullanılmasın mı”
sorusuna ideolojik açıdan cevap aramaktan çıkarılıp, “bir dilde ‘kelime’ kavramı ne ifade eder,
önemi nedir” soruna yönelerek sadece filolojik açıdan değil, dil felsefesi ve dil sosyolojisi gibi
alanların verilerinden de yararlanılarak açıklanmaya çalışılabilir.
Konuya Türkçe öğretimi açısından yaklaşıldığında; bugün, 1950’lerde yazılmış bir metni
‘dilinin eskiliği’ sebebiyle anlayamayan, kelimeler arasındaki ince ayrımları çıkaramayan, son
derece sınırlı bir kelime kadrosuna sahip öğrencilerin sayısının azımsanmayacak kadar fazla
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olduğu tespiti yapılabilir9. Bu tablonun ortaya çıkmasında, iktidarların genelgeler ve
yönetmelikler marifetiyle içeriğini sürekli değiştirdikleri, bu yüzden bir türlü rayına
oturtulamayan Türkçe öğretiminde kelime bilgisine yönelik izlenen yöntemin payı da dikkate
alınmalıdır.

KAYNAKÇA

Aksoy, Ö. (2006). Dil Gerçeği. Ankara: Dil Derneği Yayınları.
Ayverdi, S. (1970). Maarifimiz. Konya: Kanaat Matbaası.
Demir, G. Y. (2007). Türkçenin Pirus Zaferi, Trajik Başarı Türk Dil Reformu. Paradigma
Yayınları. İstanbul. XXXIII-XLV.
Gönülal, Y. Ö. (2012). Cumhuriyet Dönemi Dil Tartışmalarının Türk Dili Eğitimine Yansımaları
(Toplum Dil Bilimi Bakımından Bir İnceleme). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz
Eylül Üniversitesi. İzmir.
Hacıeminoğlu, Necmettin (1966). Milli Eğitim Bakanlığının Dil Politikası. Türk Dili İçin I. Türk
Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları. Ankara. 117-120.
Hacıeminoğlu, Necmettin (1966). Üniversitedeki Başarısızlıkta Dilin Payı. Türk Kültürü (48).
1104-1106.
İlköğretim, Sayı: 523, Cilt: 30, 1 Eylül 1964, Ankara, 3.

Levend, Agâh Sırrı (1972). Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri. Ankara: TDK
Yayınları.
Tebliğler Dergisi, 11 Mayıs 1964, s. 1303.
Tebliğler Dergisi, 17 Kasım 1975, s. 1860.
Tebliğler Dergisi, 25 Mayıs 1964, s. 1303.
Tebliğler Dergisi, 7 Nisan 1964, s. 189.

Türk Dil Kurumu (1972). Türk Dil Kurumunun 40 Yılı. Ankara Üniversitesi Basımevi.

Bu tespit için fikir vermesi açısından bk. Gönülal, Y. Ö., Kelimelerimiz Erozyona mı Uğruyor Sorusuna Yönelik
Uygulamalı Bir Araştırma, III. Uluslararası Türkoloji Kongresi “Polonya Türkiye İlişkilerinin 600. Yıl DönümüTürkoloji Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Yarını”, 25-27 Haziran 2014.
9

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

International Journal of Languages’ Education and Teaching
ISSN: 2198 – 4999, Mannheim – GERMANY

UDES 2015 p. 2774-2787

METHODOLOGY PROBLEM IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YÖNTEM SORUNU 1
YELİZ ÇİÇEK2

ABSTRACT
Language is a communication tool. The main goal of foreign language teaching must be communication in that language as a
corollary. It is the ability of interaction in different types with people and organizations using learned language. The main goal of
teaching is conversion of learned language to behavior. The methods followed while teaching and evaluation of these foreign
language courses are mostly limited to the students vocabulary and grammar knowledge in that language. Unfortunately, foreign
language teaching methods for students that are based on living that language are not encountered. Undoubtly, teaching
grammar is important but it is not sufficient alone for teaching foreign languages. In Turkey, the most important and also the
most controversial issue is the method problem. Traditional methods that are practiced formerly are not functional for using
foreign language as a means of communication tool. In our country, although being trained in first, middle, and high schools even
in university for foreign language education, desired levels can not be reached by them. Traditional methods put students
inactive situations. At the same time they go through an education function based on memorizing. In language teaching, method
is the fact that reaches the students to the goals of education in most reliable way. Many methods have been proposed in recent
years in foreign languge teaching. This situation revievs the problem of which methods are more effective. In order to practice
these methods in teaching process effectively and efficiently, it is necesarry to know the basic priciples, limits, characteristics
and weak sides of these methods in details.

Key Words: Method, communication, language teaching, traditional methods, modern methods.

ÖZET
Dil bir iletişim aracıdır. Bunun doğal sonucu olarak da yabancı dil öğretiminin temel amacı, o dilde iletişim olmalıdır. Öğrenilen
yabancı dilin o dili kullanan kimse ya da kuruluşlarla farklı türlerde etkileşimde bulunulabilme düzeyine ulaşması gerekir.
Öğrenilenin davranışa dönüşmesi öğretimin ana hedefidir. Yabancı dil derslerinin öğretiminde ve bu derslerin
değerlendirilmesinde izelenen metot çoğu zaman öğrencinin o dilde bildiği kelime ve dilbilgisi kurallarıyla sınırlı kalmaktadır.
Öğrencinin dili yaşamasına dayalı yabancı dil öğretim metotlarına ne yazık ki pek rastlanmamakdır. Kuşkusuz dilbilgisi öğretimi
önemlidir fakat yabancı dil öğretimi için tek başına yeterli değildir. Türkiye’de yabancı dil öğretiminde yaşanan sorunlardan en
önemli ve de en çok tartışılanı metot sorunudur. Eskiden beri uygulanmakta olan geleneksel yöntemler yabancı dilin iletişim
aracı olarak kullanılabilmesi bakımıdan işlevsel değildir. Ülkemizde yabancı dil eğitimi için ilk, orta, lise ve hatta üniversite de
bile eğitim alınmış olmasına rağmen istenilen seviyeye gelinemiyor. Geleneksel yöntemler öğrenciyi pasif duruma düşürüyor
aynı zamanda ezbere dayalı bir eğitim işlevi yürütmektedir. Dil öğretmeyi dil kurallarını öğrenmek ve çeviri yapmak olarak
kabul eden bu yöntem günümüz ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Dil öğretiminde yöntem, öğrenciyi eğitimin amaçlarına en
güvenilir biçimde ulaştıran unsurdur. Yabancı dil öğretiminde son yıllırda pek çok metot ileri sürülmüştür. Bu durum
beraberinde hangi yöntemlerin daha etkili olduğu sorununu gündeme getirmiştir. Bu yöntemleri öğretim sürecinde etkili ve
verimli bir şekilde uygulayabilmek için bu yöntemlerin temel prensiplerini, sınırlarını, özelliklerini ve eksik yönlerini detaylı
bilmek gerekir.

Anahtar Kelimeler: Yöntem, iletişim, dil öğretimi, geleneksel yöntem, modern yöntem .
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1. GİRİŞ
Zihinsel, duygusal ve sosyal gelişmenin temel aracı dildir. İletişim kurmada, duygu ve
düşünce aktarımında dilin önemli bir işlevi vardır. Dilin önemi bununla sınırlı kalmaz. Aynı
zamanda sorun çözme, bilimsel düşünme, bireyin kapasitesini geliştirme, farklı dünya
görüşlerini geliştirme gibi özellikler üzerin de de olumlu etkisi vardır. Bu nedenle yabancı dil
öğretimi okulda verilen eğitimle sınırlı kalmamalıdır. Yaşam boyunca ve hayatın her
aşamasında geliştirilmesi gereken bir durumdur. Dünyada çoğu ülkede yabancı dil öğretim
yöntemlerinini geliştirlmesi yönünde pek çok çalışma yapılmakta ve de sürekli yeni yaklaşım
ve yöntemler uygulanmaktadır.
Bununla beraber dil öğretiminde karşılaşılan güçlükler geçmişte olduğu gibi günümüz de de
önemli bir sorun teşkil etmektedir. Yabancı dil öğretimi Türkiye’de eğitim alanında en çok
konuşulan sorunlardan biridir. Bu hususta istenilen noktaya gelinemediği yönünde fikir
birliği vardır. Bu durumun altında yatan en önemli etken eskiden beri kullanılagelen
geleneksel dil öğretim yöntemleridir. Dil öğretimini dilin kurallarını ve kelimelerini
öğrenmekle sınrlayan bu yöntemler kişiye dili kullanma beceresi kazandıramamaktadır.
Sistemli bir öğretimin temel taşı olan yöntem, sözlükte “bir amaca erişmek için izlenen,
tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika” ve “Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana
göre izlenen yol, metot” olarak geçmektedir (http://tdkterim.gov.tr/bts/ : 09.05.2013).
Öğretimin amacına ulaşabilmesi için kullanılan yöntemlerin günün koşullarına uyarlanması
gerekmektedir. Yaşanan gelişmelere paralel olarak bireylerin ihtiyaçları farklı boyutlara
taşınmakdır. Bu nedenle öğretim yöntemlerinin sürekli yenilenmeye, iyileştirilmeye ve
geliştirilmeye ihtiyacı vardır (Memiş ve Erdem, 2013: 298).
Dilin yaşanılarak öğrenildiği ilkesinden hareketle doğal bir ortam içerisinde öğretilmelidir.
Dil öğretiminde dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise yabancı dil öğrenirken ana dilden
hareket edilmelidir. Ana diline hakim olmayan bir bireyin ikinci bir yabancı dili sağlıklı
öğrenmesiden söz edilemez. Bunların yanısıra değişik dil çalışmalarından yararlanılmalı,
farklı türdeki ders araç ve gereçlerinden de yararlanılmalıdır. Oluşturulan öğrenme ortamları
yaşama ve öğrenci özelliklerine uygun hazırlanmalıdır.
Dil öğretimi anlama ve anlatıma dayalı iki yönlü bir olgudur. Öğretim süresince bu becerilere
yeterince yer verilmelidir. Yabancı dil eğitiminin gelişmesi ve yabancı dilde başarının
artırılması için en önemli etken yabancı dil eğitiminin kendi öz kaynaklarından beslenen
yöntem ve materyallerden oluşmasıdır. Dil hakkında kural açıklamaları veren yöntemler
yerine öğrenciye zengin anlaşılabilir bilgiler sunan yöntemler dil öğretiminde tercih
edilmelidir.
Öğrenciyi merkeze alan yabancı dil dersleri düzenlenerek, dil öğrenme süreçleri her açıdan
incelenmelidir. Öğretim süreci öğrenciye yeni konuları, mevcut bilgilerine uygun olarak
yorumlama fırsatı veren etkin bir süreç haline getirilmelidir. Ders içerikleri, öğrencinin bilgisi
ve sahip olduğu öğrenme stratejileri çerçevesinde işlenmelidir.
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2. YÖNTEM
Bu çalışma analitik araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi ile yürütülmüştür.
Literatür taraması sonucu, yabancı dil öğretimi alanında yayımlanmış makale ve kitaplar
incelenmiştir. Bu inceleme doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1. Yabancı dil öğretiminde yöntemin önemi nedir?
2. Türkiye’de yabancı dil öğretiminin genel durumu nedir?
3. Yabancı dil öğretiminde uygulanan yöntem yanlışlıkları nelerdir?
4. Türkiye’de yabancı dil öğretiminde yöntem yanlışlıklarını önlemek için neler
yapılabilir?

Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem

Bir yabancı dili bilmek o dili konuşmayı, duyduğunu anlayabilmeyi, kendini yazılı olarak ifade
edebilmeyi ve okuduğu metinleri anlayabilmeyi gerektirir. İşte bu nokta da sormamız
gereken soru hangi yöntemlerle bu amaçlara ulaşabiliriz.
Her dilin ait oldukları dil ailelerine göre kendine özgü fonetik, morfolojik ve söz dizimsel
özellikleri vardır. Bu nedenle yabancı dil olarak öğretilecek olan dilin öğretimi esnasında o
dilin özelliklerine uygun öğretim yöntemleri kullanılmalıdır. Dil becerileri zihinsel ve sosyal
gelişmelere paralel olarak gelişir. Dil ve öğrenme ayrılmaz bir bütündür. Dil bireyin
çabalarıyla sosyal etkileşimlerde bulunularak öğrenilir.
Geçmişten günümüze gerçekleşmiş olan gelişmelere paralel olarak yabancı dil öğretiminde
pek çok dil öğretim yöntemi oluşturulmuş ve de uygulanmıştır. Her yöntemin amacı dili en
kısa zaman da ve en etkili biçimde öğretmek olmak olmasına rağmen bu yöntemlerin hiçbiri
tek başına bu ihtiyaca cevap verememiştir. Yine orta ve yükseköğretimde hangi yöntem
uygulanılırsa uygulansın okutulan derslerin çoğu bilgiye dayalıdır, oysa yabancı dil “bir
beceri” (Başkan, 1988) ve bu beceri tekrar üzerine kuruludur. Öğrenilen bilgilerin korunması
için dili kullanma imkanına sahip olmak gerekir.
Yabancı dil öğretimi diğer alan derslerinden bağımsız olarak başlı başına bir eğitim sürecidir.
Değişken, çok yönlü, dinamik, süreklilik arz eden son derece karmaşık karmaşık bir faaliyet
olduğu için coğrafya, edebiyat, kimya, v.b. derslerinin aksine bilgi yüklenmesi yerine dil
becerilerinin kavramayı ve kullanmayı gerektiren bir eğitim sürecidir.
Yabancı dil öğretimi dört temel beceriye dayanır; dinleme, okuma, yazma ve konuşma. Bu
becerilerden birinin eksik olması durumunda dil öğretimi gerçek anlamda amacına ulaşmış
olamaz. Bu becerileri edinebilmek için dildeki ve dil kuramlarındaki değişimleri göz önünde
bulunduran, biçim, anlam ve işlev odaklı yaklaşımlar arasında denge kuran bir yöntemler
kullanılmalıdır.
Dilbilgisi-Çeviri yöntemi (Grammer-Traslation Method), Düzvarım Yöntem (Direct method),
Kulak-Dil Alışkanlığı Yöntemi (Audio–lingual Method), Bilişşel Öğrenme Yaklaşımı
(Cognotive-Code Method), Doğal Yöntem (Taturam Method), /iletişimci Yaklaşım
(Communicative Method), Seçmeli Yöntem (Eclectic Method) ve Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi
gibi farklı yabancı dil öğretim yöntemleri eskiden beri denene gelmektedir (Deliçay 2007:6382). Yabancı dil öğretimi tek bir yöntemle gerçeklestirilemez çok yönlü faaliyetlerle ancak
amacına ulaşabilir. Bu çerçevenin temel unsuru olan yöntem yanlışlıkları Türkiye’de yabancı
dil öğretiminin önündeki temel sorunlardan en önemlisidir.
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Uzun yıllardan beri okullarda yabancı dil öğretimi için geleneksel dil bilgisi yöntemi
uygulanmaktadır. Bu yaklaşımı savunan uzmanlara göre dil ayrıntılı bir şekilde
öğretilmelidir. Çünkü eskiden dil bilgisi denilince dille ilgili kurallar akla geliyor ve
öğrencilere bir dizi kural öğretiliyordu. . Peytard ve Genouvrier ‘in belirttiği gibi” Bu anlayışla
yapılan eğitim sonunda öğrenciler dil analisti oldular. Yani doktor olacak düzeyde dili
derinlemesine incelediler ve gereksiz ayrıntılara girdiler. ” (Poulin,1980). Dil bilgisi örnekleri
öğretilirken günlük dildeki metinler yerine klasik metinlerden faydalanıldı. Edebi açıdan da
ağır olan bu parçalar yüzünden en başarılı öğrenciler bile dil bilgisini öğrenmekte
zorlanmışlardır. Eğitim sürecinde bilimsel kurallara uygun yöntemlerden yararlanılmadığı,
dilin mantığını keşfetmeye değil kurallarını ezberlemeye yönelik olduğu, zihinde kalıcı
etkinliklere yer verilmediği, yapay bir ilerlemenin gerçekleştiği, öğrenci psikolojisine dikkat
edilmediği ve dil bilgisi korkusunun oluşturulduğu vurgulanmaktadır (Poulin,1980).
Geleneksel dil bilgisine yönelik bu eleştiriler dil eğitiminde yeni arayış ve çalışmalar gündeme
getirmiştir. Yeni dil bilgisi eğitim anlayışına göre öğrenci dilin işlev ve kurallarını aktif olarak
öğrenmeli, dilin mantığını kavramalı ve öğrenci öğretim sürecine aktif olarak katılmalıdır.
Yapılandırıcı eğitimle dil bilgisi bireyin dili kavrayabilmesi, iletişim kurabilmesi, zihinsel
becerilerini geliştirebilmesi için araç olarak kullanılır. Dil öğretiminin amacı dilin kurallarını
değil kendisini öğrenmektir.
Günümüzde, yabancı dil öğretiminde kullanılan geleneksel yöntem ve teknikler (metinler,
dilbilgisi çeviri yöntemleri, iletişimsel yöntemler, işlevsel dil öğretimi vb.), hedef dilin
öğretiminde dilbilimcilere, yabancı dil öğretenlere ve öğrenenlere belirledikleri amaca
ulaştıramamaktadır. Dil öğreticileri, var olan eski teknik ve yöntemlerin yanı sıra birtakım
kültürel içerikli amaca uygun öğretim materyallerinin de ders ortamına getirilmesi gerektiği
yönünde fikir birliği içindeler. Dil öğrenenlerin, farklı kültürlerde yetişmelerinden dolayı
birbirlerinin kültürleri hakkında bilgi sahibi olmaları iletişim sorunlarını en aza indirgeyerek
hem birbirlerini doğru bir şekilde anlama hem de iletişimin sürekliliğini sağlama bakımından
oldukça önemlidir. Bu konuda Ö. Demircan da (1990) ''Hiç kimse toplumsal, sosyal ve
kültürel değerlerden soyutlanarak yabancı dil öğrenemez.'' sözleriyle yabancı dil
öğreniminde dil ve kültür ilişkisinin önemini vurgulamıştır. Bu süreç içerisinde, öğrenciye
verilmesi gereken konuların kolay kavratılması ve benimsetilmesi için, yeni yöntem ve
tekniklerle geliştirilmiş öğrenim materyallerinin kullanımı zorunludur. Çünkü, bu yeni
materyallere yer vermeyen geleneksel yöntem ve teknikler, dil edinimindeki başarı
hususunda ihtiyaca tam cevap vermemektedir. Eskiden beri, yabancı dil alanında kullanılan
öğretim materyalleri hem öğretende hem de öğrenende başarıya ulaşma bakımından tam bir
doyumluluk sağlamamaktadır. Bunun neticesinde, kültürlerarası etkileşim ve diyaloglarda
birtakım sorunların meydana gelmesine neden olmaktadır.
Doğru yöntemin uygulanmaması ve uzun süren eğitim süreçleri sonucunda hedef dilin
öğrenilememesi öğrencilerde ciddi anlamda motivasyon kaybına neden olmaktadır. Bu
durum teknolojinin ve uluslararası ilişkilerin hızla artığı günümüzde yabancı dile verilen
önemini azaltmaktadır. Artık gününmüzde yabancı ülkeler eğitim sisteminlerinde tek bir
yabancı dil eğitimiyle yetinmeyip ikinci bir yabancı dil eğitimi de vermektedirler.
Türkiye’de Yabancı Dil Öğretiminin Genel durumu
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Yabancı dil öğretimine verilen önem dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün daha
fazla önem kazanmaktadır. Bireylerin ve toplumların yabancı bir dil öğrenmesi zorunlu bir
ihtiyaç olmuştur. Bu durum yabancı dilin en iyi nasıl öğretileceği ve yabancı dil öğretiminde
kullanılması gereken yöntemler ne olmalıdır şeklinde biratakım sorunları beraberinde
getirmiştir.
Bugün ülkemizde yabancı dil öğretiminde ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Çünkü yabancı dil
öğretimi asıl amacına maalesef ulaşamamıyor. Orta ve yükseköğretimde uzun yıllar boyunca
yapılan yabancı dil öğretimine rağmen öğrendiği dilde yazılı ve sözlü anlatım konusunda son
derece yetersiz bireyler yetişmektedir. Bu sorunun temelinde öğretim sürecinde kullanılan
yöntem sorunu yatmaktadır. Öğretim sürecinde kullanılan yöntemlerin dil öğrenmeyi
kolaylaştırıcı ve de bireyleri dil öğrenmeye özenderilmesi gerekir.
Yaklaşık iki asırdır Türkiye’de yabancı dil öğretiminin nasıl olması gerektiği yönünde çeşitli
çalışmalar yapılmaktadır. Zaman zaman değişik eğitim politikalarının da etkisiyle, farklı
yabancı dil öğretim yolları izlenmiştir. Geçmişte ortaöğretimde yabancı dil bir dönem seçmeli
olmuş, başka bir dönem zorunlu olmuştur. Yükseköğretimde de durum farklı değildir; bir
dönem, her öğretim döneminde 4 saat veya üzerinde yabancı dil dersi işlenirken, şimdi de
sadece birinci sınıflarda ikişer saat işlenmektedir.
Türkiye yabancı dil eğitiminde Şili, Endonezya, suudi Arabistan gibi ülkelerin bile gerisinde.
İngilizce yeterlilik endeksi çalışmasına göre, 44 ülke arasında Türkiye 43. Sırada yer aldı.
Sadece Kazakistan’dan iyi durumdayız. Türkiye’nin çocuklarına yabancı dil öğretmediği
gerçeğinden hareketle Milli Eğitim Bakanlığı yabancı dil öğretimi programını sil baştan
yenileme çabası içine girdi. Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunluğunda yabancı dil eğitimi 1.
Sınıftan itibaren başlıyor. Türkiye’de ise öğrenciler, yabancı dil eğitimine 4. Sınıfta
başlıyorlar. Yabancı dil dersinin 8 yıllık toplam saati de diğer ülkelere göre ortalama 90 saat
daha azdır. Türkiye’de 8 yılda 432 saat yabancı dil eğitimi verirlirken, AB ülkelerinde bu oran
ortalama 522 saattir. İşte bu tespitleri yapan bakanlık, hem ders saatlerini artırmaya hem de
öğrencileri yabancı dille daha erken tanıştırmaya karar verdi.
Buna göre yeni 2013-2014 eğitim öğretim yılında, okullarda yabancı dil eğitimi 2. sınıflardan
itibaren başladı. İlk 3 yıl haftada 2 saat, son 4 yıl ise haftada 4 saat eğitim veriliyor. Böylece
öğrenciler daha küçük yaşta dil öğrenmeye başlayacak. 8 yılda toplam aldıkları ders saati de
144
saat
arttı.
Bakanlığın yeni haftalık ders çizelgesine göre, 5. sınıflar için de hazırlık sınıfı planlaması var.
Beşinci sınıfta alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, şartları uygun
okullarda haftada 16 saate kadar yabancı dil dersi öğretimi verilmesi öngörülüyor.
Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi ile ilgili saatler şu şekilde düzenlenmiştir.
İngiltere: O’Neil’in (1993, s. 54), bildirdiğine göre, başlangıçta sadece 8-11 yaş arasındaki
çocuklara ve 1990’dan sonra örneğin Londra’da birçok ilköğretim okulunda 3. ve 4. sınıftan
itibaren daha çok Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca öğretimi haftada 25 dakikalık olmak
üzere iki ders saati ile yapılmıştır.
Almanya: uygulamada eyaletler arasında farklılıklar bulunmakla birlikte daha çok 3. yıldan
itibaren önce İngilizce daha sonra Fransızca öğretimi haftada iki veya üç ders saati şeklinde
uygulanmaya başlamıştır.
Fransa: 1995 ‘ten sonra ikinci sınıftan itibaren bütün okullarda uygulamaya geçilmiştir.
Haftalık ders saatlerinin öğretim programına yayılması, velilerin isteğine göre bölgeden
bölgeye farklılık göstermektedir.
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Yabancı dil öğretiminde ulaşılmak istnen hedef, öğrencileri seviyelerine uygun olarak bir dili
kullanabilir duruma getirmektir. Bu konudaki öğretim programları, öğrenci kitabı, öğretmen
kitabı ve eğitim araçları bütünlük gösterecek şekilde sürekli geliştirilmektedir. Türkiye’de
2005/2006 eğitim-öğretim yılında eğitim programı kapsamında bulunan diller şunlardır:
Arapça, Almanca, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça dır.
Arapça İmam Hatip Liselerinde okutulmaktadır bunun yanısıra son yapılan değişikliklerle
İngilizce zorunlu yabancı dil kapsamına alınmıştır. Diğer diller de seçmeli ikinci yabancı dil
olarak eğitim programına dahil edilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı yabancı dil eğitimi ve öğretimi yönetmeliğinde (Resmi Gazete,
31.05.2006/26184) yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amacını Madde 5’te aşağıdaki gibi
belirlemişse de işleyiş bu doğrultuda olmamaktadır.
MADDE 5 – (1) Örgün, yaygın ve uzaktan öğretim kurumlarındaki yabancı dil eğitimi ve
öğretiminin amacı, Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak okul ve
kurumların amaç ve seviyeleri de göz önünde bulundurularak eğitim ve öğretimi yapılan
yabancı dilde bireylerin;
a) Dinleme-anlama,
b) Okuma-anlama,
c) Konuşma,
ç) Yazma becerileri kazanmalarını, öğrendiği dille iletişim kurmalarını ve yabancı dil
öğretimine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.
Yabancı dil öğretiminde belirlenen bu hedeflerin hiçbirine genelikle ulaşılamamaktadır.
Yabancı dil öğretmenleri tamamen kendi yöntemlerine ve amaçlarına göre hareket etmekte,
bu belirlenen amaçlar doğrultusunda maalesef pek azı ders işlemekte ve dolayısıyla büyük bir
çoğunluğu sınavlarda bu becerileri (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) ölçmemektedir. Bu
da bu süreçten geçen öğrencilerin bu alanda yetersiz bir şekilde mezun olmalarına neden
olmaktadır. Öğrenciler yabancı dilde formüle edilmiş çeşitli dilbilgisi yapılarına göre cümle
kurabilmekte, bazı kuralları ezberlemekte fakat bunları beceriye dönüştürememektedir.
Yabancı dil öğretimindeki yetersizlilik sorununun ana kaynağını ve püf noktasını bu süreçte
kullanılan kalıplaşmış geleneksel dil öğretim yöntemleri oluşturmaktadır.
Türkiye’de dil eğitimi sadece okullarla sınırlı değildir. Genç nüfusunun yoğunluğu ve dil
öğrenme ihtiyacının yüksek olması vatandaşlarımızı kendi kendine dil öğrenmye teşvik
etmiştir. Özel kurs ve dersaneler, gelişen bilişim teknolojileriyle birlikte medya ve bilgisayar
teknolojileri de bu konudaki en büyük yardımcımız olmuştur.
Özel üniversiteler ya da kurumlar yabancı dil eğitimi alanında belli bir mesafede yol
katetmişlerdir. Ekonomik açıdan daha iyi imkanlara sahip olan bu kurumlar yabancı dil
eğitimini yurt dışından hoca getirerek ya da yurt dışına öğrenci göndererek yapmaktadırlar.
Yabancı biriyle iletişim kurmak öğrencilerin de zevk aldıkları ve motivasyonlarını artıran bir
faktördür. Öğrencilerin öğrendikleri yabancı dili, anadili olan biriyle iletişim kurmaları,
onunla iletişim kurmaları onları pozitif yönde motive etmektedir.
3. BULGU VE YORUMLAR
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Teknolojinin ve kültürel değişimin hızla ilerlediği günümüz dünyasında yabancı dil bilmenin,
öğrenme zorunlu bir ihtiyaç halini almıştır. Çağın gelişen teknolojisine uyum sağlamak, bilimi
yakından takip etmek, anlamak, üretmek zorunda olan, Avrupa Birliği üyesi olma yolundaki
Türkiye’de bu durum özellikle ciddiye alınması gereken bir konudur. Öyle ki artık bir yabancı
dili bilmek artık yeterli değilidir.
Uzun yıllardan beri Türkiye’de yabancı dil öğretimi konusunda ciddi anlamda uğraş
verilmektedir Dönem dönem değişik eğitim politikaları uygulanarak, farklı yabancı dil
öğretim yolları uygulanmıştır. Ancak tüm bu uğraşlara rağmen ortaöğretimden başlayarak
yükseköğretimin sonuna kadar devam eden yabancı dil öğretiminden geçen öğrenci, ne yazık
ki, hedeflenen düzeyde yabancı dili bilememektedir. Akademik anlamda yol katetmek
isteyenler bu alanda yapılan YDS, TOFEL gibi sınavlarda istedikleri başarı elde edemiyorlar.
Hatta doğrudan bir yabancı dil mezunu olan bireyler bile kendi alanları olmasına rağmen bu
sınavlarda başarısız oluyorlar.
Türkiye’de yabancı dil bilmenin önemi ve zorunluluğu öne sürülerek eğitim yapılanmasında
da değişiklikler yapılmıştır. Gerek ortaöğretimde gerekse yükseköğretimde yabancı dille
öğretim yapan birçok eğitim kurumu açılmıştır. Bu kurumlarda eğitim gören öğrencilerin
beklenenden daha başarılı olması, bu okulların teknik donanım açısından daha gelişmiş
olması nedeniye bu tür kurumların sayısında artış gözlenmiştir.
Öğretim üyelerinin ünvanlarının yükselmesinde yabancı dillde yapılan sınavlarda puan şartı
ve yabancı dille yapılan bilimsel çalışmalara anadilinde yapılandan çok daha yüksek puanlar
verilmesi şeklindeki uygulamalar yabancı dille verilen önemi daha da artırmıştır. 21.
Yüzyıllın getirdiği ekonomik, siyasal ve kültürel alandaki gelişmelerini yakından takip
edebilmek ve bu gelişimin bir parçası olabilmek için yabancı dil öğretimindeki yanlış
uygulamaların ivedilikle çözüme kavuşturulması gerekiyor.

Yabancı Dil Öğretiminde Uygulanan Yöntemlerdeki Yanlışlıklar Nelerdir

Yabancı dil öğretimi konusunda başarısız olduğumuza dair genel bir kanı vardır. Bu nedenle
sık sık dil öğretim metotları ve programları üzerinde birtakım değişiklikler yapılmaktadır.
Yabancı dil öğretimi yıllardan kronikleşmiş bir sorundur. Yapılan tüm yatırıma, plana,
programa, materyale, teknolojiye ve öğretmen istihdamına rağmen halen öğrencilerimiz
ilköğretimi, liseyi ve hatta üniversiteyi bitirdiklerinde yabancı dilde ki bilgileri dilbilgisi
kurallarından ibarettir.
Öğretmenlerin kafasında yabancı dil öğretimi ile ilgili maalesef yanlış bir denklem vardır. Bu
denklem şudur: Yabancı dil öğretimi/öğrenimi=dilbilgisi ve kelime öğretimi/öğrenimi. Bu dil
öğretiminin tarihsel sürecinde 18. Yüzyıldan kalma bir denklemdir ve iletişimsellik adına pek
bir işe de yaramamaktadır (Kelly, 1969). Yani bu şekilde uygulanan tüm etkinlikler
(hedeflenen dilbilgisi kalıbına göre cümle yapma, boşluk doldurma, çoktan seçmeli
alıştırmalar, cümle tamamlama, vb.) günlük hayattan kopuktur. Belirli dilbilgisi kalıplarının
öğrenilmesi ve ezbere dayalı kural öğrenimi öğrencileri yabancı dil öğreniminden
soğutmakta ve beceri bağlamında sadece okuduğu bazı cümleleri anlayabilen, yazılı ve sözlü
iletişim becersinden yoksun bireyler yetişmektedir. Halbuki okullarda kâğıt üzerinde her şey
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sorunsuz görünmekte ama gerçekte durum olduğundan farklıdır. Öğrenci dilbilgisi kurallarını
saymaktan öteye gidememektedir.
Türkiye’de bireylerin yabancı dil öğrenememelerinin sebeplerinden biri de uygulanan yanlış
metotlar sebebiyle bireylerin motivelerini yitirmeleridir. Yabancı dilin, gramer konuları temel
alınarak öğretilmesi Türkiye’de yabancı dil öğrenenlerde psikolojik olarak belli kalıtsal ön
yargıların oluşmasına sebep olmuştur. Hâlbuki yabancı dil öğretimi bir çocuğun ana dilini
nasıl öğrendiği taklit edilerek yapılmalıdır. Yabancı dil öğrenen bireyler aynen ana dilin
öğrenilmesinde olduğu gibi, duyarak, görerek ve tekrar ederek öğrenmek durumundadırlar
(Sunel 1989:140).
Dil öğretiminde uygulanan yanlış yöntemler dil öğrenmedeki en önemli faktör olan
motivasyonun azalmasına yol açar. İnsanlar kendi ana dillerinin bile gramerini sevmezken
başka bir yabancı dilin grameriyle de karşılaştıklarında bu işten iyice soğurlar. Bu konuda
harcanan zaman ve maddi imkanlar da boşa harcanmış olur. Eğitim kurumlarında amaç
yitirildiği için yabancı dil öğretimi verimli olarak düzenlenemiyor, dersler çağdaş dil
laboratuvar koşullarından uzak, dil öğretim yöntemlerinin araç ve gereçlerinden yoksun
ortamlarda yapılmaktadır. Dil öğretiminde bir yöntemsizlik, bir amaçsızlık sürüp gitmektedir.
Ülkemizde artık dil öğretimine erken yaşlarda başlanarak bu alanda olumlu bir adım
atılmıştır. Ancak öğretim metodu olarak çocukların ilgisini çekecek ve motivasyonlarını
artırıcı yöntemler kullanılmadığı sürece yeni bir dil edinimine erken yaşta başlamanın bir
getirisi olmayacaktır. Dil eğitiminde en önemli faktör olan eğitimcilerin ders içinde ve dışında
(koridorda, bahçede) öğrettikleri dili kullanmadıkları için öğrenciler dili kullanma imkanı
bulmadıkları için motivasyon kaybına uğramalarına neden olan bir diğer faktördür. Yurt
dışında eğitim gören öğrencilerin sözlü iletişimleri, telaffuzları gerçekten iyi derecededir.
Çünkü öğrencilerin öğrendikleri dilde iletişim kurabilme fırsatları olmuştur. Türkiye’de
yabancı dil öğreten eğitimcilerin gramer konularına hakim oldukları kadar pratikte
öğrettikleri dili konuşamamaları da bu alandaki önemli sorunlardan biridir.
Yabancı dil öğretiminde en önemli işlevi üzerinde bulunduran eğitimcilerin ders içinde ve
hatta dışında (koridorda, bahçede) öğrettikleri dili kullanmamaları, öğrencileri motivasyon
kaybına uğratmaktadır. Türkiye’de ezbere dayalı yabancı dil öğretim yönteminden
vazgeçilmelidir. Orta öğretimde ve üniversitelerde halen geçerli olan bu metot terkedilmeli ve
çağdaş yeni yöntemlerin kullanılması gerekmektedir (Tokdemir 2000:524).
Öğrenciler, dil dersleri dışında okuma-anlama, bu dilde yayın yapan radyo ve televizyon
kanallarını dinleme gibi etkinliklerde bulunabilirler. Pez az öğrenci, derslerde birkaç soruya
cevap verme fırsatı elde edebilmektedir. İşlevsel dilbilim iletişimsel yeti için 7 çeşit temel
işlev vermektedir (Hymes,1974, 1975):
1. Dili araç olarak kullanma,
2. Dili düzenleyici, başkalarını kontrol amaçlı kullanma,
3. Dili karşılıklı iletişime dayalı kullanma,
3. Dili kişisel duyguları anlatmak için kullanma,
4. Dili öğrenme ve keşfetme amaçlı kullanma,
5. Dili hayal gücünü ortaya koymak için kullanma,
6. Dili bilgi iletişimi için kullan.
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Bireylere tek bir öğretim metoduyla yabancı dil öğretmek yerine, onların farklı öğretim
metotlarına karsı tercih ve motivasyonlarının da farklı olabileceğini göz önüne alarak yabancı
dil öğretim yöntemini buna göre uyarlamak ülkemizdeki yabancı dil öğretimini daha verimli
hale getirecektir (Kabadayı 2003: 56). Yöntemlerin başarılı olabilmesi için kullanım
özelliklerinin, artılarının, eksilerinin, hedef kitlenin yaşı ve kültür düzeyi, öğretimin yapıldığı
çevrede konuşulan dil, ekonomik ve sosyal durum vb. gibi bir takım faktörlerin de gözönünde
bulundurulması gerekir. yabancı dil öğretimi tek bir beceriye dayanmadığı için farklı
metotlardan farklı beceriler elde edilmesi faydalanılmalıdır.
Sözgelimi işitsel-dilsel yöntem yeni kelime ve kalıp öğretiminde kullanılabilir. Hedef dildeki
yapılar ve yeni kelimeler diyaloglar yoluyla öğretilir. Derse başlama, ders metinleri, kalıplar
her zaman bir diyalogla başlar. Bu diyaloglar bazen öğretmen bazen de cihazlar yardımıyla
seslendirilir ve öğrencilerden, önce koro halinde, sonra gruplar halinde ve son olarak da
kendi başlarına tekrar etmeleri istenir (Demircan, 2013:215).
Türkiye’de yabancı dil öğretiminde başarısızlığın sebeplerinden biri de bireylerin ana
dillerinin yapısını bilmemeleridir. Çünkü kendi ana dilini iyi bilmeyenlerin başka dilleri
öğrenmesi kolay değildir. insanlar bir yabancı dili öğrenmek istiyorlarsa, öncelikle ana
dillerinin dilbilgisi kurallarına kısmen hâkim olmalıdırlar. Duygu ve düşüncelerin başkalarına
aktarılabilmesi, okunulan bir şeyin anlaşılabilmesi ve doğru düşünebilmek dili kullanma
becerisine bağlıdır (iseri 1996:21-27).
Yabancı dil öğretiminde benzerliklerin ve karşıtlıkların bilinmesi öğrenimi kolaylaştırması
bakımından oldukça önemlidir. Bazı yapılar ana dildeki yapılarla benzerlik gösterdiğinden
çok kolayca öğrenilebildiği halde ana dilde bulunmayan, ya da ana dildeki yapılarla tezat
gösteren yapılar kolay kolay öğrenilemeyebilir. Bu nedenle öğretim esnasında yabancı dil
öğretmeninin bu benzerlik ve farklılıklardan faydalanması gerekmektedir. Öğrenmenin
zorluk ve kolaylıklarını bilen kişinin öğretime katkısı daha çok olacaktır. Kelime öğretiminde
sadece yabancı dilin kelimenin anlamı değil, varsa ana dildeki benzer kelime frekansının da
dikkate alınması gerekir.
Yabancı dil öğretim yöntemleri batılı dillerin öğretilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Dillerin
kökeni ve bağlı bulundukları dil aileleri göz önünde bulundurularak diğer dillere özgü
öğretim yöntemleri kullanılmalıdır.
Teknolojinin hızla hayatımıza girmesiyle birlikte yabancı dil öğretiminde teknolojiden
faydalanmak kaçınılmaz bir son olmuştur. Teknoloji dil öğretiminde tek başına yeterli değil
ama yardımcı bir unsur olarak kullanılmalıdır. Bilgisayar üzerinden hazırlanmış yabancı dil
öğretim programları, görsel materyaller teknolojiye iç içe olan gençlerin dikkatini daha çok
çekmektedir. işitme-anlama, konuşma, okuma ve yazma etkinlikleri öğrenmeyi daha etkili ve
kalıcı hale dönüştürmesi bakımından önemlidir. Öğrenme işine ne kadar çok duyu organı
dahil edilirse öğrenme o oranda kalıcı olur. Ülkemizde yabancı dil öğretiminde teknolojiden
ve görsel materyallerden yeteri kadar faydalanılmaması da yöntem açışımdan öğrenmeyi
olumsuz etkiler.
Yabancı dil öğretiminde uygulanan yöntemlerin bireyin gereksinimlerine göre planlanması
Türkiye’de yapılan yabancı dil öğretimi kişilerin gereksinimleri dikkate alınarak
yapılmamaktadır. Yabancı dil öğretiminde, öğrencilerin ilgi ve merakları dikkate alınılmalıdır.
Öğrenciler neden yabancı bir dili öğrendiklerinin farkında olmalıdırlar. Öğrenmeyle ilgili tüm
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faaliyetlerde olduğu gibi yabancı dil öğretiminde de öğrenciler kişisel seçimlere dayanan
öğrenme stratejileri kullanmaktadırlar (Saydı 2007:128).
Öğrenme faaliyetleri hazırlanırken öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları, yaşları, bulundukları sosyal
ve kültürel çevrenin özellikleri göz önünde bulundurulur. Öğrenme faaliyetlerinin hangi
becerileri geliştirmeye yönelik olduğuna ve içeriğinin nasıl olması gerektiğine dikkat edilir.
Bir beceriyi geliştirmek için çeşitli etkinlikler kullanılır. Örneğin yazma becerisini veya
konuşma becerisini geliştirmeye yönelik faaliyetler farklılık göstermektedir. İlköğretim
çağındaki bir öğrenciyle üniversite düzeyinde eğitim gören öğrenci için kullanılacak
yöntemler de farklılık gösterir.
Türkiye’de Yabancı Dil Öğretiminde Başarısızlığı Önlemek İçin Neler Yapılabilir
Küreselleşen dünyada ulusların kendi dillerinin dışında, başka yabancı dilleri kullanmaları
her bakımdan zorunluluk olmuştur. Türkiye'yi de etkileyen bu zorunluluğun üstesinden
gelmede karşılaşılan en önemli sorunlardan biri de "motivasyon eksikliği" dir. Motivasyon
eksikliği bireylerin dil öğrenmenin gerekliliğine ikna edilememeleri ve bu zorunluluğu
hissetmeleri anlamına gelir. Bireylerin yabancı dil öğrenmeye özendirilmesi bu konuda
başarılı olmak için şarttır. Bir yabancı dili öğrenen öğrencinin bunun kendi yaşantısına neler
katacağını bilmesi onun motivasyonunu ciddi anlamda artıracaktır. Motivasyonun
artırılmasında ki temel prensiplerinden birisi de öğrenmenin gerçekleştiği ortamın,
öğrencinin dikkatini çekecek ve onu dil öğrenmeye motive edecek bir şekilde
kullanılabilmesidir. Bu konuda öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir.
Ülkemizde eğitim sisteminde farklı dersler arasında sınıftaki öğrenci sayısı genel itibariyle
farklılık göstermez. Bazı ülkelerde yabancı dil dersinin işlendiği sınıf konusunda sınıftaki
öğrenci sayısı konusunda birtakım düzenlemeler mevcuttur. Avrupa ülkelerinde bu sınıf
mevcudu 36 kişiyi geçmez. Birçok ülkede sınıf sayısı ile ilgili tavsiyeler ilköğretimde ve
zorunlu genel ortaöğretimde aynıdır. Farklılaştıkları nokta, maksimum sınıf sayısı, Slovakya
hariç, ortaöğretim seviyesinde daha fazladır (Eurydice, 2005 ). Türkiye’ yabancı dil öğretimi
için sınıftaki öğrenci sayısı ile ilgili herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Yabancı dil dersi
için ayrı sınıf ya da dil laboratuvarları oluşturulmalıdır.
Ülkemiz okullarında yabancı dil öğretiminde en önemli sorunlardan birisi de, yabancı dil ders
kitabı seçimidir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından
uygun görülen kitapların derslerde okutulmaktadır. Fakat kimi hedef gruplar için yerel
nitelikte ders kitaplarının mevcut olmayışı nedeniyle zaman zaman ithal ders kitapları da
tercih edilmiştir.
Öğretim programına ve öğrenci seviyesine uygun hazırlanmış ders kitabı, ders için temel
materyal kaynağı olması nedeniyle önem teşkil eder. Öğrencilerin, başarılı oldukları öğrenme
tekniklerini denenmeli, kendileri için en uygun öğrenme yöntemleri bulunmalıdır.
Günümüzde milli eğitim bakanlığı ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulmak üzere ders
kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı yayınlamaktadır. Öğrenci çalışma
kitapları tekrara dayalı olan dil öğretiminde oldukça işlevsel olmasına rağmen öğretmenler
tarafından ikinci plana atılmaktadır.
Yabancı dil öğretimindeki başarısızlığın diğer bir nedeni anadili eğitimindeki başarısızlıktır.
Bu durum yabancı dil öğretimindeki bir dizi olumsuzluklara neden olmaktadır. Zihinsel bir
etkinlik olarak kabul edilen dil ediniminde evrensel dilbilim verilerine göre, ikinci dili
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öğrenme aşamasında anadilinden yararlanılması gerektiği belirtilmiştir. İkinci bir dili
öğrenen bireyin, hedef dildeki ses sisteminin ve söz diziminin kendi diliyle uyuşabileceğinin
veya aykırılık gösterebileceğinin farkında olması gerekir. Çünkü özellikle batı dilleri yazıldığı
gibi okunmamakta ve söz dizimi de Türkçeden oldukça farklılık göstermektedir.
“Kavranılması gereken ilk konu, her dilin kendine özgü bir dil yapısının ve felsefesinin varlığı
kabullenmeli, karşılaştırmalı (kontrastive Analyse) çözümlerle anadiliyle amaç dilin ayrışma,
çakışma ve benzeşme noktalarını saptamalı ve özellikle ayrılıklar vurgulanarak öğretilecek
konular arasına alınmalıdır”3
Bugün en yaygın yabancı dil edinim yöntemlerinden biri de edinilen dilin ülkesine gidip
orada dil öğrenimi görmektir. Gerçek ortamda edinilen dil daha kolay öğrenildiği gibi aynı
zamansa daha kalıcıdır. Sokakta, pazarda, toplu taşıma araçlarında yani doğal ortamda o dil
kullanma imkanı bulan birey daha başarılı olur. Aynı zamanda dille birlikte o toplumun
kültürüne de yakından tanık olmuş olur. Bu tür yabancı dil öğrenme etkinlikleri önceden
tespit edilen bir ailenin yanında kalma ya da okullar arası öğrenci değişimi yapmak suretiyle
gerçekleştirilir. Ayrıca yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapan akademisyenler doğal
ortamda akademik yabancı dili edinirler. Bazı özel kuruluşlar yurt dışından öğretmen
getirmek suretiyle eğitim vermektedirler. Öğrenim gördükleri dili daha fazla uygulama
imkanı bulan öğrencilerin daha başarılı olduğu gözlenmiştir.
İnternet ve bilgisayarın dil öğretimine dâhil edilmesi dil öğretiminin birçok sorununa çözüm
olabilecektir. Günümüz koşullarında hemen hemen herkesin evinde ya da işyerinde bilgisayar
ve internetten yararlanma imkanı vardır. Bilgisayar tabanlı programlarla yabancı dil öğretimi
sayesinde sınıf dışına taşınacak, dil öğretimi zaman ve mekân kavramından bağımsız hale
gelebilecektir. Son yıllarda okullarımızda kullanılmaya başlanan akıllı tahtalar sayesinde bu iş
daha da kolay olacaktır. Yabancı dil öğretmenlerinin teknolojiden dil öğretim yöntemlerinde
nasıl faydalanılabileceği yönünde eğitim alması gerekir. Teknolojik imkânları kullanılarak
öğrencilerin daha çok güdülenmeleri sağlanabilir.
Türkiye’de örgün eğitim bağlamında okullarda veya kurslarda televizyon yayınları orijinal
dilinde ve anadili altyazı olarak verilerek bireylerin yabancı dil pratikleri geliştirilebilir.
Formal eğitim kapsamında bu yöntemle çocukların yabancı bir dili öğrenmeleri daha kolay ve
hızlı olacaktır. Çünkü çocuklar anadillerini çevrelerinden duydukları sesleri taklit ederek
edinirler. Aynı durum yabancı dil öğretiminde de geçerlidir.
Aktiviteler gerçek yaşamdan alınmış olmalıdır. Dil öğretimde görsel materyallerden
faydalanmak öğrenmenin kalıcılığı bakımından önemlidir. Sınıf ortamına aşağıda ki
materyaller getirilebilir.
Görsel materyaller:
• Slayt,
• Fotoğraf,
• Resim (her türlü) ve dergiden alınmış resimler
• Tablo ve çizimler,
• Çocuk resimleri
3

Tosun, Cengiz. “Anadiliyle Amaç Dilin İlişkileri ve Etkileşim Alanları Üzerine”, Türk Dili,

Ağustos 1983., s. 222.
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• basit düzeyde Resimli hikaye kitapları
Dinleme:
• Şarkılar,
• Radyo haberleri,
• Reklamlar;
• Kısa hikaye ve roman CD’leri (ses kaydı olarak).
Sınıfa getirilebilecek objeler:
• Doktor önlüğü, mutfak önlüğü, polis kıyafeti vb.
• Bebek, kukla, oyuncak para, anahtarlık, diş macunu, tarak,
• Oyuncaklar, maske
• Plastik çatal bıçak, tabak, bardak, vazo,
• Şemsiye, şapka, atkı
• Çanta, cüzdan, anahtarlık
• Kırtasiye malzemeleri (kalem, defter, kalemlik vb.)
Bahsedilen gerçek materyaller kullanılarak, iletişim aktiviteleri tasarlanması öğrenenin hedef
dilde anlamlı deneyimler yaşamasına olanak sağlar; gerçek yaşamdan alınmış aktiviteler ise
yazılı veya sözlü iletişimin gelişmesine katkı sağlar. Bu iletişim aktiviteleri, pedagojik veya
gerçek yaşam aktiviteleri olarak ayırılabilir. Sınıf içi aktiviteleri, dili kullanarak mektup
yazmak, rezervasyon yapmak, sokakta yön bulmak gibi gerçek yaşam aktivitelerinden
oluşmaktadır (Prabhu, 1988; Mishan, 2005;Nunan, 1993). Pedagojik aktivitelerde öğrenenin
dikkati, biraz daha dilin kurallarına çekilse de, her iki aktivite türünde, öğrenen dili
kullanarak gerçek ortamlarda karşılaşacağı ve kullanacağı dil fonksiyonlarını kullanma
olanağı bulur.
Öğrencilerin yaş gruplarına uygun eğitim programları geliştirme ve uygulama, yeni eğitim
reformunda erken yaşta öğrencilere yabancı dil dersi verecek formasyona sahip öğretmen
yetiştirme, 2. sınıftan itibaren yabancı dil öğrenmeye başlayacak olan öğrencilerin
ihtiyaçlarına yönelik ders materyali ve ders kitapları geliştirme, erken yaşta dil öğrenmeye
başlayacak öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirme araçları geliştirme süreçleri de bu
alanda atılması gereken önemli adımlardandır.
Yabancı dil derslerine ayrılan saatler de göz önünde bulundurulması gereken önemli bir
mevzudur. Ders saatlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar olmakla beraber asıl önemli olan
ders saatlerinin nasıl verimli hale getirilebileceği olmalıdır.
Ancak dil öğretimi konusunda yapılması gerekenler elbette bu kadarla sınırlı tutulamayacak
kadar geniş ve önemli bir konudur. Bu yüzden konu zaman zaman tekrar araştırılmalı ve
çağın gereklerine göre düzenlemeler yapılmalıdır. Eğitim programlarında ezbere dayalı
geleneksel yöntemler yerine çağın ihtiyaçlarına uygun yöntemler uygulanmalıdır. Bu konuda
özellikle yabancı dil öğretmenlerimize büyük sorumluluk düşmektedir.
4. SONUÇ
Yabancı dil öğretiminde yaşanan sorunlara çözüm üretebilmemiz ve bu alada gelişme
kaydedebilmemiz için bugün Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi’nde yaşanan mevcut sorunların
ne olduklarını ve özellikle yöntemden kaynaklananları irdeleyerek ileriye dönük yapıcı
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önerilerde bulunmamız gerek. Öğretim yöntemleri bu sorunların en önemlisi ve biran önce
çözüme kavuşturulması gereken bir sorundur.
Dilin yaşanılarak öğrenilen bir beceri olduğu gerçeğinden hareketle öğretim programları
düzenlenmelidir. Oluşturulan öğrenme yaşantıları öğrencinin özelliklerine uygun yöntemler
hazırlanmalıdır. Öğretimin merkezinde olan amaç ve hedeflerinin bilinci de olarak aktif
olarak öğrenme sürecinde yer almalıdır. Öğrenciyi merkeze alan yöntem ve programlarla dil
öğretimi gerçekleştirilmelidir.
Ders içerikleri hazırlanırken dildeki dört temel beceriyi (okuma, dinleme, yazma, konuşma)
kazandırmaya yönelik farklı yöntemlerden faydalanılmalıdır. Öğrenciyi öğrendiği dilde daha
fazla meşgul ederek okul dışı etkinliklere yönlendirilmelidir.
Yabancı dil dersi, diğer derslerden bağımsız bir ders olarak düşünülmemeli, proje
çalışmalarına yer vermeli, diğer derslerle ilişkilendirilmelidir. Ders, daima öğrencinin var
olan gerçekliğinden hareket etmeli, öğrencinin merakını uyandırmalı, motivasyonunu
artırmalı ve diğer ülkelerin günlük yaşam ve kültürlerini tanımasına imkan vermelidir. Böyle
bir yaklaşım, öğrencinin ilgisini uyandıran, keyif almasını sağlayan, öğrencinin neyi bilip
bilmediğini ortaya çıkaran içerik ve yöntemlerin kullanımını gerektirir.
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RHETORIC and GULISTAN
KONUŞMA SANATI ve GÜLİSTAN 1
Yıldız YENEN AVCI 2

ABSTRACT
Gulistan is a structure specific to Persian Literature although it is an important work has reached a universal dimension with the
rich message in the content. In this study, Sadî Şirâzi’s work entitled Gulistan was examined in terms of contribution to the
rhetoric. Sadî Şirâzi collected his idea for the rhetoric mainly in section “Benefits of Silence” and “Conversation Manners” even if
it can be seen throughout the book suggestions for the functioning of the art. Gulistan is one of the first works which set out the
principles for speech because of this feature.
Content analysis was carried out in the study and the findings are collected under the headings of Characteristics of Speech,
Qualifications of Impressive Speech and Warnings about Speech. It has been reached the sub-themes in chapter of Impressive
Speech Qualities. These themes, Soft Words and Ceremony, Tonal Attributes, Ponderingly Speech and Truthfulness, Onsite and
timely Speech, Speech Methods and Techniques, Speech Wording, are supported by stories taken from the text and strings.
As a result, it has been determined that the work entitled Gulistan will guide the reader about details of rhetoric, contribute the
speech activity which is one of the basic skills of Turkish education.

Key Words: Rhetoric, Sadî Şirâzi, Gulistan, Fundamental principles of speech.

ÖZET
Gülistan, Fars edebiyatına özgü bir yapıt olmakla birlikte içeriğindeki zengin iletilerle evrensel boyuta ulaşmış önemli bir
eserdir. Bu çalışmada Sadî Şirâzi’nin Gülistan adlı eseri konuşma sanatına katkıları bakımından incelenmiştir. Sadî Şirâzi
konuşma sanatına yönelik düşüncelerini daha çok “Susmanın Yararları” ve “Sohbet Âdâbı” bölümlerinde toplamış olsa da bu
sanatın işleyişine yönelik telkinleri kitabın genelinde görmek mümkündür. Gülistan bu özelliğinden dolayı konuşmaya yönelik
ilkelerin ortaya konulduğu ilk yapıtlardan biridir.
Araştırmada içerik analizi yapılmış ve elde edilen bulgular “Konuşmanın Özellikleri, Etkileyici Konuşmanın Nitelikleri,
Konuşmaya Dair Uyarılar” başlıkları altında toplanmıştır. Etkileyici Konuşmanın Nitelikleri bölümünde alt temalara ulaşılmış ve
bu temalar -Tatlı Dil ve Nezaket Kuralları, Ses Özellikleri, Düşünerek Konuşma ve Doğru Sözlü Olma, Yerinde ve Zamanında
Konuşma, Konuşma Yöntem ve Teknikleri, Konuşmada Üslup- metinlerden alınan hikâye ve dizelerle desteklenmiştir.
Araştırma sonucunda Gülistan adlı eserin konuşma sanatının incelikleri konusunda okuyucuya rehber olacağı, Türkçe eğitiminin
temel becerilerinden olan konuşma etkinliğine katkı sağlayacağı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Konuşma sanatı, Sadî Şirâzi, Gülistan, konuşmanın temel ilkeleri.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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1. GİRİŞ
Gülistan, Sadî Şirâzi’nin kaleme aldığı iki önemli eserden- diğeri Bostan- biridir ve toplam
sekiz bölümden oluşmaktadır: Padişahların Gidişi, Dervişlerin Ahlakı, Kanaatin Üstünlüğü,
Susmanın Yararları, Aşk ve Gençlik, Dermansızlık ve Yaşlılık, Terbiyenin Etkisi ve Sohbet
Âdâbı. Sadî Şirâzi hayatı anlama, doğru ve düzgün yaşama konusunda insana ışık tutmasını
ümit ettiği bu bölümleri birer cennet kapısı gibi görür ve okuyucuyu sıkmamak adına kitabın
düzeni ve bölüm başlıkları konusunda kısa anlatımı yeğlediğini belirtir. Gülistan ele aldığı
konular ve içerdiği mesajlarla okunması zevkli bir ahlak kitabıdır. Gülistan’ı Türkçeye
çevirmiş olan Kanar (2013: 11-12) bu eserin Türkler tarafından beğeniyle karşılandığını,
Osmanlı öğretim kurumlarının her kademesinde okutulduğunu, iyi anlaşılabilmesi için
Gülistan’a şerhler yazıldığını belirtir. Ayrıca Sadî’nin kendinden önce yaşamış şair ve
yazarlardan alıntılar yapmadığını, eserinin baştan sona orijinal olmasını istediğini, ayet,
hadis, menkıbe ve büyük insanların sözlerinden yararlandığını anlatır. Sadî’nin gezip gördüğü
yerler, tanıştığı insanlar, girdiği farklı çevreler ve okuduğu kitapların kendisine zengin bir
malzeme sunmuş ve Gülistan bir bakıma geniş bir kültür coğrafyasının sosyolojik,
antropolojik ve folklorik yapısının aynası olmuştur. Araştırmacı; eserin oluşumu, niteliği ve
bıraktığı etki bakımından ise şu tespitlerde bulunur:
“Müjdecisi olduğu Şirazlı Hafız’ı bir yana bırakırsak, Fars edebiyatının en güçlü
şairi, en büyük gazel üstadıdır Şirazlı Sadî. Her sözü, her hikâyesi, her beyti
bilgelik dolu.
Gülistan gibi bir başyapıtı yazacak duruma gelene kadar hangi aşamalardan geçti
Sadî? Bağdat’ta on üçüncü yüzyıl dünyasının en büyük üniversitelerinden birinde
çok üstün nitelikli hocalarda yetişti; öğrendiklerini, ardından otuz yıl sürecek
seyahatlerde görüp yaşadıklarıyla birleştirdi, yoğurdu, işledi ve “makâme”
türünde bunu sanatlı bir dille kâğıda döktü.” (Sâdi-i Şirâzi, 2013: 11)
Sadi ömrünün önemli bir kısmını harcadığı ve özlü sözler, fıkra, öykü, şiir, eski padişahların
hayatlarıyla bezediği kitabının yazılış amacını “bizden söz kalıbında bir iz bırakması. Çünkü
hayat ebedî değil.” (2013: 25) sözleriyle özetler. Sadi eserini bir güle değil, gül bahçesine
benzetmiştir. Çünkü gül bahçe çiçekleri gibi dayanıksızdır; oysa hazan rüzgârlarının
yapraklarına zarar veremeyeceği, zamanın akıp geçişinin bahar sevincini güz öfkesine
çeviremeyeceği Gülistan(2013: 22), Sadi için en uygun ifadedir.
“Bir tabak gül ne işe yarar?
Benim Gülistan’ımdan al bir gül yaprağı.
Gülün ömrü beş altı gün;
Bu Gülistan ise kalır hep taze.” (2013: 22)
Sadi’nin eserinde üzerinde durduğu konulardan biri konuşma sanatıdır. Yazar konuşmanın
insanı hayvandan ayıran bir meziyet olduğunu, güzel ve doğru konuşma sanatının küçük
yaşlardan itibaren verilmesi gerektiğini dile getirir. Kitabına isim bulduktan sonra yazarın
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ağzından dökülen “O gün, güzel konuşanların işine yarayacak ve yazarların belagatini
artıracak şekilde kaleme aldığım, iyi geçinme ve konuşma âdâbına ilişkin müsveddelerimi
temize çektim. (2013: 22)” sözleri Gülistan’ın konuşma eğitimine verdiği önemin bir diğer
göstergesidir. Ünalan’a göre (2006: 96) güzel konuşan kimse, diğer insanlar üzerinde etki
bırakır; hiç kimse bu etkiden kendini kurtaramaz. Hoş sohbet dediğimiz kişiler kalplere kadar
uzanan yollar bulur ve kendini sevdirmesini bilir.
Duygu ve düşüncelerin dil aracılı ile aktarılması olarak tanımlanan konuşma bir yönüyle
insan için yaşamsal önem taşırken, bir yönüyle de Türkçe öğretiminin temelini oluşturur
(Aktaş ve Gündüz, 2011: 99). Konuşma dersleriyle varmak istenilen amaç gençlerin düşünce,
kanı ve duygularını tam olarak, konuya uygun bir biçimde ve sesle doğru bir dille bildirmeye
alıştırmaktır (Göğüş, 1978: 176-177). Konuşma, düşüncenin seslendirilmesi, sözün ifade
edilişidir. İnsanın bir yansıması ve dışavurumu olarak da tanımlanan bu eylem sözlü
anlatımda bir araç, araç olarak değerlendirilmesinde de bir amaç niteliği taşır. Konuşmanın
doğru ve etkili olmasında nefes, gırtlak, ses telleri, dil, damak, geniz, diş, dudak gibi organların
doğru kullanılması gerekmektedir (Gedizli, 2006: 12-13).
İyi ve güzel konuşmayı başlı başına bir sanat olarak gören ve bu etkinliğin doğuştan çok
sonradan kazanılan kişisel becerilerle geliştirildiğini dile getiren Yalçın konuşma sanatının en
güzel biçimde yürütülmesi için şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgular (2001: 195200).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Geniş kültür sahibi olmak gerekir.
Dilin kuralları ve incelikleri iyice bilinmelidir.
Konuşmada gözlemci ve araştırmacı olmak önemlidir.
Konuşmanın mantıksal yapısı güçlü olmalıdır.
Konu seçimine özen gösterilmelidir.
Konuşma kusurlarını işlemekten kaçınılmalıdır.
Sesi gerektiği gibi kullanmak önemlidir.
Dinlemesini bilmek gerekir.
Davranışlara dikkat edilmelidir.
Konuşacak kişi heyecanını yenip kendisine güvenmelidir.
Konuşma dinleyenlerin durumlarına (yakınlık derecesi, yaşı, öğrenim durumu vb.)
göre olmalıdır.
Yapılandırmacı eğitim anlayışına dayanan Türkçe Öğretim Programı’nda konuşma becerisiyle
ilgili olarak şu görüşlere yer verilmektedir (MEB, 2006: 6):
Konuşma; bireyin sosyal hayatında iletişim kurmasını, bilgi ve birikimlerini
paylaşmasını, duygu, düşünce, hayal ve gözlemlerini ifade etmesini sağlayan en
etkili araçtır. Programda, konuşma becerisinin geliştirilmesiyle; öğrencilerin
Türkçenin estetik zevkine vararak ve zengin söz varlığından faydalanarak
kendilerini doğru ve rahat ifade edebilmeleri, sosyal hayatta karşılaşacakları
sorunları konuşarak çözebilmeleri,
yorumlayıp değerlendirebilmeleri
amaçlanmaktadır.
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Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ikinci beceri olarak yer alan konuşma, 5 amaçtan Konuşma Kurallarını uygulama, Sesini ve beden dilini etkili kullanma, Hazırlıklı konuşmalar
yapma, Kendi konuşmasını değerlendirme, Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığını
kazanma- ve bu amaçların altında sıralanan 42 kazanımdan oluşmaktadır. Konuşma ile ilgili
kazanımların gerçekleştirilmesi sürecinde başvurulacak yöntem ve teknikler ise şöyledir:
İkna Etme, Eleştirel Konuşma, Katılımlı Konuşma, Tartışma, Kendisini Karşısındakinin Yerine
Koyarak Konuşma (Empati Kurma), Güdümlü Konuşma, Kelime ve Kavram Havuzundan
Seçerek Konuşma, Serbest Konuşma, Yaratıcı Konuşma, Hafızada Tutma Tekniği (MEB, 2006:
19-64).
Göğüş’e göre (1978: 174) düşüncenin doğması ve bildirilmesi bakımından konuşma, kişisel
bir etkinlik olsa da, sözün hemen her zaman başkalarına yöneltilmesi bakımından
toplumsaldır ve eğitim-öğretimin temel yoludur. Özdemir’in de belirttiği gibi insanların
birbirleriyle ilişkilerini düzenlemelerinde, insanlığını kazanmasında, düşünme gücünü
geliştirerek kültür ve uygarlığı ortaya çıkarmasında sözlü anlatımın büyük rolü vardır. Bu
anlatımın etkili bir araç olarak kullanılması sözün gücünü tanımayı gerektirir; çünkü ustaca
kullanılan bir sözün gücüne sınır çizilemez (Özdemir, 1999: 214). Konuşma sanatı tarih
boyunca üzerinde konuşulan konulardan biri olmuştur. Batı’da her yüz yılda hitabet
sanatında otorite oldukları kabul edilen kimselerin kitapları yayımlanmış ve bu kitaplardaki
doktrinler konuşma prensipleri olarak okullarda öğretilmiştir. Hitabet konusunda eserler
verenlerin listesine bakıldığında bu kimselerin tarih sayfalarına “büyük” olarak geçmiş
insanlar olduğu görülmektedir. Yunanistan’ın filozoflarından Plato ve Aristo, Hitabet
Müessesesi adlı on iki ciltlik eserin müellifi Quintilan, Romalı tarihçi Tasitis, Rönesans
bilginlerinden Erasmus, İngiliz filozofları Thomas Hobbes ve Francis Bacon, Fransız papazı
Fenelon hitabet sanatı üzerine eser veren kişiler arasındadır (Muallimoğlu, 2011: 3-4).
Gülistan, Fars edebiyatının önemli şahsiyetlerinden olan Sadi Şirazi’nin konuşmaya yönelik
öğretilerini ortaya koyan önemli bir eserdir. Bu çalışmada Sadî Şirâzi’nin Gülistan adlı eseri
Türkçe eğitiminin anlatıma dayalı becerilerinden olan konuşma etkinliği bakımından
incelenecektir.

2. YÖNTEM
Araştırmada içerik analizi yapılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e göre (2013: 259) içerik analizinde
temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde
bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek
yorumlamaktır. Bu çalışma Gülistan eserinde konuşma sanatına ilişkin kavram ve temaları
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Şark klasikleri arasında yerini alan Gülistan’ın geçmişten
günümüze kadar pek çok çevirisi yapılmıştır. Araştırmada Mehmet Kanar’ın Türkçeye
kazandırdığı çeviri (Sâdi-i Şirâzi, 2013) esas alınmıştır. Gülistan aynı zaman da birçok
araştırmaya da konu olmuştur. Bu çalışmalar daha ziyade eserin eğitim değeri veya çeviri
diliyle ilgilidir. Taymas (1955) Seyf-i Sarayi’nin Gülistan çevirisi üzerine durmuş ve
mütercimin eserin aslına pek bağlı kalmadığını, bazı kısımları atladığını dile getirmiştir.
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Ceyhan (2007) terbiye ilmine dair ve biyografiye ait eserleriyle tanınmış bir şair ve yazar
olan İbrahim Alâeddin Bey’in 1925 yılında bir terbiye dergisinde yayımlanmış olan “Terbiye
Nokta-i Nazarından Gülistan” başlıklı yazısını yeni harflere çevirdiği aslıyla ve günümüz
Türkçesine aktarılan şekli ile takdim etmiştir. Ceyhan, İbrahim Alâeddin Bey’in kaleme aldığı
bu makalede Gülistan’ın eğitim değerine vurgu yaptığını belirtir. Kaya (2012) Sudi’nin Şerh-i
Gülistân’da Şem’i’ye yönelttiği eleştiriler üzerinde durur. Sûdî, Şerh-i Gülistân′da kendinden
önce Gülistân′a şerh yazanlarla ilgili yaklaşık bin beş yüz yerde eleştirilerde bulunmuştur.
Eleştirilerin hedefindeki isimlerden birisi de Şarih Şem′î′dir. Araştırmacı, Sûdî’nin
eleştirilerini “Sağlam Nüshalara Muhalefet Etmekle İlgili Eleştiriler, Anlamla İlgili Eleştiriler
ve Dilbilgisi, Üslûp ve Nazım Şekilleri ile İlgili Eleştiriler olmak üzere üç ana başlık altında
sınıflandırmıştır. Güven (2014) Gülistan ve Bostan eserlerini değerler eğitimi bakımından
incelemiş ve hoşgörü kavramının en sık rastlanan değer olduğunu; her iki eserde de ulusal
değerlerin yer almadığını tespit etmiştir. Bu çalışma ise Gülistan’ın konuşma eğitimine
yönelik katkılarını Türkçe Öğretim Programı’nda (2006) belirtilen amaç ve kazanımlar
çerçevesinde ele alması bakımından önemlidir. Sadî Şirâzi’nin konuşma sanatı bakımından
ortaya koyduğu ilkeler şöyledir:

3. BULGU VE YORUMLAR
3.1. Konuşmanın Özellikleri
Duygu, düşünce ve kişiliğinin bir yansıması olan konuşma; aynı zamanda insanın bilgisinin ve
cehaletinin; ayıbının ve hünerinin göstergesidir. Bu yüzden önemli konumlarda bulunan
kimselerin konuşurken daha hassas davranmaları gerekir. Konuşma, insanları birbirine
düşüren ve birbiriyle kaynaştıran da sosyal bir ağdır. Herkes aynı dili konuştuğu kişilerle
iletişim kurar.
“Yüzlerce âlim nefret eder cahilden;
Cahil de korkar hep âlimden.
Sofunun biri rindlerin eğlence meclisindeydi.
Bu arada dedi Belhli bir dilber;
Değilsin bizden memnun;
somurtma.
Sen de aramızda acısın
apacı!” (2013: 160)
Konuşulanlardan çıkarılan dersler insana bilgi ve tecrübe kazandırır. Konuşma aynı zamanda
insan ilişkilerini belirler. Kimi zaman dostluğa köprü kurarken kimi zaman da düşmanlığa
kapı aralar.
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3.2. Etkileyici Konuşmanın Nitelikleri
3.2.1. Tatlı Dil ve Nezaket Kuralları
Türkçe Öğretim Programı’nda (MEB, 2006: 19) “Konuşma kurallarını uygulama” ilkesine
bağlı olarak “Konuşmada nezaket kurallarına uyar.” ifadesi yer almaktadır. Tatlı dilin
önemine vurgu yapan Sadî Şirâzi bu kazanıma ilişkin olarak Hüma Kuşu örneğini verir:
“Kemik yeyip hiçbir canlıyı incitmediği için hüma kuşu bütün kuşlardan şereflidir.”
(2013: 44)
Yazar; insana sevgi ve yumuşaklıkla davranılması gerektiğini ve işkenceyi tasvip etmediğini
şu sözlerle anlatır:
“Barışık olmak istersen düşmanla, ardından kötü sözler etse de, sen onun yüzüne
karşı iyi şeyler söyle. İnsanları inciten, diliyle incitir ya; sen de acı sözler duymak
istemezsen, iyilikle tatlandır onun ağzını.” (2013: 54)
İnsanları incitmemek gerektiğini belirten Sadî Şirâzi İskender’in asıl büyüklüğünün halkını
muhabbetle kucaklamasından ileri geldiğini şu hikâye ile anlatır:
“Büyük İskender’e sordular:
-Doğudaki ve Batıdaki ülkeleri ne ile aldın? Önceki padişahların hazineleri, toprakları
ve askerleri seninkinden fazlaydı. Yine de bu kadar fetih yapmak onlara nasip
olmamıştır.
-Tanrı’nın yardımıyla aldığım ülkelerin halklarını incitmedim ve padişahlarını iyilikle
yâd ettim.” (2013: 66)
İnsanları üzen ve kıranın başkaları tarafından da aynı durumlara maruz kalabileceğini
anlatan yazara göre asıl yiğitlik kötü konuşmak, kaba davranmak değil, tatlı dilli olmaktır:
“Bırak pehlivanlık ağzını,
yiğitlik davasını
Acizsen aşağılık nefis elinde
İster erkek ol,
ister kadın;
fark nerede?
Geliyorsa elinde,
Bir ağzı tatlandır.
Bir ağıza yumruk indirmek
değil mertlik.” (2013: 100)
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Kaba söz ve davranışları eleştiren yazar; öfkeden ve kırıcı konuşmalardan uzak durulması
gerektiğini salık verir. Ağır sözler düşmanlığa sebep olurken, tatlı dil ve güleryüz kavga
kapısını kapatır. Sadî Şirâzi’ye göre kalp kırmaktansa hiç konuşmamak daha iyidir.
“Her gördüğünü sokan yılan mısın sen?
Konduğu yeri harabeye çeviren baykuş musun sen?
…
Geldikçe elinden, dağlama hiçbir yüreği.
Yürekten gelen ah yerle bir eder dünyayı.” (2013: 56)
Gülistan’da affetme, hoş görme ve selamlaşma gibi nezaket kuralları üzerinde de durulur.
Padişah da olsa bir dervişin selamından mahrum kalan kişinin alınabileceğini belirtir. Ayrıca
sosyal statüsü ne olursa olsun insanın hatalı olduğu durumlarda özür dilemesini bilmesi
gerektiğini şu örnekle vurgular.
“Sana her an kerem eden biri, bir ömür iyilikten sonra bir kez sitem ederse, hoş
gör onu.
Padişah onun hakbilirliğini takdir etti, hil’at ve nimet bağışladı. ‘Suçun olmadığı
halde seni incitmekle hata ettim.’ diyerek özür diledi.” (2013: 54)
3.2.2. Ses Özellikleri
Programda (MEB, 2006: 20) “Sesini ve beden dilini etkili kullanma” ilkesine bağlı olarak
nitelikli bir sesin özellikleri üzerinde durulur. Konuşurken nefesini ayarlayamamak, işitebilir
bir sesle konuşmamak, kelimeleri doğru telaffuz etmemek, gereksiz sesler çıkarmak, uygun
yerlerde vurgu, tonlama ve duraklar yapmamak, yapmacıktan, taklit ve özentiden uzak bir
sesle konuşmak ses kalitesini düşüren durumlar olarak belirtilir. Sadî Şirâzi bu yargıyı
desteklercesine iletişimde ses güzelliğine dikkat çeker. Kötü sesle yapılan konuşmaların
insanı rahatsız ettiğini söyler. Bu tür insanların faydalı bilgiler verseler bile, insana itici
geldiğini anlatmaya çalışır:
“Çirkin sesli bir hatip sesini güzel sanır ve vara yoğa bağırır dururdu. Sesi karga
bağırtısına benzerdi.
Bağırmaya görsün hatip eşekçe,
Ebu’l-fevâris gibi.
Karıştırır ortalığı, yıkar Fars’ın Istahr kalesini.” (2013: 144)
Sadî Şirâzi suyu akmaktan, kuşu uçmaktan alıkoyan davudî sesin insanların gönlünü
fethettiğini dile getirir. Yazara göre insanlar güzel sesli kişiler karsısında mest olmakta ve ona
yardım etmek için elinden geleni yapmaktan çekinmemektedirler.
“Kulağım meftun güzel sese.
Kim dokunur iki telli saza?
….
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Ne hoştur yumuşak, hazin ses!
Sabah şarabı içen mestlerin
kulağındaki ses.
Güzel yüzden iyidir güzel ses.
Birinden nefis haz alır
öbüründen ruh kuvvet.” (2013: 128)
Sadî Şirâzi sesin doğru kullanılmasını gerekli görür. Ona göre konuşan kişi ne bağırarak ne de
kısık sesle konuşmalıdır. Kişi topluluk önünde ton, tonlama, vurgu, ritim gibi ahengi sağlayıcı
ögelere dikkat etmek zorundadır. Çünkü bu ögeler okunan metne bakışı etkileyen
durumlardır. Yazar usulüne uygun okunmayan kutsal metinlerin bile insanı dinden
soğutabileceğini şu hikâye belirtir.
“Çirkin sesli biri yüksek sesle Kur’an okuyordu. Oradan geçen bir gönül erbabı sordu:
-Aylığın kaç para senin?
-Hiç.
-Niçin bunca zahmete giriyorsun peki?
-Allah rızası için okuyorum ben.
-Allah rızası için okuma sen?
Böyle Kur’ â n okursan sen,
Müslümanlığın revnakını silersen sen.” (2013: 145)
3.2.3. Düşünerek Konuşma ve Doğru Sözlü Olma
Programda (MEB, 2006: 19) “Konuşma kurallarını uygulama” amacına bağlı olarak
konuşmada sebep-sonuç ve amaç-sonuç ilişkisinin kurulması; olay ve bilgilerin sıraya
konularak anlatılması esas alınır. Sadî Şirâzi de bu ilke çerçevesinde konuşulacak konunun
bir mantıksal süreçten geçirildikten sonra aktarılmasını doğru bulur. Yazara göre sözün
doğruluğu, düşünerek konuşmaktan geçer.
“Nasıl önce temel atılır, sonra üstüne duvar örülürse, aynı şekilde önce düşünmeli,
sonra konuşmalı.” (2013: 25)
Konuşma eğitiminin küçük yaşlardan itibaren vermeye başlamasının önemine değinen yazar
iyi davranış ile konuşma arasındaki ilişkiye dikkat çeker. İtaatsizlik, küstahlık gibi olumsuz
hasletlere geç kalınmadan müdahale edilmesi gerektiğini ifade eder:
“Cibilliyetsiz olanı eğitmek kubbe üstünde ceviz durdurmaya benzer. Temeli
kötü olan, iyilerin eğitim ışığından etkilenmez.” (2013: 33)
Yazar yalan söylemenin eleştirisini yaparak doğruluna emin olmadığımız şeyleri
konuşmamamız gerektiğini vurgular. İnsan, hayati bir tehlike söz konusu olmadıkça yalana
başvurmamalıdır.
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“İyi bilmiyorsan sözünün doğruluğunu
Onu söylemek için açma sakın ağzını.
Doğru söyleyip düşeceksen zindana,
Kurtulmak için zindandan, söyle sen yalan.” (2013: 235)
Dürüstlük Gülistan’da önemli bir değer olarak yer alır. Sadî Şirâzi doğru söylemek yerine
susmayı tercih eden, hak ve hukuku unutan insanları şu sözlerle gerçeğe davet eder:
“Dürüstlük kazandırır Tanrı rızasını.
Kimse görmedim dürüstlük yolunda kaybolan.” (2013: 45)
3.2.4. Yerinde ve Zamanında Konuşma
Sadî Şirâzi konuşmanın yerinde ve zamanında yapılması gerektiğini savunur. Dürüstlük gibi
susmak da bir erdemdir; fakat konuşulması gerektiği yerde susmak ya da susmak gerektiği
yerde konuşmak yanlış bir davranıştır.
“Ey akıl sahibi;
bilir misin
ağzındaki dil nedir?
Hüner sahibinin hazine kapısının anahtarı
Olunca kapın kapalı
nasıl bilinir
mücevherci mi
tuhafiyeci mi?
Akıl sahipleri edep sayarlar susmayı
Ama konuşmaya çalış gerektiğinde.
Zarar verir iki şey akla:
Konuşulacak zamanda susmak;
Susulacak zamanda konuşmak.” (2013: 21)
Sadî Şirâzi yersiz konuşmalardan rahatsızlık duyar ve bu tür konuşmaların toplum nezdinde
insanların değerini düşürdüğünü belirtir. İnsanın saygınlığını azaltan bir diğer durum ise
konuşanın sözünü kesmektir. Gülistan’da “Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla
dinler; Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler; Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş
bildirmek için uygun zamanda söz alır.” (MEB, 2006: 13) kazanımlarını destekleyen telkinler
yer alır. Yazar konuşmayı tamamlayan bu becerinin önemine vurgu yaparak dinlemesini
bilmeyen kişileri cahil olarak niteler:
“Cevap vermez akıllı insan
Kendisine soru sorulmadıkça
Doğru olsa da diyeceği laf
Derler onun sözüne ‘Ne boş laf!’ ” (2013: 235)
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“Sohbet Âdâbı’nda” olduğu gibi “Susmanın Yararları “bölümünde de “dinleme” becerisine
dikkat çekilir. Sadî Şirâzi dinlemesini bilmek ile doğru ve güzel konuşmayı bir zincirin iki
halkası olarak görür; çünkü doğru düşünemeyen, başkasına saygısı olmayan, yalnızca kendi
söyleyeceklerine odaklanan kişiler kendi değerini düşürdükleri gibi konuşma sanatının da
güzelliğini yok etmektedirler.
“ ‘Bir başkası konuşurken, daha söz bitmeden lafa giren kişi dışında kimse
cahilliğini göstermez.
Efendi! Lafın bir başı var,
sonu var bir de.
Laf arasında laf karıştırma.
Doğru düşünen,
aklı başında,
kültürlü biri
Konuşmaz, karşı taraf susmadan.’ ” (2013: 142)
3.2.5. Konuşma Yöntem ve Teknikleri
Türkçe Öğretim Programı’nda (MEB, 2006: 21) “Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.”
kazanımına bağlı olarak birbirinden farklı 10 yöntem ve tekniğin -ikna etme, eleştirel
konuşma, katılımlı konuşma, tartışma, kendisini başkasının yerine koyarak konuşma,
güdümlü konuşma, kelime ve kavram havuzundan seçerek konuşma, serbest konuşma,
yaratıcı konuşma ve hafızada tutma tekniği- ismi geçmektedir (MEB, 2006: 63-64). Gülistan’
da ise genel olarak soru sorma, ikna ederek konuşma, tartışma ile eleştirel konuşma yöntem
ve teknikleri üzerinde durulur. Sadî Şirâzi’ye göre konuşma sanatında soru sormaktan
çekinmemek gerekir; çünkü bilge kişilerin fikirleri, tecrübeleri insana yol gösterir. Sadî Şirâzi
bu konuda Muhammed-i Gazali’yi örnek gösterir. İslam düşünürünün “İlimde bu makama
nasıl geldin? sorusuna “Bilmediğimi sormaktan çekinmeyerek,” cevabını verdiğini söyler:
“Gösterirsen nabzını bir doktora
Afiyet umudun muvafık olur bir akla.
Sor bilmediğini;
Sormanın düşkünlüğü
Kılavuz olur sana
bilginin üstünlüğünde.” (2013: 233)
Sadî Şirâzi söylenenleri sonuna kadar dinledikten sonra soru sorulması gerektiğini doğru
bulur. Çünkü sorunun cevabı anlatılanlar gizli olabilir. Fevri davranmak ya bizim iyi bir
dinleyici olmadığımızı ya da anlatılanları kavrama yeteneğine sahip olmadığımızı gösterir:
“Baktı ki Lokman
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muma dönüyor mucizeyle.
Sormadı ‘Ne yapıyorsun?’ diye.
Anlayıverdi hemen
Sormadan da öğreneceğini.” (2013: 233-234)

Sadî Şirâzi bilginin tartışılması gerektiğini belirterek etkili bir konuşmanın ancak eleştiriyle
hak ettiği değeri bulacağını savunur.
“Bakıp sözlerinin güzelliğine
Kanma cahilin övgüsüne.
Güvenme kendi zannına.” (2013: 218)
Yazar, tartışmanın kuralları konusunda oldukça hassas davranır. İnsanoğlunun başkalarının
fikirlerine saygı duymayan kişilerle tartışmamasını, onlarla polemiğe girmemesi gerektiğini
belirtir. Çünkü bu tür konuşmalar yeni fikirlere kapı aralamadığı gibi kişinin de canını sıkar.
Gülistan’da seviyeli tartışmaların bilgi ve birikime sahip, olgun ve yeniliklere açık kişiler ile
yapılabileceği anlatılır.
“Aklı başında iki kişi kin gütmez,
birbiriyle çekişmez.
Bilgili insan bir hödükle uğraşmaz.
Nefretle ederse kaba söz bir cahil,
Akıllı insan alır gönlünü yumuşakça,
usul usul.
Halden anlar iki kişi korur mesafeyi.
İncelse de kıl gibi aradaki ilişki.
Olsa biri serkeş,
öbürü yumuşak huylu,
yaparlar aynı şeyi.
Olsa iki taraf da zırcahil,
koparırlar zinciri dahi.” (2013: 141)
“Üç şey kalıcı olmaz: Ticaretsiz mal, tartışmasız ilim, siyasetsiz ülke” (2013: 211) diyen Sadî
Şirâzi bir fikri savunurken yahut birilerini suçlarken kanıtlardan hareket edilmesi gerektiğini
dile getirerek konuşma eğitiminde gerçeklik ile nesnellik arasındaki bağa dikkat çeker. Bilgi
ve delille bağlı kalmadan konuşan kişilerin saçmaladığını ve kendini küçük düşürdüğünü
belirtir.
“Güzel konuşan, bakıp atma sakın kalkanını
Yoktur zira onda eğreti mübalağadan başkası.
Bilgili olmaya bak sen zira
seci yapıp konuşan
Benzer kapısında silah, içi bomboş kaleye.” (2013: 203)
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Yazara göre, insanları ikna etmek süslü ve sanatlı anlatımlarla değil; savunulanları gözlem ve
deneyimlere, okunan kitaplara, örnek olaylara, bilge kişilerden yapılan alıntılara, ayet, hadis
ve menkıbelere dayandırmakla gerçekleşir. “Her kelimesini kabul edeceğinden emin olmadıkça
padişaha birinin ihanetinden söz ederim deme. Yoksa kendi kuyunu kazarsın. (2013: 217)”
ifadeleri kişinin savunduğu ya da çürütmek istediği düşünceleri kanıtlara dayandırması
gerektiğini anlatır.
3.2.6. Konuşmada Üslup
Sadî Şirâzi’ye göre konuşulacak konu insanı sıkacak uzunlukta olmamalı, gereksiz ayrıntılar
içinde kaybolmamalı; kısa ve öz ifadelerle dile getirilmelidir. Yazarın bu tercihi eserin
görünümünde ve içeriğinin düzenlenişinde de kendini gösterir. Kitaptaki her bir bölümün gür
ağaçlı bir bahçenin sekiz kapılı cennetine benzetildiği Gülistan’da okuyucunun sıkılmaması
adına kitap düzeni ve bölüm başlıkları kısa tutulmuştur.
Eserde öne çıkan bir diğer husus ise konuşurken samimi ve doğal olunması gerektiğidir;
çünkü abartılı cümleler konuşanın değerini düşürür, sözün inandırıcılığını yok eder. Bununla
beraber kişi akıllı ve bilge sözler söylemeli, bilgiçlik taslamaktan uzak durmalıdır.
Konuşurken ne çok sert ne de yumuşak olunmalıdır. Sadi bu durumun gerekçesini şu sözlerle
anlatır:
“İyi olur sertlik ve yumuşaklık bir olursa
Hem kesip biçen hem merhem koyan hacamatçı gibi.
Akıl sahibi tutmaz
hem sertlik
hem yumuşaklık yolunu
Yoksa düşürür kendi kadrini.
Ne çıkarır kendini göklere
Ne indirir kendini birden yerlere.” (2013: 215)
Yazara göre konuşmalarda sözcük ve cümle tekrarlarına yer verilmemelidir. Düşünceler aynı
olsa bile farklı ifadelerle dile getirilmelidir. Bu durum programda belirtilen “Tekrara
düşmeden konuşur.” (MEB, 2006: 19) kazanımı ile doğrudan ilişkilidir.
“Sözün hoşa gitse, şirin olsa
Tasdik ve beğeniye layık olsa,
Dedin mi bir kere, deme bir daha.
Helva bir kez yenir zira, yenmez bir daha.” (2013: 142)
3.3. Konuşmaya Dair Uyarılar
Sadî Şirâzi, insanların bilgili olduğu konular hakkında konuşmasını öğütler; çünkü kendisine
yöneltilen sorulara cevap veremeyen kişi utanç verici bir duruma düşebilir. Bunun için
“Konuşma konusu hakkında araştırma yapar; Konuşmasını bir ana fikir etrafında planlar; Ana
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fikri yardımcı fikirlerle destekler; Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını
kullanır; Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar yapar; Konuşma sırasında sorulan
sorulara açık, yeterli ve doğru cevaplar verir.” (MEB, 2006: 21) kazanımlarına özen
göstermek gerekir.
“Duymadın mı
sûfînin biri
çivi çakıyordu ayakkabısına birkaç
Derken tuttu kolunu bir subay:
Gel hele,
atımın nalını çak.” (2013: 140)
Gülistan’da her güzel söze aldanılmaması gerektiği anlatılır.
Yazar, “Sıkıntılarını,
eksikliklerini herkesle paylaşma ve düşmanın bile olsa arkasından ileri geri konuşma; çünkü
dost dediğin günün birinde düşmanın; düşmanın ise dostun olabilir.” mesajını vermeye
çalışır. Ona göre, istemediğimiz sözlerin başkaları tarafından duyulması istenilmiyorsa
konuşma kısık sesle yapılmalıdır.
“Konuşurken dostlarınla kıs sesini
Ki hunhar düşman olmasın kulak misafiri.
Konuşurken uyanık ol duvar dibinde
Olmasın sakın bir kulak
duvarın öte dibinde.” (2013: 213)
İnsan ilişkilerinde güvenin zedelenmemesi için başkalarına ait bilgileri açıklamamız, onların
kusurlarını ifşa etmemiz gerekir. Sadi, sır saklamasını bilen kimseleri “dirayetli kişiler”
olarak görür.
“Dirayet sahibi söylemez her ağzına geleni
Şahın sırrı için kaybetmeye değmez başını.” (2013: 142)

4. SONUÇ
Sadî Şirâzi 13. yüzyıl Fars edebiyatının önde gelen şair ve yazarlarındandır. Toplam sekiz
bölümden oluşan ve her biri farklı isimlerle adlandırılmış olan Gülistan nazım ve nesirle
yoğrulmuş kısa hikâyelerden oluşmakta ve bu özelliğinden dolayı konuşma becerisine dair
ilkeleri de yine sanatsal bir üslupla ortaya koymaktadır. Sadî Şirâzi’nin seyahatlerinde elde
ettiği bilgi ve birikimler insana yol gösterecek evrensel değerlerle yoğrulmuştur. Bu
çalışmada Sadî Şirâzi’nin Gülistan adlı eseri konuşma sanatı bakımından incelenmiş ve
inceleme sonucunda şu tespitlere ulaşılmıştır:
Kitabın ilk sayfalarında Gülistan’ın yazılış amacını “söz kalıbından bir iz bırakmak” olarak
belirten yazar eserin ortaya çıkış nedenini açıklarken böylelikle konuşma sanatına verdiği
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önemi de dile getirmiş olur. Sadî Şirâzi’nin konuşma sanatına yönelik telkinleri kitabın
geneline dağılmıştır; fakat buna karşın “Susmanın Yararları” ve “Sohbet Âdâbı” bölümleri
yazarın bırakmak istediği izin en önemli düzlemleri olur. Bu başlıklar aynı zamanda yazarın
konuşma ve dinleme arasındaki ilişkiye de dikkat çekmek istediğini anlatır. Gülistan eserinin
öne çıkan özelliklerinden biri de yazarın söz sanatlarından yararlanmış olmasıdır. Ağızdaki
dili hazine kapısının anahtarına doğru konuşmaları ise bir mücevhere benzeten yazar insanın
asıl değerinin konuştukları ile ortaya çıktığını belirterek konuşma sanatı ve kişilik arasındaki
yakın ilişkiye dikkat çeker. Sadî Şirâzi’ye göre bu ilişki bireyin değerini belirlemekle birlikte
onun sosyal statüsü konusunda da rol oynar.
“Konuşmanın Özellikleri” başlığı altında bu sanatın toplum ilişkilerinde belirleyici bir rol
oynadığı; konuşanının kişiliği, birikimi, yeteneği ve niyeti konusunda insana bilgi verdiği,
konuşulanlardan çıkarılan derslerin bireye yol gösterdiği anlatılır.
Sadî Şirâzi “Etkileyici Konuşmanın Nitelikleri” bahsinde tatlı dil ve nezaket kurallarının, ses
güzelliğinin, doğru sözlülüğün, yerinde ve zamanında konuşmanın önemine değinir. Ayrıca
konuşulan konu ile ilgili soru sormak, savunduğu ya da eleştirdiği konuları bilgi ve belgelere
dayandırmak, tartışma adabını bilmek onun öngördüğü durumlardan bazılarıdır.
“Konuşmaya Dair Uyarılar” bölümünde ise konuşulan her söze inanılmaması, farklı ve yeni
düşüncelere kapalı kişilerle tartışmaya girişilmemesi gerektiği anlatılır. Sadî Şirâzi’ye göre
tartışma ancak eleştirel bakabilen ve fikirlere hoşgörüye yaklaşan kişilerin yapabileceği bir
etkinliktir. Yazarın “akıllı ve bilge” dediği bu kişiler savunduklarını bilgi ve belgelere
dayandırdıkları gibi uzmanı olmadığı konular hakkında da görüş bildirmekten çekinirler.
Ünalan’a göre (2006: 96-97) Acılarımızı, sevinçlerimizi, bilgi ve becerilerimizi hep konuşma
aracılığıyla anlatırız. Başarılı olmak isteyen herkes için doğru ve güzel konuşma, başarının ilk
basamağıdır. Türkçe dersleri, öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı
olduğu oranda amacına ulaşmış olur. Bu bağlamdan hareketle, Gülistan eserinin konuşma
sanatının inceliklerini kavratmak konusunda okuyucuya yol göstereceğini söylemek
mümkündür.
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VON DER SPRACHLOGIK ZUR FREMDSPRACHENLEHRE
FROM LANGUAGE LOGIC TO LANGUAGE TEACHING1
Yusuf ŞAHİN2
ZUSAMMENFASSUNG
Ziel dieser Studie ist von der Sprachlogik ausgehend die Gründe der Probleme der türkischen sowie der deutschen Sprachlerner
bei der Wortwahl und beim Satzbau beider Sprachen, des Deutschen und des Türkischen, herauszufinden und sie unter
sprachwissenschaftlichem Aspekt syntaktisch und semantisch zu begründen. In dieser Studie wurde die Einwirkung der Ziel-und
Muttersprachenlogik der Lerner auf das Fremdsprachenlernen und –lehren untersucht. An dieser Studie nahmen 39 Studenten
teil, die in der Abteilung für Fremdsprachenlehrerausbildung Deutsch studieren. 22 Studenten von denen lernen Deutsch ohne
deutschsprachige Vorerlebnisse und 19 Studenten, die in Deutschland geboren, aufgewachsen und dort bis zum Studium in
Deutsch ausgebildet sind und Deutsch besser als Türkisch beherrschen, obwohl ihre Familiensprache Türkisch ist. Den
schriftlichen Aufgaben beider Studentengruppen wurde entnommen, dass die Sprachlogik ihrer Muttersprache eine hemmende
Rolle beim Fremdsprachenlernen- und lehren spielt. Aus diesem Grund soll ein neuer Ansatz für die Wahrnehmung der
Zielsprachenlogik vor dem Beginn mit dem Fremdsprachenlehren bei den Erwachsenen durchgeführt werden.

Schlagwörter: Sprachlogik, Sprachtypologie, Fremdsprachenlehre.

ABSTRACT
The purpose of this research is to reveal the problems in word choice and forming sentences of Turkish and German students in
both languages from the point of language logic view and to analyze these problems syntactic and semantically in terms of
linguistics. In this research student’s native language and target language’s effect on the language learning and teaching process
is analyzed. 39 students attended this research. 22 of the students have no prior experience with German language. 19 of them,
on the other hand, were born and raised in Germany and they have studied in Germany till high school. Their roots are from
Turkey but they are citizens of Germany. Although their parents’ native language is Turkish, they are more competent in German
language. It is revealed from each of the student groups’ written statements that the logic of students’ native languages has a
hindering role in foreign language learning and teaching. Because of this reason, it is emphasized that before teaching foreign
language to adults, a new approach should be applied to make students realize the logic of target language.

Keywords: Language Logic, Language Typology, Foreign Language Teaching.

1. Einleitung
Betrachtet man die Sprachen auf der Welt, so ist es leicht zu bestimmen, dass es einerseits die
sich morpho-syntaktisch ganz klar einander ähnelnden und andererseits sich voneinander
grundsätzlich unterscheidenden Sprachen gibt. Die Ähnlichkeiten spielen eine erleichternde
Rolle beim Fremdsprachenlernen, während die Unterschiede einer/m solche Schwierigkeiten
wie fehlerhaftes Flektieren, Deklinieren und unkorrekten Satzbau bereiten würden.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
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Üblicherweise werden die menschlichen Sprachen der Welt nach der Sprachtypologie in drei
Gruppen geteilt (Demir, 2004). Zu nennen sind:
-Agglutinierende Sprachen wie Türkisch und Ungarisch (Segmentierbarkeit und
Invarianz der Morpheme).
-Flektierende Sprachen wie die meisten indogermanischen Sprachen (z.B. Deutsch,
Dänisch, Englisch, Niederländisch, Norwegisch und Schwedisch usw.), die weitreichende
Übereinstimmungen beim Wortschatz, in der Flexion, in grammatischen Kategorien wie
Numerus und Genus sowie im Ablauf miteinander zeigen.
-Isolierende Sprachen wie Englisch und Chinesisch (ein Morphem für ein Wort)
Die Wortstellungstypologie ist ein anderer Sprachklassifikationsansatz. Gemäß der
Wortstellungstypologie werden die Sprachen nach der Reihenfolge von Subjekt, Objekt und
Verb klassifiziert. In diesem Sinne ist die Rede von dem Ansatz „Sprachuniversalien“,
aufgestellt von Josph Greenberg, der nach allgemein auftretenden Strukturgesetzmäßigkeiten
in den Sprachen der Welt sucht (Comrie, 1981; Seiler,1978).
Je nach der Sprachlogik der Nationen und Gruppen, die über ihre eigene Sprache verfügen
und die Welt auf ihre eigene Art und Weise wahrnehmen und sich anders als die anderen
reflektieren, bekommen die Wörter und Aussagen verschiedene Formen, Bedeutungen,
Stellungen und sowie auch Beziehungen miteinander im Satz, obwohl sie nach diesem Ansatz
Objekt, Subjekt oder Verb "universal“ benannt werden (Zoglauer, 2008).
Die auf syntaktischen Kriterien beruhende Wortstellungstypologie:





SVO Subjekt-Verb-Objekt, z. B. Englisch, Chinesisch, Französisch, Spanisch, Russisch
SOV Subjekt-Objekt-Verb, z. B. Türkisch, Japanisch, Persisch, Latein (dort
Wortstellung grundsätzlich frei; es besteht aber eine starke Tendenz zu SOV oder
OSV)
VSO Verb-Subjekt-Objekt, z. B. Gälisch, Walisisch, Aramäisch, Tagalog,
Standardarabisch (Eckert, 1986; Haarmann, 1976; Roelcke, 1997; Lehmann, 1978).

Beim Fremdsprachenlernen haben die Lerner oft Schwierigkeiten mit der Wortstellung und
dem Gebrauch der in der Zielsprache nicht existierenden Sprachelementen. Aus den
mündlichen und schriftlichen Aussagen der türkischen und deutschen Lerner wurde
festgestellt, dass sie einige Satzstrukturen wie konjunktionalen und präpositionalen
Ausdrücken nicht leicht lernen können. Dies müsste sich auf ihrer muttersprachlichen Logik
beruhen. Bei der Logik handelt es sich im engeren Sinne um eine formalisierte Darstellung
der Aussagen und Schlussfolgerungen ( Bocheński, 1996 ). In der Sprachphilosophie wird
Logik als formell und informell betrachtet. Bei der formalen Logik“ geht es darum, wie ein
wohlgeformter Satz oder Ausdruck in einer Sprache gebildet wird, wobei die informale
Logik, ein Gegenbegriff zur formalisierten Logik, die nicht formalsprachlich aufbereiteten,
sondern tatsächlich in natürlicher Sprache geäußerten Argumente in deren faktischem
Kontext untersucht ( Zoglauer, 2008; Beckermann, 2003 ). Inzwischen kommt
transzendentale Logik Zur Sache, die sich mit dem Ursprung, dem Umfang, der objektiven
Gültigkeit reiner Begriffe und den Prinzipien des Verstandes beschäftigt (Tetens, 2006). Hier
könnte man transzendentale Logik (Mohr, 2004), die versucht zu erklären, wie wir unsere
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

VON DER SPRACHLOGIK ZUR FREMDSPRACHENLEHRE

2805

Kenntnisse erwerben, mit der Sprachkompetenz, der Gesamtheit der Kenntnisse über
Sprache, vergleichen. Obwohl die Dinge und Situationen, sogar der Verarbeitungsprozess der
Informationen im Gehirn des Menschen gleich sind, werden sie fast in allen Sprachen
verschiedenartig zum Ausdruck gebracht (Wettler, 1980). Das kommt nicht aus den
Verschiedenheiten der Sprachen her, sondern aus den verschiedenartigen Denkweisen und
Abbildungen der Weltwahrnehmungen der Menschen. Die Lebensvoraussetzungen formen
die Denkweisen; die Denkweisen stellen die Sprachlogik her; nach dieser Sprachlogik werden
die Sprachgebrauchsformen zustande gebracht. Das könnte uns dazu führen, die Fehlerquelle
der Fremdsprachenlerner beim Fremdsprachenlernen zu ergründen. Obwohl verschiedene
Faktoren bei der Wortwahl der Fremdsprachenlerner eine Rolle (Mohcine, 2013) spielen,
kommt eine zentrale Bedeutung der Sprachlogik zu. Auf natürliche Weise wird die
Sprachlogik von den Lebensvoraussetzungen der Menschen bestimmt. Vor allem beginnen
wir mit der Suche nach der Antwort auf die Fragen:
Wo, wie und unter welchen Herausforderungen die Leute, deren Sprache wir lernen und
lehren wollen, ihr Leben führen? Von diesen Fragen ausgehend darf man zweifellos sagen,
dass jede/r Sprachlehrende ausführlich landeskundliche Informationen über
Zielsprachenbenutzer braucht, um Sprachlogik zu entschlüsseln (Maijala,2010).
2-Methode
In dieser Studie wurde von den schriftlichen Aufgaben der türkischen und türkisch-stämmig,
aber deutsch-staatsangehörigen Studenten ausgehend auf die Begründung der Fehlerquellen
beim Sprachgebrauch gezielt. Die Versuchspersonen bestanden aus 39 Studenten (22
türkische-, 17 deutsche Staatsangehörige). Die Daten wurden aus der Analyse der
schriftlichen Aufgaben der Studenten gesammelt. Die Studie wurde in zwei staatlichen
Universitäten, Erciyes und Muğla Sıtkı Koçman in der Türkei bei den Studenten in der
Abteilung für Fremdsprachenlehrerausbildung durchgeführt.
2.1-Angaben zu den Studenten:
17 Studenten, die in Deutschland geboren, aufgewachsen sind und auch die Schulen dort
besucht haben und Deutsch besser beherrschen als Türkisch, obwohl Sie türkisch-stämmig
sind. Ihre Familiensprache ist Türkisch. Sie haben die deutsche Staatsangehörigkeit, aber
studieren in der Türkei Deutsch. 22 türkische Studenten, die Deutsch studieren und vorher
keine Deutschvorkenntnisse haben.
3-Die Ergebnisse
Es wurden die auffälligsten Beispielsätze und Wörter ausgewählt, die in den schriftlichen
Aufgaben der Studenten öfter inadäquat vorkommen. Die Wortwahl und der Satzbau
scheinen besonders die Sprachlogik der Studenten zu reflektieren.
Vom Satz zur Sprachlogik beider Sprachen (Türkisch-Deutsch; Deutsch-Türkisch)
Beispiel 1:
Türkisch: Senin onunla barışman beni sevindirir.
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Deutsch: Es freut mich, dass du dich mit ihm versöhnst.
Das im türkischen Satz stehende Wort „senin“, das auf einen Teil der Fügung hinweist,
entspricht im Deutschen dem Wort „dein“, einem Possessivpronomen für die zweite Person.
Im Grunde genommen verweist das Wort „senin“ auf „deine Versöhnung mit ihm, wenn es
hier um Nominalisieren geht, nicht aber um einen verbalisierten Nebensatz. Wie wir diesem
Beispiel entnommen haben, haben die Sprachlerner Schwierigkeiten mit den Nebensätzen, da
sie dafür keine Entsprechungen in den beiden Sprachen finden können.
„Senin onunla barışman“ fungiert im Türkischen als Subjekt, dessen Wiedergabe im
Deutschen nach der türkischen Sprachlogik “dein sein/ihr mit Versöhnen“ lauten musste.
Die Konjunktion „dass“ hat keine Entsprechung im Türkischen.
„Du“ ist doch selbstverständlich, aber „dich“ ist für eine/n Türkin/en schwer zu verstehen, da
es im Türkischen keine logische Erklärung dafür gibt.
Für das Verb „barışmak“ ruft einer/m Türkin/en „Frieden“ ab, da die Übersetzung des
Friedens ins Türkische „barış“ bedeutet. Der Nomen „Frieden wird deswegen von manchen
türkischen Lernern gebraucht, als wäre er ein Verb, wie es beim Wort „Erfolg“ der Fall ist. Die
türkische Bedeutung des Wortes „Erfolg“ ist başarı (Nomen). Wegen des ähnlichen Klangs des
Wortes „Erfolg“ wird das Verb „erfolgen“ oft in der Bedeutung „gelingen, schaffen und
erfolgreich sein“ verwechselt.
Männliches und weibliches Geschlecht muss im Deutschen mit „er“, „sie“ oder „es“ bestimmt
werden. Im türkischen aber gibt es kein auf Geschlecht hinweisendes Personalpronomen.
Im Türkischen gebraucht man außerdem Präpositionen hinter dem Substantiv, nicht vor dem
Substantiv wie im Deutschen.
Türkisch: onunla (zusammengesetzt) / o ile
Deutsch: mit ihr/ihm
Das Verb „freuen“ scheint einer/m türkischen Lerner auf den ersten Blick, als ob es
kausative Bedeutung gehabt hätte. Aus diesem Grund könnte es in der Form „freuen lassen“
ausgedrückt werden. Gemäß der türkischen Sprachlogik verursacht jemand oder etwas, dass
eine andere Person sich freut.
Aus diesen Bemerkungen ergibt sich, dass ein türkischsprahige/r Lerner diesen Satz
so schreiben und sagen soll:
- Dein sein/ihr (er/sie) mit Versöhnen/Frieden mich freuen lässt.
Im Falle, dass ein Deutscher Satz mit einem Nebensatz beginnt, kommt einer/m
Türk/in/en noch logischer vor, da er dem türkischen Satzbau hinsichtlich der Wortstellung
zum Teil ähnlich klingt.
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Nebensatz
Dass du dich mit ihm versöhnt hast,
Senin onunla barışman

Hauptsatz
freut mich.
beni sevindirir.

Die deutschen partizipialen Konstruktionen passen zum Teil dem türkischen Satzbau, aber
man muss darauf achten, dass die deutsche Sprachlogik in der solchen partizipialen
Konstruktion „ die zu erledigende Arbeit“ der türkischen nicht passt, weil die Präposition
„zu“ hier eine besondere Funktion übernimmt, zu der die türkischen Lerner grammatisch
keine logische Erklärung finden könnten. Bei der grammatischen Erklärung des Partizip I
wurde betont, dass es aktive Bedeutung hat und zeitlich auf Gegenwart hinweist. Ferner
beinhaltet diese Form sowohl Befähigung als auch Notwendigkeit. Wie könnte man im
Klaren sein, ob es auf die Befähigung oder auf die Notwendigkeit hindeutet?
Beispiel 2:
Türkisch: Çalınan araba (Otomobil) bulundu.
1

2

Dieser Satz kann auf Deutsch so formuliert werden:
Deutsch:1- Das gestohlene Auto

wurde gefunden.

2
Deutsch: - Das Auto, das gestohlen wurde (war)- gestohlen worden war (ist), wurde
gefunden. Die Übersetzung dieses Satzes lautet:
Türkisch: Araba, ki o çalındı, bulundu. Diese Aussage gebraucht man im Türkischen nicht.Im
türkischen Beispiel wird passive Bedeutung mit Hilfe des Morphems „ -en-an, -In, -Un und – il
gegeben; im deutschen aber mit Hilfe des nach dem Subjekt konjugierten Modalverbs
„werden“ und mit der dritten Form des Verbs. Die Partizip-Perfekt-Form des Verbs muss am
Ende des Satzes stehen wie im Türkischen.
Beispiel 3:
Deutsch:

Ich habe heute eine zu erledigende Arbeit.

Türkisch:

Bugün bitirmem gereken bir iş(-im) var. Oder:
Bugün bitirebileceğim bir işim var.

Dieser Satz weist sowohl semantische als auch strukturelle Unterschiedenheit zum
Türkischen auf. Manchmal gebraucht man „es gibt“ statt des Verbs „haben“ in der Bedeutung
„var“ Das Verb „haben“ bedeutet lexikalisch „sahip olmak. „Var“ bedeutet „es gibt“ Trotz der
Ähnlichkeit des partizipialen Ausdrucks mit dem Türkischen findet die deutsche zu+Partizip
I“ Struktur keine Entsprechung im Türkischen.
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Wenn der deutsche Satz relativistisch gebildet wird, besteht ein anderes Problem für
türkische Lerner, da es im Türkischen keine Relativpronomen wie die im Deutschen gibt. Für
je einen Satz, den Haupt- und den Relativsatz, befindet sich das Prädikat im Deutschen und
das durch Relativpronomen ersetzte Substantiv gebraucht man zweimal, das aber
widerspricht der türkischen Sprachlogik.
Beispiel 4:
Dann habe ich sie gefällt.
Dann (1) habe gefällt (2-5) ich (3) sie (4) gefällt (5)
In diesem Satz wollte der Student sagen, dass sie ihm gut gefallen hat. Gemäß der türkischen
Sprachlogik scheint dieser Satz sinngemäß und syntaktisch richtig. Die Übersetzung dieses
Satzes ins Türkische lautet: Sonra, ben ondan hoşlandım oder sonra, o benim hoşuma gitti.
Sonra –dann (1) ben-ich (2) ondan-sie (3) hoşlandım-habe gefallen oder O-sie (1) benim-ich
(2) hoşuma gitti-habe gefallen (4)
Es geht in dieser Meinungsformulierung um Interimsprache, in der sowohl die Merkmale der
Muttersprache als auch die der Zielsprache auftreten. Die Interimssprache gilt als ein eigenes
Sprachsystem, welches sowohl Merkmale von Mutter- und Zweitsprache, aber darüber
hinaus auch noch ganz eigene Merkmale aufweist, welche weder in der Mutter- noch in der
Zweitsprache auftreten (Selinker, 1972, s:31-54). Eigentlich sollte der Student den Satz so
formulieren, wenn es um Muttersprachenmerkmale ginge. Die möglichen zu erwartenden
Sprachverwendungen sollten so lauten:
Entweder:
Ich habe (anstatt sie) von ihr gefallen, obwohl die Verbverwendung falsch ist. Von ihr
bedeutet ondan. Aber er hat das nicht vorgezogen.
Oder:
Sie hat mein gefallen. Angenommen, das Verb wurde richtig ausgewählt und gebraucht. Mein
bedeutet benim. In diesem Fall wurde eine gemischte Sprachform gebraucht.
Beispiel 5:
Sie hat mir gefragt.
Dieser Satz ist nach der türkischen Sprachlogik vollkommen richtig, wenn wir außer Acht
lassen, dass das Verb „fragen“ Akkusativ benötigt. Im türkischen Sprachgebrauch benötigt das
Verb „soru sormak-fragen“ den Dativ.
4-Diskussion und Vorschläge
Aus diesen Formulierungen ergibt sich, dass jede Sprache seine eigene Sprachlogik hat und
jede sprachliche Ausdrucksform nach dieser Logik konstruiert werden (Kılıçarslan, 2014).
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

VON DER SPRACHLOGIK ZUR FREMDSPRACHENLEHRE

2809

Bei der Vorbereitung der Fremdsprachenlehrbücher und bei der Lehrerbildung liegt es nahe,
vor allem die Sprachlogik der Zielsprache berücksichtigt zu werden. Die
Fremdsprachenlehrer sollen die Aufmerksamkeit der Lerner nicht nur auf formale und
semantische Seite der Sprache, sondern auch auf pragmatische Sprachverwendung lenken.
Die pragmatische Sprachverwendung bezieht sich auf soziale und kulturelle
Errungenschaften, die den Sprachbau einer Nation bestimmen.
Beim Fremdsprachenlehren für Erwachsene müssen sowohl die Vorbereiter der Lehrbücher
für Fremdsprachen als auch die Fremdsprachenlehrer auf die Zielsprachenlogik Rücksicht
nehmen und vor dem Beginn des Sprachkurses die Lerner in ihrer Ausgangsprache darüber
ausführlich informieren, damit man bessere Ergebnisse erzielen kann.
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Communicative Approach in Language Curriculums and A Case for Primary
Education Arabic Course Curriculum (2011)
Dil Öğretim Programlarında İletişimsel Yaklaşım ve İlköğretim Arapça Dersi
Öğretim Programı (2011) Örneklemi 1
Zeynep OKTAY2

ABSTRACT
Foreign language curriculums that have been executed in our country for many years is structured in the way that students are
taught only language structures in teaching and learning process by ignoring the communicative characteristic of language.
When it is considered that all kinds of education materials, particularly textbooks, are prepared according to curriculums, it is a
fact that generated outputs are far from providing effective language teaching. However, in recent years, it has been understood
that foreign language teaching has to be implemented in order to provide oral and written communication and that usage of
target language has gained importance by tolerating the mistakes made in teaching-learning process. Qualified human resources
that will connect Arabic-speaking societies with which we have strong historical and cultural links and day by day developing
relationships have been required. All the factors and requirements have entailed that Arabic teaching in our country must be
addressed via a new approach. In contrast to time-honored practices based on grammar teaching that have been continued since
the Ottoman times, it is considered that Arabic course curriculums which are appropriate for a student-centered, communicative
and task-oriented approach and which are prepared according to contemporary methods and techniques will provide more
efficient Arabic teaching. In the study based on these factors, it has been observed that, of all Republic Period Arabic Course
Curriculums, merely 2011 Primary Education Arabic and 2012 Secondary Education Foreign Language Arabic Curriculums
which are formed according to levels of language proficiency prescribed by Joint ApplicationText are structured based on
communicative approach. 2011 Primary Education Arabic Course Curriculum is approached as the case for this study.
Key Words: Curriculum, Communicative Approach, Arabic Course Curriculum.

ÖZET
Uzun yıllardır ülkemizde yürütülen yabancı dil öğretim programları, dilin iletişimsel özelliğinin göz ardı edilerek öğretmeöğrenme sürecinde öğrencilere sadece dil yapılarının öğretilmesi şeklinde yapılandırılmıştır. Başta ders kitapları olmak üzere
her türlü eğitim öğretim materyalinin öğretim programlarına göre hazırlandığı dikkate alındığında ortaya çıkan ürünlerin etkin
dil öğretimini sağlayıcılıktan uzak olduğu bir vakıadır. Ancak son yıllarda yabancı dil öğretiminin sözlü ve yazılı iletişimi
sağlamak üzere yapılması gerektiği, öğrenme-öğretme sürecinde yapılan hataların hoş görülerek hedef dilin kullanımının önem
kazandığı anlaşılmıştır. Tarihsel ve kültürel bağlarımızın güçlü olduğu ve her geçen gün ilişkilerimizin geliştiği Arapça konuşan
toplumlarla iletişimi sağlayacak nitelikli insan kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bütün bu etkenler ve gereksinimler,
ülkemizde Arapça öğretiminin yeni bir yaklaşımla ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Osmanlıdan beri süregelen dilbilgisi
öğretimini esas alan klasik yöntemlerin aksine öğrenci merkezli, iletişim odaklı ve görev temelli bir yaklaşıma uygun, çağdaş
yöntem ve tekniklere göre hazırlanmış Arapça dersi öğretim programlarının daha etkin bir Arapça öğretimini sağlayacağı
düşünülmektedir. Bu etkenlerden yola çıkarak yapılan araştırmada, Cumhuriyet Dönemi Arapça Dersi öğretim programlarından
sadece, Ortak Başvuru Metni (OBM)’nin ön gördüğü dil yeterlilik düzeylerine göre düzenlenen 2011 İlköğretim Arapça ve 2012
Ortaöğretim Yabancı Dil Arapça Öğretim Programlarının iletişimsel yaklaşıma göre yapılandırıldığı görülmüştür. Bu çalışmanın
örneklemi olarak 2011 İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programı ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretim Programı, İletişimsel Yaklaşım, Arapça Dersi Öğretim Programı.

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1.Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2
Öğretmen, MEB, e-posta: zeynepoktay81@gmail.com
1

2812

Zeynep OKTAY

1. GİRİŞ
Eğitimde niteliğin geliştirilmesi eğitim kurumlarının belli başlı hedefidir. Bu bağlamda örgün
ve yaygın eğitim kurumlarında her türlü eğitim faaliyetleri, önceden hazırlanan bir program
çerçevesinde yürütülür. Nasıl bir insan yetiştirileceğinin belirlenmesini sağlayan eğitim
programları, ülkelerin eğitim politikalarının da temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla eğitim
programlarının toplumların değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürekli
geliştirme çalışmaları ile güncellenmeleri gerekmektedir. Eğitim programları, çok kapsamlı
programlar olup hem okullarda uygulanan öğretim programlarını hem de okul dışı
etkinlikleri, eğitsel kulüp faaliyetleri, okul-aile işbirliği programları, rehberlik programı vb.
gibi birçok alt programları içeren geniş çerçeveli programlardır. Öğretim programı ise eğitim
programlarının en ağırlıklı kısmı olup “bir dersle ilgili öğretme-öğrenme sürecinde nelerin,
niçin ve nasıl yer alacağını gösteren bir kılavuz, başka bir deyişle bu nitelikte bir proje alanı”
dır (Özçelik, 1992, s. 4). Öğretmenlere rehberlik eden öğretim programlarının içermesi
gereken dört temel öğesi vardır. Bunlar: amaçlar (hedefler), içerik (muhteva), öğretmeöğrenme durumları (eğitim durumları) ve değerlendirmedir. Bu bağlamda, bir yabancı dil
dersi öğretim programı, yapılan ihtiyaç analizleri ışığında, belirlediği kazanımları, yöntem ve
teknikler ile öğrenme sürecinin izlenmesi etkinliklerinin tümünü içermelidir. Ülkemizde
okutulan yabancı dil öğretim programları, Atatürk ilkeleri, T.C.Anayasası, hükümet
programları, beş yıllık kalkınma planları ve yıllık programlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
teşkilat ve görevlerini belirleyen kanun hükmünde kararnameleri, Milli Eğitim Şuraları ile
Talim ve Terbiye Kurulu Kararları gibi temel unsurlarla yönlendirilmektedir. Yabancı Dil
Eğitimi ve Öğretimi Kanunu ile Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği’nin de dikkate
alındığı eğitim plan ve programlarını hazırlama görevi Talim ve Terbiye Kurulu’na verilmiştir
(Genç, 2004, s. 107). 1970’li yıllardan günümüze sürdürülen Avrupa Konseyi ile işbirliği
çerçevesinde geliştirilen ve öğretim yılına, okul türüne, dersin zorunlu ya da seçmeli oluşuna
göre değişen yabancı dil öğretim programları öğrenci merkezli bir yaklaşımla geliştirilmiştir.
Genel amaçlar arasında, öğrencinin seviyesine uygun olarak dinlediğini, okuduğunu
anlayabilmesi, duygu ve düşüncelerini yazabilmesi, konuşabilmesi ve farklı kültür ve
değerleri hoşgörüyle karşılayabilmesi vb. bulunmaktadır (Genç, 2004, s. 107). Yabancı dil
derslerinde okutulan ders kitapları ve öğretim materyalleri, geliştirilen bu öğretim
programlarına göre hazırlanmaktadır. Yabancı dil öğretiminde, yazılı ve görsel öğretim
materyallerine özellikle de ders kitaplarına kaynaklık eden öğretim programları, dil öğretim
süreçlerinin en önemli unsurlarındandır. Buradan hareketle öğretim programı ve iletişimsel
yaklaşım kavramları ışığında iletişimsel yaklaşıma göre yapılandırılmış İlköğretim Arapça
Dersi Öğretim Programı (2011) hakkında bilgi verilecektir.
1. Öğretim Programı
Genellikle eğitim programı ile öğretim programı kavramları birlikte, çoğu kez de biri
diğerinin yerine kullanılmaktadır. Ancak eğitim programı ve öğretim programı, farklı kapsam
ve işlevlere sahiptir. Eğitim programı, bir okul ya da bir eğitim kurumunda yer alan bütün
eğitim faaliyetlerini, kurum içi ve kurum dışı eğitim etkinliklerini içine alırken, öğretim
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programı ise eğitim programının içinde yer alan, öğretme-öğrenme süreçleri ile ilgili tüm
etkinlikleri kapsar (Varış, 1994).
Öğretim Programı ise eğitim programında belirtilen genel ve özel hedefleri gerçekleştirmek
için yapılandırılmış ve belli bir öğretim kademesiyle sınırlandırılmış bir alt program olarak
düşünülebilir. Diğer bir deyişle eğitim programı bir plan ya da tasarı iken öğretim programı
bir uygulamadır. Bu özellik, eğitim programı ile öğretim programı kavramlarının en ayırt
edici özelliğidir. Bir eğitim programı, “ne”yin “nasıl” yapılacağını belirlerken, öğretim
programı belirlenenlerin nasıl uygulanacağıyla ilgilenir. İstendik davranışların gerçekleşmesi
için davranışların ders düzeyinde planlanması ve uygulanması olan öğretim programı,
belirlenenlerin nasıl uygulanacağının düzenlenmesiyle de ilgilidir. Eğitim programları,
ülkelerin eğitim politikaları doğrultusunda, toplumun beklentilerine yönelik olarak
öğrencilerde bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor özellikleri geliştirici yönde yapılandırılırlar.
Eğitim programında önceden belirlenmiş genel hedefleri ortaya çıkaracak disiplinlerin,
öğrenme-öğretim süreçlerinin, yöntem ve tekniklerinin planlanması ve alt hedeflere erişim
ise öğretim programları ile mümkün olur. Bir başka ifadeyle, öğrencilerin kazanmalarının
istendiği hedeflerin ve hedef davranışların belirlenmesinden sonra bu davranışların
“kimlere” “ne ile” “nasıl” kazandırılacağı ve bu hedeflere “ne kadar” ulaşıldığı sorularına
öğretim programları ile cevap bulunur (Oktay, 2015, s.21). Yukarıdaki bilgilerin ışığında
Öğretim Programı, eğitim programının ağırlıklı kesimi olup belli bilgi kategorilerinden oluşan,
bilgi ve becerinin, okullarda eğitim programının amaçları doğrultusunda planlı bir biçimde
kazandırılması şeklinde tanımlanabilir (Küçükahmet, 2008, s. 9).

1.2. İletişimsel Yaklaşım
İkinci Dünya Savaşı sonrası bilim ve teknikteki hızlı ilerlemeler ve gelişmeler, uluslar ve
toplumlar arası ilişkilerin yoğunlaşmasına neden olmuş, dolayısıyla yeni yetişen neslin en az
bir yabancı dili bilerek yetişmesinin gerekliliği artmıştır. 1950’li yıllara gelinceye kadar
sadece dil yapısı alanı olarak görülen dilbiliminin, İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan sosyoekonomik yapısal değişimlerin ve artan uluslar arası ilişkilerin etkisiyle yeni arayışlara
yöneldiği görülmektedir (Demirel, 2011, s.14, Özcan, 2007, s.32). 1970’li yıllardan itibaren ise
değişen toplumsal gereksinimlerin karşılanabilmesi için Avrupa Konseyi’nin verdiği destek,
dilbilimi çalışmalarına ivme kazandırmış ve Durumsal Dil Öğretisi yerine İletişimsel yaklaşım
(Communicative Approach)’ı geliştirmiştir. Dil yapılarından ziyade iletişim için esas olan dil
kullanımına ağırlık veren İletişimsel Yaklaşım kısa zamanda geniş dilbilim çevrelerinde yankı
bulmuştur. Diğer dil öğretilerinin aksine İletişimsel Yaklaşım öğretisinin temellerini toplum
bilimcilerinin kuramlaştırdığı anlaşılmaktadır. 1956 yılında çağdaş dilbilimin
kuramcılarından Noam Chomsky’nin yayınladığı Syntactic Structures (Sözdizim Yapısı) isimli
kitap, Üretimsel Dönüşümlü Dilbilgisi kuramının habercisi olarak dil bilim çalışmalarında
yeni bir anlayışa kaynaklık etmiştir (Brumfit ve Johnson, 1983, s. 2) . Chomsky, Saussure
(1916) tarafından dil ve söz arasında yapılan ayrıma benzer bir ayrım yapar ve yeti
(competence) ve edim (performance) kavramlarını tanımlar. Chomsky’e göre dilde yeti, bir
konuşucunun kendi doğal dilinin kurallarını sezgisel olarak bilmesi, edim ise, konuşucunun
bu kuralları uygulayarak üretmesidir (Özcan, 2007, s. 34). Chomsky’nin modelinde söz dizimi
International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

2814

Zeynep OKTAY

merkezi bir öneme sahiptir. Dönüşümsel Gramer Kuramı, dilbiliminin hedefleri konusunda
devrim olarak nitelendirilen yeni bir anlayışı geliştirmiş ve dil yapılarının sadece cinslerine
göre sınıflandırılmasının yeterli olamayacağını öne sürmüştür. Chomsky ve Bloomfield’a göre
dilbilim, dil yapısı alanından ibarettir. Ancak Hymes ve Halliday, bu anlayışın dilbiliminde
çığır açıcı olmasına rağmen dil eğitimine etkilerinin sınırlı olduğunu ve sadece aynı şeyin
farklı yöntemlerle öğretilmesini sağladığını ifade etmektedirler (Brumfıt ve Johnson, 1983, s.
3). Nitekim sosyo-dilbilimci Hymes, Chomsky’nin öne sürdüğü yeti ve edim kavramlarını
yetersiz bularak iletişim yetisi (communicative competence) kavramını geliştirir. Böylece dille
iletişim kurulmasında dilbilgisi kurallarının yanında dili kullanım ve konuşma kurallarının da
var olduğu kabul edilmiştir (Demirel, 2011, s. 48) . Hymes, iletişimsel yeti kavramında dört
kısım olduğunu ve dilbilgisinin bu bölümlerden sadece biri olduğunu söyleyerek grameri
dışarıda bırakmamaktadır. Hymes, bir çocuğun cümle bilgisini sadece dilbilgisel olarak değil
uygunluk açısından da bir başka deyişle ne zaman konuşması, ne zaman susması, kiminle ne
zaman, nerede ve ne şekilde konuşacağı yetisini de edindiğini öne sürmektedir (Brumfit ve
Johnson, 1983, s. 15).
İletişimsel yaklaşımda dil beceri öncelikleri öğrencilerin bireysel gereksinimlerine göre
belirlendiğinden yeniden tanımına gerek duyulmuştur (2005, s. 252). Dil becerileri, “İşitselDilsel Yöntem”de dinleme, konuşma, okuma ve yazma sırasına göre ele alınırken Widdowson’a
göre ise dil becerileri, iletişimde rol değişimi dikkate alınarak, “karşılıklı olan” ve “karşılıklı
olmayan” diye ayrılmaktadır. Karşılıklı olanlar görüşme ve yazışma, karşılıklı olmayan ise
yorum’dur. Söyleme, yazma, dinleme ve okuma biçim açısından, yorum, görüşme ve yazışma ise
uygulanış açısından iletişimsel yetkinliğin gerçekleşmesini anlatırlar (Widdowson, 1978, s.
64-66). Toplumsal bağlam içinde iletişim amaçlı bir dil kullanımını öngören İletişimsel
Yaklaşımda, yaratıcılığı geliştiren, iletişime yönelik sınıf içi etkinlikler ve öğretim teknikleri
ön plandadır. Bu yaklaşımda uygulanan teknikler, drama, rol oynama, benzetim, doğaçlama,
sorun çözme, grup çalışması, ikili çalışma ve iletişim oyunları ana başlıkları altında
toplanabilir (Özcan, 2007, s. 32). İletişimsel yaklaşıma göre, öğrenciler kalıpları ezberlemek
yerine öğrendiklerini anlamaya ve kavramaya yönlendirilirler. Geçirdikleri zihinsel süreç
sonrasında amaç, anladıklarını ve kavradıklarını uygulama sahasına koymalarını sağlamaktır.
İletişim, öğrencinin cümleler kurmasıyla değil bu cümleleri sınıflandırması, sorular sorması
ve bir görüş ifadesi haline getirmesiyle gerçekleşir. Dil öğretiminde kurallarına uygun cümle
aşaması son aşama olmalıdır (Hengirmen, 2003, s. 31-36). Öğrenen merkezli iletişimsel
yaklaşıma göre öğretmen, dilin öğretimi sürecinde yürütülen etkinliklere rehberlik eden bir
konumdadır. Sonuçta, herkesin kendi anadilinde sahip olduğu iletişim stratejilerini,
öğrenmekte oldukları yabancı dilde de geliştirebilmesi için konuyu kavrayıp yorumlaması,
yani öğrenilen hedef dilin bir bilgi dağarcığı olarak kalması değil de, uygulamada bilinmesi
gerekenlerin öğretimi amaçlanmaktadır (Oktay, 2015, s.36-37). Yukarıda verilen bilgiler
ışığında İletişimsel Yaklaşım, iletişimsel bir dil ve dil kullanım modelini seçerek, öğretim
biçiminin, araç-gereçlerin, öğretmen ile öğrenci rolleri ve davranışlarının, sınıf içi etkinlikler
ile uygulamaların ona göre düzenlenmesi şeklinde tanımlanabilir (Demircan, 2002, s.249).
İletişimsel yaklaşımda esas olan, dilin, yapısal özelliklerinden çok sözlü/yazılı iletişimi
sağlamasıdır. Nitekim Richards ve Rodgers (2001, s.161) dilin iletişimsel yönüne vurgu
yaparak özelliklerini şu şekilde nitelendirmektedirler: “1. Dil, anlam ifade eden bir sistemdir.
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2. Dilin birincil fonksiyonu, etkileşimi ve iletişimi sağlamasıdır. 3. Dil yapısı, onun işlevsel ve
iletişimsel kullanımlarını yansıtmasıdır. 4. Dil sadece gramer ve yapısal özelliklerden değil
işlevsel ve iletişimsel sözlü / yazılı bölümlerden oluşur”.

1.3. Yabancı Dil Öğretim Programı Geliştirme Süreçleri
Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarda yabancı dil öğretimine ve programlarına eğilme, özellikle
İkinci Dünya savaşı sonrası başlamıştır. Savaş sonrası bilim ve teknolojideki ilerlemeler, artan
toplumlar arası ilişkiler en az bir yabancı dil bilmeyi zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, yabancı dil
öğretmenin etkin yolları araştırılmış ve bu bağlamda okul programları gözden geçirilerek
program geliştirme çalışmalarına önem verilmiştir.
Yabancı dil öğretim programlarına dair dilbilim uzmanlarının araştırmaları ve tartışmalarının
daha çok içerik ve yöntemler konusunda olduğu görülmektedir. Geliştirilen yabancı dil
öğretim programları, yetmişli yıllara kadar öğrenci merkezli olmaktan uzak ve öğrencilere
sadece dil yapılarının kalıplar şeklinde ezberletilmesi şeklinde yapılandırılmış programlardır.
Ancak artan gereksinim gereği, kişiler ve toplumlar arası sözlü/yazılı iletişimin kurulabilmesi
için günlük konuşma dilinde kullanılan iletişimsel ifadelerin öğrenci merkezli bir anlayışla
sunulması geliştirilen iletişimsel yaklaşım sayesinde olmuştur.
1840’lı yıllardan bugüne kadar uygulanan müfredatlar incelendiğinde 1940’lı yıllara kadar
“Dilbilgisi - Çeviri Metodu”(Grammar Translation Method)'nun etkin kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Bu yöntemle güdülen amaç, hedef dilin edebiyatını anlamak ve dil yapılarını
ezberletmek olmuştur. “Dilbilgisi Çeviri Metodu”nu “Direkt Metod”(Direct Method) izlemiştir.
Metodun amacı okuma becerisini öğrencilere kazandırmak olmuştur. Ana dil kullanımı, hedef
dilde iletişimi kesmemesi ve o dilde düşünebilmek için sınıf içerisinde yasaklanmıştır. Bu
metotta müfredat “durumlar ve konular” üzerinde yoğunlaşmaktadır. 1943'lerde “İşitselDilsel Metot”(Audio- Lingual Method)’unun etkin olduğu görülmektedir. Bu metotta ise dil
öğrenimi bir alışkanlık olarak kabul edildiğinden tekrara dayalı alıştırmalara ağırlık verilmiş;
müfredat içerisindeki çalışmalar da bu yönde etkin olmuştur. 1970’lerde “İnsancıl Yaklaşım”
(Humanistic Approach)'ın gündeme gelmesiyle öğrencilerin seçimleri dikkate alınmaya
başlanmıştır. 1983’te Krashen’la birlikte iletişimsel aktivitelere de yer verilen “Doğal
Yaklaşım”(Natural Approach) ve “Fiziksel Tepki Metodu” (Total Physical Response) etkin olan
yöntemlerdir. “Fiziksel Tepki Metodu”na göre yapılandırılan öğretim programının odak
noktası iletişim kurmaya yönelik olmasıdır. Metodun en belirgin özelliği, hareketler ve vücut
dilini kullanarak da iletişim kurulabileceğini göstermektir; bu yüzden kelime çevirisi
yapılması yerine o kelimeyi hareketlerle anlatmak tercih edilmektedir. Getirdiği en büyük
yeniliklerden biri de öğrenci psikolojisinin dikkate alınarak müfredat hazırlanması,
öğrenciler hazır olmadan konuşmaları konusunda zorlanmamalarıdır. Önce kaygılarından
kurtulmaları, kendilerini rahat hissetmeleri sağlanmakta daha sonra hazır olduklarında
konuşmaları istenmektedir. Daha sonraları “Toplum Dil Öğrenim Metodu”(Community
Language Learning) ile öğrencilerin de öğrenim süreci içersinde neler hissettiklerine yer
verilmeye başlanmıştır; amaç yine iletişim kurmaktır. En son olarak da “İletişimsel
Metot”(Communicative Method) belirmiş, bu metotta öğrenciler dili öğrenmeleri konusunda
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motive edilmişler ve yapılan aktivitelerin amaçlı olduğu hissettirilmeye çalışılmıştır. Bu
metotta özgün metinlere yer verilmekte, dilin kullanıldığı bağlam da dikkate alınmakta, bir
durumu anlatmak için sadece ezbere bir yapı öğrenmekten çok bu durumu ifade etmenin
birkaç yolu olduğu öğrencilere anlatılmaktadır (Er, 2006, s. 1-14).
Uzun yıllardır yabancı dil öğretim programları öğrenme-öğretme sürecinin en önemli parçası
olan öğrencinin göz ardı edilmesiyle sürdürülmüştür. Bu sistemlerde temel alınan öğrenciye
dilbilgisel yapıların verilmesi olmuş, öğrencinin ihtiyacını sağlamasında ona yardımcı olacak
iletişimsel özellikler dikkate alınmamıştır. Öğretilecek dilsel öğeler içeriğin, anlamın,
öğrencinin ihtiyaçlarının geri plana atıldığı hatta planda yer almadığı bir sistem içersinde
dilbilgisel öğelere odaklanılması ve bunların öğretiminin amaçlandığı bir plan içersinde
gerçekleştirilmiştir. Dahası, kullanılan metinlerin, diyalogların dili kitapsal dil olup günlük
konuşma diliyle uzaktan yakından bir alakası bulunmamaktadır. Öğrencilerden dilbilgisel
olarak mükemmel olmaları beklenmiş, yanlışlara, hatalara hoşgörüyle bakılmamıştır.
Günümüz yabancı dil öğretim programlarında ise halen daha iletişimsel yaklaşımın önemini
koruduğu görülmektedir. İletişimci yaklaşımda esas olan, dilin asıl işlevi olan yazılı/sözlü
iletişimin sağlanmasıdır. Buna göre, dilin kurallarından çok bir iletişim aracı olarak
kullanılması önemlidir. İletişim teknolojisinin gelişimine paralel toplumlar arası iletişimin
daha hızlı ve daha yoğun yaşandığı bu dönemde klasik yöntemlerle dil öğretimi yapmanın
olumlu sonuçlar doğurmayacağı aşikârdır. Nitekim Temizöz (2008, s. 67), dilbilgisi çeviri
yönteminin ve iletişimsel yaklaşımın öğrencilerin akademik başarılarına olan etkisini
incelediği çalışmasında, iletişimsel yaklaşımın kullanıldığı deney grubundaki öğrencilerin
akademik başarıları lehine anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Değişen toplumsal gereksinimleri karşılamaya yönelik olarak Avrupa Konseyi’nin dil öğretimi
alanında yapılan çalışmalara verdiği destek yeni yaklaşımların doğmasına ve hızlıca
gelişmesine neden olmuştur. Amerikan toplumbilimci Hymes’in, 1960’lı yılların İşlevselKavramsal Müfredat anlayışına eklediği İletişimsel Yeti (communıcatıve competence) kavramı,
1980’li yıllarda Wilkins, Widdowson, Candlin, C.Brumfit, Keith Johnson gibi İngiliz
dilbilimcilerinin geliştirdiği İletişimsel Yaklaşımın temelini atmıştır. İletişimci Yaklaşım ya da
bir başka deyişle İletişimci Dil Öğretimi, eğitim programı geliştirme merkezleri tarafından
hızla benimsenmiş, ulusal ve uluslar arası düzlemde önem kazanmıştır (Özcan, 2007, s.33).
Bu gelişmelere paralel olarak aynı yıllarda, Türkiye’de de yabancı dil öğretim programlarının
iletişimsel yaklaşıma göre hazırlandığı görülmektedir. Buna göre konuşulanı anlama,
konuşma, okuduğunu anlama ve yazma alanlarında öğrencilerin iletişim yetilerini geliştirmek
hedeflenmiştir. Esasen ülkemizde yabancı dil programlarının geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar
1968 yılında Avrupa Konseyi ile yapılan işbirliği sonucunda başlamıştır. 1972 yılında Talim
ve Terbiye Dairesine bağlı olarak “Yabancı Diller Öğretimini Geliştirme Merkezi” kurulmuş ve
bu Merkez’in Avrupa Konseyi ile geliştirdiği işbirliği sonucunda Almanca, Fransızca ve
İngilizce çerçeve programları hazırlanmıştır. Ortaokul ve liselerde uygulanması uygun
görülen bu program, yabancı dil ilkelerinin, her sınıfta kullanılacak ders araçlarının neler
olacağını, öğretim yöntemlerini, konu içeriklerini ve öğrenme aşamalarını belirlemektedir
(Demirel, 2011, s.15).
İki binli yıllarda, davranışçı öğrenme yaklaşımından dünyada geniş yankı uyandıran çoklu
zekâ teorisinin de etkisiyle bilişsel ve yapılandırmacı yaklaşıma geçilmiştir. Bu yeni anlayışa
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göre esas olan “öğretim” olmayıp “öğrenme” dir. Diğer bir ifadeyle öğrenci, pasif bir alıcı
değildir, aksine bilgiyi bizzat yapılandırandır. Öğrenciler bilgiyi yapılandırırken önceki
öğrenme yaşantılarıyla ilişkilendirerek kendi bilişsel şemalarını oluşturur. Bu anlayışın
ürünü olarak ortaya çıkan yeni dönem dil öğretim programları sarmal anlayışı hâkim kılan
bir yapıdadırlar. Sarmal öğrenmede, yeni öğrenilecek konular, önceki konularla
ilişkilendirilerek ve temel konuyla bağ kurularak işlenir. Böylelikle “Süreklilik” gerektiren
konu ve etkinliklerin programlarda yer alması sağlanmaktadır.
İletişimci yaklaşımı esas alan dil öğretim programları, öğrencilerin problem çözme, eleştirel
ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirecek deneyimler yaşamasını sağlayacak ortamlar
sunan, ikili ya da grup çalışmaları ile dinamik sınıf düzenini ön plana çıkaran ve sonuç odaklı
değerlendirmedense süreç odaklı bir ölçme-değerlendirmeyi esas alan programlardır.
Yapılandırmacı yaklaşımlara göre hazırlanan yabancı dil öğretim programları, 2012’de
yürürlüğe giren 4+4+4 sistemine göre yeniden gözden geçirilmiştir. İlk, orta ve lise
düzeylerinde okutulacak yabancı dillerde çeşitlilik sağlanmış, yabancı dil dersleri
öğrencilerin her kademede seçebilecekleri dersler haline getirilmiştir. Son dönem yabancı dil
öğretim programları, öğretmene daha fazla insiyatif verecek şekilde yapılandırılmaya
çalışılmıştır (Suçin, 2015). Günümüzde geliştirilen yabancı dil öğretim programlarının önceki
programlardan bir diğer önemli ayırt edici özelliği, Avrupa Konseyi tarafından yabancı dil
öğrenimi ve öğretimi için yabancı dil dersinin uygulanmasına dair karşılaştırılabilir
standartlar getiren Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (OBM)’ye göre yapılandırılmış
olmalarıdır. 1997 yılında konseye üye ülkelerce onaylanan OBM, Avrupa ülkelerinde dil
öğretim programlarını, program yönergelerini, sınav ve ders kitapları gibi konulardaki
çalışmaları yönlendirmek için ortak bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır (M.E.B., 2009,s.1).
Bu yaklaşıma göre İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça öğretim programları
tamamlanmıştır.

1.4. İlköğretim Arapça (4-8Sınıflar) Dersi Öğretim Programı (2011)
2010 yılında Bakanlar Kurulu, ilköğretimde okutulan ikinci yabancı diller; Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve Çince dillerine ilaveten Arapçanın da okutulması
kararı almıştır. Bu gelişme üzerine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde, Gazi
Üniv.’den Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN başkanlığında Arapça Dersi Öğretim Programı
Geliştirme Komisyonu kurulmuş ve 2011 İlköğretim (4-8.Sınıflar) ve 2012 Ortaöğretim
Yabancı Dil Arapça Dersi Öğretim programları hazırlanmıştır. Programın künye bilgilerine
göre, 2011 İlköğretim Arapça (4-8.Sınıflar) Dersi Öğretim Programı (İADÖP), 141 Sayı ve
26.09.2011 Tarihli TTKB kararıyla 2012-2013 öğretim yılından itibaren 4 ve 5, 2013-2014
öğretim yılından itibaren 6, 7 ve 8.sınıflarda uygulanmak üzere kabul edilmiştir. Doç. Dr.
Mehmet Hakkı Suçin başkanlığında kurulan Program Hazırlama Komisyonu şu isimlerden
oluşmaktadır: Yrd. Doç. Dr. Erdinç Doğru, Araş. Gör. Ayşe Hümeyra Kütükçü, Arapça
Öğretmenleri Zeynep Oktay ve Leman Yerli, Ahmet Aytaç (İ.H.L Meslek Dersleri Öğretmeni),
Mehmet Ülger (Sınıf Öğretmeni), Melek Karadağ ( Türk Dil ve Edebiyatı Öğretmeni), Mevlüt
Kaşıkçı (Program Geliştirme Uzmanı) ve Mehtap Erman (Ölçme ve Değerlendirme
Uzmanı)’dır (İADÖP, 2011).
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Programın Giriş Bölümünde, “ …Ülkemizin komşu ülkelerle gelişen ticari, ekonomik, siyasi ve
kültürel ilişkileri nedeniyle iletişimi sağlayacak yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.
Esasen ülkemizde Arapça öğretimi köklü bir geleneğe sahip olmasına rağmen bir yabancı dil
olarak bu dilin öğretiminde öğrenci merkezli, iletişim odaklı ve görev temelli yaklaşımlardan
henüz yeterince yararlanılmış değildir …” şeklinde ifade edilen gerekçelerle 2011 İADÖP’nın
hazırlanmasında Avrupa Konseyi tarafından yabancı dil öğrenimi ve öğretimi için yabancı dil
dersinin uygulanmasına dair, karşılaştırılabilir standartlar getiren Diller İçin Avrupa Ortak
Başvuru Metni (OBM)’den yararlanılmıştır. Program ile 8.sınıfın sonunda ulaşılması
hedeflenen başarı düzeyi, temel dil kullanımı (A2) olarak belirlenmiştir. Program, 4 ve 5.
sınıflar için haftada 3 ders saati, 6, 7 ve 8. sınıflar için 4 saat üzerinden toplam 648 ders saati
olarak yapılandırılmıştır (2011 İADÖP, s. 2). 2011 İADÖP, önceki Arapça Dersi Öğretim
Programlarının aksine sadece yabancı dil öğretimini hedefleyen ve TTKB tarafından
hazırlanmış bir programdır. Nitekim Programda bu durum şöyle ifade edilmektedir: “Arapça
öğretmenlerine dil öğretiminde etkin ve etkileşimli sınıf ortamı oluşturmaları; öğrencilere ise
Arapça öğrenmenin kişisel, sosyal ve kültürel bakımdan gelişmeleri için gerekliliğini ve
önemini benimsetme, birlikte öğrenmekten zevk alma ve kendini ifade etme becerilerini
geliştirme bakımından kılavuz olacağı düşünülmektedir” (2011 İADÖP, s. 3). Daha önceki
programlar, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce düzenlenmiş programlar olup yabancı dil
öğretiminden çok Mesleki metinleri anlama kaygısı güden programlardır.
Yapılandırmacı, bilişsel, sarmal ve iletişimsel yaklaşımlara göre hazırlanmış olan İADÖP,
öğrencilerin yaşamları boyunca kullanabilecekleri, dinleme, okuma, konuşma ve yazma
becerilerinin yanı sıra; anlama, sorgulama, sıralama, sınıflama, özetleme, ilişkilendirme ve
eşleştirme gibi alt becerileri de kazanmalarını hedefleyen bir programdır. Program beş temel
bölümden oluşmaktadır: 1) Dilin dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve
yazmayı esas alan öğrenme alanları, 2) Öğrencilerde Arapça öğrenmeye yönelik bilgi, beceri
ve tutum geliştirmeyi hedefleyen bilişsel, duyuşsal ve psikomotor kazanımlar, 3) Ne
öğretelim sorusuna cevap niteliğindeki tema ve içerik önerileri, 4) Dersin etkili ve verimli
işlenmesi için kullanılacak yöntem ve tekniklerden oluşan öğrenme- öğretme süreci, 5)
Kazanımların edinilip edinilmediğini ve edinilme derecesini belirleyen ölçme-değerlendirme
bölümleridir. Programın sonunda örnek etkinlikler verilmek suretiyle öğretmenlere rehberlik
edilmiştir.
Program, A2 düzeyine gelen bir öğrencinin, Arapçayı bir iletişim aracı olarak kullanıp
gereksinimlerini kolayca karşılayabilmesi, farklı kültürleri tanıyarak sosyal yönden kendini
geliştirebilmesi, hedef dilde sözlü/yazılı iletişimi sağlayabilmesini öngörmektedir. Programın
en belirgin özelliği ise, iletişimsel yaklaşım gereği, ikili ya da grup aktiviteleri, drama, çizgi
film, şarkı vb. öğretim materyalleri ile çocuklara Arapça dersini sevdirmeyi hedeflemesidir.
Nitekim bu durum, tema ve İçerik Önerileri ( İADÖP, s. 21), Kazanımlar (İADÖP, s.47) ve
Etkinlik Örnekleri (İADÖP, s.78) bölümlerinde açıkça görülmektedir. Öğrenci merkezli
hazırlanmış olan program yine esas aldığı iletişimsel yaklaşım gereği yapılan dil hatalarını
hoş görmekte ve bu durumun iletişim becerisinin geliştirilmesinin doğal bir sonucu olarak
kabul edilmektedir. Programın Yanlış Düzeltme Stratejleri bölümünde, “hata olmadan gelişme
olamaz” anlayışına vurgu yapılmakta ve öğrencilerin hata yaparak dili öğrenmeleri ve
kendilerini geliştirmelerinin sağlanması gerekliliği üzerinde durulmaktadır (İADÖP, s.33).
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Programa göre öğretmen, sınıf içi etkinliklerde öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerine
olanak sağlayan, öğrencilerle grup çalışmaları şeklinde iş birliği yapan ve onlara rehberlik
eden bir konumdadır (İADÖP, s.28).
İletişimsel yaklaşıma uygun olarak dil yapılarının, programda “örtük” biçimde verildiği ve dil
yapılarından ziyade dilin kullanılmasına önem verildiği anlaşılmaktadır. Programın tema ve
içeriklerinde hâkim olan sarmal yaklaşım gereği de konuların genişleyerek tekrar ettiği
görülmektedir. Örneğin; Örneğin; A1.1 Düzeyi Dil Yapılarında verilen sayılara, A1.2 Düzeyi Dil
Yapılarında da yer verildiği görülmektedir (2011 İADÖP, s. 75). İADÖP, programın öğeleri
bakımından incelendiğinde tüm unsurların detaylı şekilde yer aldığı görülmektedir.
Programın Genel Amaçlar olarak ifade edilen amaçlar, Arapça Dersine özgü Özel Amaçlar olup
bilişsel (okuduğunu anlama, yorumlama, karşılaştırma), duyuşsal (kültürlerarası hoşgörü, dil
öğrenmeye karşı ilgi duyma vb.) ve psikomotor becerilere yönelik Bloom Taksonomisine göre
sınıflandırılmış hedeflerdir (2011 İADÖP, s. 9). Programın İçeriği, tematik bir yapıda olup
konular zorunlu değildir. Aynı tema kapsamında tablo halinde verilen içerik önerilerinden
seçilebileceği gibi temaya ve düzeye uygun farklı içerikler de programın uygulayıcılarınca
seçilebilir. Ancak içeriklerin basitten zora doğru sıralanması gerektiği tavsiye edilmektedir
(2011 İADÖP, s. 2 / 2.madde). Programda “Öğretme-Öğrenme Süreci” başlığı altında Öğrenme
ortamlarının öğrencinin düzeyine göre düzenlenmesi gerektiğine ve proje-performans
çalışmalarına yer verilmesinin dersin öğrenme sürecine olumlu etki sağlayacağına vurgu
yapılmaktadır. Programın Ölçme ve Değerlendirme öğesinin, süreç ve sonuç değerlendirme
yaklaşımlarının her iki boyutunu da kapsar şekilde düzenlendiği görülmektedir. Programda
bu duruma gerekçe olarak, öğrenme süreçlerinin izlenerek gerektiğinde öğretim
yöntemlerinin ve sınıf etkinliklerinin değiştirilebileceği gösterilmektedir (2011 İADÖP, s. 34).
Programın ön gördüğü Ölçme ve Değerlendirme, öğrencilerin öğrenme sürecinde
gelişimlerinin izlenmesine önem veren ve bu amaca dönük olarak performans değerlendirme
çalışmaları (proje, performans görevi, poster, afiş, gözlem formları, akran değerlendirme,
ürün dosyası vb.) nı tavsiye eden bir şekildedir (2011 İADÖP, s. 35). Programın “Ölçme ve
Değerlendirme” bölümünün sonunda ise birer tane Performans Görevi Örneği, Proje Örneği, Öz
Değerlendirme Formu, Grup Öz Değerlendirme Formu örnekleri yer almaktadır (2011 İADÖP,
s. 41-46).
2011 İADÖP, sekiz yıllık kesintisiz eğitim sisteminin son dönemlerinde yürürlüğe girmiş bir
program olup ilk defa, Din Öğretimi genel Müdürlüğü’nün dışında Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Arapça komisyonu tarafından, ilköğretim düzeyinde
yapılandırılmış ve her yönüyle önceki programlara nazaran iletişimsel yaklaşıma uygun bir
programdır. Programda, daha önceki Arapça Dersi öğretim programlarında olmayan
Atatürkçülükle ilgili konu ve kazanımların da yer aldığı görülmektedir. Düzeylere ve sınıflara
göre Atatürkçülükle ilgili kazanımlar ve konular, Açıklamaları, Ders Kazanımları şeklinde bir
çizelge tablo halinde düzenlenmiştir (2011 İADÖP, s. 73).
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2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırma, tarama modelinde bir inceleme çalışmasıdır. Bu incelemeyi de yapılan kaynak
taraması sonucunda elde edilen bilgiler yönlendirmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda
Cumhuriyet Dönemi Arapça Dersi Öğretim Programlarının incelemesi yapılmıştır.

2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığı İlk ve Ortaöğretim Kurumlarına bağlı okullarda
okutulan yabancı dil dersi öğretim programları oluşturmaktadır. Cumhuriyet Döneminde
yapılandırılmış 2011 İlköğretim Arapça dersi öğretim programı ise araştırmanın
örneklemidir.

2.3. Veri Toplama Teknikleri
Araştırmada veriler, alan yazın taraması ve uygulamasıyla elde edilmiştir. Literatür
taramasında Türkçe, Osmanlıca ve İngilizce ilgili kaynaklardan yararlanılmıştır.
Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklara, Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphaneleri, Milli Kütüphane, T.C. Başbakanlık Cumhuriyet
Arşivi, MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Arşivi ve Din
Öğretimi Genel Müdürlüğü’nde incelemeler yapılarak verilere ulaşılmıştır. Bunların yanı sıra
Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezinde ilgili tezler taranmış ve uygun görülen notlar
alınmıştır. Kaynak taraması sonucunda elde edilen bilgiler geçerlikleri ve güvenirlikleri göz
önünde bulundurularak sınıflandırılmış ve sonrasında yazım aşamasına geçilmiştir.

2.4. Verilerin Analizi
Toplanan verilerin, araştırma problemine çözüm önerileri getirmesini sağlayacak şekilde
işlenerek çözümlenmesi, yorumlanıp değerlendirilmesi yapılan araştırmanın özgünlüğü için
gerekli ve önemli bir aşamadır. Bu araştırmanın verileri, literatür ve alan yazın taraması
sonucu elde edilmiş olup daha önce yapılmış olan çalışmalar da göz önüne alınarak Arapça
dersi öğretim programlarının incelemesinde değerlendirilmiştir.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanıyla beraber 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu
(Öğretim Birliği Yasası) ile tüm öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesi altında
toplanmış ve okul programları üzerinde kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Eğitim
sistemimizde uzun süre “dersler ve konular listesi” anlamında kullanılan “Müfredat” anlayışı,
1950’li yıllardan sonra yerini “Öğretim Programı” kavramına bırakmıştır. Aynı yıllarda İmamHatip Liselerinin açılmasıyla birlikte Arapça Dersi Öğretim Programı çalışmalarının da
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başladığı ve İmam-Hatip Liselerinin dönemsel değişikliklerine göre şekillendiği görülmüştür
(Oktay, 2015, s.97).
1950-1970 yılları arasında Arapça Dersi öğretiminin klasik medrese metotları gereği Gramer
ve Metinler şeklinde devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu yöntem gereği, Arapça Dersinin
işlenişinde bir gramer kitabı takip edilir, öğretmen, dil yapılarına ait bilgileri öğrencilere not
tutturur ve öğrencilerden bu bilgileri ezberlemeleri istenirdi. Metin okutulmasında ise metin,
önce öğretmen tarafından okunur, öğrenciler harekeler ve yine aynı şekilde metin tercüme
edilirdi. Öğretmen merkezli yürüyen Arapça öğretiminde öğrenci sadece alıcı konumundaydı
(Soyupek, 2004, s. 245). Bu yıllardaki Arapça Dersi öğretiminin esasını oluşturan temel
yaklaşım, öğrencilerin dini bir metni tercüme edebilmesidir. Nitekim bu hedefe ulaşabilmenin
bir aracı olarak, daha çok gramer dersinde verilecek konuları kapsayan, dini içerikli
metinlerden derlenmiş “Dini Metinler” isimli bir kitap okutulmuştur (Soyupek, 2004: 242).
1950’li yıllarda yeniden eğitim öğretime başlayan İmam Hatip Liselerinde okutulan Arapça
Dersinin, bir meslek dersi olarak görülmesi ve bu bağlam üzere düzenlenmiş olan müfredatın
uygulayıcısı öğretmenlerin, “Emsile-Bina” metodu olarak adlandırılan medrese sisteminden
yetişmiş olmaları Arapça Dersinin gramer merkezli okutulmasının bir diğer önemli sebebidir.
Kısmi değişiklikler yapılmış olsa da uzun bir süre Arapça öğretimi bu anlayış üzere
yürütülmüştür (Soyupek, 2004, s. 241).
Arapça Dersi Öğretim Programları çalışmalarının, ülkemizde değişen program geliştirme
çalışmalarına ancak 1973 yılından itibaren ulaşabildiği görülmüştür. Bu bağlamda
Cumhuriyet Dönemi Arapça Dersi öğretim Program geliştirme çalışmalarının ilk ürününün
1973 yılında verildiği tespit edilmiştir. 1980'li yıllardaki yabancı dil öğretiminde ivme
kazanan yeni yaklaşımlardan etkilenen Arapça Dersi Öğretim Programları, 1985 öğretim
programı ile birlikte iletişimsel yaklaşım merkezli hazırlanmaya başlanmıştır (Oktay, 2015,
s.55). İlk defa dini metinlerin anlaşılmasının dışında günlük yaşamda kullanılan Arapçanın
öğretimini hedefleyen bir öğretim programının yapılandırılmış olması ülkemizdeki Arapça
öğretiminde yeni bir anlayışın gelişmesine de öncülük etmiştir. Bu yeni anlayışın bir ürünü
olan 2011 İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programı, Bakanlar Kurulu'nun 2010 yılında
ikinci yabancı dil dersi olarak okutulan Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve
Çince dillerine ilaveten Arapçanın da okutulma kararı alması üzerine Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Arapça Komisyonu tarafından geliştirilmiştir.

4. SONUÇ
Eğitimin en temel işlevi toplumun ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler yetiştirmek
olduğuna kuşku yoktur. Öğrenci davranışlarında istendik değişimlerin meydana gelebilmesi
için uzun zamana ve sürekli, tutarlı öğrenme yaşantılarına ihtiyaç vardır. Eğitim programları,
bu ihtiyacı karşılamak üzere öğrenme yaşantılarını belirli esaslara göre düzenleyen
koordineli çalışmalardır. Eğitim programlarının en ağırlıklı bölümünü oluşturan öğretim
programları ise, okul ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan bir dersin
öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir. Bir başka deyişle, öğretim
programları, bir dersle ilgili öğretme-öğrenme sürecinde nelerin, niçin ve nasıl yer alacağını
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gösteren ve eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlayan öğretmenlere, günlük
çalışmalarının planlanmasında rehberlik eden kılavuzlardır. Öğretim programlarının bir
diğer önemli boyutu ise hazırlanacak olan başta ders kitapları olmak üzere her türlü öğretim
materyallerine kaynaklık ediyor olmasıdır. Bu anlamda programlar, değişen toplumsal
ihtiyaçlara cevap verebilen ve sürekli güncellenen bir nitelikte olmalıdır. Eğitim uzmanları,
toplumsal değişimleri ve eğilimleri analiz ederek programları ihtiyaçlara cevap verir yönde
geliştirmek durumundadırlar. Program geliştirme bir araştırma sürecidir ve mutlaka ihtiyaç
analizlerinin yapılması gerekmektedir. Çünkü yetiştirilecek olan bireyler, toplumun birer
üyesi olacaklardır ve o toplumun ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Bu nedenle toplumun
ihtiyaçlarını bilmeye gerek vardır ve hedefler o ihtiyaçlara göre belirlenecektir.
Yaşadığımız çağda, bilim, teknik, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda artan
toplumlar arası ilişkiler yabancı dil öğrenmeyi ve öğrenilmek istenen hedef dilin sözlü/yazılı
bir iletişim aracı olarak öğrenilmesi isteğini arttırmaktadır. Bu istek, sözlü iletişim için
konuşma-dinleme, dinlediğini anlama becerilerinin, yazılı iletişimler için de okuma- yazma ve
okuduğunu anlama dil becerilerinin edinilmesini gerekli kılmaktadır. Ancak ülkemizde
yıllardan beri tüketilen zaman, büyük emek ve gayretlere rağmen yabancı dil öğretiminde
arzu edilen başarıya ulaşılamamıştır. Bu durumun nedenleri olarak; öğretim programları,
öğretmenlerin donanımları, öğrencilerin ilgisi, motivasyonu, yöntem ve teknikler, ders araç
ve gereçleri, öğrenme ortamları, öğretim materyalleri vb. gibi pek çok etken başarıyı
etkilemektedir. Arapça dersinin öğretiminde de benzer nedenlerden ötürü köklü bir geçmişe
sahip olunmasına rağmen istenilen hedeflere ulaşılamamıştır. Bu araştırmamızla iletişimsel
yaklaşıma göre hazırlanmış olan öğretim programlarının iletişimsel yetinin edinimindeki
önemi ortaya konmaktadır. İletişimsel yaklaşıma göre yapılandırılmış öğretim
programlarının, yöntem ve teknikler, öğretme-öğrenme ortamlarının öğrenciye göre
düzenlenmesi ve sınıf içi etkinlikler bakımından Arapça öğretmenlerine rehberlik edeceği ve
bu programlara göre hazırlanmış ders kitaplarının ve öğretim materyallerinin nitelikli bir
Arapça öğretimini sağlayacağı düşünülmektedir.
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ABSTRACT
As with all language teaching programs in the world, the use of e-learning methods in teaching Turkish as a foreign language is
increasing day by day. E-learning is defined as instruction delivered on a digital device such as a computer or mobile device that
is intended to suppport learning(Clark and Mayer, 2011: 8). The basic question of this study is to determine whether individuals
who learn Turkish as a foreign language, have the necessary readiness in order to take advantage of the digital environment in
which Turkish is taught. Moreover, to reveal whether the level of readiness varies according to age, gender and education areas
are the sub-problems of the study. In this study, screening model is used as a quantitative research method. Screening model is
an approach that aims to describe the past or currently existing as a state(Karasar, 1999)The results of the study reveals that the
students learning Turkish as a foreign language have a significant readiness on e-learning process therewithal the results put
forth that this readiness may vary according to some factors.

Key Words: E-learning, e-readiness, education of Turkish

ÖZET
Dünyadaki bütün dil öğretim programlarında olduğu gibi yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de e-öğrenme yönteminin
kullanımı her geçen gün artmaktadır. e-Öğrenme, öğrenmeyi desteklemek için bilgisayar ya da mobil cihazlar gibi dijital ortamlar
üzerinden yayın yapmak üzere tasarlanmış yapılar olarak tanımlanmaktadır (Clark ve Mayer, 2011: 8). Bu çalışmanın temel
sorusu; Türkçe’yi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin, Türkçe’nin dijital olarak öğretildiği ortamlardan yararlanabilmek için
gerekli olan hazır bulunuşluğa sahip olup olmadıklarını belirlemektir. Ayrıca bu hazır bulunuşluğun yaş, cinsiyet ve öğrenim
görülen alana göre değişip değişmediğini ortaya koymak; çalışmanın alt problemlerini oluşturmaktadır. Bu çalışmada nicel
araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Nicel araştırma türlerinden biri olan tarama modeli geçmişte ya da
halen var olan bir durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır (Karasar, 1999). Çalışmanın sonuçları, Türkçe
öğrenen yabancıların e-öğrenme sürecine ilişkin belirgin bir hazır bulunuşluklarının olduğunu ancak bazı faktörlere göre bu
hazır bulunuşluğun değişkenlik gösterdiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: e-Öğrenme, -e hazır bulunuşluk, Türkçe öğretimi.
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1. GİRİŞ
Diğer yabancı dil öğretim programlarında olduğu gibi Türkçe’nin de yabancı dil olarak
öğretiminde e-öğrenme yöntemlerinin kullanımı her geçen gün artmaktadır. e-Öğrenmeye
ilişkin çok sayıda tanım bulunmaktadır. e-Öğrenme, öğrenmeyi desteklemek için bilgisayar ya
da mobil cihazlar gibi dijital ortamlar üzerinden yayın yapmak üzere tasarlanmış yapılar
olarak tanımlanmaktadır (Clark ve Mayer, 2008: 8). Bu yapıların ortaya çıkmasında
teknolojinin büyük etkisi vardır. Diğer yandan teknolojinin hızlı bir dönüşüm ve değişim
içinde olması öğrenme biçimlerinde de benzer bir dönüşüm ve değişimin yaşanmasını
mecbur kılmıştır. Dolayısıyla e-öğrenmenin teknolojide yaşanan evrimi öğretim sürecine
taşıyan bir işlevi bulunduğunu söylemek de mümkündür. Nitekim Aoki’ye göre e-öğrenme,
öğrenci merkezli yaklaşımlarla eğitim-öğretim süreçlerinin dönüşümü amacı ile bilişim
teknolojilerinin kullanılması anlamına gelmektedir (Aoki, 2010, akt. Gülbahar, 2012:123). Bu
dönüşümle birlikte daha çok düzlemde karşılaşılan e-öğrenme ortamlarını kullanacak
bireylerin de doğal olarak belli bir altyapıya ve bilgi birikimine sahip olması beklenmektedir.
Bu birikim, kısaca bireyin hazır bulunuşluğu ile açıklanabilir. Bu noktada karşımıza çıkan bir
diğer kavram ise “e-hazır bulunuşluk” kavramıdır. Çevrimiçi ö ğ renmeye hazır bulunuşluk
kavramı ilk olarak Avustralya mesleki ve teknik eğ itim sektö rü nde Warner, Christie ve Choy
(1998) tarafından ö ne sü rü lmü ştü r (Horzum ve Kaymak, 2013:1785). e-Hazır bulunuşluk, bir
kişi, kurum ya da ü lkenin, e-öğ renme sü recinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ve
teknolojiden yararlanma açısından ne kadar hazır, istekli ve donanımlı olduğ u konusunda
geldiğ i dü zeyin ö lçü lmesi ile elde edilen bilgidir (Dada, 2006, akt. Gülbahar, 2012:123).
Öğrenicinin e-öğrenmeye ilişkin e-hazır bulunuşluğu ne kadar yüksekse öğrenme çıktılarında
da o oranda bir büyüme gözlenmektedir.
Bilişim teknolojilerinde neredeyse takibi mümkün olmayacak şekilde yaşanan hızlı değişim,
teknolojinin hem üreticisi hem de tüketicisi konumundaki bir kuşağı -Prensky’nin (2001)
sözünü ettiği dijital yerlileri- yaratmasını bilmiştir. Bu değişimin her alanda olduğu gibi
eğitim alanında da yansımaları olmuştur. Türkçe öğreten farklı kurumların blog, podcast,
vodcast, moodle gibi özellikle Web 2.0 alanında karşılaşılan e-öğrenme ortamlarını yoğun
olarak kullanma eğiliminde oldukları gözlenmektedir. Diğer taraftan özellikle Web 3.0
dönemi ile birlikte bu kullanımın eğiliminde hızla görülen artış, sanal ortam olarak ifade
edilen ortamlardaki öğrenme durumlarının da farklı açılardan araştırılmasını mecbur
kılmaktadır.
Sanal dünyanın gerçek yerlileri konumunda bulunan ve doğal olarak eğitim sürecini yoğun
olarak elektronik ortamlarda yaşayan gençlerin e-öğrenme ortamına ilişkin hazır
bulunuşlukları, incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bu durum, özellikle bu
gençlere eğitim veren eğitmenler ve kurum yöneticileri açısından büyük önem taşımaktadır.
e-Öğrenmenin birinci aşamasını oluşturan hazır bulunuşluk düzeyi, Türkçenin öğretimi
bağlamında henüz yapılanma sürecini yaşamakta olan e-öğretim sürecinin planlanmasına ve
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düzenlenmesine ilişkin verilerin toplanması ile gerçekleştirilebilir. Oysa Türkçeyi yabancılara
öğretmek için kurulan kurumlarda -TÖMER’lerde ve Yunus Emre Enstitüsü merkezlerindeteknolojik açıdan yaygın ve sağlıklı bir alt yapının bulunmayışı e-öğrenme ile ilgili çalışmaları
güçleştirmektedir.
Her geçen gün eğitim kurumları e-öğrenme yöntemlerini daha fazla kullanmaya ve böylelikle
eğitim-öğretim alanındaki etkililiklerini artırmaya çalışmaktadırlar. Gülbahar’ın (2012) da
dediği gibi güncel teknolojiler çok hızlı değişim gösterdiği için sanal ortamlar olarak da ifade
edilen elektronik ortamlarda eğitim alacak bireylerin hazır bulunuşluk düzeylerini bilmek,
eğitmen ve yöneticiler açısından önem taşımaktadır. Oysa ülkemizde son yıllarda yaşanan
hızlı gelişime rağmen bilgi toplumuna geçişin vazgeçilmez unsuru olan eğitim teknolojilerine
yönelik sağlam bir altyapının var olmadığı bilinmektedir. Bu alt yapının oluşturulması
herşeyden önce teknolojiyi kullanan bireylerin; teknolojiye olan ilgileri, teknoloji bilgileri,
teknolojiyi kullanmadaki eğilimleri gibi konularda doğru bir şekilde betimlenmelerine
bağlıdır. Hanafizadeh ve Khodabakhshi (2009), bir yandan bilgi toplumunun
avantajalarından fayfalanmak öte yandan küresel toplumun bir parçası olmak ve dijital
uçurumun büyümesi ile diğer toplumların gerisinde kalmamak için ülkelerin küresel bilgi
toplumunu daha çok teşvik eder hale geldiğini söylemektedirler. The Economist-Economic
Intelligence Unit tarafından 2010 yılında yapılan araştırmada Türkiye e-hazır bulunuşluk
açısından 70 ülke arasında 43.sırada çıkmıştır. Aynı rapora göre 2009 yılı verileri ile
karşılaştırıldığında Finlandiya’nın 10.sıradan 4.sıraya çıktığı, Güney Kore’nin 19.sıradan
13.sıraya yükseldiği Japonya’nın 22.sıradan 16.sıraya çıktıkları ancak Türkiye’nin sırasını
koruduğu bununla birlikte toplam skorunda .10 puanlık bir düşme olduğu gözlenmektedir.
Alanyazına bakıldığında doğrudan Türkçe öğrenen yabancıların –e öğrenmeye ilişkin hazır
bulunuşlukları ile ilgili bir araştırmaya rastlanılamamıştır. Öte yandan e-hazır bulunuşlukla
ilgili çalışmalara bakıldığında ise teknik yeterlilik, teknolojiye ve teknoloji tabanlı kaynaklara
erişim, motivasyon gibi alt faktörlerin e- hazır bulunuşluğun ölçümünde temel faktörler
olduğu gözlenmektedir (Gülbahar, 2012:125).
Bütün bu faktörlerle birlikte Osorio vd. (2013) dijital içeriğin de e-hazır bulunuşluğun
ölçümünde bakılması gereken bir alt faktör olduğunu söylemektedir.
Yağcı (2014) ise “başarıyı etkileme durumu”nun e-hazır bulunuşluğa etki eden diğer önemli
bir faktör olduğunu söylemektedir (Yağcı, 2014: 1103).
Horzum ise, “öğrenci kontrolü”nün yani öğrencinin öğrenme materyallerindeki akışı
ihtiyacına uygun bir şekilde kendisinin belirleyebilmesinin; e-hazır bulunuşlukla ilgili göz
ardı edilmemesi gereken bir faktör olduğunu söylemektedir.
Bu araştırmada Türkiye’deki TÖMER’lerde eğitim gören ve farklı coğrafyalardan gelen
yabancı öğrenicilerin e-öğrenmeye ilişkin hazır bulunuşlukları araştırılmaktadır.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN E-ÖĞRENME
SÜRECİNE İLİŞKİN HAZIR BULUNUŞLUKLARI

2827

2. YÖNTEM
Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Nicel araştırma
türlerinden biri olan tarama modeli geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu gibi
betimlemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır (Karasar, 1999). Bu araştırmada Gü lbahar tarafından
2963 ü niversite ö ğ rencisi ü zerinde uygulanan “e-Oğ renme Sü recine Ilişkin Hazır Bulunuşluk
ve Beklenti Olçeğ i” kulanılmıştır. Gü lbahar, bu ö lçeğ inin maddelerini ve boyutlarını geniş bir
alan yazın incelemesinin sonuçlarından hareketle farklı yü ksek ö ğ retim kurumlarının
uyguladıkları ö lçekler ve Watkins, Leigh ve Triner (2004), GeoSINC International (2002) ve
KING ICT (2011) gibi araştırmacıların ve kurumların yayınlarına dayalı olarak belirlemiştir
(Gülbahar, 2012: 126). Olçek “Kişisel Ozellikler” boyutunda 5, “Teknolojiye Erişim”
boyutunda 4, “Teknik Beceriler” boyutunda 6, “Motivasyon ve Tutum” boyutunda 6 ve
“Başarıyı Etkileyen Faktö rler” boyutunda 6 soru olmak ü zere toplam 5 boyut ve 27 sorudan
oluşmaktadır. Olçekte 5-Hemen hemen her zaman, 4-Sık sık, 3-Zaman zaman, 2-Nadiren ve 1Hemen hemen hiçbir zaman olmak ü zere 5’li likert tipi derecelendirme uygulanmıştır. Elde
edilen veriler, frekans ve yüzde değerleriyle ayrıca SPSS programında gerçekleştirilen, t testi,
tek yönlü anova testi ve Kruskal-Wallis testi yardımıyla analiz edilmiştir.
2.1. Araştırmanın Temel Sorunsalı
Araştırmanın temel sorunsalı şudur:
Türkiye’deki TÖMER’lerde eğitim gören ve farklı coğrafyalardan gelen yabancı öğrenicilerin
e-öğrenmeye ilişkin –e hazır bulunuşlukları nedir? Bu hazır bulunuşlukta yaşa, cinsiyete ve
öğrenim görülen alana göre bir farklılık var mıdır?
2.2. Araştırmanın Temel Amacı
Araştırmanın yapılmasındaki temel amaç; Türkçe öğrenen yabancıların e-öğrenmeye ilişkin
e-hazır bulunuşluklarını betimlemektir. Böylece alanda hizmet veren eğiticilere, kurumlara
ve hizmet alan konumundaki öğrenicilere; öğrenicilerin teknik yeterlilikleri, motivasyonları,
teknolojiye erişim becerileri gibi alt boyutlar bağlamında e-hazır bulunuşlukları hakkında
bilgi vermektir.
2.3. Evren-örneklem
Çalışmanın evrenini Sakarya TÖMER’de ve İstanbul Üniversitesi DİLMER’de öğrenim gören
yaklaşık 1440 öğrenci, örneklemini ise rastgele seçilen 67 öğrenci oluşturmaktadır.
Öğrenciler, seviyeleri bu anketi doldurmak için yeterli görülen B2 seviyesindeki öğrenciler
arasından rastgele seçilmişlerdir.
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3. Bulgular ve yorumlar
Bu bölümde araştırmanın problem ve alt problemleri çerçevesinde, elde edilen verilerin
analiz sonuçlarına yer verilmektedir. Gülbahar (2012) tarafından geliştirilen e-Öğrenme
Sürecine İlişkin Hazır Bulunuşluk ve Beklenti Ölçeği’nin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı
araştırmamızda .93 olarak hesaplanmıştır.
3.1. Araştırma Evrenine Ait Bulgular
Aşağıda araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin dağılımları
tablolaştırılarak verilmiştir.

Tablo 1. Öğrencilerin cinsiyet ve yaş dağılımları
Cinsiyet
Erkek

Kız

Yaş
18
19-20
21-24
25 ve üzeri
Toplam
18
19-20
21-24
25 ve üzeri
Toplam

N
5
6
12
8
31 (%46 )
9
14
8
5
36 (%54)

%
16
19
39
26
100
25
39
22
14
100

Araştırmaya katılan 67 öğrencinin 31’ i erkektir (%46). Erkek öğrencilerin %16’ sı (5 kişi) 18
yaşındadır; %19’ u (6 kişi) 19-20 yaş aralığındadır; %39’ u (12 kişi) 21-24 yaş aralığındadır;
%26’ sının ise (8 kişi) yaşları 25 ve üzerindedir.
Araştırmaya katılan 67 öğrencinin 36’sı ise kızdır (%54). Kız öğrencilerin %25’i (9 kişi) 18
yaşındadır; %39’u (14 kişi) 19-20 yaş aralığındadır; %22’si (8 kişi) 21-24 yaş aralığındadır;
%14’ünün ise (5 kişi) yaşları 25 ve üzerindedir.

Tablo 2. Öğrencilerin okudukları bölümlere göre dağılımları
Bölüm
Sosyal Bilimler
Tıp
Fen Bilimleri
Toplam

N
42
8
17
67

%
63
12
25
100

Araştırmaya katılan öğrencilerin %63’ü Sosyal Bilimler bölümünde öğrenim görmektedirler;
%12’si Tıp bölümünde öğrenim görürken %25’i ise Fen Bilimleri bölümünde öğrenim
görmektedirler.
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3.2. E-öğrenme Sürecine İlişkin Hazır Bulunuşluk ve Beklenti Ölçeği ile ilgili Alt
Problemlere İlişkin Bulgular
67 öğrenciden elde edilen veriler Kolmogorov-Smirnov testine göre normal dağılım
göstermektedirler. Fakat veriler, bölüm değişkenine göre homojen dağılmadıklarından
parametrik olmayan tekniklere göre analiz edilmiştir.
“Çalışma gurubundaki öğrencilerin e-öğrenme sürecine ilişkin hazır bulunuşluk ve
beklentileri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir?” alt problemimiz için yapılan
bağımsız örneklemler t-testi sonuçları tablo 3’ te verilmiştir.
Tablo 3. Çalışma gurubundaki öğrencilerin e-Öğrenme Sürecine İlişkin Hazır Bulunuşluk
ve Beklenti ölçeği puanlarının cinsiyete göre t-testi sonuçları

Ölçekler

Kişisel Özellikler

Teknolojiye Erişim

Teknik Beceriler

Motivasyon ve
Tutum
Başarıyı Etkileyen
Faktörler

Toplam

Cinsiyet

N

̅
𝑿

Ss

Erkek

31

13.22

3.77

Kız

36

11.66

3.74

Erkek

31

13.45

3.87

Kız

36

13.11

4.20

Erkek

31

31.64

7.12

Kız

36

28.69

8.16

Erkek

31

13.41

3.51

Kız

36

13.55

3.07

Erkek

31

21.80

5.38

Kız

36

19.19

5.15

Erkek

31

93.54

19.96

Kız

36

86.22

20.15

sd

t

p

65

1.694

.09

65

.343

.73

65

1.564

.12

65

-.169

.86

65

2.025

.04*

65

1.490

.14

* p<.05
Öğrencilerin e-öğrenme sürecine ilişkin hazır bulunuşluk ve beklentileri cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık göstermemektedir [t(65)= 1.490, p> .05]. Erkek öğrencilerin e-öğrenme
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sürecine ilişkin hazır bulunuşluk ve beklenti puanlarının ortalaması 𝑋̅=93.54 iken, kız
öğrencilerin 𝑋̅=86.22 olarak bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin öğrencilerin e-öğrenme
sürecine ilişkin hazır bulunuşluk ve beklentileri ölçeğinin “Başarıyı Etkileyen Faktörler” alt
boyutu dışındaki boyutlarda da cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p> .05).
Öğrencilerin “Başarıyı Etkileyen Faktörler” alt boyutundan aldıkları puan ortalamaları
arasında cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur [ t(65)= 2.025, p<
.05].
Erkek öğrencilerin “Başarıyı Etkileyen Faktörler” puanlarının ortalaması 𝑋̅=21.80 iken, kız
öğrencilerin 𝑋̅=19.19 olarak bulunmuştur. Başka bir deyişle, erkek öğrencilerin e-öğrenme
sürecine ilişkin hazır bulunuşluk ve beklentileri ölçeğinin “başarıyı etkileyen faktörler” alt
boyutu ile ilgili algıları, kız öğrencilerine göre daha yüksektir denebilir.
“Çalışma gurubundaki öğrencilerin e-öğrenme sürecine ilişkin hazır bulunuşluk ve
beklentileri öğrencilerin yaşlarına göre anlamlı farklılık göstermekte midir?” alt problemimiz
için “çalışma gurubundaki öğrencilerin e-Öğrenme Sürecine İlişkin Hazır Bulunuşluk ve
Beklenti ölçeği puan ortalamaları” tablo 4a’da verilmiştir.
Tablo 4a. Çalışma gurubundaki öğrencilerin e-Öğrenme Sürecine İlişkin Hazır
Bulunuşluk ve Beklenti ölçeği puan ortalamalarının yaşlara göre dağılımları

Alt Ölçekler
Kişisel Özellikler

Teknolojiye Erişim

Teknik Beceriler

Motivasyon ve Tutum

Başarıyı Etkileyen
Faktörler

Yaşlar
18
19-20
21-24
24 ve üzeri
Toplam
18
19-20
21-24
24 ve üzeri
Toplam
18
19-20
21-24
24 ve üzeri
Toplam
18
19-20
21-24
24 ve üzeri
Toplam
18
19-20
21-24
24 ve üzeri

N
14
20
20
13
67
14
20
20
13
67
14
20
20
13
67
14
20
20
13
67
14
20
20
13

̅
𝑿
10.78
11.75
13.30
13.69
12.38
12.42
12.35
14.50
13.69
13.26
27.57
28.90
31.80
31.84
30.05
13.35
13.40
14.10
12.84
13.49
18.21
20.00
21.10
22.30
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Toplam
18
19-20
21-24
24 ve üzeri
Toplam
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67
14
20
20
13
67

20.40
82.35
86.40
94.80
94.38
89.61

“Çalışma gurubundaki öğrencilerin e-öğrenme sürecine ilişkin hazır bulunuşluk ve
beklentileri öğrencilerin yaşlarına göre anlamlı farklılık göstermekte midir?” alt problemimiz
için yapılan tek yönlü varyans analizi (One-way ANOVA) sonuçları tablo 4b’de verilmiştir.

Tablo 4b. Çalışma gurubundaki öğrencilerin e-Öğrenme Sürecine İlişkin Hazır
Bulunuşluk ve Beklenti ölçeği puanlarının öğrencilerin yaşlarına göre ANOVA sonuçları

Ölçekler
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Teknolojiye Erişim
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Teknik Beceriler
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Motivasyon ve
Gruplariçi
Tutum
Toplam
Başarıyı Etkileyen Gruplararası
Gruplariçi
Faktörler
Toplam
Gruplararası
Toplam
Gruplariçi
Toplam
Kişisel Özellikler

Kareler
Toplamı
82.834
875.076
957.910
59.416
1009.748
1069.164
215.640
3784.121
3999.761
13.240
689.507
702.746
127.193
1786.926
1914.119
1777.619
25300.291
27077.910

df
3
63
66
3
63
66
3
63
66
3
63
66
3
63
66
3
63
66

Kareler
Ortalaması
27.611
13.890

F

p

1.988

.125

19.805
16.028

1.236

.304

71.880
60.065

1.197

.318

4.413
10.945

.403

.751

42.398
28.364

1.495

.225

592.540
401.592

1.475

.230

Öğrencilerin e-öğrenme sürecine ilişkin hazır bulunuşluk ve beklentileri öğrencilerin
yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir [F(3,63)= 1.475, p> .05]. Fakat tablo
4a’ya baktığımızda öğrencilerin yaşları arttıkça e-öğrenme sürecine ilişkin hazır bulunuşluk
ve beklentileri ölçeğinin tamamından ve alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının da
istatistiksel olarak anlamlı olmasa da arttığı söylenebilir.
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“Çalışma gurubundaki öğrencilerin e-Öğrenme Sürecine İlişkin Hazır Bulunuşluk ve
Beklentileri öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere göre anlamlı farklılık göstermekte
midir?” alt problemimiz için yapılan Kruskal-Wallis analiz sonuçları tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Çalışma gurubundaki öğrencilerin e-Öğrenme Sürecine İlişkin Hazır Bulunuşluk
ve Beklenti ölçeği puanlarının öğrencilerin okudukları bölümlerine göre farklılığını
gösteren Kruskal-Wallis analiz sonuçları

Alt Ölçekler

Bölüm

N

Sıra Ort.

Sosyal 42
35.51
Bilimler
Kişisel Özellikler
Tıp 8
23.63
Fen Bilimleri 17
35.15
Toplam 67
Sosyal 42
34.48
Bilimler
Teknolojiye Erişim
Tıp 8
17.88
Fen Bilimleri 17
40.41
Toplam 67
Sosyal 42
36.33
Bilimler
Teknik Beceriler
Tıp 8
22.94
Fen Bilimleri 17
33.44
Toplam 67
Sosyal 42
34.98
Bilimler
Motivasyon ve Tutum
Tıp 8
27.31
Fen Bilimleri 17
34.74
Toplam 67
Sosyal 42
35.27
Bilimler
Başarıyı Etkileyen
Tıp 8
21.38
Faktörler
Fen Bilimleri 17
36.79
Toplam 67
Sosyal 42
35.05
Bilimler
Toplam
Tıp 8
23.81
Fen Bilimleri 17
36.21
67
Toplam
*p< .05
S: Sosyal Bilimler; F:Fen Bilimleri; T:Tıp

Sd

𝒙𝟐

p

2

2.603

.272

2

7.399 .025*

2

3.204

.201

2

1.083

.582

2

3.909

.142

2

2.530

.282
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E-Öğrenme Sürecine İlişkin Hazır Bulunuşluk ve Beklenti ölçeğinin “Teknolojiye Erişim” alt
ölçeğinden alınan puanlar öğrencilerin okudukları bölümlere göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir (p< .05). Yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına göre “Tıp”ta öğrenim gören
öğrencilerin teknolojiye erişim beklentileri “Sosyal ve Fen Bilimler”de öğrenim gören
öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Tıpta öğrenim gören öğrencilerin
“Teknolojiye Erişim” puan ortalamaları 𝑋̅=8.87 iken sosyal bilimlerde öğrenim gören
öğrencilerin puan ortalamaları 𝑋̅=13.61, fen bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerinin ise
puan ortalamaları 𝑋̅=14.47 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre sosyal bilimlerde ve fen
bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerin teknolojie erişim beklentileri tıpta okuyan
öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.

4. SONUÇ
Mobil öğrenme, uzaktan öğrenme, internet tabanlı öğrenme gibi öğrenme biçimleri; giderek
daha da yaygınlaşan öğrenim biçimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda eöğrenme ile ilgili yapılacak her çalışma, alandaki bütün paydaşların kendilerini gözden
geçirmelerine ve e-öğrenme sürecinde karşılaşabilecek sıkıntıları azaltacak tedbirleri
devreye sokmalarına yardımcı olacaktır.
Bu araştırmanın sonuçları, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin e-hazır
bulunuşluk düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir.
Bu düzeyin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin elde edilen bulgular,
öğrenciler arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olmadığını ortaya koymaktadır.
Bununla birlikte ölçeğin “başarıyı etkileyen faktörler” alt boyutuna ilişkin veriler erkek
öğrencilerin bu boyuta ilişkin algılarının, kız öğrencilerine göre daha yüksek olduğunu da
ortaya koymaktadır.
Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç da öğrencilerin yaşlarına göre e-hazır
bulunuşluklarında anlamlı bir fark olmamasıdır. Ancak yaş ilerlemesine bağlı olarak -anlamlı
olmamakla birlikte- ölçeğin bütün boyutlarında e-hazır bulunuşluğun kısmen bir artış
gösterdiği gözlenmektedir.
Çalışmadan elde edilen son sonuç ise, e- hazır bulunuşluğun okunan bölümlere göre anlamlı
bir farklılığa sahip olmasıdır. Özellikle ölçeğin “Teknolojiye Erişim” alt boyutunda sosyal
bilimler ve fen bilimleri alanlarında öğrenim gören öğrencilerin tıp alanında öğrenim gören
öğrencilere göre e- hazır bulunuşluklarının yüksek olduğu gözlenmektedir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; teknolojik alt yapıya ilişkin planlama çalışmalarının
öncelikle yapılması gerektiği, özellikle tıp alanında öğrenim görecek öğrencilerin e- hazır
bulunuşluk düzeylerini yükseltecek önlemler alınması gerektiği söylenebilir.
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Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaygın ve etkili bir E-öğrenme ortamının olmadığı
bilinmektedir. Oysa çalışma sonuçları, öğrenicilerin e-öğrenmeye ilişkin hazır
bulunuşluklarının yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Öyleyse bu alanda yapılacak
çalışmalara ve e-öğrenmeye ilişkin platformlara daha çok imkan tanınmalıdır.
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THE SONGS AS A LEARNING TOOL IN LANGUAGE CLASSES
LA CHANSON EST EN TANT QU’UN OUTIL DIDACTIQUE EN CLASSE DE LANGUE
ETRANGERE1 2
Hasan ATMACA 3
‘’L’homme que la musique ne fait pas de l’effet, semble la pierre, le bois’’.
Martin Luther King
ABSTRACT
The music has always had a privileged position in human life since ancient times. The music defined as a language of feelings, has
had a different mission in every society and has provided an opportunity to express all the feelings and the thoughts. Moreover,
since the ancient times, the societies have benefited the music and the songs as tools to express their sufferance, sadness,
happiness or pleasures. For that reason, the songs that have always a role active in social life, that appeal to all groups of society
and that have the power to affect people of all ages, have gained a place rapidly language teaching programs a learning tool.
Becoming especially more common in the younger age groups, the use of songs turned into an effective course material both in
the native language education and in foreign language teaching. The purpose of this study to bring out that the songs can be an
effective learning tool to develop the student’s language skills. For this purpose, it is discussed in the present study that what
kind of contributions the songs can provide to improve students’ reading, writing, listening, speaking, and pronunciation and
vocabulary skills.
Key Words: Foreign language teaching, song, language skills, learning tool.

Résumé
Depuis des siècles anciens, la musique avait eu une place privilégiée dans la vie humaine. La musique, acceptée en tant qu’une
langue des sentiments, avait occupé une mission différente dans chaque société et avait laissé la possibilité aux sociétés
d’exprimer tous leurs sentiments et leurs pensées. Plus, depuis l’antiquité les sociétés avaient profité des chansons pour
exprimer leurs souffrances, leurs tristesses, leur bonheur ou leurs joies. C’est pourquoi les chansons qui jouent toujours un rôle
actif dans la vie sociale, qui s’adressent à chaque groupe de la société et qui ont le pouvoir d’influencer toutes les groupes d’âge
ont été adapté rapidement au système de l’enseignement de langue. Etant particulièrement le plus commun entre les groupes
précoces, on a commencé utiliser les chansons en tant qu’un matériel de cours efficace à la fois dans l’apprentissage de langue
maternelle et dans l’enseignement de langue étrangère. Le but de ce travail est de mettre en évidence que les chansons peuvent
être un outil didactique efficace pour développer les compétences langagières des apprenants. Dans ce but, on va discuter les
contributions des chansons à l’usage de développer les compétences de prononciation, de vocabulaire, d’écoute, d’expression
orale, de lecture et d’écriture des apprenants..
Anahtar Kelimeler: Enseignement de langue étrangère, chanson, compétences langagières, outil didactique.

Bu çalışma, 07.02.2013 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde
savunulan “Utilisation de la Chanson et de la Poésie dans L’enseignement de Langue Etrangère aux
Enfants” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir
2 Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
3 Arş. Gör.,Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, posta:hasan.atmaca@omu.edu.tr
1
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1. INTRODUCTION
Depuis les temps anciens, la musique occupe une place privilégiée dans la vie de l’humain.
Emmanuel Kant définie la musique comme une langue des émotions (cité par Pagot, 2009:4).
C’est vrai que chaque société possède de sa propre musique depuis l’antiquité et les sociétés
en ont profité d’exprimer leur souffrances, leur tristesses, leur bonheur ou leur joies. La
musique a été un moyen de communication pour exprimer les émotions entre les sociétés.
C’est pourquoi on ne peut pas penser une vie sans musique.
Elle prend place dans chaque moment de notre vie. Toute personne connaît la musique à la
naissance, puisque la première fois il entend les belles mélodies de la bouche de sa mère. Je
suis sûr que beaucoup d’entre nous se souviennent encore de ces mélodies et ces berceuses
impressives. Cette impression est la cause de l’effet fort de la musique sur la mémoire comme
Bekker l’indique ‘‘la simple mélodie d’un extrait de la musique a le pouvoir de faire surgir
toutes les émotions liées à des souvenirs personnelles’’ (2008:6). Sur la terre il n’y a pas d’un
homme que la musique ne fait aucun de l’effet; s’il y en a, avec l’expression de Martin Luther
King, il semble la pierre, le bois.
La musique est devenue un instrument de plaisir et de pouvoir le plus ancien et le plus
efficace dans la vie de l’homme et c’était elle qui donne la couleur et la vitalité aux voix dans la
nature en inspirant de la préhistoire, du chant des oiseaux, de la voix de la pluie, du bruit des
vagues de la mer et du vent, en inventant les différents instruments de musique. La musique a
été un outil de ‘‘berceuse’’ pour les bébés, ‘‘communication’’ pour les gens habitant dans les
zones rurales, ‘‘se relaxer’’ pour les vivants dans les faubourgs, ‘‘l’amour’’ pour les amants, ‘‘la
noblesse’’ pour les aristocrates, un outil ‘‘esthétique’’ pour les artistes (Ünalan, 2004:170).
Tout le monde a eu la possibilité de s’exprimer à travers la musique.
La musique n’est pas seulement un moyen d’expression émotionnelle, mais aussi un moyen
d’expression artistique. Elle est acceptée comme l’un des sept arts et considérée comme le
plus émotionnel. En tant que mode d’expression artistique, la musique traduit des sentiments
et des émotions, imite la nature, évoque des images, exprime une pensée. Elle a plusieurs
sources d’inspiration comme la nature, la société, la culture et la littérature, etc. Selon
Umberto Eco, la musique est un autre type de langage plus libre qui a sa propre structure et
système linguistique pour exprimer les émotions, les pensées, la nature, c’est-à-dire, toutes
les choses avec lesquelles l’homme est en relation (cité par Zengin et Gurbanov, 2003:189). Il
est donc possible de faire une relation entre la musique et la langue, l’un est un outil
d’expression émotionnelle ou artistique inspiré par les sujets universels et l’autre est outil de
communication universelle permettant l’homme à interagir avec les autres gens et avec les
autres cultures. C’est pour cela que ‘‘la musique tient une place universelle dans la vie
humaine et toutes les cultures ont la musique sur la planète. La langue et la communication
sont aussi universelles et il y a un lien entre la musique et la langue’’ (Salcedo, 2010:19).

2. DEFINITION DE LA CHANSON ET SA RELATION AVEC LA TECHNOLOGIE
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La chanson étant le mélange de musique, parole et interprétation possède de ses propres
caractéristiques uniques qui sont différents des autres documents oraux. Dans son œuvre
‘‘Dictionnaire de Musique’’, Rousseau définie la chanson : ‘‘espèce de petit poème lyrique fort
court, qui roule ordinairement sur des sujets agréables, auxquels on ajoute un air pour être
chanté dans les occasions familières’’ (1765:77). Délière et Lafayette définie aussi la chanson
comme ‘‘un mariage idéal de la poésie et de la musique’’ puisque comme un poème, la
chanson se compose d’une structure strophique, un rythme, une rime et des refrains
(1985:412). On peut définir la chanson de point de vue pédagogique comme un texte court et
complet composé d’une musique et d’une parole présente une expression simple et permet à
l’enseignant de travailler à tous les niveaux de point de vue linguistique et sémantique en
classe de langue.
Le rythme, le mélange des éléments linguistiques, la mélodie sur le message facilitent l’accès à
la compréhension. La rime à la fin de chaque vers et la répétition aident les apprenants à la
mémorisation. L’activité d’écoute des chansons développe la compétence de réception et
aussi de compréhension. Grace à son rythme, sa mélodie, sa rime et son impression affectif, la
chanson est un plaisir et un divertissement qu’apprécient les gens de tous les âges. Selon
Aytekin, ‘‘ce plaisir vient de l’harmonie, de la voix autrement dit de l’interprétation de
l’artiste’’ (2011:149). Il est donc inévitable d’utiliser la chanson dans l’enseignement de
langue étrangère aux jeunes apprenants. Déliere et Lafayette soulignent l’importance de la
chanson en classe de langue étrangère en disant ‘‘exclure la chanson en classe de langue, c’est
se priver d’une source inépuisable de documents authentiques et d’un outil particulièrement
efficace pour la didactique de la langue étrangère’’ (1985:425). Cela est vraiment juste que la
chanson peut être un outil efficace dans l’enseignement précoce de langue étrangère surtout
français, si l’on choisi attentivement. Aujourd’hui il est donc très facile d’aborder toutes
sortes de documents pédagogiques grâce aux moyens technologiques comme l’internet.
Les progressions pédagogiques qui se sont effectuées sous l’impression des développements
technologiques donnent la possibilité de l’intégration des outils contemporains à l’éducation.
C’est pourquoi les enseignants doivent toujours suivre les innovations actuelles
technologiques qui facilitent l’accès à tous les types d’information, de support et leur
adaptation au milieu pédagogique. L’un de ces supports pédagogiques adaptés facilement à la
classe est la chanson utilisée dans l’apprentissage de langue. Apprendre une langue, c’est
regarder le monde dans une perspective différente, découvrir les dimensions linguistiques et
culturelles de la langue et la culture cible. En classe de langue l’exploitation de la chanson en
tant que support authentique peut contribuer à l’enseignement de la grammaire, à
l’apprentissage du vocabulaire dans un contexte vivant, à l’enseignement de la prononciation
et à la connaissance de la culture cible. Rassart explique cette contribution suivante : ‘‘La
chanson contribue à la langue un véritable objet de plaisir. De plus elle constitue un support
idéal. La chanson parle à chacun de nous ; elle est un lieu de projection apprécié par tous les
âges, tous les sexes […] et même toutes les cultures’’ (2008:85). Comme Rassart a indiqué ciInternational Journal of Languages’ Education and Teaching
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dessus, la chanson est vraiment un objet de plaisir pour les enfants, c’est pourquoi il est un
choix inévitable pour les enseignants l’utilisation des chansons dans classe de langue.
Mais il ne faut pas oublier qu’à l’origine, la chanson n’est pas produite pour être utilisée en
classe de langue étrangère. Elle est composée par son artiste en vue d’amuser, de distraire, de
raconter une histoire et de faire danser. A cet égard, l’enseignant peut l’utiliser
volontairement pour enrichir la classe avec les pratiques interactives. Comme Boiron indique
que ‘‘la chanson et la musique sont des sollicitations affectives et esthétiques non-verbales.
Bien présentées, elles peuvent générer des accès fructueux à la langue’’ (2006:1).
3. LA DIMENSION DIDACTIQUE DE LA CHANSON
Les enseignants souhaitent de plus en plus introduire la chanson dans leur enseignement,
leur procédé d’apprentissage en classe de langue. L’exploitation de ces supports en tant
qu’outil didactique permet à l’enseignant d’accéder les objectifs linguistiques et culturelles.
La chanson ‘‘permet aussi d’insérer la langue enseignée dans la société actuelle’’ (Boiron,
2006). Elle est un moyen ludique motivant et original pour les jeunes apprenants afin d’avoir
accès a la langue étrangère, à sa culture et de découvrir la langue oral dans toute sa diversité.
Elle devient de jour en jour un support unique qui tient la place dans les manuels et qui est
recouru souvent par les enseignants en classe de langue. Il est vrai que les manuels d’enfants
contiennent souvent des chansons. Par exemple, quand nous avons examiné les manuels
publiés après 2000: (préparés en tenant compte des critères de CECRL) ‘‘Alex et Zoe’’ (Clé
International), ‘‘Caramel’’ (Didier) et ‘‘Tatou et le Matou’’ (Hachette), on a remarqué que
chaque unité contient une chanson favorisée par les images et les exercices diverses. C’est un
bon avantage d’intégrer les chansons aux manuels et aussi à la classe pour les jeunes
apprenants qui ont peu d’occasion de contact avec la langue cible hors de classe ou d’école.
Nous pouvons caractériser la chanson en trois manières d’un point de vue pédagogique :
premièrement la chanson est un document authentique qui tient place importante dans
l’enseignement de langue étrangère et qui donne le plaisir d’appendre à l’apprenant.
Deuxièmement elle est un document sonore qui permet de travailler la compétence de CO et
la compétence de CE à partir des activités sur le texte. Finalement la chanson est un
document culturel qui reflète la mode de vie, l’actualité, les pensées de la société. Boiron
(2006 :1) aussi affirme ces dimensions pédagogiques de la chanson en classe de langue
étrangère en disant :
La chanson est lien avec la culture de l’autre dans sa diversité. Elle est un lien de
découverte de la réalité multiculturelle française et francophonie. Elle a aussi une
mission de plaisir, de divertissement […]. Le français n’est pas uniquement fait
pour travailler, pour faire des exercices. On peut rire, danser, s’amuser avec des
chansons en français. Apprendre le français, c’est s’ouvrir sur le monde, c’est
découvrir de nouvelles possibilités d’expression, d’action et d’interactions, c’est
aussi faire la fête, c’est découvrir le plaisir d’apprendre…
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Quand on observe la chanson de point de vue structurale on peut voir qu’elle se compose de
trois composantes de base: la musique, le texte et la voix. La plus importante caractéristique
de la chanson est sa musicalité. En premier écoute d’une chanson, l’apprenant prête d’abord
son oreille à la musique, à la compréhension plus tard. Si la mélodie attire son attention, il
aime la chanson et continue à l’écouter. Mais les émotions de l’apprenant ne sont pas
stimulées non seulement par la musicalité de la chanson, mais aussi par le plaisir du texte et
le timbre de la voix qui suscitent une trace mélodique dans la mémoire. Cette impression
positive augmente le goût d’apprendre et la motivation des apprenants. Ces propres
caractéristiques de la chanson assurent un avantage important aux apprenants, car ils
adaptent plus facilement à la chanson que d’autres documents audio-visuels, écrits ou oraux.
Il est aussi possible de la présenter sous trois formes: audio (bande sonore), visuelle (clip
vidéo), ou encore textuelle (parole). La forme la plus commune utilisée par l’enseignant en
classe est sa pratique audio.
En classe de langue, l’utilisation des chansons possède d’autres avantages. Comme un support
didactique complémentaire au manuel, la chanson permet aux apprenants d’avoir une vision
plus ludique et affective de la langue cible. Par les activités d’écoute les apprenants entendent
plusieurs fois les mots inconnus et l’enseignant les fait répéter. Grâce à ces répétitions, on
peut développer la compétence de prononciation de l’apprenant. Selon Rassart ‘‘l’avantage
d’exposer le jeune apprenant à des chansons, énoncés oraux authentiques, est de développer
sa conscience et son aptitude phonétiques, c’est-à-dire sa capacité d’apprendre à distinguer et
produire des sons inconnus et sa capacité à diviser la chaine parlée en éléments distinctifs’’
(2008:2).
On a parlé beaucoup les avantages de la chanson en classe de langue étrangère, à coté de ses
avantages, on peut parler des critères à l’étape de choisir une chanson. Avant tout il faut
identifier les besoins des apprenants, leurs attentes et leurs centres d’intérêt puisque les
préférences des apprenants sont un critère déterminant du choix des chansons qui seront
exploitées en classe. Pasquelin classifie les critères en trois genres : ce sont les critères
sonores, les critères linguistiques et didactiques et le choix personnel. La qualité de sonore
est le premier critère à respecter lors de l’étape de sélection. L’enseignant doit bien analyser
la chanson dans un contexte linguistique et elle ne doit pas être complexe et difficile. Le choix
personnel est autre critère qui met au premier plan le choix de l’enseignant à l’étape de
sélection d’une chanson (2012:83-84).
Les activités d’écoute de chanson permettent aussi aux apprenants de mieux percevoir la
langue cible et d’en distinguer les différents composantes. Par exemple un jeune apprenant
qui a une grande difficulté à dissocier les sons afin de distinguer de différents mots d’une
même phrase peut avoir le recours à la chanson puisque sa particularité de musicalité et
rythme l’aide vraiment à séparer chaque son. En raison de l’effet augmentatif du rythme, de
la mélodie et des rimes les apprenants peuvent facilement mémoriser les chansons. Selon
Şevik les chansons peuvent permettre à l’enseignant de créer un climat de classe plus solide
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et naturel, cette atmosphère de classe aide donc les jeunes apprenants à surmonter des
sentiments de timidité et d’hésitation (2012:232). C’est vrai que chaque apprenant a un
caractère différent et peut agir d’une manière différente. C’est pourquoi l’enseignant doit
prendre compte les différences individuelles des apprenants et doit utiliser les activités
diverses afin de fournir l’intégration des apprenants timides à la classe. Sarıçoban et Metin
(2000) proposent une bonne activité pour rendre les apprenants plus actifs en classe et pour
rendre les chansons plus significatives et plus agréables : les gestes, les mimiques et les
mouvements de corps peuvent être insérées aux chansons à l’étape de l’exploitation. Tous les
apprenants participent également aux chansons en chantant et en dansant
(http://itslj.org/Techniques/Saricoban-Songs.html). La dimension ludique de la chanson aide
l’enseignant à construire une atmosphère de classe plus amusante. Dans cette atmosphère,
les élèves apprennent en s’amusant. Selon Abrate, en classe de langue les chansons peuvent
être aussi utilisées pour enseigner le vocabulaire et la compréhension orale, la grammaire, la
conversation, la composition, l’histoire et la culture (1983:9).
En classe de langue, quelles activités peut-on exploiter avec la chanson ? Tim Murphey
répond à cette question en offrant une liste d’activités qu’on peut pratiquer dans la classe :
 Ecouter, chanter, taper et claquer les mains en chantant,
 parler de la musique, parler des paroles, parler du chanteur,
 utiliser les chansons et la musique afin de créer une atmosphère d’apprentissage
ludique,
 utiliser les chansons et la musique pour construire un milieu social en classe,
 écrire les chansons, interpréter les chansons,
 faire des entrevues, l’étude de grammaire, pratiquer la compréhension orale,
 la lecture des chansons à des fins linguistiques,
 composer des chansons, traduire des chansons,
 écrire les dialogues en utilisant les paroles d’une chanson,
 faire des jeux de rôles, dicter une chanson,
 pratiquer la prononciation, l’intonation et le stress,
 enseigner le vocabulaire, enseigner la culture,
 relaxer mentalement les apprenants, s’amuser (cité par Rosova, 2007:20-21).
Les nombres de ces activités peuvent également augmenter. L’enseignant peut choisir l’un de
ces activités différentes en tenant compte les niveaux et les attentes des apprenants. Sur la
liste on propose les activités pour chaque compétence et sous-compétence linguistique. On
peut dire que la chanson peut être appliquée avec les activités diverses en classe de langue. Si
l’on veut faciliter l’application des chansons, il est possible de segmentation de l’activité
d’écoute. A cet effet, Cornaire explique que ‘‘la plupart des théoriciens et linguistes soulignent
que l’exploitation de la chanson et de ces activités peuvent être proposées habituellement en
trois étapes : pré-écoute, l’écoute et l’après-écoute’’ (1998:159). Dans chaque étape on peut
pratiquer l’un des activités ci-dessus.
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Pré-écoute : L’objectif de cette étape est de préparer les apprenants à la première écoute et
de se fixer sur le sujet. Ce sont quelques idées pédagogiques : discuter d'une image ou une
expérience pertinente, associer les idées et le vocabulaire avec le sujet, spéculer sur le sujet.
L’écoute : Cette étape a pour but de permettre aux apprenants d’apprendre le texte dans un
contexte global. On peut poser des questions globales aux apprenants dans cette étape. On
peut faire plusieurs activités différentes : identifier le sujet précis, répondre aux questions,
compléter les phrases, tables, cartes ou les photos.
L’après-écoute : le but de cette étape est d’aider les apprenants de mettre en contact entre ce
qu’ils ont entendu et leurs propres idées et expériences. Quelques activités pour cette étape
sont : donner des avis, contact les expériences similaires, jeu de rôle, écrire un petit résumé
du texte et discuter de la thématique.
4. CONCLUSION
Par conséquent la chanson en tant qu’un document authentique a plusieurs avantages
didactiques en classe de langue estrangère. Tandis qu’elle n’est pas composée afin d’être
utilisée en classe de langue, elle contribue les nouvelles dimensions pédagogiques à
l’enseignement-apprentissage des langues étrangères grâce à ses propres caractéristiques
uniques. Il est évident que l’utilisation de la musique et la chanson en classe de langue
estrangère assure beaucoup de bienfaits aux apprenants. Quand la chanson est utilisée en
particulier avec les jeunes apprenants, elle est divertissante et donc un excellent outil pour
des exercices d’écoute, de prononciation de vocabulaire ; elle ne motive pas seulement les
apprenants, mais développe leur perception et leur mémorisation. Grace à la technologie, il
est très facile d’accéder aux chansons et les apprenants peuvent les écouter dans n’importe
quel lieu grâce à leur téléphone portable, lecteur MP3, i-pad. Il y a plusieurs sites d’internet
où l’enseignant peut trouver tous les chansons et les activités diverses et les fiches
pédagogiques préparées pour les jeunes apprenants afin d’exploiter dans la classe de langue
estrangère. Les apprenants peuvent aussi s’adresser à ces sources amusantes afin d’écouter
la chanson, de jouer les jeux de chansons, de faire des exercices de prononciation.
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EVALUATİON OF CRITICAL READING ACTIVITIES FOR RIFAT ILGAZ
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ABSTRACT
In this study, has been prepared critical reading activities for Rıfat Ilgaz children’s books. Because Kumdan Betona, Bacaksız
Kamyon Sürücüsü, Bacaksız Sigara Kaçakçısı, Bacaksız Okulda, Bacaksız Tatil Köyünde, Bacaksız paralı atlet is suitable for 7 th
grade students, these boks are chosen as sample. Critical reading activities has been prepared by scanning the literatüre and
with expert opinion by researcher. The said activities consist of Basics, Introduction, Development, Evaluation and Resutls.
Besides, critical reading activity policy has been determined. Critical reading activities has been applied to 7th grade students of
Mersin Erdemli Karayakup secondary school in 2013-2014 academic year. The research group consist of 21 students. As a resutl
of the application, students opinions are taken to determine functionality and efficiency of critical reading activities. For this
purpose, in study focus group interview has been carried out. Study, constitute important because Turkish teachers can benefit
from these activities.

Key Words: Rıfat Ilgaz, Türkish education, critical reading

ÖZET
Bu çalışmada Rıfat Ilgaz’ın çocuk kitaplarına yönelik eleştirel okuma etkinlikleri hazırlanmıştır. Rıfat Ilgaz’ın çocuk kitapları
arasında 7. Sınıf seviyesine uygun olan Kumdan Betona, Bacaksız Kamyon Sürücüsü, Bacaksız Sigara Kaçakçısı, Bacaksız Okulda,
Bacaksız Tatil Köyünde, Bacaksız Paralı Atlet adlı kitaplar örneklem olarak ele alınmıştır. Eleştirel okuma etkinlikleri ilgili alan
yazını taranarak ve uzman görüşü alınarak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu etkinlikler; Temel Bilgiler, Giriş,
Geliştirme, Sonuç ve Değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır. Ayrıca eleştirel okuma etkinlik ilkeleri belirlenmiştir. Eleştirel
okuma etkinlikleri, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Mersin Erdemli Karayakup Ortaokulunda 7. Sınıfa giden 21 öğrenciye
uygulanmıştır. Uygulamaların sonucunda, eleştirel okuma etkinliklerinin işlevselliği ve verimliliğini saptamak için öğrencilerin
görüşleri alınmıştır. Bu amaçla odak grup görüşmesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma Türkçe öğretmenlerinin yararlanabileceği
ve geliştirebileceği somut eleştirel okuma etkinliklerini tartışmaya sunması bakımından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Rıfat Ilgaz, Türkçe eğitimi, eleştirel okuma

Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Dil Eğitimi
ve Öğretimi Sempozyumu’nda” sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Ayrıca bu çalışma, 2014 yılında
Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, Prof Dr. Faik Kanatlı’nın danışmanlığında Yunus
Emre Çekici tarafından hazırlanan “Rıfat Ilgaz’ın Çocuk Kitaplarında Karşıt Söylem Bağlamında
Eleştirel Okuma Etkinlik Önerileri” başlıklı yüksek lisans tezine dayalı olarak oluşturulmuştur.
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1. GİRİŞ
Eğitim, insanın kendini arama çabası veya insanın insanlaşma yolculuğu olarak
tanımlanabilir. İnsanın insanlaşma gizilgücü, eğitimle açığa çıkar. O, eğitim aracılığıyla var
olanla yetinmediğini, bir anlamda da var olan eksiklik ve olumsuzluklara karşı çıktığını dile
getirir. Bilgi ve deneyim birikimi, yaşamında var olan eksiklik ve olumsuzlukları gidermesi
için insanı arayışa sürükler. Bu yönüyle eğitim insanın özünü aradığı bitimsiz bir yolculuktur.
Eğitimin eleştirel birikimi, bu bitimsiz yolculuktan beslenir.
İnsanın kendini tanımasına olanak yaratmak, eğitimin eleştirel ereğidir. Onun eğitim
sürecinde kendini araması, kimi zaman kendiyle hesaplaşması, yaşamı sorgulaması, dünyaya
katkı sunması beklenir. Eğitim sürecinde insan, kendi kabuğunu kırmanın yollarını arar. Bu
bağlamda eğitim, birey olma ve yaşamı anlamlı kılma girişimi olarak nitelenebilir. İnsanın
kendini aradığı eleştirel eğitim, bir yaşantı ve özgürlük alanıdır. Ancak günümüzde eğitim
süreci özgürlüğü yaşantılamaktan çok, öğrencinin kendine yabancılaşmasına yol açan, kimi
önkabullerin dayatıldığı, istendik davranışların benimsetilmeye çalışıldığı, bilgi yığınlarının
öğrencilere şırınga edildiği bir zorlamalar bütününe bürünebilmektedir. Bu eğitim anlayışıyla
insanın kendi varlığının peşine düşmesi, bireyleşmesi olanaklı görülmemektedir. Salt bilgi
aktaran, yaşamı anlamlandırmaktan uzak bir eğitim anlayışı, çoğu derste olduğu gibi Türkçe
derslerinde de göze çarpmakta ve eleştirilmektedir.
Öğrencilere dil becerisi kazandırmaktan çok, dil bilgisi aktarma alışkanlığı Türkçe eğitimine
yönelik eleştirilerin başında gelir. Öğrencilerin, Türkçe eğitimiyle kendini ve yaşamı anlaması,
anlamlandırması ve anlatması beklenirken; onların sadece Türkçeye ilişkin bilgilerini
arttırdığına ilişkin genel bir kanı vardır. Türkçe, bir beceri dersi olmasına karşın, yaşamdan
kopuk soyut dil bilgisi dersi olarak algılanmaktadır. Türkçe eğitimiyle öğrencilerin dil
bilinçleri değil, dilsel bilgileri gelişmekte; öğrenciler dil öğrenmekten çok, dile ilişkin olanı
öğrenmektedirler. Bu durum, öğrencilerin Türkçeyi etkili kullanmalarına olanak sağlamadığı
gibi, birey olmalarına da bir katkı sunmamaktadır. Bu geleneksel eğitim tutumu, Türkçe
derslerinin temel sorunlarından biridir. Gözlenen bir diğer sorun ise Türkçe ders ve çalışma
kitabının gösterdiği çizgiden dışarı çıkmayan ders anlayışıdır.
Türkçe derslerinde kullanılabilecek birçok farklı öğretim materyali bulunmasına karşın, hâlâ
ders ve çalışma kitabına bağlı eğitim alışkanlığının devam ettiği gözlenmektedir. Türkçe
dersleri, farklı öğretim materyalleri ve farklı uyaranlarla varsıllaştırılmamaktadır. Bu durum,
hem öğrencilerin derse karşı ilgisini köreltmekte hem de eğitim sürecinde öğretmenin
işlevini azaltmaktadır. Bu bağlamda çocuk kitapları, Türkçe derslerinde kullanılabilecek
özgün materyallerin başında gelir. Gerek öğrencilerde estetik bir bilinç uyandırması gerekse
onların dil bilincini geliştirmeye elverişli olması nedeniyle çocuk kitapları, Türkçe dersleri
için vazgeçilmez bir ögedir. Ne var ki çocuk kitapları, dersin amacına uygun ve kullanışlı hâle
getirilmezse, onların yararlı olmasını beklemek iyimserliktir. Çocuk kitaplarını
işlevselleştirmek için, Türkçe derslerinde yararlanılacak etkinlikler geliştirilmelidir. Yoksa
sadece çocuklara kitap vermek ve bunları okumalarını beklemek, bilindiği gibi olumlu
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sonuçlar doğurmamaktadır. Bu bağlamda çocuk kitaplarına yönelik eleştirel okuma
etkinlikleri, böyle bir eksikliğin giderilmesine seçenek oluşturabilir.
Eleştirel okuma ile öğrenciler, salt verileni almaktan, öğretmenin istediklerini ezberlemekten
öteye geçip kendi düşüncelerini oluşturabilirler. Eleştirel okuma, öğrencinin kendini
aramasına ve var etmesine, kendiyle ve yaşamla hesaplaşabilmesine zemin hazırlayabilir.
Eleştirel okuyan öğrenciler, önyargılara ve körinançlara karşı çıkabilir, otoriteler karşısında
eleştirel düşünerek karar verebilir. Bu bağlamda eleştirel okuma, yukarıda sözü edilen
eğitimin temel amacına -insanın insanlaşmasına- katkı sunabilir. Türkçe dersleri için, çocuk
kitaplarının eleştirel bir gözle okunmasını sağlamak Türkçe derslerinde var olan kimi
sorunların çözümü için bir adım niteliği taşır. Bu bağlamda çocuk edebiyatında hatırı sayılır
bir yeri olan Rıfat Ilgaz’ın kitapları, böyle bir amaca hizmet edebilir.
Bu bağlamda eleştirel okumaya ilişkin kimi değinililere yer verilmesi yararlı olabilir.
Eleştirel Okuma Okurun Yeni Bir Metin Yaratımıdır
Alan yazını incelendiğinde eleştirel okumaya ilişkin çok sayıda tanıma rastlanır. Karmaşık bir
düşünme sürecine işaret eden eleştirel okumanın birçok tanımının olması doğaldır. Bu
bakımdan, kimi tanımlardan yola çıkarak çalışmanın amacına uygun, özgün tanım girişimleri
denemek verimli olabilir. Eleştirel okumaya ilişkin kimi tanımlara aşağıda yer verilmiştir:
Eleştirel okuma, okunan üzerine kafa yormak, anlamaya çabalamak, sezgi gücünü kullanmak,
öne sürülen sav veya düşüncelerin geçerliliğini, geçersizliğini sınamaktır (Özdemir, 2002: 1920). Bir başka tanıma göre eleştirel okuma, okunanlar hakkında düşünmek, soru sormak,
konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla, tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirmektir (Yıldız vd.,
2010: 135). Özensoy’a göre (2011: 13) eleştirel okuma, bireyin okuduklarını yargılaması,
sorgulaması, değerlendirmesi, güvenilir kaynaklardan yararlanarak ve kendi aklını
kullanarak bir sonuca varmasıdır. İşeri’nin tanımı ise (1998) ilgi çekicidir: Eleştirel okuma,
metinle konuşur hâle gelmektir.
Yukarıdaki tanımlar göstermektedir ki eleştirel okuma, okurun metinle kurduğu iletişim
sonucunda yeni bir metin yaratımıdır. Eleştirel okuma, okunan metin üzerine kafa yormayı,
sorgulamayı, değerlendirmeyi ve bir sonuca varmayı içerir. Bu yönüyle aslında, okurla metin
bir iletişim sürecine girer. Arka alan bilgisi, yorumlama gücü, kaynaklara ulaşma becerisi gibi
bireye özgü yeteneklerin etkisiyle her okur, düşünce dünyasında kendi metnini yaratır. Var
olan bu metin, okunan metinle bağlantılıdır; fakat yine de her okurun metni kendine özgüdür.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

2846

Yunus Emre ÇEKİCİ & Faik KANATLI

Eleştirel Okuma Sonuç Değil, Süreçtir
Eleştirel okumanın başat niteliği okurun okuduklarını yargılaması, sorgulaması, bir başka
deyişle kendi aklını kullanarak bir vargıya varmasıdır (Özdemir, 2002: 18). Bu vargıya varma
işlemi, yoğunluklu düşünsel bir süreç içerdiği için -sözcüğü sözcüğüne olmasa da- kişinin
okuduklarını unutmamasını, uzun süre hatırda tutmasını sağlar (Arıcı, 2008: 29). Bu düşünsel
süreç, başka düşünsel süreçlere zemin hazırlayarak okuyucuda kalıcı izler bırakır.
Öğrenmenin kalıcılaşmasını sağlayan eleştirel okuma, sanılanın tersine sadece okuma anında
gerçekleşen bir eylem değildir. Okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrasını içerir. Okuma
öncesi çeşitli araştırmaları, sezgileri; okuma sırasında not alma, not üretme, ilişkilendirme,
gerekçelendirme vb. düşünsel eylemleri; okuma sonrasında yorumlama, karşılaştırma,
değerlendirme gibi davranışları kapsar. Bu bakımdan eleştirel okuma sonuç değil, süreçtir.
Eleştirel okuma, arka alan bilgisini gerektirdiği için, öncesi çok eskilere dayanan; yeni
edinilen bilgi ve görüşlerle beslendiği için, her okunan metinle ilerleyen, bitmeyen bir
süreçtir. Eleştirel okumanın öncesini ve sonrasını kesin sınırlarla belirlemek güçtür. Ayrıca
eleştirel okuma, önceden belirlenen bir çizgiye bağlı kalarak ilerlemez. Yeni durumlara bağlı
olarak eleştirel okumanın düzensiz zikzaklarla ilerlediği söylenebilir.
Eleştirel Okuma, Eleştirel Kültür Bilincinin Süreci ve Sonucudur
Eleştirel okuma, diyesi, metni sorgulamak, iletilerin geçerliğini sınamak, yaşamla
ilişkilendirmek, kimi sorunlara çözüm önermek, son aşamada bir değerlendirme yapmak,
okura eleştirel kültür bilincinin kapısını aralar. Böyle bir okumayla öğrenciler, salt verileni
almaktan, öğretmenin istediklerini ezberlemekten öteye geçip kendi düşüncelerini
oluşturabilirler. Eleştirel okuma ile öğrenciler, önyargılara ve körinançlara karşı çıkabilir,
otoriteler karşısında eleştirel düşünerek karar verebilirler. Ancak belirli bir ölçüde hâlen
uygulanmakta olan geleneksel eğitim anlayışı, eleştirel okuma becerisini geliştirmekten
yoksundur. Freire’nin bankacı eğitim modeli olarak adlandırdığı geleneksel eğitim anlayışı,
toplumun gereksindiği eleştirel okuru yetiştirmekten uzaktır. Bu bağlamda Freire’nin
“bankacı eğitim modeli”ne değinmek yerinde olabilir.
Freire’e göre (2010) “bankacı eğitim modeli”, anlatan özne (öğretmen) ve sabırla dinleyen
nesnelerden (öğrenci) oluşur. Freire, öğrencilerileri “yatırım nesneleri”, öğretmeni ise
yatırımcı konumuna düşüren bu eğitim modelini, bankacı eğitim modeli olarak adlandırır. Bu
modele göre öğrenciler, öğretmenler tarafından doldurulması gereken “bidon”lara, “kap”lara
benzer. Öğretmen kapları ne kadar çok doldurursa, o kadar iyi bir öğretmendir. Kaplar ne
kadar pısırıksa, doldurulmalarına izin veriyorsa, o kadar iyi öğrencidir. Öğrenciler,
kendilerine yüklenen yığma malzemeyi istiflemekle ne kadar meşgul olurlarsa dünyaya, bu
dünyanın dönüştürücüleri olarak müdahale etmeleri halinde oluşacak eleştirel bilinçleri o
kadar güdük kalacaktır. Kendilerine dayatılan edilgen rolü ne kadar kapsamlı bir şekilde
kabul ederlerse, dünyayı nasılsa öyle benimsemeye, kendilerinde yığma malzeme halinde
biriktirilen kısmi bir gerçeklik görüşünü kabule o kadar yatkın olurlar.
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Bankacı eğitim modeline göre öğrenciler öğretmenlerce biçim verilen nesnelerdir. Eleştirel
okuma becerisini geliştirmeyi amaç edinen eleştirel eğitim ise, öğrencilerin bireyleşmelerine
yardımcı olmayı amaçlar. Eleştirel okuma becerisini geliştirmede, öğretmenin en önemli
işlevi rehberlik etmek, öğrencilerin özgürce düşünmelerine olanak yaratmaktır.

Eleştirel Okuma Çalışmalarında Yeterince Gözetilmeyen Bir Kavram: Gerekçelendirme
Gerekçelendirme, kimi görüşlerin geçerliliğini destekleyecek; kimi görüşlerin ise geçerliliğini
reddedecek / çürütecek nitelikteki önerme dizisi anlamında kullanılır (Turan, 2008: 339).
Gerekçelendirme sadece tartışmalı bir savın doğruluğunu ya da yanlışlığını değil, aynı
zamanda ahlaksal değerlerin, ilkelerin ve davranış ölçünlerinin uygunluğuna ya da kabul
edilebilirliğine dayandırılan etkinliktir (Kienpointner, 1996: 76; akt. Kanatlı, 1998: 97). Bir
başka tanıma göre ise gerekçelendirme, savlayan kişinin karşıdakini ikna etmek için izlediği
haklılaştırma yöntemlerinin bütünüdür. Gerekçelendirmenin yapıldığı ortamda bir
“uzlaşmazlık” vardır ve kişi bu uzlaşmazlığı çözmek için çaba gösterir (Duran Aymış, 2013:
21).
Bir savın geçerliliği ve geçersizliğini ortaya koyan dilsel kullanımları inceleyen dilbilimsel
gerekçelendirme kuramı, eleştirel okuma etkinliklerinde yararlanılabilecek bir kavramdır. Bir
okumanın eleştirel olabilmesi için, önerilen savların gerekçelendirilmesi, karşı savların
çürütülmeye çalışılması gerekir. Ancak alan yazını incelemesinde, eleştirel okuma
çalışmalarında gerekçelendirmenin yeterince gözetilmediği saptanmıştır.
Bu çalışmada önerilen eleştirel okuma etkinliklerinde, öğrencilerden gerekçelendirme
dayanaklarını belirlemeleri, savlarını gerekçelendirmeleri, gerekçelerinin olası sonuçlarını
ifade etmeleri ve karşı gerekçeleri çürütmeleri istenmiştir. Böylelikle, eleştirel okumada
gerekçelendirmenin olmazsa olmazlığına dikkat çekmek amaçlanmıştır.
2. YÖNTEM
Bu başlık altında araştırmanın amacına, önemine, sınırlılıklarına, modeline yer verilmiş;
araştırmadaki veri toplama araçları ile verilerin toplanması ve analizine ilişkin bilgiler
aktarılmış; ardından eleştirel okuma etkinliklerinin hazırlanmasına dayanak oluşturan
“eleştirel okuma etkinlik ilkeleri” açıklanmış ve çalışmada uygulanan eleştirel okuma etkinlik
planlarına yer verilmiştir.
Araştırmanın Amacı
Rıfat Ilgaz’ın çocuk kitaplarının eleştirel düşünmeyi özendirdiği alan yazınında sıkça dile
getirilmektedir (bkz: Bele, 2007; Kıbrıs, 2007; Canlı, 2007; Oğuz ve Tahiroğlu, 2007 ve
Tombul, 2011). Bu çalışmada Rıfat Ilgaz’ın kitaplarına yönelik Türkçe derslerinde önerilmek
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üzere eleştirel okuma etkinlikleri hazırlamak amaçlanmıştır. Ilgaz’ın incelenen çocuk
kitapları, ağırlıklı olarak 7. sınıf öğrencilerinin seviyesine uygun olduğu için, 7. sınıf
öğrencilerine yönelik eleştirel okuma etkinlikleri önerilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak tek
başına etkinlik önermek de çalışmanın geçerliliği bağlamında yeterli olmayabilir. Hazırlanan
etkinlikler araştırma grubuna uygulandıktan sonra, bu etkinliklere yönelik öğrenci
görüşlerini dikkate almak ve bu bağlamda etkinliklerin işlevselliği ve verimliliğini
değerlendirmek çalışmanın diğer bir amacıdır.
Özetle, bu araştırmanın birbirini bütünleyen iki temel amacı bulunmaktadır. Bu amaçlar şöyle
sıralanabilir:
1. Rıfat Ilgaz’ın çocuk kitaplarına yönelik, 7. sınıf öğrencilerinin seviyesine uygun eleştirel
okuma etkinlikleri önermek,
2. Önerilen etkinlikler uygulandıktan sonra, öğrenci görüşlerini saptamak ve bu bağlamda
etkinliklerin işlevselliğini ve verimliliğini değerlendirmek.
Araştırmanın Önemi
Daha önce söylendiği gibi alan yazınında, Rıfat Ilgaz’ın çocuk kitaplarının eleştirel düşünmeyi
özendirdiği görüşünde bir uzlaşı söz konusudur. Ancak bu kitapların Türkçe derslerinde nasıl
işlevselleştirileceğine yönelik çalışmalara rastlanmamıştır. Bu, bir eksiklik olarak göze
çarpmaktadır. Yine alan yazınında eleştirel okumanın Türkçe eğitimi için ne denli önemli
olduğu sıkça dile getirilir. Türkçe eğitimi için son derece önemli olmasına karşın, alan
yazınında somut eleştirel okuma etkinliklerine rastlanmamıştır. Türkçe eğitiminde eleştirel
okumaya yönelik böyle bir gereksinim açığa çıkmaktadır. Çalışmada bu yönüyle, kuramsal
bağlamda bir boşluğa dikkat çekilmekte ve işedönük, somut öneriler tartışmaya
sunulmaktadır. Önerilen eleştirel okuma etkinliklerinin tartışılması, değerlendirilmesi farklı
bağlamlarda oluşturulacak, özgün eleştirel okuma etkinliklerine de ışık tutacaktır.
Çalışma; kuramsal bağlamda araştırmacılara yeni araştırma olanakları yaratması,
uygulamada ise Türkçe öğretmenlerinin yararlanabileceği ve geliştirebileceği somut eleştirel
okuma etkinlikleri sunması bakımından önem taşımaktadır.
Sınırlılıklar
Bu çalışma, Ilgaz’ın incelenen 6 kitabıyla ve hazırlanan 6 eleştirel okuma etkinliğiyle
sınırlandırılmıştır. Araştırma grubu ise 7. sınıfta okuyan 21 öğrenciden oluşmaktadır.
Araştırmanın Modeli
Eleştirel okuma etkinliklerine yönelik öğrenci görüşlerini belirlemek için kullanılan yöntem
odak grup görüşmesidir. Çalışmada odak grup görüşmesi yöntemini kullanmanın amacı,
öğrencilerin görüşlerini derinlemesine inceleyebilmek, birbirleriyle etkileşime girerek
sorulara yanıt vermelerini sağlamaktır. Odak grup görüşmesi yöntemi, anket sorularında
sıklıkla kullanılan katılıyorum, katılmıyorum, kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum gibi
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yüzeysel yanıtların ötesinde, daha derin yanıtlara olanak tanıması ve küçük gruplarda yoğun
bir tartışma ortamına fırsat vermesi nedeniyle araştırmanın amacını hizmet eden bir
yöntemdir. “Odak grup görüşmesinde, karşılıklı etkileşim ve çağrışımlar sonucu, katılımcılar
birbirlerinin zihnindeki duygu ve düşünceleri tetiklerler; böylelikle de zengin bir bilgi akışı
sağlanır. Bu yöntemde grup baskısı, sosyal onaylanma ve sosyal beğenirlik gibi engellerin
aşılması ve katılımcıların gerçek algı, duygu ve düşüncelerine ulaşılması amaçlanmaktadır”
(Çokluk, Yılmaz ve Oğuz; 2011: 98). Bu yönüyle çalışma, betimsel niteliktedir (bkz. Yıldırım
ve Şimşek, 2008; Büyüköztürk vd., 2011).
2.2. Evren ve Örneklem / Araştırma Grubu
Ilgaz’ın kitapları arasında; 7. sınıf seviyesine uygun olduğu için Kumdan Betona, Bacaksız
Kamyon Sürücüsü, Bacaksız Okulda, Bacaksız Tatil Köyünde, Bacaksız Sigara Kaçakçısı,
Bacaksız Paralı Atlet adlı 6 öyküleyici kitap, eleştirel okuma etkinlikleri önermek için
incelenmiştir. İncelenen kitapların dışında, Ilgaz’ın diğer çocuk kitapları şunlardır: Durmak
Yok, Öksüz Civciv, Halime Kaptan, Hoca Nasrettin ve Çömezleri, Cankurtaran Yılmaz,
Küçükçekmece Okyanusu.
Eleştirel okuma etkinliklerinin uygulandığı araştırma grubu ise Mersin / Erdemli Karayakup
Ortaokulunda 2013-2014 eğitim öğretim döneminde 7. sınıfa giden öğrencilerden
oluşmaktadır. 21 öğrenci eleştirel okuma etkinliklerine katılmıştır. Ilgaz’ın kitaplarının 7.
sınıf öğrencilerinin seviyesine uygun olduğu varsayıldığı için araştırma grubu 7. sınıftan
seçilmiş ve etkinlikler, 7. sınıf öğrencilerinin seviyesine göre hazırlanmıştır.
Veri Toplama Araçları
Eleştirel okuma etkinlikleri, ilgili alan yazını taranarak ve uzman görüşü alınarak araştırmacı
tarafından hazırlanmıştır. “Eleştirel Okuma Etkinlik İlkeleri”, hazırlanan etkinliklerin
düşünsel zemininde yer almaktadır. Eleştirel okuma etkinlikleri; Temel Bilgiler, Giriş,
Geliştirme, Sonuç ve Değerlendirme bölümlerini kapsayan ders planı biçiminde hazırlanmıştır.
Hazırlanan ve uygulanan eleştirel okuma etkinliklerinin işlevselliği ve verimliliğine yönelik
öğrencilerin görüşlerini belirlemek amacıyla açık uçlu anket soruları hazırlanmıştır. Odak
grup görüşmesine daha uygun olduğu ve öğrencilerin düşüncelerini sınırlandırmadığı için,
ankette açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Odak grup görüşmesine uygun olarak öğrenciler
önce soruları bir arada tartışmış, ardından düşüncelerini yazılı olarak ifade etmişlerdir.
Öğrencilere, aşağıdaki sorular sorulmuştur:
1. Eleştirel okuma etkinlikleri anlaşılır ve seviyenize uygun muydu?
2. Eleştirel okuma etkinlikleri ilgi çekici mi, yoksa can sıkıcı mıydı?
3. Eleştirel okuma etkinlikleri, Ilgaz’ın kitaplarını daha iyi anlamanıza ve
değerlendirmenize katkı sağladı mı? Düşüncenizi gerekçelendiriniz.
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4. Eleştirel okuma etkinlikleri, Ilgaz’ın kitaplarına farklı bakış açılarıyla yaklaşmanızı
sağladı mı? Düşüncenizi gerekçelendiriniz.
5. Eleştirel okuma etkinlikleri, okuduğunuz kitapları yaşamınızla ilişkilendirmenizi
sağladı mı? Örneklerle açıklayınız.
6. Eleştirel
okuma
etkinlikleri,
kendi
düşüncelerinizi
oluşturmanızı
ve
gerekçelendirmenizi sağladı mı?
7. Türkçe çalışma kitabında da böyle etkinlikler olmasını ister misiniz?
8. Bu etkinliklerin daha verimli geçmesi için neler önerirsiniz?
Verilerin Toplanması ve Analizi
Çalışmada önerilen 6 eleştirel okuma etkinliği 2013-2014 eğitim öğretim yılının ikinci
döneminde, ilk 6 haftada uygulanmış, her etkinliğe 1 hafta süre ayrılmıştır.
Etkinlikler okulda, Türkçe ders saatinde gerçekleştirilmiştir. Önerilen 6 etkinlik araştırma
grubuna uygulandıktan sonra etkinliklerin işlevselliği ve verimliliğine yönelik, öğrencilere
açık uçlu anket soruları sorulmuş ve onlardan yazılı yanıtlar alınmıştır. Odak grup görüşmesi,
2 ders saati sürmüştür.
Anket sorularına verilen yanıtlar doğrultusunda veriler sınıflandırılmış ve gerekli görülen
kimi yerlerde, öğrencilerin görüşlerinden bire bir alıntı yapılmıştır. Bu yolla, eleştirel okuma
etkinliklerinin işlevselliği ve verimliliği tartışılmıştır.
Eleştirel Okumada Etkinlik İlkeleri
Kimi ilkeler geliştirmek, önerilen eleştirel okuma etkinliklerini planlamak açısından yararlı
olabilir. Aşağıdaki ilkeler, ilgili alan yazını taranarak oluşturulmuştur (bkz: Özdemir, 2002;
Gedizli, 2006; Arıcı, 2008; Aşılıoğlu, 2008; Adalı, 2010; Karadüz, 2010; Akyol, 2011; Kurnaz,
2011; Özensoy, 2011; Bağcı ve Şahbaz, 2012; Epçaçan, 2012; Karasakaloğlu ve Bulut, 2012).
Aşağıda yer alan eleştirel okuma etkinlik ilkeleri, öyküleyici metinlere yöneliktir.
Ön İnceleme Yapma: İnsan ömrü, bütün kitapları okumaya yetecek kadar uzun değildir. Bu
nedenle hangi kitabın okumaya değer olduğunun belirlenmesi için ön inceleme yapılmalıdır.
Yazar hakkında bilgi edinme, çeşitli değerlendirme yazılarına ulaşma, kitap sırtını okuma, alt
başlıklara göz atma seçmek ve bilgi edinmek için yardımcı olabilir.
Okuma Amacını Belirleme: Bilgilendirici metin ve yazınsal metinler birçok farklı amaçla
okunabilir. Metnin türüne göre okuma amacını belirlemek, öğrencinin okumasını
verimlendirebilir. Okuma amacını belirleme, ön inceleme yapma aşamasında da kullanılır.
Tahmin Etme: Okumaya başlamadan önce, metnin başlığından ve kapağından hareketle
nelerle karşılaşılacağı tahmin edilebilir. Okuma sırasında da eğer öyküleyici bir metinse,
ilerleyen aşamalarda olayların nasıl gelişeceği tahmin edilebilir. Kitap bittikten sonra da neler
olabileceği hayal edilebilir. Böylece merak sürekli canlı tutulur.
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Olayları Zihinde Canlandırma: Okur farkında olmadan, öyküleyici metinleri zihninde
canlandırır; hatta kimi zaman kahramanlarla özdeşim kurar. Böylelikle okur, metnin
dünyasına girer.
Soru Sorma: Metnin neden yazıldığı, nasıl bir ileti taşıdığı, bu iletilere okurun katılıp
katılmadığı okuma sırasında sorulabilir. Bununla beraber, okuma sonrasında öğretmen,
öğrenciyi düşünmeye yönlendirecek sorular sormalıdır.
Not Tutma-Not Üretme: Okurken öğrenciler, önemli görülen yerleri not tutabileceği gibi,
metinden yola çıkarak karşılaştırma ve ilişkilendirme yoluyla not üretebilirler. Böylelikle,
okur etkin bir biçimde okumaya katılır.
Bilinmeyenleri Araştırma: Metin okunurken eğer bilinmeyen sözcükler varsa, sözlüklere
bakılabilir. Bilinmeyen ve gerçek yaşamda var olan kişiler, olgular araştırılabilir.
Anahtar Sözcükleri Belirleme: Anahtar sözcükler, konuyu işaret eden ve metnin ana fikrini
belirlemeye yardımcı olan sözcüklerdir. Hatta anahtar sözcükler için, metnin iletisinin
kapısını açan sözcüklerdir, denebilir. Bu nedenle okuma sonrasında anahtar sözcüklerin
belirlenmesi, metnin anlaşılmasını kolaylaştırır
Güncel Yaşamla İlişkilendirme: Metin, okuyucunun yaşamı için ne ifade ediyor? Anlatılan şey,
okurun yaşamıyla ilişkilendirilebilir mi? Eğer okur, bu sorulara yanıt ararsa metni yeni
durumlara uyarlayabilir. Güncel yaşamla ilişkilendirilemeyen metinler soyut ve yüzeysel
kalır.
Metin İçi İlişkilendirme: Metin içinde, yazar tarafından, olaylar arasında birbirini takip eden
bir ilişki, neden-sonuç ilişkisi ve önem sırası oluşturulur. Bunların saptanması metnin
anlaşılmasına katkı sağlar.
Başka Kaynaklarla Karşılaştırma: Bilgi üretmenin bir yolu da karşılaştırma yapmaktır.
Okunan metin, birçok açıdan diğer metinlerle karşılaştırılabilir, geçerliği-güzelliği
tartışılabilir. Böylece okur bütüncül bir bakış açısı kazanır.
Özetleme: Okur, kendi ifadeleriyle metnin ana noktalarını, olay akışına dikkat ederek ifade
eder. Özette ana düşünce ifade edilir. Okur özetlerken, metni kısa bir şekilde yeniden yazar.
Özetleme tek başına eleştirel okumaya katkı sağlamaz; fakat eleştirel okumanın
gerçekleşebilmesi için önkoşullardan biridir.
Örtük İletilere Ulaşma: Özellikle yazınsal metinlerde, iletiler doğrudan verilmez. Yazarın
doğrudan söylemediği, fakat metnin içinde gizli olan iletileri bulup çıkarmak gerekir.
Yukarıda ifade edilen ilkelerin tümü, aslında örtük iletileri aydınlatmak içindir.
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Metindeki Ana Düşünceyi Değerlendirme: Metindeki ana düşünce, olduğu gibi kabul
edilmemeli, eğer geçerli olduğu düşünülüyorsa gerekçelendirilmeli, geçersiz olduğu
düşünülüyorsa çürütülmeye çalışılmalıdır.
Metindeki Karakterleri Değerlendirme: Öyküleyici metinlerdeki karakterlerin kişilik
özellikleri belirlenip olumlu ve olumsuz yanları tartışılabilir. Bu karakterlerin günlük
yaşamdaki karşılıkları irdelenebilir.
Yazarın Bakış Açısını Belirleme: Her metinde, bir ana fikir etrafında kurgulandığı için, yazarın
bakış açısı metne siner. Bu nedenle yazarın bakış açısını belirlemek, tartışmak metni
anlamayı kolaylaştırabilir. Böylelikle yazarın bakış açısının yanında, okurun da bakış açısı
oluşmuş olur.
Beğeni Düzeyini Gerekçelendirme: Özellikle yazınsal metinler, tat almak için okunur. Okunan
metin beğenildiyse veya beğenilmediyse; bunu gerekçelendirmek, estetik bilinci
güçlendirebilir.
Sonuca Varma: Metnin konusu, iletisi, karakterlerin özellikleri, beğeni düzeyi belirlendikten
sonra metin hakkında genel bir sonuca varılır.
Rıfat Ilgaz’ın Çocuk Kitaplarına Yönelik Eeleştirel Okuma Etkinlik Önerileri
Eleştirel okuma etkinlikleri, ilgili alan yazını taranarak ve uzman görüşü alınarak araştırmacı
tarafından hazırlanmıştır. Alan yazını taranarak belirlenen “Eleştirel Okuma Etkinlik İlkeleri”
hazırlanan etkinliklerin zemininde yer almaktadır.
Eleştirel okuma etkinlikleri; Temel Bilgiler, Giriş, Geliştirme, Sonuç ve Değerlendirme
bölümlerini kapsayan ders planı biçiminde hazırlanmıştır.
“Bacaksız Kamyon Sürücüsü” Adlı Kitaba Yönelik Eleştirel Okuma Ders Planı
A.Temel Bilgiler
Ders: Türkçe
Beceri Alanı: Okuma / Eleştirel Okuma
Sınıf: 7
Yaklaşık Süre: 2 ders saati
Yöntem ve Teknikler: Soru-yanıt, tartışma, görüş geliştirme, anlatım.
Materyaller: Okuma kitabı.
Kazanımlar: 1. Metinde yer alan ipuçlarını kullanarak, metnin içeriğine yönelik tahminlerde
bulunur.
2. Metinde beğendiği veya beğenmediği bölümleri nedenleriyle açıklar.
3. Metnin vermek istediği iletiyi sorgular.
4. Okuduklarına yönelik kendi düşüncelerini değerlendirir.
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5. Okuduklarını günlük yaşamıyla karşılaştırır.
6. Okuduklarından yola çıkarak toplumun değer yargılarını tartışır.
7. Metnin yazarının bakış açısını değerlendirir.
Ön Hazırlık: Ders öncesinde bütün öğrencilerin “Bacaksız Kamyon Sürücüsü” adlı kitabı
okuması sağlanır. Kitap okunurken bilmedikleri sözcükleri kavrayabilmeleri için sözlük
kullanmaları önerilir. Bununla birlikte öğrencilere Rıfat Ilgaz’ın yaşamı ve yapıtları hakkında
bir araştırma ödevi verilir.
Kitabın Özeti: Şoför Apti ve ailesi Cide’den İstanbul’a taşınırlar. Her şeyini satan Şoför Apti ve
ailesi, eski bir kamyonet alır. Ancak bu eski kamyonet - “külüstür”- borca alınmıştır. Şoför
Apti, kazandığı tüm parayı Külüstür’ün onarımına ve borcuna harcar. Bu nedenle ekonomik
açıdan sıkıntılı bir yaşam sürerler.
Şoför Apti’nin küçük oğlu Bacaksız Bahri, babasını kızdıracak birçok şey yapar. Babasının eve
götürmesi için verdiği karpuzu elinden kaçırır ve karpuz parçalanır. Babası anlamasın diye
biriktirdiği parayla manavdan kelek bir karpuz alır. Bunu anlayan Şoför Apti çok kızar ve
Bacaksız Bahriye ceza verir. Bahri, Külüstür’ü yıkayacaktır. Külüstür’ü yıkadıktan sonra,
Bahri yeni bir serüvene girişir. Külüstür’ü çalıştırır ve bayır aşağı sürer. Kamyonetin
hakimiyetini kaybeder. Külüstür’ü bir ağaca yavaşça çarparak durdurabilir. Bu olayın
ardından bir süre sonra, Bahri babasına görünmeden kamyonetin altına saklanır. Gece
boyunca kamyonetin altında kalır ve uyuklar. Gecenin bir vakti, sokaktan gelen ayak seslerine
uyanır. Bu ayak sesleri, kamyonetin tekerleklerini çalmak için gelen hırsızlara aittir. Bacaksız,
babasına haber vererek hırsızların yakalanmasını, lastiklerin kurtarılmasını sağlar.
B.Giriş
Dikkat Çekme: Öğretmen, dersten bir hafta önce öğrencilere kitabın yazarıyla ilgili bir
araştırma yapmalarını söyler. Derse geçildiğinde öğretmen, öğrencilere Rıfat Ilgaz hakkında
yapacakları araştırma ödevini anımsatır. Birkaç öğrenciye araştırmada edindikleri bilgiyi
sorar. Televizyonda sıkça izledikleri Hababam Sınıfı’nın yazarını bilip bilmediklerini sorar.
Ilgaz’a da çocukken Hababam Sınıfı’ndaki Güdük Necmi gibi “Güdük”, yani kısa diye lakap
takıldığını bilip bilmediklerini sorar. Bacaksız Bahri’nin de boyunun kısa olduğu
anımsatılarak öğrencilerin ilgisi çekilmeye çalışılır.
Güdüleme: Öğretmen, öğrencilerine bu dersten önce hiç yapmadıkları bir şey yapacaklarını,
bütün sınıf aynı kitabı okuduğu için, okunan kitaba yönelik sınıf olarak görüşlerini
paylaşacaklarını söyler. “Benim bile kitabı okurken gözümden kaçan noktaları, belki de sizler
tamamlayacaksınız.” diyerek öğrencilerin özgüvenini yükseltmeye çalışır.
Kazanım Hakkında Bilgilendirme: Öğretmen öğrencilerine, bu derste “Bacaksız Kamyon
Sürücüsü” adlı kitabı hep beraber yorumlayacaklarını, günlük yaşamlarıyla
karşılaştıracaklarını ve kitabı beğenip beğenmediklerini gerekçelendireceklerini söyler.
Sonuçta, söz konusu kitabı olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendireceklerini belirtir.
Geçiş: Geliştirme bölümündeki etkinliklere geçilir.

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

2854

Yunus Emre ÇEKİCİ & Faik KANATLI

C. Geliştirme Bölümü
Öğretmen, aşağıdaki soruları öğrencilerine sorarak onların kitap hakkındaki düşüncelerini
arkadaşlarıyla paylaşmasını sağlar. Öğretmen, bir soruyu zaman elverdiğince, birden çok
öğrenciye sorar. Öğretmen gerekli dönütleri vererek gerekli yerlerde özetlemeler yapar.
Sorular aşağıda yer almaktadır:
1. Kitabın başlığını ve kapağını ilk gördüğünüzde ne hayal ettiniz? Kitaba yönelik sizde nasıl
bir beklenti oluştu? Tahminlerinizle kitapta anlatılanlar örtüştü mü?
2. Bu kitapta Bacaksız’ın başından geçenleri bize kim anlatmak ister?
3. Bacaksız Bahri’nin kişilik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
4. Bu kişilik özelliklerinden kendinizde var olduğunu düşündükleriniz var mı?
5. Bahri’nin babası Apti Bey’in kişilik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz. Babası ve
Bahri’yi kişilik özellikleri bakımından karşılaştırır mısınız?
6. Apti Bey, Bahri’nin davranışlarını nasıl değerlendiriyor?
7. Bahri babasının kızacağından korktuğu için eve kelek karpuz almış, bir gece de yine
korktuğu için eve girmek yerine kamyonun altında yatmıştı. Bahri’nin bu tür davranışları
hakkında ne düşünüyorsunuz.
8. Sizin de kimi zaman Bahri gibi, anne babanızı kızdırdığınız olur mu? Anne babanız, böyle
durumlarda size nasıl tepki verir?
9. Anne babaların çocuklarına nasıl davranmasını istersiniz?
10. Anne babalarınızın gösterdiği tepkiler karşısında siz neler hissedersiniz?
11. Bahri, zaman zaman arkadaşlarına hava atmak için yalan söylemektedir. Bahri, yalan
söylediği için ne tür sonuçlarla karşılaşmıştır?
12. Siz hiç hayatınızda yalan söylediniz mi? Eğer yalan söylediyseniz nedeni neydi, nasıl
sonuçlar ortaya çıktı?
13. Bu kitapta Rıfat Ilgaz, okuyuculara ne iletmek istemiş olabilir? Bu kitabın ana düşüncesi
nedir?
14. Siz bu kitabın ana düşüncesine katılıyor musunuz? Gerekçelendiriniz, karşıt savları
çürütmeye çalışınız.
15. Sizce yazar, kitabı yazarken Bahri’nin yanında mı durmuştur; yoksa Apti Bey’in mi?
Yazarın olaylara bakış açısını değerlendiriniz.
16. Peki siz kimin yanındasınız? Bahri’nin mi, yoksa Apti Bey’in mi?
D. Sonuç Bölümü
Öğrencilere, yapılan etkinliklerin de ışığında, okudukları kitabı beğenip beğenmedikleri
sorulur. Bu soruyu yanıtlamak için “Görüş Geliştirme” yöntemi kullanılır. “Beğendim”,
“Beğenmedim” ve “Kararsızım” diyenler gruplar oluşturur. Ve kararlarının gerekçelerini
açıklayıp, karşı savları çürütmeye çalışırlar. Bu açıklamalardan sonra, isteyen görüşünü
değiştirebilir, başka görüşlere geçebilir. Görüş değiştirenler görüşlerini neden
değiştirdiklerini açıklarlar.
E.Değerlendirme Bölümü
Sonuç bölümünün ardından, aşağıdaki sorular, öğrencilere sorulur. Verilen yanıtlara göre
öğrencilerin metni eleştirel bir biçimde okuyup okuyamadıkları değerlendirilir.
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1. Metnin ana düşüncesi nedir? Verilmek istenen ana düşünceye katılıyor musunuz?
Nedenleriyle açıklayınız.
2. Yazarın kitaptaki bakış açısını açıklayınız?
3. Bu dersten sonra kitaba yönelik düşünceleriniz de bir değişiklik oldu mu? Değerlendiriniz.

“Bacaksız Okulda” Adlı Kitaba Yönelik Eleştirel Okuma Ders Planı
A. Temel Bilgiler
Ders: Türkçe
Beceri Alanı: Okuma / Eleştirel Okuma
Sınıf: 7
Yaklaşık Süre: 3 ders saati
Yöntem ve Teknikler: Soru-yanıt, tartışma, anlatım, münazara.
Materyaller: Okuma kitabı, çalışma kağıdı, power point sunusu, afiş, fotoğraf makinesi.
Kazanımlar: 1. Okuduğu metnin yazılış amacını değerlendirir.
2. Yazarın bakış açısını belirler ve eleştirir.
3. Okuduklarından yola çıkarak toplumun değer yargılarını tartışır.
4. Okuduklarından yola çıkarak geliştirdiği düşüncesini savunur ve gerekçelendirir.
5. Okuduklarına yönelik beğeni düzeyini gerekçelendirir.
6. Okuduklarını günlük yaşamıyla ilişkilendirir.
Ön Hazırlık: Ders öncesinde bütün öğrencilerin “Bacaksız Okulda” adlı kitabı okuması
sağlanır. Kitap okunurken bilmedikleri sözcükleri kavrayabilmeleri için sözlük kullanmaları
önerilir. Ayrıca öğretmen, dersten bir hafta önce öğrencileri görevlendirir. Bir grup öğrenci
Rıfat Ilgaz’ın yaşamını, bir grup öğrenci onun yapıtlarını, bir grup öğrenci fotoğraflarını, bir
gurup öğrenci şiirlerini araştırıp okula getirecektir. Bunların dışında öğretmen, “Bacaksız
Okulda” adlı kitabın farklı yayınevlerinden basılmış kapak resimlerini power point sunusu
biçiminde hazırlayarak derse gelir.
Kitabın Özeti: Bacaksız Bahri, Fesleğen Sokağı’ndaki arkadaşlarıyla birlikte okula başlama
hazırlıkları yapmaktadır. Okullar açılır ve Bacaksız Bahri, Hacıbaba İlkokulu’nun 1/E sınıfına
gider. Öğretmeni Haydar Aybekler’dir.
Bacaksız Bahri solaktır. Öğretmeni Haydar Aybekler ise, Bahri’nin sol elle yazmasına karşı
çıkmaktadır. Bahri ne zaman sol eliyle yazsa, Haydar Aybekler onun eline cetvelle vurarak
Bahri’yi cezalandırmaktadır. Bahri ise bir türlü sağ eliyle yazmaya alışamaz. Sol eliyle daha
güzel yazmaktadır. Ayrıca okumayı da bir türlü öğrenemez.
Fesleğen Sokağı’ndaki çocuklar, oturdukları yere yakın olan Hacıbaba İlkokulu’na giderler.
Ancak aynı mahallede oturdukları Ferit Derler özel okul olan Hacıkalfa İlkokulu’na gider.
Arkadaşları Ferit Derler’i pek sevmez, hatta ona bu yüzden “Kırkyalan Ferit” lakabını takarlar.
Ferit, okulunda yapılacak müsamerede “Küçük Uçman” adlı şiiri okuyacaktır. Paytak Yılmaz,
Bacaksız Bahri ve arkadaşları, Ferit Derler “Küçük Uçman” şiirini okurken ona bir oyun
düzenlerler ve yangın alarmını çalarlar. Böylece Ferit Derler, tüm salona rezil olur.
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Bahri okula döndüğünde, öğretmeninin eline vurduğu cetveli saklaması için Paytak Yılmaz’a
verir. Öğretmen Haydar Aybekler, cetveli ararken sınıfa müfettiş girer. Müfettiş öğrencilere
sorular sorarak öğretmenin cetveli Bahri’nin sol eline vurduğunu anlar. Bu arada Başkomser
de Hacıkalfa İlkokulu’nda yaşanan olayı sorgulamak için okula gelmiştir. Müfettiş, Hacıkalfa
İlkokulu’nda yaşanan olayların da nasıl gerçekleştiğini çözer. Bahri, sol eline çok sayıda cetvel
yediği için ceza almaktan kurtulur.
B. Giriş
Dikkat Çekme: Öğretmen, dersten bir hafta önce öğrencileri görevlendirir. Bir grup öğrenci
Rıfat Ilgaz’ın yaşamını, bir grup öğrenci onun yapıtlarını, bir grup öğrenci fotoğraflarını, bir
gurup öğrenci şiirlerini araştırıp renkli kağıtlara yazacaktır. Öğretmen, sorumlu
öğrencilerden ödevleri toplar ve bu ödevleri düzenli bir biçimde sınıfın kapısına yapıştırır ve
böylece bir “Rıfat Ilgaz” afişi oluşturulur. Bundan sonra bu sınıfın adının “Rıfat Ilgaz Sınıfı”
olduğunu söyler. Bu yolla öğrencilerin dikkati çekilmeye çalışılır.
Güdüleme: Öğretmen, öğrencilere artık sınıfımızın adının değiştiğini, daha önce böyle bir
şeyle karşılaşıp karşılaşmadıkları sorulur. “Eğer Rıfat Ilgaz yaşasaydı, böyle bir sınıfın varlığı
hakkında neler düşünürdü?” diye sorulur. Öğrencileri derse güdülemek için, Rıfat Ilgaz
Sınıfı’nın önünde hatıra fotoğrafı çektirilir.
Kazanım Hakkında Bilgilendirme: Öğrencilere bu dersle, düşüncelerimizi paylaşmayı, kitapta
anlatılanları tartışmayı ve kitabın anlatılış biçimini eleştirmeyi amaçladığımız, söylenir.
Geçiş: Çalışma kağıdı öğrencilere dağıtılır.
C. Geliştirme Bölümü
Bu bölümde çalışma kağıdındaki sorular üzerinden ders işlenir. Sorulara kimi yerlerde yazılı,
kimi yerlerde sözlü yanıtlar verilecektir. Sorular, öğrencilerin eleştirel bilincini geliştirmek
için öğretmen tarafından ayrıntılandırılabilir. Çalışma kağıdında yer alan 10. soru
yanıtlandıktan sonra, soruda yer alan şiirin Rıfat Ilgaz’a ait olduğu söylenmelidir. Ayrıca şiir
okunurken bilinmeyen sözcükler varsa sözlük kullanılmalıdır. Verilen yanıtlar doğrultusunda
öğretmenler gerekli dönütleri ve pekiştireçleri vermelidir.
D. Sonuç Bölümü
Çalışma kâğıdı tamamlandıktan sonra yeni bir etkinliğin hazırlığına başlanır. Bacaksız Okulda
adlı kitapta sıkça üstünde durulan “otoriter öğretmen” tutumu münazara yöntemiyle ele
alınır. Münazaraya katılmak isteyen öğrenciler kura yöntemiyle seçilir. Bir grup öğrenci
otoriter öğretmen tutumunun yararlarını savunurken, diğer grup buna karşı çıkacaktır.
Ayrıca 3 kişilik bir jüri münazara sonunca kazanan ekibi belirleyecektir. Münazara 3 günlük
hazırlıktan sonra 1 ders saatini geçmeyecek şekilde düzenlenecektir.
E. Değerlendirme Bölümü
Münazara’nın ardından aşağıdaki sorularla, öğrencilerin kitabı eleştirel bir biçimde okuyup
okuyamadıkları değerlendirilir.
1. “Bacaksız Okulda” adlı kitabın ana düşüncesini söyleyiniz.
2. Ana düşünceye katılıyor musunuz? Nedenleriyle açıklayınız.
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3. Yazar, kitabı oluştururken nasıl bir bakış açısı sergilemiştir? Tartışınız.
“Bacaksız Okulda” Adlı Kitabı Eleştirel Bir Gözle Okuyalım
1. Tahtaya Bacaksız Okulda adlı kitabın farklı yayınevlerinden basılmış kitap kapakları
yansıtılacaktır. Siz de kitabın konusunu düşünerek bu kitaba yeni bir kapak çizebilirsiniz.

2. Sırt yazısı, okuyucunun ilgisini çekmeye çalışan ve kitabı tanıtan bir yazıdır. Siz de
“Bacaksız Okulda” adlı kitap için özgün bir sırt yazısı yazabilirsiniz.

3. Kitabı beğendiniz mi? Nedenleriyle açıklayınız.
4. Ferit Derler paralı okula giderken Bahri devlet okuluna gidiyordu. Bu durumu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
5. Paytak Yılmaz ve Bacaksız Bahri’nin Ferit Derler’e yaptıkları şakayı nasıl
değerlendiriyorsunuz. Kendinizi Bahri’nin ve Ferit’in yerine koyarak yanıtlayınız.
6. Haydar Aybekler’in Bahri’ye karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
7. Öğretmen neden sol el kullanılmasına karşı çıkıyor olabilir? Sizce sol elle yazmak mı
doğrudur, yoksa sağ elle mi?
8. Bahri, öğretmeniyle sorunlar yaşamaktadır. Yazarın bu sorunlara bakış açısı nasıldır?
9. Öğretmenlerin otoriter tutumları hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğitim sürecinde
öğretmenin işlevi nedir?
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10. Kitabın yazarı Rıfat Ilgaz da bir süre Türkçe öğretmenliği yapmıştır. Sizce Ilgaz nasıl bir
öğretmendir?
11. Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Bu şiirdeki öğretmenle, Bahri’nin öğretmeninin öğrencilere
bakış açısını karşılaştırınız.
REMZİ
Ne sorayım sana,
derste kulak dolgunluğu
hatırında kalanları mı söylersin,
uyku sersemliği
şöyle bir göz gezdirdiğin kitaptan
aklına girenleri mi?
Çalışmadın istediğim gibi,
ya komşulara su taşıdın çeyreğe,
ya bekar çamaşırları yıkarken annen
beşiğini salladın kardeşinin…
Belki gaz yoktu bu gecelik
şişesi çatlamıştı belki de lambanın.
Şu halde karşılıksız kalacak sorularım,
zararı yok,
vakti gelince senden öğreneceğim
makarna, un dağıtıldığını,
Bulgarya’dan gelen kömür motorlarının
yanaştığını Kumkapı’ya.
Etin iki lirayı aştığı günlerde
kulağına kar suyu kaçan toriklerin
karaya vurduğunu…
İşimize yaramasa da
kaça sürüldüğünü Kahvenin el altından
yine sen bilirsin bu sınıfta.
Yaz ortasında bulursun
hasta için olduktan sonra
limonun en sulusunu.
Mahalle kırılırken uyuzdan
kükürdü sen taşırsın
Mısır çarşısından hastalara.
Ararsın kursağına girmese de
folluğa yeni düşmüş yumurtayı
cılız çocuklar için.
Senin omuzlarındadır her işi mahallenin,
en insaflısını verem doktorunun
dişçinin en ucuzunu
sen salık verirsin komşulara.
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Bildiklerin de vardır fazladan
çiviye, kalaya dair…
Biraz daha kurcalarsam
dökersin içyüzünü nalburların.
Benim bilgili, becerikli çocuğum,
kalktığın zaman tahtaya
yüzünün kızarması neden?
Ayağında sağlamca bir pabuç
sırtında bir ceket yok diye mi?
Ne var bunda sıkılacak,
utanmak bize düşer çocuğum!
Eğer çalışmadığın içinse,
bildiklerin sana yeter,
notun önceden verilmiş,
bilmediğin şahıs zamirleri olsun!
Rıfat ILGAZ
12. Eleştiri, öğretmenlerinizi besleyen bir gıda gibidir. Türkçe öğretmeninizin ders
sırasındaki davranışlarını eleştiren bir yazı kaleme alınız. Yazınızı örneklerle zenginleştiriniz.

“Bacaksız Paralı Atlet” Adlı Kitaba Yönelik Eleştirel Okuma Ders Planı
A. Temel Bilgiler
Ders: Türkçe
Beceri Alanı: Okuma / Eleştirel Okuma
Sınıf: 7
Yaklaşık Süre: 2 ders saati
Yöntem ve Teknikler: Soru-yanıt, tartışma, anlatım, akvaryum.
Materyaller : Okuma kitabı, çalışma kağıdı, albüm.
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Kazanımlar
: 1. Okuduğu metnin yazılış amacını değerlendirir.
2. Yazarın bakış açısını belirler ve eleştirir.
3. Metnin vermek istediği iletiyi sorgular.
4.Metinde beğendiği veya beğenmediği bölümleri nedenleriyle açıklar.
5. Okuduklarına yönelik kendi düşüncelerini değerlendirir.
6. Okuduklarını günlük yaşamıyla karşılaştırır.
7. Okuduğu metinde geçen sorunu saptar ve bu sorunu çözmek için çözüm önerileri dile
getirir.
Ön Hazırlık: Bütün sınıfın ders öncesinde “Bacaksız Paralı Atlet” adlı kitabı okuması sağlanır.
Kitap okunurken bilmedikleri sözcükleri kavrayabilmeleri için sözlük kullanmaları önerilir.
Ayrıca öğretmen daha önceden Rıfat Ilgaz’ın yetişkinler için yazdığı kimi kitapların kapak
resimleri ve özetlerinin yer aldığı bir albüm hazırlar.
Kitabın Özeti: Müsamere günü yaşanan sorun nedeniyle Ferit Derler Hacıbaba İlkokuluna
kaydolur ve Bahri’nin sınıf arkadaşı olur. Bir gün Bacaksız Bahri ve arkadaşları çeşme
başında su doldururken keten helvacı Fesleğen Sokağı’na girer. Bacaksız daha önce hiç keten
helva yememiştir ve keten helvanın tadına bakmak ister. Ancak yeterince parası yoktur.
Parayı kazanmak için küçük bir koşu yarışı düzenlerler. Yarışın sonunda kaybeden rakibine
helva alacaktır. Bahri, Ferit’in yakın arkadaşı Pamuk Altan’la yarışır. Bahri zorlansa da yarışı
kazanır. Altan bu durumu kabullenemez ve bir yarış daha ister. On gün sonra bir yarış daha
düzenlerler ve bu yarışı da Bahri kazanır.
Bahri karne günü derse gelir ve başka bir öğretmenle karşılaşır. Yeni öğretmeninin adı Suna
Özkanoğlu’dur. Sol eliyle yazdığı için Suna öğretmen de Bahri’ye çok kızar. Ceza olarak
Bahri’yi soğuk havada dışarı çıkarır. Bahri cezayı ödüle çevirir ve elleri üzerinde yürümeye
başlar. Bunu görenler, Bahri’nin Beden Eğitimi dersinin 5 olduğunu düşünürler. Ama Bahri
Beden Eğitimi dersinden de zayıf almıştır.
B. Giriş
Dikkat Çekme: Öğretmen daha önceden Rıfat Ilgaz’ın yetişkinler için yazdığı kimi kitapların
kapak resimleri ve özetlerin yer aldığı bir albüm hazırlar. Hazırlanan albüm, öğrencilere
gösterilir. İsteyenlerin teneffüste bu albümü inceleyebileceğini söyleyerek öğrencilerin
dikkati çekilir.
Güdüleme: Öğretmen, Bacaksız’ın başından geçen serüvenlerin anlatıldığı üçüncü kitabı
okuduklarını söyler. “Çevrenizde Bacaksız Bahri’ye benzeyen çocuklar var mı?” diye sorar.
Kitapların günlük yaşamla ilişkisi belirginleştirilmeye çalışılır.
Kazanım Hakkında Bilgilendirme: Öğretmen öğrencilerine, bu derste “Bacaksız Paralı Atlet”
adlı kitabı hep beraber yorumlayacaklarını, günlük yaşamlarıyla karşılaştıracaklarını ve
kitabı beğenip beğenmediklerini gerekçelendireceklerini söyler. Sonuçta, söz konusu kitabı
olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendireceklerini belirtir.
Geçiş: Geliştirme bölümündeki etkinliklere geçilir.
C. Geliştirme
Bu bölümde çalışma kâğıdındaki sorular üzerinden ders işlenir. Sorulara kimi yerlerde yazılı,
kimi yerlerde sözlü yanıtlar verilecektir. Sorular, öğrencilerin eleştirel bilincini geliştirmek
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için öğretmen tarafından ayrıntılandırılabilir. Verilen yanıtlar doğrultusunda öğretmen
gerekli dönütleri ve pekiştireçleri vermelidir. Çalışma kağıdındaki 2. soru yanıtlanırken
öğretmen akvaryum tekniği hakkında öğrencilerini bilgilendirir. Bu teknik, sınıftaki
öğrencilerin etkin olarak tartışmaya katılmalarını sağlayan bir tekniktir. İç içe iki çember
oluşturulur, iç gruptaki öğrenciler tartışmaya katılırken dış çemberdeki öğrenciler tartışmayı
izlerler. Bu grup dilerse tartışmacı iç gruba soru yöneltebilir. Tartışmaya katılan iç gruptaki
öğrencilerle dış grupta izleyici konumunda bulunan öğrenciler, süreç içinde yer
değiştirebilirler.
D. Sonuç
Öğrencilere, yapılan etkinliklerin de ışığında, okudukları kitabı beğenip beğenmedikleri
sorulur. Bu soruyu yanıtlamak için “Görüş Geliştirme” yöntemi kullanılır. “Beğendim”,
“Beğenmedim” ve “Kararsızım” diyenler gruplar oluşturur. Ve kararlarının gerekçelerini
açıklayıp, karşı savları çürütmeye çalışırlar. Bu açıklamalardan sonra, isteyen görüşünü
değiştirebilir, başka görüşlere geçebilir.
E. Değerlendirme
Sonuç bölümünün ardından, aşağıdaki sorular, öğrencilere sorulur. Verilen yanıtlara
göre öğrencilerin metni eleştirel bir biçimde okuyup okuyamadıkları değerlendirilir.
1. Metnin ana düşüncesi nedir? Verilmek istenen ana düşünceye katılıyor musunuz?
Nedenleriyle açıklayınız.
2. Yazarın bakış açısını açıklayınız?
3. Bu dersten sonra kitaba yönelik düşünceleriniz de bir değişiklik oldu mu? Değerlendiriniz.

“Bacaksız Paralı Atlet”i Eleştirel Bir Gözle Okuyorum
1. Bacaksız Bahri, öykünün başında bir sorunla karşılaşmaktadır. Bahri’nin karşılaştığı bu
sorun nedir? Bahri, bu sorunu çözmek için nasıl bir yöntem bulmuştur? Yazınız.
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2. Bacaksız Bahri’nin bulduğu bu çözüm yolunu doğru buluyor musunuz? Akvaryum
yöntemini kullanarak tartışınız.
3.Bacaksız Bahri’nin fiziksel özellikleriyle yarıştığı Pamuk Altan’ın fiziksel özelliklerini
karşılaştırınız.

4. Bacaksız Bahri’nin fiziksel özellikleriyle, Pamuk Altan’ın fiziksel özelliklerinin birbirinden
farklı olmasının nedenleri ne olabilir? Yazınız.

5.Bu öyküde zenginler ve yoksullar kimi zaman çatışmaktadır. Bu çatışmanın nedenleri ne
olabilir? Tartışınız.
6. Siz böyle bir çatışma yaşadığınız zaman hangi tarafta yer alırsınız, neden? Görüşlerinize
karşıt olan savları çürütmeye çalışınız.
7. Öykünün sonunda Bahri yeni bir öğretmenle tanışır. Bahri, bu öğretmeniyle de anlaşamaz.
Bahri’nin öğretmeninin davranışlarını hakkında ne düşünüyorsunuz? Sözlü olarak
değerlendiriniz.
8. Bahri, spor etkinliklerinde çok başarılı olmasına rağmen Beden Eğitimi dersinden de zayıf
almıştır. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Sözlü olarak yanıtlayınız.
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9. Kitapta okuyucuya verilmek istenen ana düşünce ne olabilir? Yazınız.

10. Yazarın vermek istediği iletiyi doğru buluyor musunuz? Değerlendiriniz.
11. Bu kitabı okuması için başka kimlere önerirdiniz? Gerekçeleriyle yazınız.

12. Bu kitapta size mantıklı gelmeyen yerler oldu mu? Gerekçeleriyle açıklayınız.

“Bacaksız Sigara Kaçakçısı” Adlı Kitaba Yönelik Eleştirel Okuma Ders Planı
A. Temel Bilgiler
Ders: Türkçe
Beceri Alanı: Okuma / Eleştirel Okuma
Sınıf: 7
Yaklaşık Süre: 2 ders saati
Yöntem ve Teknikler: Soru-yanıt, tartışma, anlatım, altı şapkalı düşünme.
Materyaller : Okuma kitabı, mektup.
Kazanımlar
: 1. Saptanan sorunlara yönelik farklı bakış açıları geliştirir.
2.Okuduğu metne yönelik sorular sorar.
3. Metnin vermek istediği iletiyi sorgular.
4. Okuduklarına yönelik kendi düşüncelerini değerlendirir.
Ön Hazırlık: Ders öncesinde bütün öğrencilerin “Bacaksız Sigara Kaçakçısı” adlı kitabı
okuması sağlanır. Kitap okunurken bilmedikleri sözcükleri kavrayabilmeleri için sözlük
kullanmaları önerilir. Kitabı okuduktan sonra, her öğrencinin kitapla ilgili 5 soru hazırlaması
istenir. Ayrıca öğretmen, Rıfat Ilgaz’ın ağzından sınıfındaki öğrencilerine bir mektup yazarak
derse gelir.
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Kitabın Özeti: Bacaksız, bir gün arkadaşı Paytak Yılmaz’la karşılaşır. Mahalledeki diğer
çocukların sigara sattığını öğrenir. Çocuklara kaçak sigara sattıran Kaçakçı Rasim’i bulur ve
satmak için ondan sigara alır. Sigarayı satarken Keriz Arif’le işbirliği yapar ve onunla birlikte
sigaraları satmaya başlar. Eve döndüğünde, mahallede sigara satan çocukların ve Rasim’in
polisler tarafından götürüldüğünü öğrenir. Bacaksız, polislere yakalanmaktan kurtulur. Fakat
Bahri’nin babası olayın içyüzünü öğrenir ve Bahri’nin paralarını Rasim’e vermek üzere ondan
alır.
B. Giriş
Dikkat Çekme: Öğretmen, elinde bir mektupla sınıfa gelir. Size bir mektup getirdim, diyerek
öğrencilerin dikkatini derse çekmeye çalışır. Mektubun kimden geldiğini tahmin etmelerini
ister. Sonunda mektubun Rıfat Ilgaz’dan geldiğini açıklar.
Güdüleme: Öğretmen, sınıftaki koşullara düşünerek Rıfat Ilgaz’ın ağzından yazdığı mektubu
öğrencilerine okur. Öğrencilerin mektupla ilgili düşüncelerini alır. Daha sonra bu mektubu
kendinin yazdığını, eğer Rıfat Ilgaz hayatta olsaydı bundan daha güzel bir mektup yazacağını
öğrencilerine söyler.
Kazanımdan Hakkında Bilgilendirme: Öğretmen, bugün aynı konu hakkında farklı bakış
açıları kazanacaklarını, akıllarına takılan soruları sınıfla paylaşacaklarını, saptadıkları kimi
sorunlara çözümler üreteceklerini söyler.
Geçiş: Geliştirme bölümündeki etkinliklere geçilir.
C. Geliştirme
Öğretmen, öncelikle anımsamak için öğrencilerden birinin kitabı özetlemesini ister. Kitap
özetlendikten sonra öğrencilerin hazırladıkları soruları arkadaşlarına sormaları istenir. Elden
geldiğinde çok öğrenciye söz verilir. Soruların bilgi basamağından daha çok analiz ve sentez
düzeyinde olmasına çaba gösterilir. Bu nedenle öğretmen kimi yerlerde soruları geliştirebilir.
Öğretmen, öğrenciler soru sorarken destekleyici açıklamalar yapabilir. Öğretmen kitaptaki
sorunun saptanması ve bu soruna yönelik çözüm önerileri için zaman zaman kendi de sorular
sorabilir. Tüm sorular bittikten sonra, metnin ana düşüncesini kavratmaya yönelik sorular
sorulmalıdır.
D. Sonuç
Sorular tamamlandıktan sonra metinde iletilen soruna yönelik -çocuk işçiliği- altı şapkalı
düşünme tekniği uygulanır. Öğrencilerden taktıkları şapkanın özelliğine göre, çocuk işçiliği
hakkında neler düşüncüklerinin anlatılması istenir. Böylece soruna farklı bakış açılarıyla
yaklaşabilmek, özgün çözüm önerileri getirebilmek kolaylaştırılmış olur.
Altı şapkalı düşünme tekniğinde beyaz şapka tarafsızlığı, kırmızı şapka duygusallığı, siyah
şapka karamsarlığı, sarı şapka iyimserliği, yeşil şapka yaratıcılığı, mavi şapka farklı bakış
açılarının değerlendirilmesini temsil eder. Şapkayı takan öğrenci, şapkanın temsil ettiği
yaklaşıma göre yorumlar yapar.
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E. Değerlendirme
Öğretmen, öğrencilere dersin başında okuduğu mektubu anımsatır. “Sizin de Rıfat Ilgaz’a
yazmak istediğiniz bir şeyler var mı?” diye sorar. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini
mektup yoluyla yazmalarını ister. Mektuplar okunarak ders noktalanır.
“Bacaksız Tatil Köyünde” Adlı Kitaba Yönelik Eleştirel Okuma Etkinlik Önerileri
A.Temel Bilgiler
Ders: Türkçe
Beceri Alanı: Okuma / Eleştirel Okuma
Sınıf: 7
Yaklaşık Süre: 2 ders saati
Yöntem ve Teknikler: Soru-yanıt, tartışma, anlatım, proje.
Materyaller : Okuma kitabı, ses kaydı.
Kazanımlar
: 1. Metinde beğendiği veya beğenmediği bölümleri nedenleriyle açıklar.
2. Metnin vermek istediği iletiyi sorgular.
3. Okuduğu metni başka metinlerle karşılaştırır.
4. Okuduklarından yola çıkarak toplumun değer yargılarını tartışır.
5. Metnin yazarının bakış açısını değerlendirir.
6. Okuduğu metinde geçen sorunu saptar ve bu sorunu çözmek için çözüm önerileri dile
getirir.
Ön Hazırlık: Ders öncesinde bütün öğrencilerin “Bacaksız Tatil Köyünde” adlı kitabı okuması
sağlanır. Kitap okunurken bilmedikleri sözcükleri kavrayabilmeleri için sözlük kullanmaları
önerilir. Ayrıca okudukları “Bacaksız Tatil Köyünde” adlı kitabın özetini deftere yazmalarını
ister. Öğretmen, Rıfat Ilgaz’ın okuduğu şiirleri, ses kaydı biçiminde sınıfa getirir.
Kitabın Özeti: Bacaksız Bahri’nin babası Almanya’ya işçi olarak gittikten sonra Bacaksız Bahri
ve annesi, babaannelerinin köyü Kargacık’a yerleşir. Bahri, köylerine gelen yabancı bir ailenin
çadır kurduğunu görür. Kısa sürede onların Fransız olduğunu öğrenir ve onlara ceviz,
kestane, süt, yoğurt satmaya başlar. Ancak Göcen Köylüler ve Vural, Fransız aileye daha
ucuza gıda satmaya başlar. Romanda Bahri ve arkadaşı Tekin’in bu bağlamda yaşadığı
serüvenler, Vural’la giriştikleri mücadele anlatılır. Roman, genel anlamda yardımlaşmanın
önemi ve yabancılara saygı iletisi taşır.
B. Giriş
Dikkat Çekme: Öğretmen öğrencilerine bir selam getirdiğini söyler. Kimden selam getirdiğini
tahmin etmelerini ister. Daha sonra Rıfat Ilgaz’ın selamını iletir. Rıfat Ilgaz’ın şiirlerini
okuduğu ses kaydını öğrencilere dinletir. Böylece öğrenciler Ilgaz’ın kitaplarını okumanın
yanı sıra, resmini görerek ve sesini duyarak onu daha da canlı bir imgeyle hayal edebilirler.
Güdüleme: Öğretmen, Bacaksız’ın serüvenlerini nasıl bulduklarını sorar. Bacaksız’la
kendilerinin artık arkadaş sayılabileceğini söyler. Böylece öğrencilerin derse güdülenmesi
sağlanabilir.
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Hedeften Haberdar Etme: Öğretmen bu dersten sonra arkadaşlık ilişkilerini, yabancılara karşı
tutumumuzu değerlendireceğimizi ve bu yolla “Bacaksız Tatil Köyünde” adlı kitabı
tartışacağımızı söyler.
Geçiş: Geliştirme bölümündeki etkinliklere geçilir.
C. Geliştirme
Öğretmen öncelikle öğrencilere verdiği ödevi hatırlatır. Öğrencilerden okudukları kitabın
özetini defterlerine yazması istenmiştir. Gönüllü öğrenciler, kitabın özetini okur, böylece
kitap yeniden anımsanmış olur.
Özet okunduktan sonra aşağıdaki sorular sorulur. Öğrencilerin birçoğunun derse katılımı
öğretmen tarafından sağlanır. Gerekli dönütler ve pekiştirmeler verilir.
1. Okuduğumuz kitapta Bacaksız Bahri’nin babası çalışmak için Almanya’ya gitmişti. Sizin
akrabalarınız, tanıdıklarınız içinde yurt dışına çıkan kimse var mı? Bu insanlar neden yurt
dışına çıkıyor olabilir?
2. Bacaksız Bahri, köylerine gelen yabancı insanları çok merak ediyordu. Sizin de köyünüze
zaman zaman yabancı insanlar geliyor. Bu insanların nasıl yaşadıklarını merak ediyor
musunuz?
3. Bu kitapta Bahri köyde yaşamaktadır. Kent yaşamıyla köy yaşamı arasında ne tür
farklılıklar vardır. Bundan önce okuduğunuz Bacaksız Kamyon Sürücüsü ve Bacaksız Okulda
adlı kitaplarla karşılaştırarak açıklayınız.
4. Hatırlayınız! Bacaksız Bahri balık tutmayı çok iyi biliyordu. Hatta Tom Amca onun tuttuğu
balıkları görünce nasıl da şaşırmıştı! Büyüklerin bilmediği; ama sizin çok iyi bildiğiniz kimi
şeyler olabilir. Arkadaşlarınıza çok iyi bildiğiniz bir şeyi anlatmak ister misiniz?
5. Hatırlayınız! Vural ve Göcen köylüler, köye gelen Fransızlara ceviz, kestane, süt, yoğurt gibi
gıdaları satarken Bahrilerin sattıklarını kötüleyip daha ucuza satmışlardı. Siz Göcen
köylülerin bu davranışını haklı buluyor musunuz? Niçin?
6. Vural, Fransızlara inek sütü diyerek keçi sütü satıyordu. Alışveriş yaparken hiç böyle
kandırıldığınız oldu mu? Örnek vererek açıklayınız.
7. Bahri, Tekin ve Vural’ın kişilik özelliklerini açıklayınız. Sizler, bu kişilerden en çok hangisini
kendinize yakın hissettiniz? Neden?
8. Vural ile Bahri hiç iyi anlaşamıyordu. Sizler de bazı arkadaşlarınızla iyi anlaşamıyor
olabilirsiniz. Arkadaşlık sorunları neler olabilir? Hem bu kitaptan hem de kendi yaşamınızdan
yola çıkarak balık kılçığına yazınız.
9. Fransızların domuz eti ve salyangoz yemesini nasıl karşılıyorsunuz?
10. Yabancılar, bizim geleneklerimizi, davranışımızı nasıl değerlendiriyor olabilir?
11. Bacaksız Bahri, Tekin ve diğer köylüler yabancılara nasıl davranıyordu? Bizler de başka
bir ülkeye tatile gitseydik, bize nasıl davranılmasını isterdik?
12. Bu öyküyle yazar bize nasıl bir ileti vermek istemiş olabilir?
13. Kitaba yönelik beğeninizi gerekçesiyle açıklayınız.
D. Sonuç
Metnin ana düşüncesini pekiştirmek adına öğrencilere bir yaratıcı yazma etkinliği yaptırılır.
Öğrencilerden başka bir ülkeye taşındıklarını hayal etmeleri istenir. Artık o ülkede yabancı
oldukları söylenir. 1 gün boyunca yaşadıkları sorunları defterlerine yazmaları istenir.
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E. Değerlendirme
Öğrencilerden, yaşadıkları köyde yabancılara sevgi ve hoşgörü iletisini geliştirmek için grup
olarak bir proje hazırlamaları istenir. Sınıf beşerli gruplara bölünür. Her grup, söz konusu
amacı gerçekleştirmek için bir proje hazırlar ve sunar. Projenin hazırlanması için öğrencilere
1 hafta süre verilir. Proje sunumları değerlendirilerek ders noktalanır.

“Kumdan Betona” Adlı Kitaba Yönelik Eleştirel Okuma Ders Planı
A.Temel Bilgiler
Ders: Türkçe
Beceri Alanı: Okuma / Eleştirel Okuma
Sınıf: 7
Yaklaşık Süre: 1 ders saati
Yöntem ve Teknikler: Soru-cevap, tartışma, anlatım.
Materyaller: Çalışma kâğıdı.
Kazanımlar: 1. Metinde verilen ipuçlarından yola çıkarak metne ilişkin tahminlerde bulunur.
2. Metnin vermek istediği iletiyi sorgular.
3. Okuduklarına yönelik kendi düşüncelerini değerlendirir.
4. Okuduklarını günlük yaşamıyla karşılaştırır.
5. Metne ilişkin beğeni düzeyini gerekçelendirir.
B. Giriş
Dikkat Çekme: Öğretmen Bundan önce okudukları “Bacaksız” serisinin 5 kitap olduğunu ve
hepsini okuduklarını söyler. Öğretmen, Rıfat Ilgaz’ın diğer çocuk kitapları hakkında bilgileri
olup olmadığını sorar.
Güdüleme: Bu derste “Kumdan Betona” adlı çocuk kitabının bir bölümünü okuyacaklarını
söyler. İsteyenlerin daha sonra kitabın tamamını okuyabileceklerini ifade eder. Öğretmen
yanında getirdiği “Kumdan Betona” adlı kitabı teneffüste inceleyebileceklerini ifade eder.
Kazanım Hakkında Bilgilendirme: Öğretmen, bu derste, okuyacakları metne eleştirel bir gözle
bakmayı amaçladıklarını söyler. Anlatılan olaya ilişkin tahminlerini dile getireceklerini, en
sonunda metni beğenip beğenmediklerini gerekçelendireceklerini ifade eder.
Geçiş: Geliştirme bölümündeki etkinliklere geçilir.
C. Geliştirme Bölümü
Öğretmen, “Kumdan Betona” adlı kitabın bir bölümünden oluşan “Necat Sinemada” adlı metni
öğrencilere dağıtır. Metin önce öğretmen tarafından okunur. Ardından öğrencilerin okuması
sağlanır. Metin anlaşıldıktan sonra aşağıdaki sorular öğrencilere sorulur. Öğretmen süre
elverdiğince birçok öğrenciye söz hakkı tanımalı ve gerekli dönüt ve pekiştireçleri vermelidir.
Sorular aşağı yer almaktadır:
1. Cide ilçesini daha önce de duymuş muydunuz? Acaba Cide nereye bağlı?
2. Rıfat Ilgaz da Cideliydi. Ilgaz, neden kitaplarında memleketinden yararlanıyor olabilir?
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2. Necat evleri Cide’de olmasına rağmen, neden Zonguldak’a gitmiş olabilir?
3. Necat’ın Kedi Mehmet’in ısmarladığı limonatayı geri çevirmesinin nedeni nedir?
4. Necat sinemayı nasıl betimlemektedir?
5. Kedi Mehmet, Kızılderilileri neden “bizden” görmektedir?
6. Sinemadaki beyaz adamlar, Kızılderililere neden düşman olabilir?
7. Necat masallar hakkında ne düşünüyordu? Siz masallar hakkında ne düşünüyorsunuz?
8. Masallarla sinemalar insanları uyutmak için mi vardır?
9. Sizce de Necat’ın parası boşa mı gitti?
D. Sonuç
Öğretmen bu metinden ne sonuç çıkarttıklarını öğrencilere sorar. Etkinlik öncesiyle şimdi
arasında bir farklılık olup olmadığı sorulur. Öğrencilerin düşünceleri öğretmen tarafından
toparlanır.
E. Değerlendirme
Öğretmen bu metni beğenip beğenmediklerini gerekçelendirmelerini, karşıt savları
çürütmelerini ister. Böylece ders noktalanır.

3. BULGU VE YORUMLAR
Yukarıda ders planı şeklinde sunulan eleştirel okuma etkinlikleri uygulandıktan sonra, bu
etkinliklerin işlevselliğini ve verimliliğini değerlendirebilmek adına, öğrencilerle odak grup
görüşmesi yapılmıştır. Odak grup görüşmesinde öğrencilere 8 soru sorulmuştur. Bu sorular
önce sınıf içinde tartışılmış, ardından öğrenciler tarafından yazıya geçirilmiştir. Odak grup
görüşmesi yaklaşık 2 ders saati sürmüştür. Öğrencilerin görüşleri çalışmada alıntılanırken,
öğrenciler 1’den 21’e kadar sayılarla adlandırılmıştır. Araştırma sorularına ilişkin bulgular ve
yorumlar aşağıda yer almaktadır.
Birinci Soruya Yönelik Öğrenci Görüşleri
Öğrencilere ilk olarak Rıfat Ilgaz’ın kitaplarına yönelik eleştirel okuma etkinliklerinin anlaşılır
ve seviyelerine uygun olup olmadığı sorulmuştur. Bir ders etkinliğinin amacına ulaşabilmesi
için, her şeyden önce hedef kitlenin seviyesine uygun olması ve anlaşılır olması önkoşuldur.
Etkinlik, eğer varsayılan öğrenci grubunun seviyesinin altında veya üstündeyse beklenen
amaca ulaşılması güçtür.
Öğrenciler genel olarak etkinlikleri anlaşılır ve seviyelerine uygun bulduklarını, etkinliklerin
okudukları kitapları daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu ifade etmektedirler. Öğrenci
görüşleri temel alındığında, önerilen eleştirel okuma etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin
seviyesine uygun ve anlaşılır olduğu söylenebilir. Buna ilişkin aşağıda kimi öğrenci
görüşlerine yer verilmiştir:
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Evet uygundu. Etkinlikler sırasında içimde bir neşe ve okuma merakı oluştu. Bana göre Rıfat
Ilgaz’ın kitapları ve sorular çok güzeldi. (2. Öğrenci).
Seviyemize uygun ve anlaşılırdı. Kitabı okurken bazen okumayı yetiştiremiyoruz. Üç dört sayfa
okumamız gereken yer kalıyor. Ama kitaba yönelik etkinlikler yapılınca kitabı daha iyi
anlıyorum. (4. Öğrenci)
Evet uygundu. Çünkü öğretmenimizin verdiği kitapları okuduğumuzda yeni bilgiler öğrendik.
Öğretmenimizin sorularıyla daha da pekiştirdik. (5. Öğrenci)
Eleştirel okuma etkinlikleri anlaşılır ve seviyemize uygundu. Çünkü kitaptaki ince ayrıntıları
sorular sorarak bize fark ettirdi. (8. Öğrenci)
Evet uygundu. Bu etkinliklerle konuşma becerimiz arttı. (13. Öğrenci)
Uygundu. Çünkü okuduğumuz kitapları daha iyi anlamamızı sağladı ve Rıfat Ilgaz hakkında
bilgilere sahip olduk. (14. Öğrenci)
Yaptığımız etkinlikte hikayede anlamadığımız yerleri kavradık. Seviyemize uygundu. (16.
Öğrenci)
Uygundu. Çünkü hikayeyi okuduktan sonra alamadıklarımızı sorular yoluyla anladık. (19.
Öğrenci)
İkinci Soruya Yönelik Öğrenci Görüşleri
Odak grup görüşmesinde, etkinliklerin işlevselliğini ve verimliliğini değerlendirmek için
sorulan ikinci soru şudur: “Eleştirel okuma etkinlikleri ilgi çekici mi, yoksa can sıkıcı mıydı?”
Bir ders etkinliğinin amacını gerçekleştirebilmesi için, seviyeye uygun olması ve anlaşılır
olmasının yanı sıra, aynı zamanda ilgi çekici olması gerekir. Özellikle dikkat çekme, güdüleme
ve kazanımdan haberdar etme bölümlerinde etkinlik, öğrencilerin ilgisini çekebilmeli,
öğrenciler derse, dersin kazanımlarına hazırlamalıdır. Öğrencilerin ilgisi canlı tutulmazsa,
temel amaçlara ulaşmak zorlaşır. Bu nedenle öğrencilere eleştirel okuma etkinliklerinin ilgi
çekici mi, yoksa can sıkıcı mı olduğu sorulmuştur. Öğrencilerin tamamı, etkinliklerin ilgi
çekici olduğunu, etkinlik saatini heyecanla beklediklerini, bu etkinliklerin yıl sonuna kadar
sürmesini istediklerini söylediler. Dolayısıyla öğrenci görüşlerine göre, önerilen eleştirel
okuma etkinliklerinin ilgi çekici olduğu söylenebilir. Aşağıda öğrenci görüşlerinden birkaçına
yer verilmiştir:
Kitapların gelmesini heyecanla bekledim. Ayrıca bizim hayatımıza yakın şeyler konuşuyorduk.
Kitapları okurken ve etkinliklerde hiç sıkılmadım. (4. Öğrenci)
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İlgimi çekti. Çünkü kitapların eğlenceli yerlerini sordular. Sonra yeni bilgiler öğrendik.
Etkinlikleri merakla bekledik. (5. Öğrenci)
Benim çok ilgimi çekti. Kitaplar çok maceralıydı. Yaptığımız etkinlikler, sorular da ilgi çekiciydi.
Derslerde hiç sıkılmadım, zaman çok hızlı geçti. (8. Öğrenci)
Çok ilgi çekiciydi. Maceralı ve bize uygundu. (9. Öğrenci)
İlgi çekiciydi. Çünkü bazen anlamıyordum ve okulda etkinlikte daha iyi kavrıyorduk ve bazen
komiklik oluyordu. Biz de mutlu oluyorduk. (11. Öğrenci)
İlgi çekici ve eğlenceliydi. (12. Öğrenci)
Evet, ilgi çekiciydi. Keşke hiç bitmeseydi. Keşke her hafta bir kitap okusak ve tartışsak. (13.
Öğrenci)
Evet ilgi çekiciydi. Çünkü çok maceralıydı. Keşke bitmeseydi. (14. Öğrenci)
Evet, ilgi çekiciydi. Hem sizi hem de dersinizi çok seviyoruz. Pazartesi yapılan etkinliklerde
anlayamadığım yerleri arkadaşlarımın sözleri ile daha iyi anladım. (17. Öğrenci)
Evet, ilgimi çekti. Sıkılmadım. Çünkü etkinlikler ve sorular bizi merak ettiriyordu. Etkinlikler
ilgimi çekti. (18. Öğrenci)

Üçüncü Soruya Yönelik Öğrenci Görüşleri
Odak grup görüşmesinde yer alan üçüncü soru şudur: “Eleştirel okuma etkinlikleri, Ilgaz’ın
kitaplarını daha iyi anlamanıza ve değerlendirmenize katkı sağladı mı? Düşüncenizi
gerekçelendiriniz.” Okunan metnin daha iyi anlaşılmasını, okurken dikkat edilmeyen
noktaların belirginleştirilmesini, metnin geniş bir bakış açısıyla değerlendirilmesini
sağlamak; eleştirel okuma etkinliklerinin temel özelliklerinden biridir. Bu nedenle önerilen
eleştirel okuma etkinliklerinin işe yarar olup olmadığını saptayabilmek adına, öğrencilere bu
soru sorulmuştur.
Öğrenciler bu soruya genellikle olumlu yanıt vermektedirler. Etkinliklerin, kitabı daha iyi
anlamalarına, kaçırdıkları bölümleri irdeleyebilmelerine, ince ayrıntılara dikkat
edebilmelerine yardımcı olduğunu söylemektedirler. Ayrıca etkinliklerin sözcük dağarcığını
geliştirdiğini, bakış açılarını genişlettiğini, kitaptan ders çıkarttıklarını, bu sayede kitabın
içine daldıklarını vurgulamaktadırlar. Bu bağlamda, öğrenci görüşlerine göre önerilen
eleştirel okuma etkinliklerinin kitabın anlaşılmasına ve değerlendirilmesine katkı sağladığı
söylenebilir. Buna ilişkin aşağıda öğrenci görüşlerine yer verilmiştir:
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Kitapları daha iyi anladım. Rıfat Ilgaz’ın kitapları eğlendirici ve komikti. Bu sayede kelime
dağarcığım gelişti ve daha hızlı okuyabiliyorum. (2. Öğrenci)
Bakış açılarımızın farklı olduğunu anladık. Mesela babası Bacaksız’a kızdığında bazı kişiler
babasının tarafını tuttu, bazı kişiler Bacaksız’ın tarafını tuttu. Bakış açılarımızın farklı
olduğunu gördük. (4. Öğrenci)
Evet, kitapları daha iyi anlamamızı sağladı. Kitaplar bilgi dağarcığımızı geliştirdi ve bize bir
ders çıkarttı. (8. Öğrenci)
Sizin sorduğunuz sorularla biz anlayamadığımız yerleri, başka arkadaşlarımızdan duyarak
pekiştirdik. (9. Öğrenci)
Evet, katkı sağladı. Çünkü bazen kitap okurken kaçırdığımız yerler oluyordu. Ama okulda
beraber daha iyi anladık. (11. Öğrenci)
Daha iyi oldu. Çünkü daha iyi anlamamızı sağladı ve kelime sandığımız doldu. (12. Öğrenci)
Katkı sağladı. Çünkü televizyon izlemektense kitap okuyup bilgi dağarcığımızı güçlendirdik. (14.
Öğrenci)
Kitapta kaçırdığım yerleri sizin sorularınızla arkadaşlarım tamamladı. Ben bu sayede kitapları
çok iyi anladım. Kelime dağarcığımı geliştirdim. (17. Öğrenci)
Dördüncü Soruya Yönelik Öğrenci Görüşleri
Dördüncü olarak öğrencilere gerçekleştirilen eleştirel okuma etkinliklerinin, okudukları
kitaplara farklı bakış açılarıyla yaklaşmalarını sağlayıp sağlamadığı sorulmuştur.
Düşünmedeki dar kalıpları yıkabilmek, yaratıcı ve özgün düşünebilmek adına eleştirel okuma
etkinliklerinin öğrencilerde farklı bakış açıları sunması beklenir. Aynı olayın veya durumun
bakış açısına göre farklılaşabildiğinin anlaşılması, eleştirel okuma etkinliklerinin
kazandırmayı amaçladığı bir beceridir. Bu nedenle öğrencilere, eleştirel okuma etkinliklerinin
onlara farklı bakış açıları sağlayıp sağlamadığı sorulmuştur.
Odak grup görüşmesine katılan öğrencilerin çoğunluğu, eleştirel okuma etkinliklerinin,
okudukları kitaplara farklı bakış açılarıyla yaklaşmalarını sağladığını, etkinlikler yoluyla daha
önce düşünmedikleri şeyleri düşündüklerini, bakış açılarındaki farklılıkların doğal olduğunu
dile getirmektedirler. Bu bağlamda, öğrenci görüşlerine göre önerilen eleştirel okuma
etkinliklerinin öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmada işlevsel olduğu söylenebilir. Bu
görüşü destekleyen öğrenci görüşlerine aşağıda yer verilmiştir:
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Evet, sağladı. Çünkü bir konu üzerinde insanlar farklı bakış açıları sunarlar. Mesela Bacaksız
serisinde öğretmenimizin sorduğu sorulara herkes farklı açıdan konuştu. (5. Öğrenci)
Etkinlikler kitaplara farklı bakış açılarıyla yaklaşmamızı sağladı. Daha önce düşünmediğim
şeyleri düşündüm. Okurken fark etmediğim bazı şeyleri etkinliklerden sonra öğrendim. (8.
Öğrenci)
Evet, sağladı. Çünkü bizim düşüncelerimizle arkadaşlarımızın düşünceleri birbirinden farklı. Bu
da çok normal. (9. Öğrenci)
Evet, çünkü bazı arkadaşlarımız bazılarını beğenmedi. Bu da bir olaya farklı bakış açısı oluyor.
Herkes aynı şeyi sevmeyebilir. (11. Öğrenci)
Evet, sağladı. Çünkü aynı kitabı okuduk fakat bazen farklı şeyler söyledik. (12. Öğrenci)
Farklı bakış açılarıyla bakabilmemizi sağladı. Çünkü bir olay, farklı bakış açılarıyla farklı
sonuçlanabilir. (18. Öğrenci)
Beşinci Soruya Yönelik Öğrenci Görüşleri
Odak grup görüşmesinde, öğrencilere sorulan beşinci soru şudur: “Eleştirel okuma
etkinlikleri, okuduğunuz kitapları yaşamınızla ilişkilendirmenizi sağladı mı? Örneklerle
açıklayınız.”
Özellikle yazınsal metinlerin yaşamla ilişkisini kurmak, eleştirel okuma etkinliklerinin
amaçlarından biridir. Bir eleştirel okuma etkinliğinin verimliliğini ve işlevselliğini
tartışabilmek için, onun yaşama yakınlığını, yaşama uyarlanabilirliğini dikkate almak gerekir.
Bu nedenle öğrencilere etkinlikler sırasında, okudukları kitabı yaşamlarıyla ilişkilendirip
ilişkilendiremedikleri sorulmuştur.
Öğrencilerin geneli, gerçekleştirilen eleştirel okuma etkinlikleri aracılığıyla kitapla
yaşamlarını ilişkilendirdiklerini, kitaptan yola çıkarak yaşamlarına ilişkin değerlendirmeler
yaptıklarını dile getirmişlerdir. Aşağıda bu soruya öğrencilerin verdiği kimi yanıtlara yer
verilmiştir.
Evet sağladı. Örnek olarak ben 1. sınıftayken bir türlü 8 yapamıyordum. Bacaksız da benim gibi
benzer sorunlar yaşamış. (2. Öğrenci)
Evet. Mesela Bacaksız bir bölümde kamyonu kaçırıp gidiyordu. Ben de bir defasında traktörle
oynarken traktör arkaya doğru kaçmıştı. Kitapların verdiği mesajlar da hayatımızla ilgiliydi. (4.
Öğrenci)
Evet, yaşamımızla ilişkilendirmemizi sağladı. Örneğin yaptığımız yanlışlardan sonra başımıza
neler geleceğini öğrendik. (8. Öğrenci)
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Evet. Okuduğumuz kitapların her birinden dersler çıkardık. Yaşamımızda buna benzer olaylar
yaşayıp yaşamadığımız düşündük. Kimi zaman kendimizi Bacaksız’ın yerine koyduk. Kitaplar
yaşamımızla çok ilgiliydi. (14. Öğrenci)
Evet. Biz de günlük yaşamda Bacaksız’ın yaşadığı olayları yaşıyoruz. Sınıfta bunları anlattık.
Büyüklerimizin ve bizim haklı olduğumuz yerleri anlattık. (15. Öğrenci)
Evet, etkinlikler yaşamımızla ilişkiliydi. Örnek olarak “Bacaksız Tatil Köyünde” adlı kitapta para
kazanmak için hile yapıyorlardı. Biz kendi hayatımızda hiç kimsenin hakkını yememeliyiz. (16.
Öğrenci)
Bizim yaşamımızla ilişkisi vardı. Örneğin “Bacaksız Sigara Kaçakçısı”nda yazları tarlada
çalıştığımızı anlattık. “Bacaksız Kamyon Sürücüsü”nde yaptığımız yaramazlıkları anlattık. (20.
Öğrenci)
Altıncı Soruya Yönelik Öğrenci Görüşleri
Odak grup görüşmesinde, etkinliklerin işlevselliğini ve verimliliğini değerlendirmek için
sorulan bir diğer soru şudur: “Eleştirel okuma etkinlikleri, kendi düşüncelerinizi
oluşturmanızı ve gerekçelendirmenizi sağladı mı?”
Eleştirel okumada okur, sadece yazarın çizdiği yolda yürümez. Kimi zaman yazarın çizdiği
yolun dışına çıkar, hatta yazarla tartışır. Sonuçta kendi düşüncelerini oluşturur. Kendi
düşüncesini oluştururken de bunun gerekçesini ileri sürer, karşıt gerekçeleri çürütmeye
çalışır. Dolayısıyla eleştirel okuma etkinlikleri ile okurun kendi düşüncesini oluşturması ve
oluşturduğu bu düşüncesinin gerekçesini açıklaması gerekir. Araştırmanın altıncı sorusu, bu
nedenle öğrencilere yöneltilmiştir.
Öğrencilerin büyük bir bölümü eleştirel okuma etkinlikleriyle kendi düşüncelerini
oluşturabildiklerini, düşüncelerini gerekçelendirebildiklerini söylemiştir. Ancak aşağıda
örneklendiği gibi, bir bölüm öğrenci ise kitap okunduktan sonra, kendi düşüncelerinden çok
yazarın düşüncelerini açıklayabildiklerini dile getirmektedir. Bu bağlamda, öğrenci
görüşlerine göre eleştirel okuma etkinliklerinin öğrencilerin kendi düşüncelerine ulaşma ve
açıklamada, kendi düşüncelerini gerekçelendirmede eksiklik taşıdığı söylenebilir. Çalışma bu
yönüyle eleştiriye açıktır.
Kendi düşüncelerimi açıkladım. Bazen arkadaşlarımla farklı düşündüğüm yerler oldu. Ben kendi
düşüncelerimi savundum, onlar da kendi düşüncelerini. Sonuçta herkes kendi düşüncesini
rahatça söyleyebildi. (1. Öğrenci)
Kendime ait düşüncem oluştu. Bazen Rıfat Ilgaz’ın düşüncelerinden çıkarak ben de farklı
düşünceme ulaşabildim. (2. Öğrenci)
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Evet, sağladı. Çünkü orada yazarın söyledikleriyle düşüncelerimin farklı olduğunu anladım.
Herkesin farklı düşüncesi olabilir. (5. Öğrenci)
Ben yeni şeyler öğrenebildim. Kitabın içinde kalmadık, iyi şeyler öğrenebildik. (6. Öğrenci)
Evet, kendi düşüncelerimin oluşmasını sağladı. Kendi farklı düşüncelerimi düşünmemi sağladı.
(8. Öğrenci)
Kendi düşüncelerimi açıklayabildim. Çünkü benim kafamda benim düşüncelerim oluştu. (18.
Öğrenci)
Yukarıda değinildiği gibi bir kısım öğrenci ise okudukları kitapta kendi düşüncelerinden çok,
yazarın düşüncelerine ulaşabildiklerini söylemektedir. Buna ilişkin örnekler aşağıdadır:
Rıfat Ilgaz’ın düşüncelerine ben de katılıyorum, farklı bir düşünceye ulaşamadım. (4. Öğrenci)
Ben yazarın düşüncesini benimsedim. Çünkü güzel anlatıyor. (14. Öğrenci)
Ben yazarın düşüncelerine saygı gösteriyorum. Rıfat Ilgaz, doğru söylüyor. (15. Öğrenci)
Yedinci Soruya Yönelik Öğrenci Görüşleri
Odak grup görüşmesinde öğrencilere “Türkçe çalışma kitabında da böyle etkinlikler olmasını
ister misiniz?” diye sorulmuştur. Öğrencilerin tamamı, çalışma kitaplarında da böyle
etkinliklerin olmasını istediklerini ifade etmişlerdir. Aşağıda öğrencilerin görüşlerini
özetleyen kimi örneklere yer verilmiştir:
Evet, çünkü okuduğumuz metinler daha canlı yaşarmış gibi olurdu. Derslerin daha eğlenceli
geçmesini sağlardı. (1. Öğrenci)
Evet, olmasını isterdim. Okuduğumuz kitapları daha iyi anlamamızı sağlar ve eğlenceli olurdu.
(2. Öğrenci)
Evet, isterim. Çünkü metinleri daha iyi anlamamıza yol açar. Ayrıca metinleri okurken daha iyi
verim alırız. (4. Öğrenci)
Evet, isterim. Çünkü okuduğumuz metni daha iyi anlamamızı sağlıyor. (5. Öğrenci)
Evet, Türkçe çalışma kitabında da böyle etkinlikler olmasını isterdim. Ders daha ilgi çekici
olurdu. Sürekli kitap okur, yeni yazarların hayatlarını öğrenirdik. (8. Öğrenci)
Evet, isterdim. Çünkü bu etkinlikler bize okuduğumuz kitabı daha iyi öğretiyor. (9. Öğrenci)
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Evet, isterdim. Çünkü bize okuduğumuz metni daha iyi anlardık. Bilgi dağarcığımızı daha iyi
geliştirirdik. (11. Öğrenci)
Evet. Çünkü böyle çalışma olsa her zaman seve seve yaparım. İlgi çekiciydi. (13. Öğrenci)
Evet, isteriz ve seve seve yaparız. Çok güzel ve ilgi çekici etkinliklerdi. (14. Öğrenci)
Evet, konuyu daha iyi anlarız. (15. Öğrenci)
Evet, olmasını isteriz. Çünkü okuduğumuz metni daha iyi anlamamıza yardımcı olurdu. (16.
Öğrenci)
Evet, olmasını isterdim. Çünkü kitapları daha iyi anlamamızı sağlardı. (20. Öğrenci)
Sekizinci Soruya Yönelik Öğrenci Görüşleri
Uygulanan eleştirel okuma etkinliklerinin değerlendirildiği odak grup görüşmesinde son soru
şudur: “Bu etkinliklerin daha verimli geçmesi için neler önerirsiniz?” Bu soruyla öğrencilerin
de görüşlerinden yararlanılarak etkinlikleri daha da verimli hâle getirmek için önerileri
saptamak amaçlanmıştır. Buna göre öğrenciler, etkinliklerdeki soruların daha fazla olmasını,
tartışmaya daha fazla süre ayrılmasını, etkinliklerin dönem sonuna kadar yapılmasını,
etkinliklerde kimi zaman müzik dinletilmesini, uygun koşullarda kitaplarla ilgili drama
çalışması yaptırılmasını önermektedirler. Bu görüşleri örnekleyen görüşlere aşağıda yer
verilmiştir.
Derslerde bazen tiyatro yapsak, örneğin Bacaksız’ın tiyatrosunu yapsak daha eğlenceli
olabilirdi. Kitaplardaki olayları tiyatroyla canlandırabiliriz. (2. Öğrenci)
Bence etkinlikler çok verimliydi. Ama arada sırada Rıfat Ilgaz’ın kendi sesinden şiirleri dinlemek
isterdim. Bir de yazarın yaşadığı yerle ilgili fotoğraflara bakmak isterdim. (4. Öğrenci)
Ben bu etkinliklerin her hafta yapılmasını öneriyorum. (5. Öğrenci)
Rıfat Ilgaz’ın kitaplarının hepsini, şiirlerinin hepsini okuyabilseydik daha iyi olurdu. (6. Öğrenci)
Etkinliklerde daha fazla soru sorulmasını ve bu etkinliklerin her hafta yapılmasını isterdim. (8.
Öğrenci)
Etkinliklerden önce Rıfat Ilgaz’ın şiirini dinleseydik veya biz kendimiz Rıfat Ilgaz’ın şiirlerini
okusaydık daha iyi olurdu. Ayrıca ara sıra tiyatro yapabilirdik. (11. Öğrenci)
Derslerde bazen müzik dinlesek daha iyi olurdu, heyecan katardı. (14. Öğrenci)
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Soruları hem arkadaşlarımız hem de öğretmenimiz hazırlasaydı daha güzel olurdu ve kitapları
sınıf arkadaşlarımızla okusaydık güzel olurdu. Ama sağ olun öğretmenim, bize kitap okumayı
sevdirdiniz. Size teşekkür ediyorum. Siz çok seviyoruz. (15. Öğrenci)
Soruların daha fazla olmasını isterdim. Kitabı daha çok açıklayan sorular olmasını isterdim.
(16. Öğrenci)
Bu etkinlikler bir dönem boyunca sürseydi daha iyi olurdu. (18. Öğrenci)
Etkinliklerdeki sorular daha fazla olsaydı, daha çok tartışma yapardık. (19. Öğrenci)
4. SONUÇ
Çalışmada ulaşılan sonuçlar şöyle sıralanabilir:
 Ilgaz’ın çocuk kitapları Türkçe derslerinde farklı bağlamlarda değerlendirilebilir.
Ilgaz’ın çocuk kitapları eleştirel düşünmeyi özendirmektedir. Bu nedenle eleştirel
okuma etkinlikleri, Ilgaz’ın çocuk kitaplarının anlaşılması ve yorumlanmasında daha
etkili olabilir.
 Bu çalışmada eleştirel okuma etkinlikleri hazırlanırken öğrencilerden
gerekçelendirme dayanaklarını belirlemeleri, savlarını gerekçelendirmeleri,
gerekçelerinin olası sonuçlarını ifade etmeleri ve karşı gerekçeleri çürütmeleri
istenmiştir. Böylelikle, eleştirel okumada gerekçelendirmenin olmazsa olmazlığına
dikkat çekmek amaçlanmıştır.
 Bu çalışmada eleştirel okuma etkinlikleri hazırlanırken alan yazını taranarak
“eleştirel okuma etkinlik ilkeleri” önerilmiştir. Bu ilkeler, bundan sonra hazırlanacak
eleştirel okuma etkinlikleri için yol gösterici işlev taşıyabilir.
 Rıfat Ilgaz’ın kitaplarına yönelik eleştirel okuma etkinlikleri, araştırma grubuna
uygulanmıştır. Uygulanan eleştirel okuma etkinliklerine ilişkin öğrenci görüşleri
saptanmıştır. Buna göre önerilen eleştirel okuma etkinliklerinin, öğrenci görüşleri
doğrultusunda; 7. sınıf öğrencilerinin seviyesine uygun ve anlaşılır olduğu, ilgi çekici
olduğu, okunan kitapların anlaşılmasına ve değerlendirilmesine katkı sağladığı,
öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmada işlevsel olduğu, kitapla yaşamlarını
ilişkilendirmelerine yardımcı olduğu söylenebilir.
 Uygulanan eleştirel okuma etkinliklerine ilişkin öğrencilerden bir bölümü, bu
etkinliklerle
kendi
düşüncelerini
oluşturabildiklerini,
düşüncelerini
gerekçelendirebildiklerini söylemiştir. Ancak bir bölüm öğrenci ise kitap okunduktan
sonra, kendi düşüncelerinden çok yazarın düşüncelerini açıklayabildiklerini dile
getirmektedir. Bu bağlamda, öğrenci görüşlerine göre eleştirel okuma etkinliklerinin
öğrencilerin kendi düşüncelerine ulaşma ve açıklamada, kendi düşüncelerini
gerekçelendirmede eksiklik taşıdığı söylenebilir. Bu üzerinde durulması gereken bir
noktadır. Önerilen eleştirel okuma etkinlikleri, öğrencilerin kendi düşüncelerini
oluşturabilmesi bağlamında yeniden değerlendirilmelidir.
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Öğrencilerin tamamı, çalışma kitaplarında söz konusu eleştirel okuma etkinlikleri gibi
etkinliklerin olmasını istediklerini ifade etmişlerdir.
Öğrenciler etkinliklerdeki soruların daha fazla olmasını, tartışmaya daha fazla süre
ayrılmasını, etkinliklerin 6 haftayla sınırlandırılmamasını, 1 yıl boyunca her hafta
gerçekleştirilmesini, etkinliklerde kimi zaman müzik dinletilmesini, uygun koşullarda
kitaplarla ilgili drama çalışması yaptırılmasını önermektedirler.
Bu araştırmada önerilen eleştirel okuma etkinlikleri, mutlak etkinlikler değildir.
Koşullara göre değiştirilebilir, görüşlere göre geliştirilebilir.
Yukarıda özetlenen sonuçların ışığında, aşağıdaki öneriler dile getirilebilir:
Bu araştırmada sadece Rıfat Ilgaz’ın çocuk kitaplarına yönelik eleştirel okuma
etkinlikleri hazırlanmıştır. Ilgaz’ın yanı sıra başka çocuk yazarlarının kitaplarına
yönelik de eleştirel okuma etkinlikleri hazırlanabilir.
Bu araştırma, sınırlılığa uygun olarak 6 haftalık bir süreci kapsamaktadır. Eleştirel
okuma etkinlikleri, başka çocuk kitaplarıyla çeşitlendirilerek 1 eğitim öğretim yılına
yayılacak şekilde genişletilebilir.
Bu araştırmada, yine sınırlılığa uygun olarak sadece öyküleyici metinler eleştirel
okuma etkinliklerinde kullanılmıştır. Bunun dışındaki metin türleri de eleştirel
okuma etkinlikleri için kullanılabilir.
Eleştirel okumanın uzun erimdeki amacı, eleştirel düşünme becerisini geliştirmektir.
Ortaokul yıllarında, düzenli eleştirel okuma etkinlikleri gerçekleştirilirse, eleştirel
düşünme becerisinin gelişimi sınanabilir. Bu yönüyle, yıllara yayılan araştırmalar
eleştirel okuma etkinliklerinin geçerliğini ortaya koyabilir.
Eleştirel düşünme becerisi uzun ve yoğunluk gerektiren bir süreçte oluşan bir
beceridir. Çağdaş eğitim anlayışının en önemli beklentilerinden olan eleştirel
düşünmenin gelişip gelişmediği eğitim-öğretim dönemlerinde sınanmalıdır. Eğer
öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi gelişmiyorsa önlemler alınmalı, ders
ortamlarında uygulanacak yeni etkinlikler tasarlanmalıdır.
Türkçe derslerinde ulaşılması kolay olduğu için ders ve çalışma kitabıyla yürütüldüğü
bilinen bir gerçektir. Bu nedenle Türkçe çalışma kitabında eleştirel okuma
etkinliklerine daha çok yer verilmesi gerektiği söylenebilir.
Bu araştırmada önerilen etkinlikler 21 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Bu etkinlikler
daha geniş bir araştırma grubuna uygulanırsa araştırmanın geçerliği artar.
Araştırma grubunun etkinlikler hakkındaki görüşleri dikkate alınmalı ve etkinlikler
buna göre yeniden düzenlenmelidir.
Eleştirel okuma, sadece Türkçe derslerinde kullanılan bir yöntem değildir. Diğer
dersler için de eleştirel okuma etkinlikleri hazırlanıp tartışmaya sunulabilir. Diğer
derslerle alanlar arası etkileşim içinde eleştirel okuma etkinlikleri hazırlanabilir.
Sadece eleştirel okuma değil, diğer okuma türleri de Türkçe eğitiminde dil becerilerini
geliştirirken kullanılmalıdır. Eleştirel okumanın mutlaklaştırılması, eleştirel değildir.
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TÜRKÇE VE RUSÇANIN SESBİLİMSEL DİZGELERİNDEN ÜNSÜZLERİN
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ABSTRACT
In the study the phonetical structuries of Turkish and Russian are compared with each other and similarities or differences on
the consonant level between these languages are determined. The fact that Tuskish and Russian, that are the subject of the
research, do belong to the different language groups, and together with this do have different phonetic structures raises the
necessity of study. It seems that in the processes of teaching Russian language as a foreign language the pronunciatian is not
being studied sufficiently. It is also osereved that different mother tonge spikers do differen mistakes in pronunciatian during
learning Russian language as a foreign language. The reason of these differen type of mistakes lies in differences between
phonetic structuries of different languages. The comparison of Turkish and Russian phonetic structuries shows that in the
consonant level the most difficult phonetical point for the Turkish students learning Russian is pronunciation of palatalised or
velarised consonants. Basing on the theoretical studies the article is aiming to find ways to minimise mistakes in pronunsiation
of consonants during learning Russian as a forein language.
Key Words: Phonetical Structuries, Consonants, Turkish Consonants, Russian Consonants.

ÖZET
Yapılan çalışmada Türkçe ve Rusça sesbilimsel dizgeleri kendi içerisinde karşılaştırılmakta ve bu diller arasındaki ünsüzler
düzeyindeki sesbilimsel benzerlikler veya farklılıklar belirlenmektedir. Araştırmaya konu olan Türkçe ve Rusçanın farklı dil
ailelerinin üyeleri olması ve bu dillerin birbirinden farklı sesbilimsel yapılara sahip olması araştırmayı gerekli kılmaktadır.
Rusçanın yabancı dil olarak öğretiminde sesletim özelliklere yeterince yer verilmediği düşünülmektedir. Rusçayı yabancı dil
olarak öğrenen farklı anadili konuşucuları Rusça sesletiminde farkli sesletim hataları yaptıkları gözlemlenmektedir. Bunun
nedeni, farklı dillerin farklı sesbilimsel dizgelere sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Türkçe ünsüz sesler dizgesi Rusça
ünsüz sesler dizgesi ile karşılaştırıldığında, Rusçada anlam bozukluğu veya anlam değişikliğine neden olabilen ve Türk
öğrencilerin Rusça yabancı dil olarak öğrenimi sırasında aşılması belki de en zor olan sesbilimsel farklılıklardan biri olan
ünsüzlerin damaksıl veya artdamaksıl telaffuzu öne çıkmaktadır. Üniversitelerde veya kurslarda Rusçayi yabancı dil olarak
öğrenen öğrencilerin Rusça ünsüzleri seslendirirken yaptıkları hataların giderilmesi için hangi sesbilimsel üzelliklere dikkat
edilmesi gerektiği sesbilimsel kuramlardan yararlanılarak araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sesbilimsel Dizgeler, Ünsüzler, Türkçe Ünsüzler, Rusça Ünsüzler.
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Giriş
Toplum yaşamında sese dayalı iletişim, tek olmayan, ancak en sık kullanılan ilişki yöntemidir.
Konuşma eylemi, bilgiyi iletme (verici tarafından) veya işitme (alıcı tarafından), kodlama
(verici tarafından) veya kod çözme (alıcı tarafından), tanımlama ve değerlendirme gibi son
derece karmaşık ve çok aşamalı bir eylemdir. Yabancı bir dilde ise sözlü iletişim daha da
karmaşıktır çünkü yukarıda sıralanan tüm bu aşamaların yanı sıra belli kavramların anadilde
ve yabancı dilde eşleştirilme aşaması da söz konusudur.
Sözlü iletişimin ana hedefi bilgi paylaşımıdır, ancak iletişimi basit bilgi paylaşımıyla
sınırlandırmak doğru değildir. Birey tarafından iletilen bilgi her zaman özneldir ve iletişim
sürecinde bilgi paylaşımı kadar duygu paylaşımı da önem taşımaktadır. Duygu paylaşımında
ise vericinin alıcıyı etkileme isteği de öne çıkmaktadır. Böylelikle sözlü iletişim sürecinin hem
bilgi hem duygu paylaşımından oluştuğunu söylemek mümkündür.
Yabancı bir dilde eksiksiz ve etkileyici bir konuşma gerçekleştirmek için gerekli koşulların
arasında elbette en önemlisi içeriktir, ancak konuşmanın içeriği ne kadar iyi olursa olsun
sesbilimsel şekli kötüyse amaçlanan etki yaratılamaz. Bu nedenle yabancı dil öğretiminde
öğretilen dilin Dilbilgisi, Sözlükbilimi (Leksikoloji), Biçimbilimi (Morfoloji), Sözdizimi
(Sentaks) kadar Sesbiliminin de önemi büyüktür.
Yapılan çalışmada Türkçe ve Rusçanın sesbilimsel dizgeleri mukayese edilerek ünsüzler
düzeyindeki benzerlikler ve farklılıklar araştırılmıştır. Ergenç (1989:28) ve Demircan’a
(1979:53) göre 20, Özsoy’a (2004:33) göre 23, İPA (2013:154) göre 24 sesbiriminden (İng.:
phoneme, Rus.: фонема) oluşan Türkçe ünsüz sesler dizgesi, Lyubimova’ya (2011:33) göre
36, Beloşapkova ve Brızgunova’ya (1989:50) göre 38, Reformatskiy’ye (1997:223) göre 34
sesbiriminden oluşan Rusça ünsüz sesler dizgesi ile karşılaştırıldığında, Rusçada anlam
bozukluğu veya anlam değişikliğine neden olabilen ve Türk öğrencilerin Rusça öğrenimi
sırasında aşılması belki de en zor olan sesbilimsel farklılıklardan biri olan ünsüzlerin
damaksıl veya artdamaksıl telaffuzu öne çıkmaktadır. Türkçede, ünsüz sesler dizgesinde
Türkçe kökenli kelimelerde kurallı, yabancı kökenli kelimelerde ise istisnalı bir konumda
bulunan bu özellik, anlam ayırıcı güçte olmadığından farklı bir sesbirimini
oluşturmamaktadır. Rusçada ünsüzler oluşma noktası, oluşma biçimi ve ses tellerinin
durumunun yanı sıra yan boğumlanmaya göre de sınıflandırılmaktadır. Çalışmamızda, söz
edilen bu farklılığın teorik ve pratik yönleri araştırılarak, Rusçanın yabancı dil olarak
öğretimi sürecinde, ünsüzlerin doğru biçimde seslenilmesinin önemi ve yolları aranmaktadır.
Türkçede ve Rusçada Ünsüz Sesbirimlerinin Sınıflandırılması
Farklı dil dizgelerine ait olan Türkçe ve Rusça, sesbilimsel düzeyinde de farklılıklar
göstermektedir. Her dilin sesbilimsel dizgesinin temelinde olduğu gibi, Türkçe ve Rusça
sesbilimsel dizgelerin temelinde de seslerin anlam ayırt edici özellikleri yer almaktadır.
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Türkçede ünsüz seslerin anlam ayırt edici özellikleri üç farklı açıdan incelenir: oluşma
noktası, oluşma biçimi ve ses tellerinin durumu. Rusçada ünsüzler aynı sesbilimsel kriterlere
göre kümeler oluşturur. Bununla beraber Rusçada anlam ayırt edici özellikleri içeren
dördüncü bir küme daha vardır. Bu kümede ünsüzler yan boğumlanma (İng.:coarticulation,
Rus.: коартикуляция) durumuna göre damaksıl ve artdamaksıl olarak sınıflandırılmaktadır.
Rus sesbilimsel geleneğinde bu alt sınıflar için yumuşak (Rus.:мягкие) ve sert (Rus.:твёрдые)
terimleri kullanılmaktadır. Ünsüzlerde ki sertlik artdamaksıllaşmanın sonucunda
oluşmaktadır. Artdamaksıllaşma, ana boğumlanmaya eş zamanlı olarak gerçekleştiren ve
dilin arka kısmının yumuşak damağa doğru yaklaşmasıyla oluşan bir yan boğumlanmadır.
Başka bir değişle bir ünsüzün ana boğumlanmasının üzerine [ɨ] ünlünün boğumlanması
eklenmektedir. Bu nedenle tüm Rusça sert ünsüzler [ɨ] ahengine sahiplerdir. Söz edilen
sınıflandırmada ünsüzlerin yumuşaklığı ise damaksıllaşmanın sonucunda oluşmaktadır,
başka bir değişle dilin orta kısmının sert damağa doğru kabarmasıyla. Burada
damaksıllaşmanın da bir yan boğumlanma olduğunu belirmekte fayda vardır.
Yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi Rusça ünsüz ses dizgesinde yan boğumlanma, yani
artdamaksıllaşma veya damaksıllaşma anlam ayırt edici bir özelliktir. Bu özellik iki ünsüz
dizgesinin en büyük farklılığını oluşturmaktadır. Rusçada yan boğumlanmanın nasıl bir
anlam farklılığını yarattığını aşağıdaki örneklerden görmek mümkündür (örneklerde
kullanılmış Uluslararası Sesbilim Alfabesinde/International Phonetic Alphabet — IPA tüm
ünsüzlerin damaksıl ve artdamaksıl seçenekleri mevcut değildir. Uygun seçeneğin
eksikliğinde yine Uluslararası Sesbilim Alfabesinde kullanılan artdamaksıllaşma için […ˠ],
damaksıllaşma için […ʲ] ayırıcı işaretler (diyakritik) kullanılmıştır) (Pullum, G.K., Ladusaw,
W.A., 1996:306):
мол [mˠoł] (gr: isim, eril, tekil; dalgakıran) - моль [mˠol] (gr: isim, dişil, tekil; güve)
бит [bʲitˠ] (gr: kısa sıfat, eril; dövülmüş) - бить [bʲitʲ] (gr: fiil, mastar; dövmek)
стол [stˠoł] (gr: isim, eril; masa) – столь [stˠol] (gr: zarf; o kadar)
рад [rˠat] (gr: kısa sıfat, eril; sevinçli) – ряд [rʲat] (gr: isim, eril; sıra)
тёк [tʲokˠ] (gr: fiil, geçmiş zaman, eril; akıyordu) – ток [tˠokˠ] (gr: isim, eril; akım)
бёг [bʲokˠ] (gr: fiil, geçmiş zaman, eril; koşuyordu) – бок [bˠokˠ] (gr: isim, eril; yan)
нос [nosˠ] (gr: isim, eril; burun) – нёс [ɲosˠ] (gr:fiil, geçmiş zaman, eril; taşıyordu)
туг [tˠukˠ] (gr: kısa sıfat, eril; sıkı, zor esneyen) – тюк [tʲukˠ] (gr: isim, eril; çuval)
саду [sˠˈadˠu] (gr: isim, eril, yon. durumu, bahçe (on yıllık): – сяду [sʲˈadˠu] (dr: fiil, basit
gelecek zaman, 1. tekil şahıs)
Rusçada transkripsiyon geleneğinde ünsüzlerin artdamaksıl halleri asıl hal olarak kabul
edilmekte ve bundan dolayı ayrıcı işaretlerin kullanımına ihtiyaç duyulmamaktadır (Zinder
(1979), Brızgunova (1977), Lyubimova (2011), ancak artdamaksıllaşma vurgulanmak
istendiği zaman Lev Şçerba tarafından geleştirilmiş [ ̴] işareti kullanılmaktadır (Zinder,
1979:151), ornegin: [t̴], [l̴], [d̴]… gibi. Damaksıllaşmayı belirtmek için ise […̕] ayırıcı işareti
kullanılmaktadır. Aynı şekilde çoğu İngiliz veya Amerikan asıllı rusçacılar, Daniel Jones ve
Dennis Ward gibi, da ünsüzlerin artdamaksıl hallerini asıl olarak kabul etmekte ve
transkripsiyonlarında sadece damaksıllaşmayı […ʲ] ayırıcı işaretiyle belirtmektedir (2010).
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Rusçada var olan 21 ünsüzden 15 ünsüz damaksıl/artdamaksıl sesbirimlerinin çiftlerini
oluşturmaktadır, geri kalan 6 ünsüzden üçü daimi artdamaksıl, üçü de daimi damaksıl olarak
kabul edilmektedir. Rusçada artdamaksıl ve damaksıl özelliklerine göre ünsüz sesbirimleri
şöyle sınıflandırılmaktadır:
Damaksıl: [bʲ][pʲ][vʲ][fʲ][Ɉ][c][ɲ][l][tʲ][dʲ][sʲ][zʲ][mʲ][rʲ][хʲ] [tʃ][ʆ][j] ………..
Artdamaksıl: [bˠ][pˠ][vˠ][fˠ][g][k][n][ł][tˠ][dˠ][sˠ][zˠ][mˠ][r][хˠ] ……….. [ʃ][ʓ][ts]
Türkçede ünsüz sesbirimlerinin damaksıl veya artdamaksıl sesletimleriyle ilgili yorumları
aşağıdaki gibidir.
Demircan (1979:32): “Aynı biçimde “ilik” sözcüğündeki /l/ sesi “ince”, “ılık” sözcüğündeki
/l/ sesi “kalın” çıkmaktadır fakat bu sözcükler de /l/ seslerinin “ince” ya da “kalın”
çıkmalarıyla ayrılmamaktadırlar. /s/ seslerinin düz/yuvarlak, /l/ seslerinin ince/kalın oluşu
bulundukları yere bağlı – çevresel özelliklerdir. Bu tür özellikler aynı yerde
kullanmadıklarından anlam ayırmazlar.”
Böylelikle Demircan’ın Türkçede ünsüz sesbirimlerinin damaksıl ya da artdamaksıl
telaffuzlarını anlam ayırıcı bir özellik olarak değil, çevresel bir özellik olarak
değerlendirdiğini görülmektedir. Özsoy (2004:13-22):
“/g/ ünsüzün sözcük içinde yerine ve önünde ve ardından bulunan ünlülerin
niteliğine bağlı olarak iki sesbirimciği vardır. Ön ünlülerden önce ve sonra damaksıl
[Ɉ], arka ünlülerden önce ve sonra artdamaksıl [g] olarak oluşturulur: gar [gar], gir
[Ɉir], saga [saga], ege [eɈe].”
“/k/ kendisinden önce ve sonra gelen ünlülerin niteliğine bağlı olarak damaksıl [c]
veya artdamaksıl [k] olarak iki sesbirimciği bulunmakta: kal [kal], kil [cil], atkı [atkɯ],
etki [etçi] …”
Özsoy’ın da Türkçede ünsüz sesbirimlerinin damaksıl ya da artdamaksıl sesletimlerine
sesbirimciği diyerek anlam ayırıcı bir özellikte olmadıklarını görüşündedir. Selen (1979:85)
detaylı bir araştırma sonucunda bu konuya şöyle bir yorum getirmiştir:
“<k>,<g> ve <ğ> ünsüzlerin her birinin dilimizde ikişer çeşit söylenişi, başka değişle,
söz konusu ünsüzlerin iki çıkarılma noktası vardır. Birinci noktası dil sırtının arka
tarafıyla art damak arasındadır, bunlara artdamak unsuzleri denir. Ikinci nokta, dil
sırtının onuyle on damak arasındadır, bunlara da ondamak unsuzleri denir…
Isimlerimden de anlaşılacagı uzere [c] ve [j̴] unsuzleri ondil, [k] ve [g] unsuzleri ise
arka dil ünlülerinin eşliğinde gelir.”
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Selen (1979:107); “Bu alanda yazılmış olan gramer kitaplarında söz konusu sesin adını
ettiğimiz türleri art ve ön diye nitelendirilmekte, art [ł], ön [l] imiyle gösterilmektedir
(Raesanen, 1949:211). J.Dany (1956:40-41) yabancı sözcüklerde [a] ünlüsünden sonra
yumuşak l olduğunu söylerken, A.Elove (1955:486-489) yümüşük olarak nitedendirilen [l]
sesinin, Dany’in dediği gibi yalnız [a] ünlüsünden sonra değil, [o], [u] ünlüsünden sonra da,
daha toplu bir deyişle, arka dil ünlülerinden sonra da, durduğunu ileri sürer. Yabancı
dillerden alınma sözlerde <lokanta> <loca> vb. bulunan [l] sesi için ise Deny (1956:40) “kaba”
terimini kullanıyor. İçseste ve arka dil ünlülerinin bulunduğu sözcüklerin öncesinde yumuşak
olduğunu söylüyor. Elove ise (1955: 484-489) öz Türkçede arka dil ünlüsü bulunan
seslemlerde (hece) kaba [l]’nin “y” ünsüzü etkisiyle yumuşak l’ye dönüştüğünü söyler söz
gelimi; “y” nin yumuşatma inceltme etkisi yabancı asıllı sözcüklerin arka dil ünlüsü bulunan
açık seslemlerinde (hece) bulunan kendi ardından gelen arka dil ünlüsü [a] yı, ön dil ünlüsü
[e] ye dönüştürme eylemi olduğunu ileri sürer.”
Bununla beraber Selen bazı alıntı “sözcüklerinden Türkçeleşmiş olanlarında” Türkçenin
sesbilimsel kurallarına uyarak değişikliğe uğradığını, arka ünlüleriyle kullanıldığında [l]’nin
kabalaşmış olduğunu ve [ł]’ye dönüştüğünü da belirtmektedir. Selen’in yorumlarına
dayanarak, yazarın damaksıllaşmanın ya da artdamaksıllaşmanın ayrı sesbirimlerini
oluşturmadıklarını, aynı ünsüz sesbirimini değişkileri olarak, başka bir deyişle sesbirimcik
olarak değerlendirdiğini düşündürmektedir.

Sonuç
Yapılmış araştırmanın sonucunda oluşma noktası, oluşma biçimi ve ses tellerinin durumu gibi
ünsüz seslerin anlam ayırt edici özelliklerin hem Rusça hem Türkçe sesbilimsel dizgelerinde
mevcut olduğunu söylemek mümkündür. Bununla beraber Rusçada var olan ve özünde bir
yan boğumlanma olan damaksıllaşmanın ya da artdamaksıllşmanın her iki dilde farklı olarak
değerlendirildiği görülmüştür. Bu özellik Rusça ünsüz sesbirimler dizgesinde anlam ayırt
edici niteliktedir. Ünsüzlerin damaksıl ve artdamaksıl ayrımı Türkçede de var olduğunu
söylemek mümkündür, ancak bu özellik Türkçe sesbilimsel dizgesi açısından, istisnalı
sözcüklerin dışında, anlam ayırt edici nitelikte değildir. Türkçede damaksıl sesbiriminin
yerinde artdamaksıl sesbiriminin kullanımı anlam karışıklığına yol açmamaktadır, çoğu
zaman bu durumu yanlış telaffuz olarak değerlendirmek mümkündür.
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